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ЗА АРХЕОЛОГА И ЧОВЕКА
ГЕОРГИ АТАНАСОВ
Доц. д-р Дочка Владимирова-Аладжова
Национален археологически институт с музей при
Българска академия на науките

С

отговорност и емоция приех да напиша уводните думи за Георги Атанасов, на чиято памет се посвещава настоящият сборник.
Мислех, че това няма да ме затрудни. Дълги години се познавахме, работили сме заедно, имаме общи публикации и пр. Но когато седнах да
пиша се оказа, че толкова много неща искам да кажа за колегата и човека Георги Атанасов, които не могат да се поберат в определени рамки.
Трудно е да се предаде неговото желание, всеотдайност и хъс за работа,
с които Гошо заслужава да бъде запомнен.
Георги Атанасов Атанасов е роден в с. Илийно, Търговищка област.
Завършва СУ „Свети Климент Охридски“, специалност „История“. Първоначално работи като учител, а след това и като археолог в музея в Търговище. През 1976 г. постъпва като археолог в Окръжния исторически
музей в Шумен и в продължение на 30 години оглавява отдел „Антична
археология“.
Теренната работа на Георги Атанасов беше неговата стихия и той работеше на полето от ранна пролет до късна есен. Имаше забележителен
нюх и късмет в откриването на нови обекти. Проучваше селища и некрополи в широк хронологически диапазон от късножелязната епоха до
късната античност.
През целия си професионален път Георги работеше по допълване
информацията в археологическата карта на Шуменския район. Не познавам друг археолог, който да е обходил десетки пъти територията на
сегашната област Шумен и открил няколко десетки нови археологически обекта от Праисторията до Средновековието. За съжаление, само
част от тези данни са отразени в публикации, информацията за другите
остава само в споделеното с колеги. Най-голямо удовлетворение от работата си Георги намираше в проучването на могилните некрополи край
селищата Кълново, Правенци, Избул, Ловец, Пет могили, Ивански, Риш,
Смядово, Кьолмен, Сушина, Върбица. Откритите материали от разкопа-
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ните гробници попълниха античния фонд на музея в Шумен с изключително красиви и много важни археологически артефакти. Особено ценни за археологическата наука са откритията от гробничните комплекси
от Кълново, Ивански, Смядово, Ловец. Забележителна остана неговата
дейност по съхраняването, преместването и експонирането на гробницата от Смядово в шуменския музей.
Друг голям дял в проучванията на Георги Атанасов са производствените центрове за строителна и битова керамика, металопластика, изработка на накити. Разкопаните обекти край селата Пет могили, Мадара,
Ловец, Станянци и Войвода дадоха безценна информация на науката по
темата.
Откриването и проучването на тракийското светилище в Мадара
донесе едно от най-големите професионални удовлетворения на Георги.
А работата му в късноантичната крепост във Войвода имаше сантиментална стойност за него, защото с този обект беше започнал стажа си в
шуменския музей.
Публикациите на Георги Атанасов са свързани с важни за науката
теми – тракийско въоръжение, накити, антични печати, гробници и др.
На тракийското въоръжение са посветени голяма част от неговите статии, както и един каталог за много важната от научна гледна точка изложба през 1995 г. Георги беше много щедър към колегите си и им предоставяше за публикация намерения от него материал, не го „криеше“.
Показателен е случаят с открития от него ранносредновековен манастирски комплекс от с. Черноглавци, който той предостави на колегите,
които се занимават с този период. Неговите статии в музейните издания
и периодичния печат правеха достъпна информацията за новооткритите
и проучени археологически обекти от територията на Шуменска област.
Георги Атанасов беше открит, контактен човек. Лесно спечелваше
приятели, както сред колегите, така и сред шуменската бохема – журналисти, писатели, художници. Така, той по свой начин „популяризираше“
археологическата наука в района. Като приятел Гошо беше всеотдаен и
безкористен, на него винаги можеше да се разчита.
Много ми се искаше това, което ще напиша за Георги да е по‑различно от сухите факти. Самият той беше неординарен, не може да бъде описан със стандартни фрази. При него човешките емоции и любовта му
към професията на археолога представляваха такава амалгама от действия, която трудно можеше да бъде вместена в образа му на външно спокоен и уравновесен човек. За съжаление и най-добре подбраните думи
са безсилни да предадат в пълнота професионалния живот на човека, с
който съм работила близо тридесет години.

За археолога и човека Георги Атанасов

Но, това е! На ход са младите колеги, които не само могат, но са и
задължени да се възползват и надградят резултатите от труда на Георги Атанасов, от събрания в шуменския музей материал, от описаните и
регистрирани археологически обекти в района, от примера му за всеотдайност в професията!
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БЪЛГАРСКАТА САМОДИВА/ЛАЗАРКА
И ГРЪЦКАТА СИРЕНА
Проф. дн Иван Маразов
Нов български университет

В

тази статия се предлага сравнителен анализ на две фигури – едната елинска и чисто митологична, другата българска и миторитуална. Нямам намерение да търся реликти от „по‑ранната“ в оформянето
на „по‑късната“ или общ генезис на двата образа. Подходът, обясняващ
функционалните сходства чрез миграция на образи – персонификации в пространството и времето, ми е чужд, тъй като той обикновено
не разкрива междинните етапи в двете измерения на „влиянието“ и по
този начин свежда тълкуването до чиста, ако и „историческа“, хипотеза.
Освен това е трудно да се каже (и да се докаже) коя от двете фигури е
по‑архаична, т. е. коя е стадиално по‑ранна. Задачата ми е, въз основа
на сравнението, да разкрия как по сходен начин митопоетичната мисъл
изгражда образа на един женски социален статус – този на момата, на
девойката в предбрачна възраст. Не очаквам от този сравнителен анализ
пълни съвпадения, защото всеки митологичен образ е по‑богат в собствения си контекст.
Преди години направих опит за сравнителен анализ между българската Самодива / юначна мома и тракийската амазонка (Маразов 1985).
Новите находки постепенно потвърдиха изказаното предположение за
типологически еднаквото функционално съдържание на двата образа
(Marazov 1996: 192 – 206; Маразов 2013). Ако сега пак се насочвам към
самодивата / лазарка, то е защото тя е запазила един друг аспект от миторитуалния смисъл на социалния статус „мома“. В образа на Сирената се
въплъщава една страна на самодивата/ лазарката – птичата природа на
девицата. Именно тази характеристика ще бъде основната ос, по която
ще проведа своя компаративен анализ.
През последните години женската инициация е предмет на изключителен интерес в науката за древността (ще посоча само някои по‑нови трудове: Gimbutas 1989; Halperin, Winkler, Zeitlin 1990; Schmitt Pantel
1992; Hedreen 1994; Blundell 1995; Héritier 1996). За съжаление, не е про-
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ведено подобно изследване за богатия на този образ български фолклорен и тракийски митологичен и иконографски материал (вж. отделни
опити у Маразов 1995; 1999; 2002). Предлаганата статия е още една стъпка в тази насока.
Цветя / билки. Брането на билки по време на календарни празници
(напр. Еньовден, Гергьовден) винаги се извършва от девойки в определен момент от денонощието (обикновено ранна утрин, докато магьосниците търсят своите билки в полунощ). Освен това лазарките берат цветя
и вият венци, девойките тичат по зелени лугове и се кичат с „китка“, с
която понякога даряват либето си, а друг път тя е крадена от момци (вж.
анализ на славянския материал у Katičič 1987; 1989; 1991). Дълбинната
връзка между цветята и девойките доказва идентификацията между тях.
Затова не са случайни и девически имена, производни от названия на
цветя (ср. гр. Крокодике – от названието крокус, шафран; в българския
фолклор най-значещо е името Биляна).
В миторитуалната система на елините откриваме същото отъждествяване на готовата за брак девойка с цветето (Маразов 2013 с лит.;
Marazov 2014). В стелите девойките често се изобразяват с цвете в ръка.
А ролята на знаменитата билка krokus е особено значителна в девическите инициации в светилището на Артемида в Браурон (Stinton 1976;
Chali-Kahil 1977; Dowden 1990; Osborne 1996; Calame 2009; Маразов 2013).
Обикновено любовните отвличания на моми се извършват от богове
или герои в опасния момент, когато девойките заедно със своите дружки
берат цветя (ср. парадигматичния акт в митовете за Зевс и Европа, Хадес
и Кора, и Борей и Орития). Тази обредна девическа дейност е представена във фреските от Акротири, където девойки събират шафран.
Древните тракийки също се славели с изкуството си в билкарството. Тракийското название на билката zari (n) theia е предадено като herba
Proserpinaca (Ps.‑Apul. Herb. 18.#4; вж. Ducourthial 2003: 283 – 285). Както
личи, глосата свързва това растение с Кора / Персефона, което свидетелства за класификационните качества на тази трева да обозначи определен социален статус на жената – нали дъщерята на богинята Деметра
е парадигма за „отвлечена невеста“. Може би преди да бъде открадната от Хадес, Кора е събирала именно билката заринтия – фитоморфно
въплъщение на „дивостта“, „неопитомеността“ на девическата младост,
но и на любовното желание, както и на изключителната плодовитост,
която трябва да притежава девойката в предбрачен статус (тревата принадлежи към растенията polygonos, с много семена). Да не забравяме,
че Сирените също са свързани с мита за отвличането на Персефона: те
били превърнати в жени-птици в резултат от наказанието, което им на-
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ложила Деметра за това, че не съобщили на майката за открадването на
дъщерята.
Местното название на билката zari (n) theia се вписва в известния
етимологичен и митологичен кръг на тракийските „Зеринтийски“ божества, както и в хипотезата за „тракийския“ произход на името на самите Сирени от същия корен. Тази местна „зеринтийска“ интерпретация
може би обяснява и появата на сирени около стрък трева в кабирическата иконография. Още повече, че в този „Зеринтийски“ кръг се вписва
и Афродита, богиня на любовта и майка на Химерос, персонификация
на любовното желание. Според някои автори етимологията на названието на Сирените има корени в тракийското Zerynthos, „див“ („младо
зверче“ – Георгиев 1977: 80) или „желание“ (Etym. Magn. s. v.; Suid. s. v.
и Hesych. s. v. дават епитета Зеринтия на тракийската Афродита, богинята на любовното желание – за тази етимологическа възможност вж.
Durante 1971: 158; Pucci 1979). Етимологичната и семантичната връзка
на Сирените с любовната страст намира потвърждение в изображения
и надписи по ранни гръцки вази, в които край жената-птица е изписано
името Химеропа – „с глас на желанието“ (Shapiro 1993: 112 – 114; за това
име вж. Bettini, Spina 2007: 102).
Самата метаморфоза на Сирените в птици била наказание от Деметра заради това, че те не помогнали на Кора, когато я отвличал Хадес
(Hyg. Fab. 141), т. е. защото допуснали да се случи на парадигматичната
девойка това, което те самите отказвали на Афродита – да изоставят девичеството (Eusth. ad m47). Това означава, че Сирените са мислени като
„дружки“ на Кора, когато били още admete, „неопитомени“ (Apoll. Rhod.
Arg. 4.896 – 898) – нали и Сирените също се разполагат върху „поляна,
обсипана с цветя“ (leimon anthemoeis). А „поляната“, „моравата“, „момина градинка“ са обичаен топос за девиците (Motte 1973; Katičič 1989;
Somville 2001; Bonnechere 2001; Маразов 2013). Именно поради генетичната връзка на Сирените с Кора жените-птици се локализират и в подземното царство (Bettini, Spina 2007: passim). Но според някои писмени
извори парадигматичното сватбено отвличане се случило на поляните
край тракийската река Зигактес, където Кора събирала цветя / билки
(Appian HR 440 – 442).
Естествено е жените-птици да обитават места, свързани с водата –
най-често те живеят на острови. Островният топос се използва в мита,
когато протагонистът или действието имат нужда от пълна социална изолация (вж. Moreau 1989). Честото локализиране на Сирените в Сицилия
е във връзка именно със сюжета „отвличането на Кора“ (Claud. 3.254sg;
вж. Bettini, Spina 2007: 113). Тук е мястото да си спомним сведенията за
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тракийската билка „заринтия“, която може да се свърже етимологично
с названието на Сирените. Можем да допуснем, че и у траките битувал
разказ, според който Сирените, „моми, събиращи билки“, също влизали
в тиаса на Кора-Персефона. Възможно е тази връзка да е била основна
в живописната програма на плафона на гробницата „Оструша“, където
жените-птици присъстват може би тъкмо в ролята си на спътнички на
богинята на подземното царство: напълно вероятно е някой от увенчаните женски образи във фреските от касетите да представя именно Персефона (за стенописите в тази гробница вж. Valeva 2005: Fig. 3 – 4).
Сирените, като огледални двойници на Музите, които въплъщават
паметта (на певеца), предизвикват забрава (Segal 1994: 85f; Aguire Castro
1999). Затова техният епичен дубъл е Елена, която, като тях, причинява
у мъжете забрава, както чрез билки, така и чрез речта си, която търси
да избяга от мъжкия контрол (Bergren 1981; 1983; Doherty 1995; 1995а).
Брането на билки, наред с тъкането и пеенето, е девическа дейност. В
този девически кръг е мястото и на епонимната тракийска нимфа Траке.
Може би билката „заринтея“, в названието на която е запазено тяхното
име, също е влизала в магичния хербариум на Траке. Нимфите очароват
с билки и секс (ср. Кирка), но срещу тях Одисей използва също билка и
меч, евфемизъм на фалос. Сирените са също нимфи, т. е. моми, готови
за брак.
Нимфата Траке, която дала названието на страната, била веща в
събирането на билки и в баянията (Appian Fr. 13). Чрез билки тя можела да премахва страданията, но и да ги причинява. Умението и да си
служи с pharmaka е сравнено с изкуството на колхидската магьосница
Медея. Може би сред ефектите на билките е било и предизвикването на
забрава, чрез която Елена, също веща в египетските pharmaka, облекчила мъката на Менелай и Телемах по Одисей. Но нали забравата е цел и
на песента на Сирените (ср. глагола thelgein; Segal 1994: 85f; Bouvier 1999;
2002)? Интересно е, че Сирената в бронзовата статуетка от Пол Гети Мюзиъм държи в лявата си ръка нар – плода на отвъдното, предизвикващ
забрава: именно този плод дал Хадес на отвлечената Кора, за да забрави
тя за „белия“ свят (Towne-Marcus 1997: 80). Това подсказва не само близостта на жените-птици до Кора / Персефона, но и тяхната принадлежност към долното царство. Както видяхме, девиците винаги се свързват
метафорично с цветята и билките, тъй като техният социален статус не
позволява асоциация с плодоносни растения (ср. Деметра дава жито, но
Коре бере цветя – вж. Muller 1994 – 1995; Svenbro 1993: 95ff), а и позицията им също е в маргиналните, неокултурените зони на социалното
пространство. Затова митичните девойки постоянно се локализират на
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цветна поляна, leimon (Motte 1973; Henderson 1991: s. v.; Bonnechere 2001;
Somville 2001; Wathlet 2001; българската мома е горда с „градинката“ си,
и напълно се идентифицира с „китката“ си). Хезиод нарича острова на
Сирените Anthemoessa, цъфтящ (Hesiod Fr. 27 M-W). В мита тяхната покрита с цветя поляна е чисто виргинално пространство. Но нали и самите Сирени са девици – именно заради защитата на статусната си чистота (отказа от брачната институция) те били превърнати в птици (Schol.
Odyss. 12.39). Възможно е и дрехата басара на тракийските менади да
представлява метонимична асоциация с пъстрата поляна на момата (за
митологичния смисъл на „пъстрото“ като статусна недиференцираност
вж. Невская 1992). От друга страна, баянията, изофункционални като
ефект на билките, са акустическо средство за лекуване, те са своего рода
песенен текст, а пеят само момите (за ролята на баянията в българския
фолклор вж. Тодорова-Пиргова 2003; за гетския Залмоксис вж. Marazov
2006). Изобщо, мотивът „магична песен“, която оказва особено опияняващо въздействие върху младежа, е разпространен именно в миторитуалната среда на младостта (ср. „надпяването“ между самодиви и овчар
в българския фолклор, както и ролята на делфийските девици келедони,
чиито песни така омагьосвали, че слушателите дори забравяли да се хранят – Акимова, Кифишин 2000).
С механизмите на пеенето, като израз на pneuma, на диханието, може
да бъде съпоставена и ролята на миризмите в мита и фолклора – и двете
отделят подобна невидима и нематериална субстанция във въздуха (вж.
основно Detienne 1972; Faure 1987; за Тракия вж. Маразов 1992: 287 – 301).
Както песента, ароматът на девицата също притежава неотразима сексуална привлекателност – тя винаги мирише хубаво, бере ухаещи цветя, самата излъчва аромата на цветето, с което се накичва (Маразов 2013). Затова оформянето на антични съдове за парфюми като фигури на Сирена
напълно се вписва в еротичната роля на тези девически същества (напр.
Towne-Marcus 1997: 80; ср. архаичната ваза от Аполония Понтика). Аналогията между песента и аромата отговаря на сравнението, което Атеней
провежда между съблазнителните миризми в кухнята и омагьосващата
сила на песните на Сирените и Келедоните (Athen. Deipnosoph. 7.290e).
В „Илиада“ има двама аеди: Ахил и Елена. Платното, което тъче Елена в Троя, е изофункционално на песента, която пее с лирата си Ахил. С
тази разлика, че героят възпява подвизите на древните мъже, миналото,
а вечната невеста втъкава в своята песен днешните събития – войната
под Троя. Разликата между двамата е същата както при Музите и Сирените. Дали обаче килимът на Елена всъщност не преплита нишките на
съдбата на всеки един воин в картината на близкото бъдеще (Маразов
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1999)? Когато троянският кон бил вече в града, Елена викала поименно
скритите в него ахейци с гласовете на съпругите им, за да ги съблазни и
да им попречи да извършват подвига си. По същия начин Сирените назовават Одисей по име. Тъй като е полиморфен, наративът, „гласът“ на
Елена, представлява същата акустична измама както песента на Сирените, а и постъпката и е извършена със същата цел – да отвлече героите
от крайната им мисия. Тук хитростта на женския разказвач не е само
в предизвикване на спомен / забрава за миналото, а в ненавременното и
затова измамно напомняне за него.
Сирените притежават такава привлекателна сила, защото при тях
липсва мъжкият контрол над женския разказвач. Както Сирените „тъкат“ своите „сладки“ песни, така и Елена, в гинекея, в женското пространство (Veyne 2000), тъче платното на троянската война, т. е. изобразителния наратив на същото събитие, което Сирените са готови да разкажат на Одисей. Тъкането и пеенето са алтернативни и / или синхронни дейности, характерни за женските епически персонажи (вж. Jenkins
1985; Marazov 1995; Schein 1995: 19; Buitron-Oliver, Cohen 1995; Маразов
2013). Тези занимания възпроизвеждат женското знание, което обаче е
предназначено за тесен кръг вътре в ойкоса, а не е знанието на художника или на аеда, насочено навън, към голямата социална група, към междугруповото общуване. В „Одисея“ Менелай се опитва да контролира
наратива на жена си така, както Одисей надделява над измамната песен
на Сирените. Двата епизода от поемата са сходни и като структура, и
като функция в разгръщането на епическия наратив.
В контекста на „женското разказване“ особено интересен е митът за
Прокна и Филомела (Michailov 1955; Marazov 1995; Маразов 2013). Тракийският цар Терей насилва своята балдъза Филомела, след което и отрязва езика, за да не може да разкаже за престъплението му на сестра си.
Но и Филомела, като Елена, изтъкава своята съдба – самият факт, че тя
вече е завършила моминското си платно, е материален знак за критичната промяна в нейния статус. Тъкането е тъждествено на поетическото изкуство (Hesiod Fr. 34 Merkelbach; Carastro 2006: 101; Гринцер 2000),
платното на Филомела е една нейна „няма“, предметна песен, „изпята“
от „совалката-птица“. Затова докато предат или тъкат девойките пеят –
те просто дублират двете изофункционални дейности. Нищо не може
да лиши жената от способността да създаде наратив дори с невербални
средства. Терей обаче не притежава таланта на Орфей, който накарал
Сирените да замлъкнат, нито пък хитростта на Одисей, който ги избягнал. Ето защо двете сестри успяват да „изтъкат“ фалшив разказ за собствената си роля: те убиват сина на тракийския цар, сготвят го и дават на
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баща му да яде от това ястие. Любовната връзка на Терей и с двете остава напълно стерилна за социума и непродуктивна за неговото бъдеще в
митологичния наратив. Нищо чудно, че накрая всички протагонисти в
мита са превърнати в птици: това е една от най-характерните метаморфози, с които се наказват извършителите на инцест (Bettini, Spina 2007:
61). Така измамният наратив прави Филомела и Прокна истински Сирени, жени-птици.
Показателно е, че мъжете, заслушали се в песента на Сирените, умират „от глад“: те забравят да се хранят или в страната на жените-птици
не намират храна. Но това е в пълно съответствие с логиката на мита:
като девойки, Сирените не принадлежат към Деметрината сфера на плодородието и храната, затова на техния остров растат само зелена трева
и цветя, които са красиви и ухаят, но не хранят. Ето защо са напълно
безпочвени твърденията за ролята на жените-птици във функцоналната
„сфера на плодородието“ (Еnsoli 1996: 103). Не всички митологични образи, свързани с хтоничното, задължително имат отношение към плодородието. Освен това, в този пункт Сирените изпълняват митологична
роля, сходна с тази на Харпиите, които отмъкват храната на Финей.
Еротичните измерения на Сирените са безспорни – нали те са нимфи, т. е. моми в предбрачен статус, което ги прави особено агресивни
именно към мъжете (за този тип „хищни богини“ вж. Lefkowitz 2002).
Те затова са и един от образите на опасностите по пътя и тъй като само
мъжете бродят по света, само те срещат сексуалната съблазън в лицето
на Сирена. Но постъпките на тези нимфи и богини преобръщат социалните норми на сексуално поведение (Stewart 1995; Osborne 1996). Вербалният мит и митологичната иконография кодират по еднакъв начин
еротичната привлекателност в образа и поведението на сирената. Тя е
девойка, т. е. въплъщава онзи статус от женския жизнен цикъл, когато
момата става сексуално атрактивна, готова за брак, но и сексуално опасна, тъй като нейната току що родена биологическа женственост не е канализирана и контролирана от социалната брачна норма. Тя е готова, но
още не е „разрешена“ за брак, поради което не е припозната от членовете
на архаичния колектив. Ето защо нейната сексуална привлекателност се
ограничава главно в сферата на звука / слуха, а не на визуалното, поради което тя е „жена“ до кръста, а надолу е птица, т. е. тя социално не
е разрешена за сексуален контакт. Именно в този преходен момински
период се съсредоточават обредите, свързани с танц и песен (ср. българските Лазарки, древногръцките девически хорове и т. н. – Calame 1977).
Естествено е тъкмо музикалният аспект на статуса да стане и признак на
съблазън, която също характеризира това преходно състояние. „Пеят“
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обаче и птиците – ето още една причина, освен „девическите“ крила,
за смесването на птичи черти в образа на митичната девойка (Маразов
2007). Така във фолклорното съзнание се конструира „фантастичният“
облик на жена-птица. Затова в иконографията Сирената е пременена
като невеста, а този костюм също влиза в номенклатурата на еротичното въздействие (Touchefeu-Meynier 1968: 186 – 187; Loraux 1984: 75 – 118
за облеклото, „външността“ на първата жена Пандора като предметен
признак на хубостта / съблазнителността на невестата; вж. и Маразов
2001). Както облеклото, така и музиката представят Сирените като принадлежащи, доколкото това може да се приеме за жените, към сферата
на културното (Pindar Pyth. 10.37 – 44, Fr. 129.6 – 7; West 1992: 13). Но като
incubo, онези фантастични същества, които се нахвърлят върху спящите
мъже, сексуалното поведение на Сирената е анормално, защото „яхва“
мъжа, т. е. заема горна позиция (като източната Лилит или гръцката
Сфинга,ср. антични геми – Boardman 1972: n310, 361, 362). Тази проява
на агресивност представлява недопустимо преобръщане на сексуалните
роли в едно по мъжки, андроцентрично изградено общество (Mancini
2005: 181; „горната“ поза не е препоръчителна за съпругите, но е предпочитана от вещиците – Apul. Met. 2.17 и е присъща за проститутките).
Затова в иконографията сирените са винаги „горе“, накацали по скалите
на своя остров. В пластинката от Мрамор могила, обаче, Сирената е разположена „долу“, докато Херакъл е на своето „мъжко“ място в горната
част. Самата преходна позиция на Сирената в обредното „правене“ на
жената предполага и нейната активна роля в мъжката инициация – нали
тя е опасност по „пътя на мъжа“? Това би обяснило постоянното свързване на жената-птица с Херакъл (D“Agostino, Cerchiai 1999: 78 – 79), което
намира израз и в тракийската пластинка.
Крилата са най-важният знак за митичната девойка-птица. Българските самодиви могат да летят дори до луната. Славянският фолклор познава митичната птица Сирин, която често се отъждествява с вила (Белова 2000: 228). Както е известно, „опитомяването“ на самовилите чрез
брака включва отрязването на крилата им и от овчаря-съпруг, който ги
скрива. Когато обаче ги намерят, те напускат семейството (отлитат!), защото по начало изобщо не са пригодни за брачен живот – самата им
митична същност предполага тяхното съществуване само като девойки. Интересно е, че победените в брачното състезание Сирени също губят крилата си. Като загубили музикалното състезание от Музите (Paus.
9.34.3),
„Сирените се лишили от крилата си, станали бели и се хвърлили в
морето“ (St Byz. s. v. Aptera).
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Тук отъждествяването между крила и глас е пълно: сирените загубили крилата си както Тамирис загубил гласа си в подобно сексуализирано състезание с Музите. При скока от скалите Сирените губят крилата
си, своята девственост и онемяват, т. е. умират в статуса си на пеещи деви-съблазнителки.
Но Сирените, особено през архаическата епоха, са лишени и от
ръце. Този факт се отбелязва от някои изследователи, но досега не е
правен опит за неговото тълкуване. В миторитуалния кръг на сватбата един от важните и легитимиращи брачната връзка актове е cheir epi
karpoi, „хващане за ръка“ на невестата от жениха (Neumann 1965: 59 – 66;
Redfield 1982; Oakley, Sinos 1993; ср. в българския фолклор „фащане за
ръка“). Тъй като Сирените са посветени на девичеството, те естествено
нямат нужда от ръка, за която да ги хване, за да ги „опитоми“, мъжът.
Безръки и с нефункциониращи криле – това е физическият знаков облик на жените-птици. Лишени от крила (Mancini 2005: 207), Сирените
губят девствеността си, съответно, остават и без девическата способност да пеят, т. е. онемяват. Нали и езикът на Филомела, насилена сексуално от Терей, бил отрязан от тракиеца, за да не „изпее“ на сестра си
какво се случило с нейната девственост (Michailov 1955)? Онемяла в
света на хората, тя се превръща в лястовица. Независимо от крилата си,
обаче, Сирените, както и Сфинга, не лятят – и в изображението върху
тракийската пластинка от Мрамор могила пеещата Сирена е с прибрани криле. За съжаление, това добро наблюдение (Buitron-Oliver, Cohen
1995: 31) все още остава без последваща интерпретация. За разлика от
Харпиите, крилата на Сирените са само образна метафора, но вероятно
не толкова на връзката им с вятъра, колкото на тяхната виргиналност
(Маразов 2001). Това се доказва от анализа на гръцките названия на
женските гениталии, в които често се формират от думата за крило,
pteros (Hanson 1990). Нали и в мита, когато скачат от скалите, Сирените
губят крилата си, както и много други демонични женски персонажи от
типа Мелузине. И българският фолклорен юнак, победил самодивата,
т. е. откъснал я от „дивото“, скрива крилата и, т. е. лишава я от девственост. Когато отново ги намери, самодивата напуска неприсъщия за нея
свят на културата и се връща към привичния си начин на живот в природата. В тази връзка е интересен един „етнографски“ разказ за беззаконията на сиракузкия тиран Дионисий, запазен у Страбон (Strabo
6.1.8):
“… той влизал в спалните на девойки, вече облечени в сватбена премяна и спял с тях преди сватбата. После пускал на пировете гълъби с
подрязани крила и като събирал момичета в брачна възраст, ги карал да

Българската самодива/лазарка и гръцката сирена

бягат голи след тях; на някои момичета, обути в различни сандали (един
висок, друг нисък), той заповядвал да тичат и да ловят гълъбите…“.
Гълъбите са орнитоморфна метафора на девойките, подрязаните криле на птиците са знак на загубената им девственост, а голотата и
обуването в различни сандали несъмнено отбелязват асиметричния социален статус на насилените момичета (ср. с моносандалната Авге във
фиалата от Рогозен – Marazov 1996: 110 – 130).
Индоевропейската традиция вижда в крилото „перцептивния образ
на звучащото невидимо“ и крилатото същество въплъщава „дъха“, осмислен като излъчване на глас (Schneider 1996). Още в ранногръцката
поезия се появява литературната фигура „крилата дума“, която въплъщава индоевропейската представа за „полет“ и „крилатост“ на поезията,
на поетическата техника, но и на поета или на героя, когото той прославя в песните си (Гринцер 2000). Затова самият поет често се уподобява на птица или поне познава езика на птиците, който, от своя страна,
съответства на „езика на боговете“ (Гринцер 1997). Това функционално
сближава поета с прорицателите, които гадаят по полета или по песните
на птиците. Самата Касандра вещае на „птичи език“, който е непонятен и
недостъпен за смъртните (Aesch. Agam. 1050). Именно „птичият“ компонент в представите за прорицанието обяснява и ролята на птичия храм
в Делфи, който по заповед на Аполон като птица отлетял в страната на
хипербореите (Pteras – Paus. 10.5.5; SourvinouInwood 1991: 192 – 216; Акимова, Кифишин 2000). Сред митичните персонажи, свързани с това светилище, трябва особено да се отбележи Парнас, синът на Посейдон, който изобретил изкуството на гадаене по полета на птиците (Paus. 10.6.1).
Ролята на крилото е в това да обозначи девически статус. Затова и всички същества на отвъдното, където е скрито сакралното знание, са крилати – чува се шум от полета им (напр. на Харпиите, които са невидими
за слепия Финей – той ги „чува“) или тяхната песен. Крилото е зримият
образ на аудитивния код. Всички женски демони се характеризират предимно звуково (phthongos): ужасяващото тракане със зъби на горгоните
или пълната със съблазън песен на демона-птица (seiren и peitho – вж.
Mancini 2005: 113ss). Такива звуци издават и Ериниите, Сфинксът, Емпуса, змиите.
Перото, парциален знак на птицата, е неизменен атрибут и на българската мома особено в лазарските песни. В тях девойката често се
трансформира в жерав, поради което не е припозната от съселяните си.
Интересно е, че момата-птица носи името Лалка. Тук може да се постави въпросът дали това име по някакъв начин не е запазило едно от названията на Сирените – lalē (Antol. Palat. 9.184)? Речта на жените-птици
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е характеризирана като lalēmata (Eurip. Androm. 936ss.). Глаголът laleō и
неговите производни обозначават издаване на неартикулиран и напълно десемантизиран звук, характерен за шума на водите, но и за песента
на птиците и на Сирените (за значението на lalia като неразбираемо и
безсмислено говорене, като „безполезна“ дума, напълно противоположно на logos, вж. Beta 1999). Образът на Лалка, увенчана с жеравово
перо, може би е запазил спомена за опасната жена-птица, един от митопоетичните етапи в социалното развитие на жената, когато тя е извън
социума. Тази екстрасоциална позиция е отбелязана с пълната липса на
речева и визуална комуникация с хората, което прави девойката „непозната“. Вероятно от това митично име произхожда и днешното понятие
лаладжийство, безсмислено говорене, което характеризира „женския
разказвач“, най-ярко въплътен в образа на Сирените (за спецификата на
женската нарация вж. Doherty 1995; 1995a: 179 – 184; Сирените не пеят
поеми като аеда, те само произвеждат звуци – phtongos – вж. Mancini
2005).
Самодивите от българския фолклор често се представят с крила,
които маркират техния преходен девически статус. В техния образ е
превъплътена хибридността на архаичната жена-птица, която също има
отношение към сонорността – юнаците не бива да пеят, когато прекосяват нощем самодивското царство, по самодивските поляни тези странни
същества се състезават с овчарите-свирачи – дали митичните девойки
ще надиграят момците или те ще ги надсвирят и т. н. Самият факт, че
основната характеристика на Сирените е сонорността, също ясно се
свързва със социалната позиция на девойката – и в българския фолклор
пеят най-вече момите и то тъкмо по време на своята инициация лазаруването.
В края на преходния период на девическата инициация настъпва
обратната метаморфоза: превръщането на девойките-птици в моми,
която отбелязва прехода в нов социален статус. Сирените, победени от
Орфей или Одисей, скачат от „Бялата скала“, „побеляват“ и губят гласа си. Наличието на толкова много обозначения с „бяло“ не е случайно.
Да си спомним, че в песенния фолклор и момите често се представят
в момента, когато „белят платно“. Тук не става дума за акт, произвеждащ обичайно битова реалия като подготовката на чеиза. Избелването
на платното е изофункционално на цвета на девойката – тя трябва да е
„бяла“ като мляко. Бялото се превръща в цвят на моминската чистота.
От друга страна обаче процесът на избелване на платното е тъждествен на процеса на инициационно „завършване“ на самата мома: когато
платното е избелено и тя „побелява“ (като Сирените), т. е. става готова
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за брак, за новия си социален статус. Хвърлилите се от „Бялата скала“,
„побелели“ Сирени изчезват от инициационния пейзаж, защото вече се
вписват в сферата на гинекея – затвореното „женско пространство“ на
съпругата (Veyne 2000). И лазарките, в края на лазаруването, пускат по
вода „кукла“ – своя девически образ, с който се прощават. Гмуркането
във воден басейн винаги има измеренията на преход: както гмуркачът
преминава от една среда в друга, от една пространствена точка в друга,
така и хвърлилата се във водата девойка сменя статута си (D’Agostino
1982; D’Agostino, Cerchiai 1999; Otto 2003).
Разбира се, сравнителният анализ може да бъде продължен. Той е
полезен, защото благодарение на него взаимно се изясняват едни или
други черти на митологичните женски персонажи в мита и фолклора.
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Abstract
The aim of this preliminary report is to publish some of the results of the rescue
archaeological excavations conducted near the village of Belokopitovo, district of Shumen. Since
the artifacts under consideration were the part of a bronzesmith’s equipment, it is appropriate
first to examine the level of research in this area (Fig. 1). If we look at the map shown on figure
1, we can see that there are numerous bronze finds and casting moulds found across the district
of Shumen. The area of Northeastern Bulgaria lacks any copper ore resources and all the metal
had to be imported. The closest ancient copper mine was located south of the Balkan range
near the modern village of Gorno Alexandrovo. Since the 1930-ies there are several finds briefly
mentioned in various publications. For the first time E. Chernikh analyzed them as a whole
and defined the metallurgical center of Dichevowhich existed in Northeastern Bulgaria and
Southeastern Romania1. Later it was included in a larger metallurgical complex spread on the
territory of Coslogeni, Noua and Sabatinovka cultures and discussed in detail by E. Dergachov2.
However, one could hardly agree with all of Dergachov s ideas. Indeed the metallurgical
development of Northeastern Bulgaria since the XIV-th c. B. C. was closely connected with the
region of the Northern Black sea shores. Still the different cultural milieu south of the Danube
resulted in different set of manufactured items. Some of them were even exported northwards
to the Noua and Coslogeni cultures. Based on this fact one could suppose that the metallurgical
development of Northeastern Bulgaria followed more or less independent course of development
and even influenced to some extent the region of the Northern Black sea shores.
New data about the metallurgical activities during the Late Bronze Age in Northeastern
Bulgaria was accumulated during the extensive rescue excavations on the route of Hemus
highway. Field surveys located a large bronze age settlement immediately north of the modern
village of Belokopitovo (Fig. 3). Its southern periphery was endangered by the construction
works. This part of the site was excavated during the summer of 2015. Among the many
interesting artifacts, one group was used in some late bronze age metallurgical activities. First
of all, one should mention two stone mould fragments and a billet for their production. Two of
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them were found in squares Д 30 and Л 32 (Fig. 4). The third (Fig. 5) is part of the inventory
of a late bronze age dwelling № 1 in squares Д 35 – 37, Е 35 – 37 (Fig. 6). It was found together
with several clay vessels in the eastern part of the dwelling. The building was destroyed by fire.
It had a wattle-and-daub construction. The walls were decorated with geometrical figures and
the floor was covered with thin layer of fine clay. The area of debris measures 10,50 х 8,68 m.
Unfortunately only one post hole was located. A hearth and several fragments of two different
clay installations were unearthed in the eastern part of the house. After the fire died out part of
the debris was removed as if the inhabitants were searching for valuable items. This is why the
fragments of the clay installations were found not in situ but lying over some pottery fragments
above the floor level.
The first installation most probably had an U-shape (Fig. 8 – 9). Its walls are 30 – 32 cm
high and 5 cm thick. Its left side is considerably well preserved and measures 46 cm in length.
Judging by the fragments one could suppose that it was either portable or had a separate
combustion chamber.
The second installation is poorly preserved (Fig. 10 – 11). It had shape of truncated cone.
The diameter of its broader base measures approximately 90 cm. The walls are 3,5 – 5 cm thick,
made of coarse clay mixed with straw.
The functions of these installations are still unknown. One could suppose that they were
used in some yet undetermined household activities. It is also plausible that they were used in
the processes of smelting or bronze casting. Since we lack an identical LBA installations found
in Bulgaria, we should look in different time periods or geographical areas. Fragments of a clay
installation involved in smelting of copper ore were unearthed during the excavations of the
chalcolithic site Acladi Chairi near Sozopol3 (Fig. 24 – 25).
Both installations found near Belokopitovo are also similar to the equipment of a roman
bronze foundry excavated in Nikopolis ad Istrum. According to the archaeologist A. Cholakova
these installations are quite different from the Roman traditions. Some of their analogies
go back to the III – II c. B.C.4 (Чолакова 2006, 176) and could be linked to the pre-Roman
population of the Bulgarian lands,i. e. the Thracian tribes.
Finally one could also refer to some ethnological information. When describing the life of
modern coppersmiths in the Rhodope Mountains, At. Primovski made some sketches of their
equipment. Interestingly enough, they use an U-shaped clay installation. It was built directly
on the ground. Inside there was a small pit with diameter of 30 cm. It was used for melting
scrap metal – small pieces of copper vessels mixed with pine charcoal and it was furnished with
a tuyere and a bellow5. The final product was a crude ingot remarkably similar in shape to the
bronze age Gusskuchen.
The excavations at Belokopitovo show that in LBA dwelling № 1 we have the following
combination of structures and artifacts: a building furnished with a hearth and two clay
installations most probably involved in metalworking complemented by a stone mould. This
combination is comparable with the results of previous archaeological excavations across
Southeastern Europe. One could easily list sites as Feudvar6, Gyor7, Novgrad8, Kalnik9,
Mačkovac-Crišnjevi10 or Dridu11 where the presence of moulds, hearths, slag, etc., was the
reason such structures to be interpreted as metalworkshops. Their comparison outlines three
models of organization of the metallurgical activities on these sites:
– in the openair(Kalnik, Mačkovac-Crišnjevi, Novgrad);
– in a shed (Gyor, Dridu);
– inside a dwelling (Feudvar, Belokopitovo).
In all three cases one should ask: Where did the bronzesmith keep his supplies of metal
(ingots, scrap, finished products, etc.)? It seems logical to keep it in a space with limited access,
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like his house, for example. This could be supported by the two hoards found in Dridu and
Mačkovac-Crišnjevi which consisted of whole and damaged items. The latter kept obviously
because of the value of the metal. If we accept this hypothesis we could explain the intervention
in the already burnt house in Belokopitovo – the bronzesmith was searching for his hoard of
metal and/or his collection of stone moulds. The metal was valuable to him, no matter of its
condition, because he had the knowledge to remelt it and cast new items. The mould found
in the house is well preserved and not affected by the fire. Identical rummaging in the debris
of burnt houses was documented also during the excavations of a bronze age settlement near
Sofia. A bronze sickle was found in situ in one of the untouched burnt dwellings12, but others
were discovered without the covering layer of burnt clay fragments from the walls. Inside those
there were no metal artifacts either.*
If we look again at the map of LBA metal finds and casting moulds found in the district of
Shumen, we will see that the area was well supplied with metal and tools for the production of
various items. Thus one could state that the discovery of another, better preserved metallurgical
workshop in this area is only a matter of time.

Д

ревната металургия заема съществено място в живота на древните общества през бронзовата епоха. С добива на метал, преработката му и производството на метални предмети и тяхното търгуване
е ангажирана значителна част от населението, като количествата на добитите суровини се доближават до съвременните стандарти за индустриален добив. Това е известно не само от писмените извори, но и от
хилядите бронзови предмети, повечето от които са достигнали до нас
като съставна част на колективни находки или т. нар. депозити13. В това
отношение районът на Североизточна България се вписва много добре
в тази картина. Нова информация относно производството на бронзови
предмети през късната бронзова епоха (КБЕ) беше добита при наскоро
проведените археологически проучвания в района на гр. Шумен. Преди
да се пристъпи към разглеждането им е редно да се направи кратък преглед на достигнатото ниво на проучванията на металургията от КБЕ в
шуменска област.
Първите сведения за развитие на металургията от КБЕ на местно
ниво са предоставени от В. Миков, който споменава калъп за отливане
на бронзови брадвички от гр. Преслав14. По-късно същият в съавторство
с Н. Джамбазов мимоходом отбелязва втори каменен калъп за отливане
на бронзови предмети от с. Белокопитово.** Според авторите калъпът се
*	
Personal

observations of the author, who was part of the excavation team. Published here
with the permission of T. Hristova.
**	
Този калъп е бил инвентиран в историческия музей във Велики Преслав с номер
2552б. В инвентарната книга е записано, че е намерен от някоя си г-жа Яфремова.
Той е служел за отливане на бронзов нож. Понастоящем находката е в неизвестност.
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съхранява във фондовете на НАИМ15. На свой ред Б. Хензел съобщава
за колективна находка от каменни калъпи намерени в околностите на гр.
Шумен. Според него те също са съхранявани във фондовете на НАИМ
и служат за отливането на брадви келти, нож и двуостра брадва16. Непубликувани калъпи за отливане на бронзови предмети от селата Пет
могили и Висока поляна се съхраняват във фондовете на РИМ – Шумен.*
Темата за развитието на цветната металургия по времето на бронзовата епоха в Шуменско е засегната по-подробно в монографията на
руския учен Е. Н. Черних, който обобщава и анализира почти всички
известни метални находки от страната до края на 70-те г.17, с изключение на вече посочените по-горе. Според него районът попада в сферата
на действие на Дичевското металургично огнище, което по принцип обхваща територията на североизточна България, но и части от Южна Румъния. То се характеризира с отливането на предмети, които по състава
на сплавта се отнасят към IX металургична група18. Според Черних този
производствен район се свързва на североизток с огнището Ингул-Красний маяк на базата на разпространението на сърпове от типове С2/4 и
С10, някои типове келти (К2, К18, К20) и металните скиптри от депозитите Лозова и Дражна де Жос. Тези връзки се подкрепят и от наличието на двойни брадви от тракийски тип в съкровището от Козорезово19.
През разглеждания период почти всички предмети се отливат от бронз,
но в района са известни и изключения отлети от чиста мед или мед примесена с арсен20.
Дичевското огнище е анализирано значително по-подробно в обобщителното изследване на В. Дергачов. В него молдовският изследовател
изказва мнението, че то изцяло се включва в традициите на една обща
металургична зона, включваща ареала на културите Ноуа, Сабатиновка
и Кослоджени, формулирана по-рано от В. Бочкарьов21. Аргументите за
това са резултат от анализа на размерите и разпространението на някои категории метални предмети като върхове за копия, мечове-кинжали, длета/тесли, сърпове, кухи длета и игли за коса, повечето от които
според Дергачов имат произход от района на Северното Черноморие22.
Тази позиция не може да бъде приета без възражения, тъй като в металургичното производство на Североизточна България се наблюдават
някои специфични особености, които показват че различната културна
среда на юг от Дунав оказва влияние върху репертоара на отливаните
предмети. Това води до възникването на местни типове като кинжали*	
Бих искал да благодаря на колегите Ив. Бабаджанов и Станимир Стойчев от РИМ –

Шумен за предоставената информация.
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те тип „Попово“, кухите брадви и сърпове тип „Дичево“ или до опити
за имитация на импорти. Тези явления са бегло споменати от автора23,
но за нас са важни защото показват, че развитието на металургичното
производство в Североизточна България в периода от 14 в. пр. Хр. до
края на КБЕ следва своя собствена логика, според която са комбинирани
предмети с произход от Северното Черноморие с такива, характерни за
района на Древна Тракия* и накрая такива, срещащи се основно в района на Източното Средиземноморие**. Значителният експорт на брадви
келти и сърпове в северна посока, така добре демонстрирано от картите
на В. Деграчов24 демонстрира, че районът на съвременна Североизточна
България има мощно металургично производство със собствени традиции, което оказва значително влияние в ареала на културите Ноуа и
Кослоджени.
Този кратък преглед на оскъдните на брой публикации показва, че в
действителност проблемите на металургичното производство от КБЕ в
Североизточна България не са изследвани в достатъчна степен. В двете
обобщаващи работи не са включени всички известни от литературата
находки. Същевременно се отдава твърде голямо значение на връзките на
района със Северното Черноморие и се неглижират особеностите и тенденциите в развитието на металургията на местно ниво. Не на последно
място липсват изследвания на регионално или микрорегионално ниво,
които да разкрият развоя на металургичното производство в детайли.
На базата на достъпната до момента информация може да се каже, че
в района на Шуменско металургията от късната бронзова епоха е добре
представена както с метални предмети, които са използвани в различни сфери от живота – инструменти, въоръжение, украшения, така и с
калъпи за отливането им (Обр. 1 – 2). Прави впечатление обаче липсата на залежи на метални руди. Най-близкото находище на медни руди
е локализирано в района между Сливен и Стралджа – до с. Горно Александрово, което означава, че поне част от металните предмети и цялото
количество от необходимите суровини трябва да се внася, и е било обект
на търговия. Тези факти карат Е. Черних да заключи, че Дичевското огнище се отнася към тези, занимаващи се с металопреработка, тъй като
липсват данни за практикуване на рударство25.
Мащабните строителни дейности пряко свързани с археологически
проучвания напоследък допълниха описаната до тук картина с нова информация. През 2012 г. при спасителните разкопки на селище от КБЕ до
*
**

Двойните брадви тип Бегунци и някои типове келти.
Кръстовидни брадви, рапири.
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с. Панайот Волово бе намерен фрагмент от каменен калъп за отливане
на брадва.*
Откритията в този район продължиха по време на спасителните археологически проучвания на обект 001 по трасето на АМ Хемус, локализиран непосредствено до съседното с. Белокопитово. Непосредствено
северно от първите къщи и спортното игрище на селото е локализирано
и частично проучена периферията на селище от КБЕ и по‑късно селище
от ранното средновековие. Животът тук е кипял и на двата бряга на р.
Белокопитовска (Обр. 3). Установено бе, че селището от бронзовата епоха е възникнало върху пласт от светло кафява почва примесена с жълта, стерилна глина с висока концентрация. В резултат на обитаването е
натрупан културен пласт, който се състои от сива до сиво-кафява нехомогенна почва, примесена с малки късчета изветрял варовик, късчета
отухлена глина с оранжев цвят, животински кости и керамични фрагменти. Поради денивелацията на терена той има различна дебелина – от
0,30 до 0,92 м. В него, свободно лежащи в пространството между жилищните структури от КБЕ, са намерени фрагмент от калъп за отливане на
бронзови предмети и заготовка за изработката на друг каменен калъп.
Първият предмет е намерен в кв. Д 30 и е изработен от пясъчник
(Обр. 4). Той е силно обрушен, тъй като е бил изложен на действието на
природните стихии. Въпреки това все още е видим негатив за отливането
на тесен предмет с успоредни страни и шестоъгълно, напречно сечение
(вероятно длето), както и негатив за отливането на предмет с дъговидна
форма (сърп или нож?). При това работата по втория предмет не е завършена и по повърхността на негатива личат множество кръгли вдлъбнати,
които биха могли да се интерпретират като следи от инструмент.
В кв. Л 32 е намерен втори каменен къс с форма на паралелепипед
(Обр. 5). Той също е изработен от пясъчник с примеси на големи късове
кварц. Четири от страните му са много добре загладени, докато две са
оставени необработени. Подобни заготовки са известни от някои колективни находки на калъпи като Могилица, Побит камък26. Обикновено
формата им е съобразена с тази на отливания предмет. Размерите и формата на заготовката са сравними с калъпите от Есеница27.
При проучването на жилище № 1 от КБЕ също бе намерен фрагмент
от калъп за отливане на бронзови предмети (Обр. 6). Той лежи непосредствено до струпване от няколко керамични съда и е затиснат с късове
отухлена глина от стените на жилището. Мястото на намиране е в близост до огнището на жилището и до останките от масивно глинобитно
*	
Искам да изкажа своята благодарност за предоставените сведения на доц. Ал. Гоцев.
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съоръжение с подковообразна форма. В съседство са намерени и фрагменти от глинена скара, която предполага наличието на съоръжение с
долна горивна камера – най-вероятно пещ. Както се вижда калъпът е
намерен в близост до фрагменти от три различни съоръжения, които
могат да се свържат с горене.
Микроскопски наблюдения проведени в музея „Земята и хората“
установиха, че калъпът е изработен от талк. Също така се установи, че
е бил употребяван,тъй като в порите на камъка са останали железни
окиси. Това най-вероятно означава, че медта използвана за сплавяне на
бронза е добита от полиметални руди.*
Първоначално от калъпа е отливан предмет с втулка и висулка
(Обр. 6, 1 – 2). След отчупването на част от него счупената страна е загладена, едната страна на калъпа е стеснена, което е довело до повреда на
единия от негативите (Обр. 6, 2). На третата страна е изработен негатив
за накрайник на брадва или дръжка на кама (Обр. 6, 3). На две места по
страните на калъпа личат врязани линии, с които майсторът е белязал
местоположението на един от отворите за щифтове и надлъжната ос на
симетрия на накрайника за брадва. Интересна технологична особеност
е, че на дъното на отвора за щифт пробит на тясната страна на калъпа е регистриран малък издатък. Това означава, че за пробиването му e
използвана пръчица, снабдена с метална втулка и каменна тежест. Този
метод за пробиване на отвори е засвидетелстван в Древен Египет28 и за
пръв път може да се докаже, че е използван и по нашите земи.

Постройката
Както вече се спомена описания вече каменен калъп е намерен при
проучването на изгоряла постройка от КБЕ. Тя се характеризира с колово-плетена конструкция и стени измазани с два пласта глина – вътрешен с по-груба структура с примеси на органика и камъчета, и външен,
състоящ се от няколко тънки слоя добре пречистена глина.Точната форма на структурата не бе установена със сигурност, но може да се предположи, че е била правоъгълна с размери 10,50 х 8,68 м (Обр. 7). Подът е
измазан с тънък слой глина, нанесена върху пласт от трамбована почва
с дебелина около 0,10 м. По отношение на строителните техники може
да се каже, че тази постройка не се отличава особено от други такива
*	
Например

халкопирит (CuFeS2). Други руди съдържащи мед и желязо са борнит
(2Cu2S.CuS.FeS) и тетрахедрид (Cu3SbS3 + x(Fe,Zn)6Sb2S9). За съжаление до момента
все още не е ясно, кои от медните залежи в България са експлоатирани през бронзовата епоха.
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проучени в нашата страна. Най-близо в географски смисъл е частично
проучено жилище от Тутракан29. Постройки със стени измазани с глина и тънка подова замазка са проучени при селищата Асеновец и Овчарци I30. Напоследък няколко такива жилища бяха проучени и в Софийското поле31.* Идентични строителни техники са засвидетелствани
в източната част на съседна Сърбия32, както и в северна Гърция33. Това
което прави жилище № 1 от Белокопитово по-специално обаче е наличието на врязана украса по вътрешното лице на някои от стените му. В
това отношение то е уникално за територията на България.
При проучването на структурата са намерени различни материали
и съоръжения като огнище, керамични съдове, прешлени за вретено,
каменни чукалки и др., които предполагат, че тя е използвана за жилище. След разрушаването на му в следствие на пожар, деструкциите са
раздигнати, а останките от жилището са претърсени за ценни за обитателите му предмети. В резултат на това в средата на постройката липсват фрагменти от стените и участъци от пода, а част от инвентара не е
намерена in situ, а преотложена в други части на жилището.

Глинобитни съоръжения
Освен огнището и калъпите в жилище 1 от Белокопитово са намерени и различни фрагменти от глинобитни съоръжения. Както вече бе
отбелязано всички те са свързани с различни процеси предполагащи
употребата на огън. Първото съоръжение (Обр. 8 – 9) най-вероятно е
имало подковообразна форма. За това може да се съди по леката дъга,
която оформя стената му. Фрагменти от съоръжението са намерени на
две места – в близост до огнището на жилището и на 0,70 м североизточно от него. Относително добре запазени са тези от лявата страница. Те имат обща дължина от 0,46 м. За съжаление ние не знаем каква е
била ширината и дължината на цялото съоръжение. То е било изградено
върху дебела 4,8 см глинена основа с две лица. Този факт позволява да
се предположи, че то или е било преносимо или е било снабдено с долна горивна камера. Съоръжението е било отворено отгоре. Стените му
имат височина от 0,30 – 032 м и дебелина 5,0 – 5,5 см. Те имат извивка към
вътрешността на съоръжението, както във височина размерите му намаляват (Обр. 8, 1). Горният им край е добре загладен и заоблен. Всички
елементи са изработени от грубо омесена глина с висок примес на орга*	
Прави впечатление, че при повечето от посочените обекти не е било възможно да се

установят гнездата на дървените стълбове от стените.
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ника (фино накълцана слама). Външните повърхности са относително
добре загладени. Поради опожаряването на жилището съоръжението
има светло бежов цвят.
Второто глинобитно съоръжение (Обр. 10) от жилището е изработено от по‑груба глина с примеси на органика с висока концентрация
(слама). То има най-общо формата на кръгъл, пресечен конус, чиято
по‑малка основа е обърната към земята и изпълнява ролята на основа
за цялото съоръжение. Повърхността му е по‑грубо третирана. До нас са
достигнали няколко големи фрагмента от стените, без основата. Те имат
дебелина 3,5 – 4 см, която плавно нараства към дъното. Най-широката
част от фрагментите възлиза на 7,7 см. Горният им ръб е заоблен и украсен с поредица от отпечатъци с палец. На 10 – 11 см под него от външната
страна е оформен широк, хоризонтален жлеб. Съдейки по извивката на
фрагментите съоръжението най-вероятно е имало вътрешен диаметър
от 88 – 90 см.
Относно функциите на тези съоръжения могат да се направят различни предположения – от една страна е възможно да са употребявани
в ежедневието. Ако се приеме тази възможност техните функции ще
останат неизвестни, тъй като поради състоянието на проучванията на
КБЕ у нас ние няма с какво да ги сравним. От друга страна е възможно да са употребявани в металургията, на което навежда намерения в
близост калъп. Металургичното производство, независимо от историческия период, се дели на два големи отрасъла – добивна металургия и
преработваща металургия. Докато първият се занимава с извличането
на метала от рудата и изливането му във формата на метални слитъци, вторият се занимава с изработката на различни предмети нужни
в различните сфери на живота. Тези два отрасъла боравят с различни
и специфични съоръжения. Докато към първия се причислят легла за
„печене“ на рудата, шахтови пещи, поти за стапяне и калъпи за отливане на слитъци34, към втория спадат огнища и поти за стапяне на метала,
и калъпи за отливане на различни предмети. Прави впечатление, че и в
двата металургични отрасъла се наблюдава употребата на глинобитни
съоръжения. Обикновено тези използвани за добив на метал се намират във фрагментирано състояние и формата, и размерите им до голяма степен са реконструирани. На територията на Югоизточна Европа
са проучени редица работилници за отливане на бронзови предмети.
Обикновено те са съоръжени с едно огнище с овална форма, което не
се отличава от тези използвани за домакински нужди и отопление. В
други случаи обаче съоръженията са били унищожени35. Така ние не
знаем дали глинобитните съоръжения използвани в добивната мета-

35

36

Любен Лещаков

лургия или подобни на тях, не са употребявани и за стапяне на метални
слитъци, и скрап.
За съжаление до момента фрагментите от глинобитни съоръжения
от Белокопитово нямат аналогия от КБЕ от България, което ни принуждава да се обърнем към други периоди. Съоръжение с форма подобна
на първото съоръжение от Белокопитово и свързано с добив на мед у
нас е известно от халколита. То е намерено фрагментирано при проучванията на жилище от селището Аклади Чеири, на северния бряг на
созополския залив. За съжаление отново не in situ. Изработено е от груба, порьозна глина. Един фрагмент от стените има моделирана дебела
основа с плоска долна част. По стените са регистрирани малки медни
капки. Според проучвателя П. Лещаков, това съоръжение е използвано
за добив на мед, като са приведени и аналогии от района на Източното
Средиземноморие36.
Фрагменти от двете съоръжения от Белокопитово по профил и
структура на глината се доближават до по-късни инсталации свързани
с топене на метал, намерени заедно с фрагментирани калъпи при проучванията на Никополис ад Иструм. Те са грубо изработени от глина и
в резултат на употребата си са добили охрово-червен цвят. Интересно е
наблюдението, че подобни инсталации трудно намират „...аналогии от
римската епоха, които да помогнат за евентуална реконструкция“37.
Напълно е възможно тук да става дума за по-стар метод практикуван от
местното тракийско население.* Той изглежда е запазен почти до наши
дни. Глинобитни съоръжения с форма на подкова са изградени в някои
медникарски работилници от XIX в. в Родопите. Стените им са високи
между 10 и 25 см. В средата им е изкопана плитка яма с диаметър 30 см и
овално дъно38. Тези инсталации са използвани за претопяване на скрап.
Това се прави като в предварително загрятото съоръжение се постяват
метални късове и борови въглища „беразборно омесени“. При горенето
на въглищата, металът се втечнява и се стича на дъното на ямата39. По
форма и размери полученият слитък отговаря на редица артефакти известни в литературата посветена на бронзовата епоха като Gusskuchen.
Съдейки по тяхната долна повърхност може уверено да се заяви, че са
отлети в проста дупка в земята. Тези метални слитъци са отливани от
леярите с цел по-лесното съхранение на метал и неговата търговия. Известни са редица случаи, при които от тях са отсичани късове според
*	
В статията

си А. Чолакова говори и за други металургични практики, които са засвидетелствани в предримската епоха (III – II в. пр. Хр.), но продължават да са в употреба по време на II в. сл. Хр. (Чолакова 2006, 172).
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нуждите на леяря. Такъв къс (1/4 от първоначалния кръгъл слитък) се
включва в състава на депозита от Овча могила40.
При проучването на жилище № 1 от Белокопитово се разкри следната
комбинация от артефакти и съоръжения – постройка с огнище, калъп и
фрагменти от глинобитни съоръжения. За съжаление „Както в повечето
археологически ситуации…“ и тук „…няма запазено директно отражение
на комплекса от компоненти, теоретично предполаган при дадено производство: суровина – инсталация – оръдия – продукт – субпродукт“41,
което ни принуждава да потърсим информация от други археологически
обекти. До сега ние не разполагаме с данни за конструкцията, размерите
и вътрешната уредба на металургичните работилници през бронзовата
епоха в България. Единствените, оскъдни сведения, с които са налични в
литературата засягат едно частично унищожено селище от североизточната част на страната. През 1930–31 г. при натрупване на дига на брега
на р. Студена в близост до с. Новград, Свищовско е засегнато селище от
бронзовата епоха. При подравняване на терена трудоваците разкриват
следната ситуация – кръгло огнище, в близост до което са подредени 12
бронзови брадви-келти (в три хоризонтални реда по четири броя всеки),
един сърп, една половина от каменен калъп за отливане на други бронзови предмети и остъклена маса42. За съжаление ние нямаме данни, дали
описаната ситуация е разкрита в рамките на постройка или не. За наше
щастие са документирани случаи в които, огнищата, калъпите и останалия необходим на леяря инвентар са разположени под открито небе43.
Ситуацията от Белокопитово е сравнима и с данните от други обекти проучени на територията на Югоизточна Европа. В съседна Сърбия Б.
Хензел и П. Медович са проучили металургично ателие от РБЕ в границите на многослойното селище Фюдвар. То е било разположено в едноделна постройка с колово-плетена конструкция и навес. За съжаление,
съоръжението използвано за стапяне на метала не е запазено, но за него
може да се съди по отухлената почва под основата му44.
Аналогична ситуация е засвидетелствана при разкопките на работилницата от Дьор, Унгария. Тя отново е ситуирана в рамките на селището. Леярят е работил под навес с конструкция от колове. Освен калъпи
и късове бронзова шлака са документирани и различни петна отухлена
пръст, както и огнище за топене на метала45. Подобна ситуация е проучена и във втори хоризонт на многослойното селище Дриду46.
От направения преглед се вижда, че структури с колово плетена конструкция, датирани в бронзовата епоха, в които са намирани калъпи,
шлака, слитъци и/или бронзови изделия и са снабдени с огнища са интерпретирани като металургични работилници, независимо от култур-
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ната им принадлежност.Събраната до момента информация също така
показва използването на глинобитни съоръжения, разкрити в контексти свързани с металургията, в три различни исторически периода:
–	при Аклади Чеири в жилище са намерени фрагменти от глинобитно съоръжение, използвано за добив на мед и близко по форма и структура с някои от фрагментите от Белокопитово.
–	В Никопис ад Иструм са намерени поти, калъпи и фрагменти от
друг вид глинобитни съоръжения (первази на металургични огнища?), използвани за преработка на бронз, като някои от които
отново се доближават до белокопитовските. Интересното е, че
те нямат аналогии в римските практики, което позволява да се
свържат с местното тракийско население.
–	Медникарите в Родопите използват глинобитни съоръжения с
подковообразна форма за топене на медни изрезки до началото
на XX в. сл. Хр.
На пръв поглед може би изглежда необичайно привеждането на
аналогии от толкова различни периоди, но не бива да се забравя, че някои предмети веднъж достигнали своята оптимална форма и размери се
възпроизвеждат без изменение в продължение на хиляди години. Същото важи в пълна сила и за металургичните процеси, където получаването на качествена отливка без наличието на прецизни инструменти,
зависи от строгото спазване на определена последователност от действия и работа с някои примитивни съоръжения. Така може да се допусне,
че проучената от нас постройка би могла да се интерпретира като металургична работилница. Съдейки по нейния инвентар като прешлени
за вретено, чашки, кани, съд с вътрешни уши и т. н. може да се допусне,
че освен леярят в него е живеела и жена т. е. едно домакинство. Регистрираните нарушения в пласта от деструкции от постройката вероятно
се дължат на действията на нейните обитатели, които са искали отново
да намерят загубените при пожара метални предмети и / или каменни
калъпи за отливането им. Както е видно калъпът намерен в жилището е понесъл пожара без съществени изменения. За един металург металните предмети имат стойност дори и като скрап – полустопени или
деформирани, тъй като той има уменията да ги претопи и превърне в
нови сечива, оръжия и т. н. В подкрепа на тези разсъждения могат да
се цитират две интересни археологически ситуации: в съседна Румъния
при археологически проучвания на селище РЖЕ при с. Дриду, в глинен
съд покрит с паница, е намерен депозит от бронзови предмети заедно с
маниста от кехлибар, карнеол, кремък и т. н. Съдът е разкрит рамките на
едно от жилищата на селище от втория период на културата Бабадаг. В

Нови данни за развитието на металургията през...

същото селище е проучена и леярска работилница, в която са намерени
фрагменти от три калъпа47. Аналогична ситуация е проучена и в северната част на Хърватско: в праисторическото селище Мачковац-Кришньеви е намерен депозит, в състава на който се включват метални слитъци и фрагменти от метални предмети. На няколко метра от депозита
проучванията разкриват огнище, още един метален слитък, фрагмент
от глинено сопло, къс медна руда и камъни, предназначени за стриването48. От значение за нас в тези два случая е състава на тези депозити –
в тях освен цели предмети са включени и късове от метални слитъци,
фрагменти от украшения и повредени предмети (брадви, късове от метални листове и т. н.) – явно е, че те запазени само заради стойността на
метала, от който са изработени. Тук възниква въпроса – къде древните
леяри са съхранявали нужните им суровини (слитъци, скрап) и готови
продукти? От посочените по‑горе няколко аналогии може да се предположи наличието на три различни модела на разположение на металургичните работилници:
–	в една постройка са съвместени работилница и жилище (Фюдвар, Белокопитово).
–	металургичната работилница е ситуирана в рамките на селището, но в отделна лека постройка или под навес (Дьор, Дриду). В
този случай леярят прекарва определено време в работилницата,
но не пребивава в нея постоянно.
–	Металургичните дейности са осъществявани под открито небе в
рамките на селището. Това предполага занимание с металургия,
когато метеорологичните условия позволят т. е. може да се предположи, че леярът няма голяма натовареност и работи само ако
има поръчка (Мачковац, Калник, Новград).
В трите случая изглежда най-уместно ценните за леяря материали,
с които той отлива бронзови предмети и си изкарва прехраната (ако
допуснем, че това е единственото му занимание), да се съхраняват на
място, където да бъдат достъпни само нему т. е. в дома му. Така вероятността руните на жилище № 1 от Белокопитово да са раздигнати от
собствените му обитатели, които са търсели останали в него метални
предмети и каменни калъпи изглежда напълно вероятна. Тя се подкрепя
от проучванията на селището от бронзовата епоха по трасето на северната скоростна тангента до София. Там някои от изгорелите жилища са
непокътнати, а деструкциите на други са раздигнати и насипани в ями. В
едно от непокътнатите жилища е намерен бронзов сърп.
Ако отново се обърнем към шуменския район и картата на известните до момента метални предмети и калъпи за отливането им ще ви-
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дим, че металургията от КБЕ в района е много добре развита. Намирането на други структури свързани с преработката на мед или отливане на
бронзови предмети се очаква и е по-скоро въпрос на време от колкото
на шанс.
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– Калъпи за отливане на бронзови предмети.
– Бронзови предмети.
Обр. 1. Разпространение на бронзовите предмети и калъпите за
отливането им от късната бронзова епоха в Шуменска област:
1. Белокопитово;
2. Висока Поляна;
3. Вълнари;
4. Върбица;
5. Градище;
6. Коньовец;
7. Мадара;
8. Менгишево;

9. Могила;
10. Никола Козлево;
11. Панайот Волово;
12. Пет Могили;
13. Преслав;
14. Риш;
15. Тъкач;
16. Шумен.
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Обр. 2. Бронзови предмети намерени в Шуменска област. 1. Депозит от с. Тъкач;
2. Връх за копие от с. Риш; 3. Връх за копие от Шуменско.

Обр. 3. Белокопитово. Разположение на проучените през 2015 г. площи вм. Зерзелик
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Обр. 4. Белокопитово. Фрагмент от калъп за отливане на бронзови предмети.
1. Изглед от горе; 2. Изглед от долу; 3-4. Странични изгледи.
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Обр. 5. Белкопитово. Заготовка за изработка на каменни калъпи за отливане на
бронзови предемети.
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Обр. 6. Белокопитово. Каменен калъn за отливане на бронзови предмети намерен при
проучването на жилище № 1 от късната бронзова епоха.
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Обр. 7. Белокопитово, жилище № 1 от късната бронзова епоха.
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Обр. 8. Белокопитово , глинобитно съоръжение № 1. Напречно сечение по линията
А-А (1); изглед към външната страна на лявата страница (2).

Обр. 9. Белокопитово. Дясна страница на глинобитно съоръжение № 1.
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Обр. 10. Фрагменти от глинобитно съоръжение № 2.

ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЕДНА СТРУКТУРА
С МАТЕРИАЛИ ОТ КЪСНАТА БРОНЗОВА ЕПОХА,
ОТКРИТА В ПЛОВДИВ
Мая Иванова
Исторически музей – Горна Оряховица

Резюме
Късната бронзова епоха е един изключително динамичен период, заключен в рамките между ХVI – ХII/ХI в. пр. Хр. На територията на съвременна България са проучени малък брой обекти, преди всичко некрополи. Интерпретацията на някои от
откритията в една или друга степен остава в сферата на предположенията.
Тази работа представлява опит за определяне предназначението на една структура с материали открита в Пловдив. Разглеждат се различни мнения, предложени
в археологическата литература – колективна находка, съкровище или ритуална
находка/яма, склад или кенотаф като съобразно комплексен анализ се предлага идентификация, съобразена изцяло с реалната археологическа ситуация.

Цел и задачи на изследването

К

ъсната бронзова епоха е един изключително динамичен период, заключен в рамките между ХVI – ХII/ХI в. пр. Хр. На територията на съвременна България са проучени малък брой обекти, преди
всичко некрополи, които позволяват да се направи реконструкция на
погребалния обред. Известни са няколко археологически култури, определени съобразно разкрити структури и материали в отделни райони.
Интерпретацията на някои от откритията обаче в една или друга степен
остава в сферата на предположенията.
Очертава се един дискусионен кръг, в който попада и целта поставена в тази работа, която представлява опит за определяне предназначението на една структура с материали открита в Пловдив.
За изпълнението на тази цел се поставят като задачи да се направи
описание на структурата и материалите открити в нея, след което съобразно комплексен анализ да се потърсят аргументи „за“ и „против“
възможните варианти, свързани с предназначението.
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Състояние на проучванията
От територията на България и Румъния са известни значително малък брой единични структури – ями, отнесени към периода на късната
бронзова епоха, в които е открит основно керамичен материал. Това са
разглежданата структура от Пловдив и тези от Есеница, Варненско1 (Николов, Жекова 1982, 87 – 92), Черковна, Разградско2 и Говора в Румъния3.
Засега интерпретацията им е доста спорна като се наблюдават значителни различия в мненията на отделните изследователи.
Вероятно бъдещите проучвания ще допълват представата за материалната култура от този период и в частност за предназначението на
подобни структури.

Описание на структурата и материалите
През 1964 г. при изкопи за строеж на училищна сграда до жилищен
комплекс кв. Втора Каменица в Пловдив се открива структура. След
проведени сондажни проучвания се установява, че става въпрос за яма,
с дълбочина 4,5 м (обр. 1), при която са представени 6 последователни
слоя или редуване на ниво със замазка от глина и ред от керамични съдове. Ямата е покрита с четири каменни плочи. Не се установяват облицовки и други защитни средства4.
В нея са открити цели и фрагментирани съдове, фрагменти от прогнили дървени колове, кост от птица, един зъб и кости от говедо5.
Керамичните съдове са поставени в 3 хоризонтални слоя. Открити
са общо 44 цели съда, 14 дъна, 4 дръжки от двойно скачени съдове и голямо количество фрагментирана керамика. Съдовете са изработени на
ръка от глина с голям примес на минерални частици. Повечето от тях
са добре загладени и изпечени, с черна, лъскава повърхност, без украса.
Някои, със счупени дръжки и устие са реставрирани като са лепени със
смола или измазани отвътре с добре пречистена глина и повторно изпичани на огън, вследствие на което придобиват червеникав цвят. Открито
е и едно високо конкавно дъно от черен съд, вторично използвано като
разлата паница. Разкриват се и по-продължително употребявани съдове, между които има силно изтрити от измиване на стените, а други са с
пробита дупка, с диаметър 1 см6.
Съдовете са използвани за храна и течности като съобразно количеството и типовете са представени: 18 бр. съдове с крушовидна форма,
плоски дъна и две дръжки (височина от 21 до 29 см), (обр. 2), (обр. 3); 11
бр. кани с дръжка (височина от 13 до 25 см), (обр. 4); 7 бр. кантаровидни
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съдове с две дръжки (височина от 12 до 16 см), (обр. 5); 3 бр. чаши с
дръжка (височина от 5,5 до 7 см), (обр. 6),7.
Най-голямо е количеството на крушовидните съдове с плоски дъна
и две дръжки, които според проучвателя П. Детев дават представа за облика на т. нар. от него колективна находка, която се отнася към бронзовата епоха8.
Според А. Бонев редица от типовете съдове открити в Пловдив намират паралели със съдове от некропола при Зимничя в Румъния. Това
му дава основание да обособи един общ керамичен комплекс Зимничя–
Пловдив, който отнася към периода ХIV – ХII в. пр. Хр.9.

Аргументи „за“ и „против“ възможните варианти,
свързани с предназначението на структурата с материали
Колективна находка
В публикацията на П. Детев и в едно от изследванията на А. Бонев
структурата с материали, открита в Пловдив е представена като колективна находка10. Подобно определение е валидно и правилно в случая,
дотолкова, доколкото е свързано с една част от разкритите движими археологически находки. Да, открити са значително количество цели керамични съдове, които при други обстоятелства могат да бъдат определени и разгледани като колективна находка. В случая обаче имаме още
фрагменти от керамика и прогнили дървени колове, кост от птица, един
зъб и кости от говедо. Освен това всички тези материали са открити в
ясен контекст – яма, с изразени нива, затворена с каменни плочи, т. е.
самостоятелна структура. Фактически се очертава един затворен археологически комплекс.
Според мен определението колективна находка в случая е непълно
и неточно. То отразява едно от проявленията в археологическата среда – масовият движим материал като изключва другите – ясно изразена
структура и материали. По този начин се изгубва реалната археологическа ситуация, а това води и до объркване при определяне принадлежността на обекта.

Съкровище или ритуална находка/яма?
На пръв поглед може да мислим, че това е съкровище. Налице е ясно
изразена група от керамични съдове, които могат да се отнесат към един
от предложените от Т. Шалганова видове съкровища11. Съдовете са покрити с каменни плочи, което навежда на мисълта, че са укрити, с което
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фактически се изваждат от обръщение. В погребенията обаче ситуацията е идентична12. Счупените и пробитите съдове, както и животинските
кости могат да бъдат обвързани с ритуални дейности. Всичко това са
фактори, които отразяват само едно от проявленията в археологическата среда – движимия материал.
Според мен, съкровището или ритуалната находка по-скоро трябва
да се разглеждат като едни отворени комплекси, с оглед на това, че някои от предметите могат да бъдат добавяни по-късно, а други изземвани. Предвид всичко това изключвам тези варианти за предназначението
на обекта.
Трябва да се обърне внимание и на определението ритуална яма. Съобразно резултатите от проучванията проведени през 80-те и 90-те г. на
миналия век, в м. Багачина край с. Сталийска махала, Михайловградско,
Ал. Бонев смята, че може да се изведе извод, макар и от общ характер,
за предназначението на материалите, които произхождат от подобни
структури13. Предвид откритията в близо 70 ями, използвани многократно – от началото на III хил. пр. Хр. до включването на тракийските
земи в пределите на Римската империя, той предполага, че става въпрос
за жертвени дарове, край които се извършват обреди с неизвестен за нас
характер14. Подобно твърдение едва ли би могло да се отнесе към всички
материали открити в Пловдив. Още повече като се има в предвид археологическата ситуация, която очевидно е различна при двата обекта.

Склад
Проучвателят П. Детев определя находката като склад за глинени
съдове. Според него не може да става въпрос за погребение, предвид
факта, че не са открити човешки кости или пепел. Освен това той допълва още, че „за дарове на покойници се поднасят неупотребявани вещи“,
изхождайки от факта, че не са известни подобни практики15. Това, че не
са известни в никакъв случай не означава, че не са практикувани. Още
повече като се имат в предвид ограничените проучвания. Аргументите,
които извежда според мен не са издържани. Липсва комплексен анализ,
което води до неправилна интерпретация. Акцентира се само върху съдовете и тяхното предназначение, като не се отчита контекста, в който
са открити.
Сам по себе си складът като съоръжение предполага продължително функциониране. Той се променя като съдържание, което фактически
го определя и като един отворен археологически комплекс. Ако тази
структура с материали представляваше склад, то тогава как се обясняват
замазките и покриването с каменни плочи – факти, които показват, че
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материалите се изваждат от обръщение? Точно тези показатели ми дават
основание да не приема подобно предназначение за обекта.

Кенотаф
Кенотафът представлява гроб без тленни останки, т. е. символичен
гроб. Това е затворен археологически комплекс, който може да бъде част
от некропол или самостоятелно съоръжение. Сборът от предмети – дарове и лични вещи, които се поставят в него не е строго определен и
разграничен. Напълно е възможно да присъстват животински кости,
фрагменти от дървени колове, както счупени и пробити съдове, които
могат да се интерпретират като носещи следи от ритуални действия.
Всичко изведено до тук е валидно за разглежданата структура с материали.
Най-логично е предположението на А. Бонев, според който става
въпрос за колективен кенотаф на няколко члена на един и същи род
или патриархално семейство, които загиват далеч от родното си място16. Като основен аргумент той посочва разделителните глинени пластове, които категорично свидетелстват за това, че съдовете излизат от
употреба. Освен това според него е засвидетелстван и широко разпространеният в тракийските земи обичай върху гроба ритуално да бъдат
счупвани съдове. Животинските кости и фрагменти от керамика свързва единствено с предложеното предназначение17. Не обяснява наличието на реставрирани и преизползвани съдове. Според мен не трябва да
се изключва възможността те да са поставяни като лични вещи. Не ми
се струва много точно, твърдението му, че организацията на структурата и материалите от Пловдив напомня начина, по който са извършвани
царските погребения от шахтовите гробници в Микена18, най-малкото,
защото при последните става въпрос за царска идеология.
Съобразно комплексен анализ се представи една структура с материали от късната бронзова епоха, открита в Пловдив. Разгледаха се
различни хипотези, свързани с предназначението, като се предположи, че най-вероятно става въпрос за гробно съоръжение (колективен
кенотаф).
Предвид всичко това смятам, че е изпълнена основата цел поставена в тази работа.
СПИСЪК С ОБРАЗИТЕ
Обр. 1 Изглед на изкопите и местоположението на структурата с материалите (по Детев 1964, обр. 1).
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Обр. 2, 3. С
 ъдове с крушовидна форма (по Детев 1964, обр. 6, обр. 7).
Обр. 4. Кани с една дръжка (по Детев 1964, обр. 4).
Обр. 5 Кантаровидни съдове с две дръжки (по Детев 1964, обр. 5).
Обр. 6 Чаши с дръжка (по Детев 1964, обр. 3).
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КУЛТОВИ ПРЕДМЕТИ ОТ РАННОЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА
ОТ ФОНДА НА РИМ – ШУМЕН
Иван Бабаджанов
Регионален исторически музей – Шумен

CULT OBJECTS FROM THE EARLY IRON AGE FROM
THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – SHUMEN
Ivan Babadzhanov
Regional Museum of History – Shumen

Abstract
Subject of the present report is a very interesting hoard of cast bronze artifacts, which are
very rarely discovered in Bulgaria. According to the information provided by treasure hunters
the objects have been unearthed near Velingrad, in the vicinity of Orlovets peak. The hoard
consists of ten elements – one cult axe amulet with depictions of animals, six bronze pendants
of various types, two figures of animals and one cult object of unclear purpose, resembling a
“team of oxen”.
In view of their parallels in Macedonia, these finds are referred to the so called Macedonian
bronzes, spread in Macedonia, as well as in Greece, Western Bulgaria, Southern Serbia, Kosovo,
Southern Albania. The artifacts from the hoard found near Velingrad are dated to the 8th – 7th
centuries BC.

П

редмет на настоящото съобщение е една изключително интересна колективна находка от лети бронзови предмети, които се
откриват твърде рядко по българските земи. При предаването на предметите в музея е записано, че находката е открита случайно в землището
на с. Черенча (Шуменско), но при последвалото вътрешно разследване и
по достоверна информация от иманярите стана ясно, че предметите са
открити край гр. Велинград, в околностите на връх Орловец.
Колективната находка се състои от 10 предмета – 1 култова брадва
амулет с изображения на животни, 6 бронзови висулки от различни типове, 2 фигурки на животни и 1 култов предмет с неясно предназначение, наподобяващ „волски впряг“.
1. Култовата брадвичка е много добре запазена, покрита със зелена
патина (Обр. 1). Инвентирана е в отдел „Антична археология“ (ИМШ/
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АА № 6701). Има сплескано конусовидно тяло, от което излизат две дълги, елегантни шии с ромбовидно сечение, които рязко преминават в глави на животни, обърнати с гръб една към друга. Главите са силно удължени, предадени без подробности, като муцуните им извиват под прав
ъгъл. За долните им стени са захванати по една халка с кръгъл отвор.
Две халки са закрепени и непосредствено под шиите на животните. От
двете страни на главата напред дъговидно излиза по едно малко рогче,
а нагоре и назад излиза още един рог, също дъговидно извит, украсен
с коси линии. Най-вероятно така моделираното животно представлява глава на козел (Обр. 2). От средата на тялото нагоре излиза плоска
пръчка, която се раздвоява, за да очертае триъгълен отвор и продължава
настрани с две схематично представени глави на бик, също обърнати
с гръб една към друга. От основата на тялото излиза малка брадвичка,
която се разширява несиметрично като половинка от двойна брадва. От
двете страни брадвичката е украсена с по 6 концентрични кръгчета. Посредством отвора между бичите глави, култовата брадвичка вероятно е
била прикрепяна към верижка, кожен шнур или огърлица. В страничните халки са били прикрепвани вероятно висулки, което е трябвало да
подсили ефекта на култовата брадва. Вис. 10,4 см, шир. 12,5 см, дебелина
на тялото 2,8 см, дебелина на острието на брадвата 0,33 см.
Докато за предназначението на тракийските култови брадви с изображения на животински фигури повечето изследвачи са единодушни,
че представляват символи на царската или жреческата власт и са едно
свързващо звено между геометризма в края на бронзовата епоха и началото на появата на животинския стил в раннотракийското изкуство,
то мненията относно техния произход и разпространение се разграничават съществено. Според някои автори появата на украсените култови брадвички e резултат от кимерийско влияние, проникнало в Тракия
през северночерноморските степи и извеждат произхода им от Кобанската култура.1 Друг автор, анализирайки украсените брадви от района
на Луристан, твърди, че тракийските бронзови брадви са направени под
влияние на иранските и това влияние нахлува в Тракия през Мала Азия,
Босфора и Дарданелите.2 Според Г. Китов на базата на обширен стилов
анализ, произходът на подобни паметници с религиозно-символно значение трябва да се търси в самата Тракия, те са резултат от развитието на
местните традиции, като подчертава влиянието и контактите на траките
с микенската цивилизация.3
Откритите досега култови брадвички в българските земи могат да
се разпределят най-общо в две групи. При първата група горната част
на брадвата е украсена с животински фигури или глави, а другата страна е с острие на брадва, като при някои от екземплярите допълнително
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е била прибавена желязна дръжка. Втората група представляват повече
амулети отколкото брадви, като дръжките са заменени от отвори или
халки. Вероятно те са изработени по‑късно и са резултат от едно продължително развитие.4 Към втората група паметници принадлежи и
разглежданата тук брадвичка-амулет от Велинградско. Подобен бронзов амулет, открит в близост до колективната находката от Велинград
е известен от светилището при с. Бабяк.5 Той е с орнитоморфна украса
и е датиран през втория период на Ранножелязната епоха. Други два
амулета са известни от Северозападна България. Единият произхожда
от с. Камено поле, Врачанско6 и е намерен в добре датиран комплекс от
VІІ в. пр. н. е. Представлява малка брадвичка, която в горната си част е
украсена с две симетрично разположени глави на кон и овен. В средата на горната част има малък отвор за окачване. Другият екземпляр е
открит в малка, надгробна могила край с. Старо село.7 Петата на амулета е украсена с протомета на бик и овен. На базата на една желязна
юзда открита в същата могила, авторът датира амулета не по‑късно от
V в. пр. н. е. Най-близки паралели по форма и размери до находката от
Велинград откриваме в брадвичката-амулет, открита случайно край
Рилския манастир.8 Подобно на амулета от Шуменския музей от едно
сплескано конусовидно тяло излизат две дълги шии, които завършват
с две, обърнати с гръб една към друга птичи глави, вероятно петли. От
средата на гърба излиза малка пръчка с халка за окачване, а от основата на тялото малка плоска брадвичка. Авторът датира този паметник
от втората половина на VІІ в. пр. н. е. и го свързва с широко разпространените в Македония и Гърция висулки с орнитоморфна украса, известни в литературата с понятието македонски бронзове. Серията от
македонски бронзове включва: орнитоморфни висулки, миниатюрни
съдчета, висулки с ажурна украса, висулки с форма на глобус и др.9 Те
са разпространени предимно в Македония и Северна Гърция, но отделни предмети се срещат в Западна България, Южна Сърбия, Косово, Албания, гръцките острови, както и са откривани като дарове в гръцките
светилища.10 Датирани са от началото на VІІІ до края на VІ в. пр. н. е.
Очевидно амулетът от колективната находка край Велинград е един хибрид между македонските висулки с изображения на птици и тракийските култови брадвички с протомета на животински фигури, като надмощие е взело предпочитанието на тракийския майстор да изобразява
рогати животни.
С публикувания тук амулет, общият брой на тракийските култови
брадви става 11. Повечето от тях са украсени с протомета на две или три
животински фигури. Изключение прави само откритата по време на ар-
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хеологически разкопки край с. Загорци, Община Нова Загора, тракийска
култова брадва с изображения на пет животни.11 Всички тези паметници, повечето от които са случайни находки, се датират в един период
заключен най-общо между х и VІ в. пр. н. е.
2. Бронзова висулка с ажурна украса (Обр. 3,1). Инв. № 6697. Много добре запазена, покрита със зелена патина. Ажурното тяло се състои
от осем обли тела, които се раздалечават и оформят сфера. В горния си
край теловете се съединяват в дебела пръчка, която се раздвоява, за да
очертае кръгла халка. Долната част на тялото завършва с дисковидна
пета. Вис. 6,1 см; диам. тяло 3,2 см; диам. халка 1,2 см;
3. Бронзова висулка с ажурна украса (Обр. 3,2). Инв. № 6698. Аналогична на описаната по‑горе с някои незначителни различия. Теловете,
оформящи тялото са десет, пръчката излизаща от горната част на тялото
е леко деформирана. Вис. 7,2 см; диам. тяло 3,4 см; диам. халка 1,35 см.
4. Бронзова висулка с ажурна украса (Обр. 4). Инв. № 6699. Много
добре запазена, покрита със зелена патина. От дисковидната пета излизат три радиално раздвояващи се телове, които се раздалечават и очертават листовиден отвор. Краищата им опират в два опрени един до
друг тела, оформящи окръжност в най широката част на тялото. Горната
половина на тялото е оформена като долната с обратно обърнати листа, краищата на които се обединяват и образуват шийка, завършваща с
кръгла халка. Вис. 6,9 см; диам. тяло 3,3 см; диам. халка 1,5 см.
5. Бронзова висулка с ажурна украса (Обр. 4). Инв. № 6700. Аналогична с № 6699. Вис. 6,7 см; диам. тяло 3,3 см; диам. халка 1,4 см.
От днешните български земи подобни висулки, описани в литературата не са ми известни. Най-близки паралели откриваме в Македония и
Гърция. Подобни висулки са широко известни по поречието р. Вардар
и р. Брегалница и в района на Охридското езеро.12 Няколко екземпляра
са известни от некрополите в Дедели и Гевгелия, както и при Сува река
в дн. Косово. В Гърция висулки с ажурна украса са откривани в района
на Халкидики, Тесалия, о. Егина, Родос и др. Откриват се и в големите
гръцки светилища Олимпия и Делфи.13 В Македония подобни типове
предмети (висулки, амулети, миниатюрни съдчета и др.) се откриват
предимно в некрополи, докато в Гърция се откриват най-вече в светилищата, донесени вероятно като дарове от поклонници.14 Датировката на
тези висулки е от VІІ до нач. на VІ в. пр. н. е.
6. Бронзова висулка със сферична форма (Обр. 5, 1). Инв. № 6694.
Има кухо сферично тяло, с три симетрично разположени отвора, подчертани от релефни окръжности. От горната част на сферата излиза
цилиндрична пръчка, отделена от тялото с пръстен, която завършва с
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халка с форма на окръжност. В основата на тялото е закрепен цилиндричен издатък. По повърхността се забелязват две неправилни, вероятно
вторични вдлъбнатини. Вис. 6,6 см; диам. тяло 3,4 см; диам. халка 1,3 см.
7. Бронзова висулка със сферична форма (Обр. 5,2). Инв. № 11590.
Аналогична на описаната по‑горе с разликата, че отворите по тялото са
четири и вместо цилиндричен издатък, завършва с плоска пета. Една
част от халката за окачване липсва. Вис. 6,3 см; диам. тяло 3 см.
Висулка с форма на глобус от българските земи ми е известна само
една, но за съжаление тя е с неизвестно местонамиране.15 Паралели откриваме отново в Македония, където те са чести находки. Няколко подобни висулки са известни от Гевгелия, Куманово и др.16 Друг подобен
екземпляр е намерен в Източна Сърбия, в района на Вранище.17 В Гърция подобна висулка с отвори по тялото произхожда от Олинт, разположен на Халкидическия полуостров. Подобни екземпляри са открити и
в Тесалия, Тегея, о. Самос и дори в Ефес.18 Повечето от тези находки се
датират в VІІ в. пр. н. е.
По всяка вероятност тези предмети имат култов характер. Възможно е в отворите по кухото тяло да са били поставяни благоухания или
упойващи вещества. Известно е, че в някои от орнитоморфните съдчета-висулки, разпространени в Македония през VІІІ – VІІ в. пр. н. е. са се
съхранявали опиумни вещества. Такова едно съдче произхожда от некропола в Лисичин дол-Марвинци.19 Боузек свързва тези предмети с определени магически практики, извлечени от шаманизма в северна Евразия, дошли в Европа с кимерийските нашествия.20
8. Бронзова фигурка с протомета на кончета (Обр. 6,1), Инв. № 6696.
Сравнително добре запазена, покрита със зелена патина. Кухо тяло, от
двете страни на което излизат две протомета, вероятно на кон, като главите са обърнати с гръб една към друга. По средата на тялото е оставен
широк отдолу и по-тесен отгоре овален отвор, за прикрепване на фигурката. От краищата на фигурката излизат четири крачета, като само едното е запазено. Останалите са отчупени вероятно още в древността и сега
се виждат като големи пъпки. Шиите на животните излизат под ъгъл от
60 градуса. Имат елипсовидно сечение с едва забележими плоскости под
ъгъл. Главите са предадени без подробности, моделирани сумарно със
заоблени муцуни. На главите си имат по две двойки дъговидно извити
един към друг рога. Фигурката е моделирана общо взето примитивно, но
експресивно. Дълж. 5,8 см; вис. 4,1 см; диам. тяло 1,3 см.
9. Бронзова фигурка на пантера (Обр. 6,2), Инв. № 6702. Добре запазена, покрита със зелена патина. Тялото на фигурката е право, шията на
животното се издава напред и нагоре. Има обло сечение и завършва със

65

66

Иван Бабаджанов

сумарно моделирана глава, без каквито и да било подробности по нея.
Вероятно фигурката е на пантера. Дясното ухо е право, прегънато леко на
вътре, лявото изглежда счупено още в древността. Предните крака имат
триъгълни очертания, изнесени са силно напред и завършват с удебеление. Задните крака са прави, моделирани по подобен начин с по‑слабо
изразено удебеляване на лапите. Опашката е с обло сечение, излиза плавно от тялото, постепенно се стеснява и насочва надолу. В средата на тялото има елипсовиден, вертикален отвор. Дълж. 5,3 см; вис. 4,5 см; диам.
отвор 0,5 см.
Относно предназначението на двете фигурки, имайки предвид отворите в средата на тялото, е твърде вероятно да са били използвани като
върхове на скиптри. Друг вариант е тези отвори да са били предназначени за закрепване към висулки. Такива висулки с ажурна украса и прикрепени към тях фигурки на животни и птици са широко разпространени в Македония и Гърция през VІІ – VІ в. пр. н. е.21 Възможно е те да са
били прикрепени върху един скиптър, като протометата на кончетата да
са били върху по‑дебелата долна част, а фигурката на пантерата да е била
отгоре.
10. Култов предмет. Инв. № 6695 (Обр. 7). Сравнително добри запазен, покрит със зелена патина. Наподобява волски впряг. В двата края на
дълга цилиндрична пръчка, отдолу са припоени по една кръгла халка,
а отгоре по една волска глава. На едната глава липсва единият рог, а на
другата едното ухо. Главите са поставени на къси шии с необикновено
стеснени и силно удължени муцуни. Една черта на предната плоскост
маркира устата. Настрани излизат дълги неправилни израстъци, които
обозначават ушите. Върху главата и настрани излиза цял рог, с асиметрични продължения и обло сечение. Дълж. 6 см; вис. 2,8 см; диам. халки
1,3 см.
Подобен предмет от територията на Тракия не е публикуван и на
мен не ми е известен. Вероятно този амулет е бил прикрепян към други
предмети или на халките му са били закачани висулки. Точното му предназначение не е ясно, но култовият му характер едва ли буди съмнение.
Поради посочените по‑горе паралели предметите от колективната
находка край Велинградско се отнасят вероятно към т. нар. македонски бронзове. Техният основен производствен център е в източна Македония и северната част на Халкидики, в земите на едоните.22 Според
Боузек, подобни находки идващи от югозападния регион на България,
най-вече поречието на р. Струма и Западни Родопи са едно доказателство за връзките между тракийските племена по тези земи и едонските
племена в източна Македония, и в близост до Серес.23
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Колективната находка от Велинградско представя някои предмети,
които за първи път се откриват на територията на България. Същевременно липсата на археологически наблюдения при откриването им поставя някои въпроси, свързани с тяхната датировка. Все пак на базата
на някои аналози от Тракия и Македония, най-вероятната датировка на
тези култови паметници е VІІІ – VІІ в. пр. н. е.
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ОСТРИЕТА С ВЪТРЕШЕН РЕЖЕЩ РЪБ В
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН И БАЛКАНИТЕ
ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА (II ХИЛ. ПР. ХР. – IV В. СЛ. ХР.)
Юри Йоргов
Регионален исторически музей – Шумен

Резюме
За 10 000 г. история, острието е един от основните, ако не и най-важен, инструмент и фактор, наред с огъня, в човешко развитие. Още от времето на случайно
отцепената люспа кремък, ролята му е една – да среже или прободе и тази му цел не
се е променила в хилядолетията, променят се само формата и материала, от който
се изработва.
Предмет на изследване в тази работа е един особен вид острие с широко разпространение както в географски, така и във времеви диапазон. Това са така наречените
„остриета с вътрешен режещ ръб“.
В материала не са включени всички известни типове остриета от посочения
вид, а основно такива с бойно предназначение. Това са кхопис (хопеш), копис, махайра,
фалката, ромфея, сика, фалкс и тяхното географско, хронологично и етническо разпространение, както и основните прилики и разлики помежду им.

З

а последните 10 000 г. история, острието е един от основните, ако
не и най-важен, инструмент и фактор наред с огъня в човешко
развитие като разумни същества. Още от времето на случайно отцепената люспа кремък до технологията на праховите стомани и крио закаляването, ролята му е една – да среже или прободе – и тази му цел не се
е променила в хилядолетията – променят се само формата и материалът,
от който се изработва. А едно от основните му предназначения е на оръжие – един от първите продукти на човешкия труд.1 Предмет на изследване в тази работа е един особен вид острие с широко разпространение
както в географски, така и във времеви диапазон. Това са така наречените остриета с вътрешен режещ ръб. (Обр. 1)
Едно от първите метални оръжия от този тип е египетско-ханаанския бронзов кхопис (хопеш), въпреки че при някои образци по-голямата режеща част е външно извита и според някои мнения, произходът
му вероятно е от бойната брадва. Преди него в Куш има подобен тип
остриета, заточени и от двете страни2, но той е първият наложил се като
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оръжие. Стилово оръжията с вътрешен режещ ръб по-скоро водят своя
произход от сърпа, появил се още през ранния неолит като съставен инструмент от кремък и рог. Историята е доказала, че сечивата използвани
във всекидневието нерядко са се използвали като оръжие, а и са оказали
значително влияние върху развитието на ръчните оръжия в цялата човешка история. (Обр. 2)
През Бронзовата епоха защитната екипировка на боеца е сравнително слаба – металическите доспехи са достъпни предимно за елита поради високата цена на материали и изработка и вероятно обикновеният
боец не е разполагал със сериозна защита на тялото, освен шлем и щит.
Ако кхописът може да се причисли към категорията на мечовете, то той
има сечащи и пробождащи свойства.3 Така че едно оръжие като него е
било достатъчно ефективно срещу слабо защитен враг, а и с дължина от
около 0,60 м може да се причисли към дългите оръжия и може да държи
противника на разстояние.4 Дори и при наличие на защита на тялото, то
тя е предимно лека – от кожа, костни или метални пластини или слоеве
плат и тежкият, извит и остър преден край би се справил лесно с нея.
След усвояване обработката на желязото, достъпът до метални инструменти и оръжия става значително по‑голям, както и значително
намалява теглото на остриетата на последните. 5 Освен нападателното
става по‑достъпно и защитното въоръжение и това налага промени и
развитие на остриетата. Като форма, през желязната епоха, в общи линии се запазва тази на по‑голямата част от оръжията от къснобронзовата епоха. Налагат се все повече правите прободни оръжия, основно
заради по‑високата ефективност срещу доспехи, но и сечащите остриета
не отстъпват по разпространение. Поради разрастналите се търговски и
културни връзки в древния свят, остриетата с вътрешен режещ ръб се
разпространяват по почти цялото средиземноморие и близките му територии. Разбира се, този тип остриета присъстват в много части на Азия,
останалите части на Европа и Северна Африка, като времево обхващат
период от около 4000 г – II хил. пр. Хр. – II хил. сл. Хр., но те ще бъдат
предмет на едно по‑обстойно бъдещо изследване.
Както в наши дни, така и в древността при възможност не човек се
нагажда според оръжието, а нагажда оръжието според своите възможности и потребености. Това е и една от причините да е практически невъзможна пълна типологизация на вид оръжие. Но при наличие на ред
общи характеристики е възмоно да се проследят клоновете на развитие
на дадено оръжие. При разглежданото от нас тип остие можем да кажем,
че в желязната епоха първоприемник на египетско-ханаански кхопис са
гръцкият копис и тракийската махайра. По вид са доста сходни оръжия,
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като вътрешният режещ ръб е силно изявен и при двете. Имат и някои
разлики, които ги характеризират като различни оръжия не само на териториален принцип, като сведения връх на махайрата примерно, но
като цяло са сходни оръжия с общ корен. Няма да се спираме на разликите между копис, махайра и фалката – факт е, че имат доста сходства и
произлизат от едно оръжие – кхописа от II хил. пр. Хр., а вероятно разликите им се дължат на промените в принципите на воденето на бой и
навлизането на по‑различни доспехи с времето. (Обр. 3 и 4). Този тип се
разпространява и по останалата част на източното Средиземноморие.
В Тракия типът острие е особено разпространен в различни варианти,
като се различава по форма и размери. Към това семейство можем да
причислим и оръжия като сика и ромфея. (Обр. 5)
Сика е по‑скоро дълъг крив нож с вътрешно заточен клин, но има и
образци, достигащи впечатляваща дължина и могат да се класифицират
като дълго хладно оръжие. Има мнения, че „сика“ и „скалме“ са други
названия на махайра, но според мен става въпрос за различни оръжия.
(Обр. 6) Ромфея е вече „пълнокръвно“ дълго оръжие, едностранно заточено, понякога право, а в някои варианти със закривен клин с вътрешно
заточване. (Обр. 7)
В някакъв момент от историята гръцкият копис, дали чрез търговия, дали чрез наемничеството достига и до Иберийския полуостров,
като е известен под названието фалка – не особено точно, тъй като то се
налага през XIX в. в ранните години на испанската археология, в превод
на латинското „falkatus“ – „извит като сърп“. Типът оръжие в Иберия е
почти идентичен с кописа, като разликите са минимални. (Обр. 8)
Как и кога достига до Картаген, Северна Африка, не е съвсем ясно –
дали от Мала Азия от града майка Тир или от Иберия. Факт е, че в Рим
това оръжие става популярно след Пуническите войни като „gladius
hispanicus“. Оръжието не е непознато на Италийския полуостров, тъй
като има изображения още от времето на етруските на такъв тип остриета. Подобно оръжие е и основното на гладиатор, тип „тракиец“.
Последното разклонение на остриетата с вътрешен режещ ръб от региона е фалкс. Това е оръжие с дълга дървена дръжка и извито, подобно
на сърп или косер острие, използвано основно в териториите на антична
Дакия. Негови изображения има върху Траяновата колона. (Обр. 9)
Историята на остриетата с вътрешен режещ ръб не приключва в античността. Те присъстват и в бита на средновековния човек като инструменти – косер, сърп и коса, които нерядко се превръщат по принуда и в
оръжия, а през късното средновековие на тяхна база се разработват част
от така наречените „селски оръжия“. След продължителен период на
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почти пълна липса на данни за такъв тип остриета, около XVII – XVIII в.
те отново стават популярни в части от Азия, Европа и Африка, но вече
с изменена форма и названия – ятаган, кулак, флиса, сосун пата, кукри
и др. (Обр. 10)
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ПОЯВА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАГРЪДНИЦИТЕ
В СЕВЕРНА ТРАКИЯ V – ПЪРВАТА ПОЛОВИНА
НА III В. ПР. ХР.
Десислава Любенова
Докторант – Национален археологически институт с музей при
Българска академия на науките

Резюме
Статията представя обобщено изследване на публикуваните до този момент
нагръдници, изработени от тънка златна или сребърна пластина, от територията
на Северна Тракия в периода V – първа половина на III в. пр. Хр. В статията са коментирани типовете форми, техниката на изработка и украса. Обърнато е внимание
на възможен набор от инструменти, използвани за направата им.
Концентрацията и присъствието на предмети от този тип в богати гробни
комплекси, в районите около Велико Търново, Русе, Шумен, Варна и Етрополе, може
да се свърже с териториите на различни тракийски племена и възможни династични
центрове. Обръща се внимание и на отсъствието на подобни паметници в териториите на север от река Дунав и Северозападна Тракия.
В статията е предложена нова хипотеза за проникването на традицията за
полагане на нагръдници в гробните комплекси. Тя се основава на присъствието на
пластинки с подобна характеристика от бронз и злато, в некрополи от Североизточна Тракия, като този при с. Добрина, Провадийско и с. Черна, Добричко, датирани в VI в. пр. Хр.
Освен установените прилики, при сравнение на нагръдниците на север от Стара планина, с тези от териториите на юг, се наблюдават и редица различия. Те се
изразяват в разпространението на отделни форми и използването на определени
видове украса.

В

научната литература до 90‑те години на XX в. от земите на север
от Стара планина са известни само два златни нагръдника – този
от с. Голяма Желязна, Ловешко1 и още един, открит в гроб в Одесос2. В
изследванията на И. Венедиков и М. Чичикова, посветени на нагръдните
пластини се отделя основно внимание на откритите на юг от Стара планина, което е обосновано от концентрацията на подобни находки в тези
територии. В своите изследвания върху нагръдните пластини И. Венедиков отбелязва, че те са явление, което не обхваща цялата територия на
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Тракия, а е характерно, по‑скоро за нейните южни части3. Той включва
най-голям брой нагръдници, като съставя типология и разглежда териториалното и хронологическото им разпространение на територията на
Тракия. Проследена е и традицията за полагане на нагръдни пластини в
съседните на Тракия Македония и Гърция. В анализа са включени двадесет нагръдника, като седемнадесет от тях са открити на юг от Стара
планина и само три на север от нея – нагръдникът от с. Голяма Желязна, пластината от с. Царев брод, а третата не е уточнена. От своя страна
М. Чичикова разпределя откритите нагръдници от територията на Тракия в хронологически групи, като включва и някои новооткрити образци от черноморските колонии. Според нея, нагръдниците в Тракия са
явление, което вероятно получава самостоятелно развитие. Тя обръща
внимание на използвания погребален обред и половата принадлежност
на погребаните. За територията северно от Стара планина в изследването ѝ е включен единствено златният нагръдник от с. Голяма Желязна4.
Внимание на нагръдниците от територията на Североизточна България
е отделено в изследване на М. Кръстева5. Освен нагръдника от Голяма
Желязна тя включва и златния нагръдник от Варна, както и функционалните нагръдници-яки от Янково и Върбица. Проникването на типовете нагръдници на север от Стара планина е свързано с аналогичните
предмети от територията на южна Тракия.
През последните години станаха известни повече находки от земите на север от Стара планина. В анализа, представен в настоящата
статия, са включени четиринадесет нагръдника от територията на Северна България. Изследването показа, че комплекси с нагръдници не са
известни от територията на Румъния – т. е. р. Дунав се оказва северната
граница на разпространение на нагръдниците в Тракия. На запад от р.
Искър също не са засвидетелствани комплекси с нагръдни пластини.
Може да се обобщи, че териториалният обхват на разпространението
на нагръдни пластини, включва само част от територията на Северна
Тракия6.
Осем от четиринадесетте, открити на север от Стара планина, нагръдници са със сигурен археологически контекст, а останалите са случайни
находки. Те са изработени предимно от тънка златна пластина и по‑рядко сребърна. Формалният и стилов анализ на нагръдните пластини, както и контекстьт им на откриване позволяват да се проследят отделни
културни влияния в обособените зони с концентрация на предмети от
този тип.
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1. Нагръдници от богати гробни комплекси от V –
нач. IV в. пр. Хр. от Големаните, Копривец и Долище
Нагръдниците от с. Големаните, Великотърновско, с. Копривец, Русенско и с. Долище, Варненско7 са част от инвентара на богати гробни
комплекси. В два от случаите – при Големаните и Копривец са открити
в гробове на мъже, а погребалният обред е трупополагане. При тези от
Долище той не може да се установи, тъй като находката е без контекст.
В съпътстващия гробен инвентар се откриват заедно с представителни
златни накити, банкетни сервизи, импортна керамика, както и с елементи на въоръжението.
Некрополът при с. Големаните, Великотърновско се състои от няколко могили, от които са проучени две8. Златният нагръдник, открит в могила I, е елемент от инвентара на много богато войнско погребение. Гробното съоръжение представлява единична гробна камера, изградена от
необработени камъни9. Погребалният обред е трупополагане, а нагръдникът10 е открит, положен върху гърдите на покойника. Според направения антропологичен анализ, останките са на мъж между 25–45 години11.
Златният нагръдник (Табл. 1.1) е с неправилна (шестогълна) форма и
дължина 33,1 см, ширина 9,5 см и тегло 48,86 г. Изработен е небрежно от
златно фолио. Украсен е чрез щамповане с четири различни матрици –
права линия, две успоредни линии, омеговидна и кръгче. Разположени
са в разнообразни комбинации, асиметрично. Орнаменталното поле е
разделено в две части, като проличава опит за симетрия в двете половини12. Формата на нагръдника е най-близка до тази на златния нагръдник
от могилата Мушовица при некропола от Дуванлии, датиран в началото
или средата на V в. пр. Хр.13.
Относно орнаментацията на нагръдника, досега основният мотив е
разглеждан като омеговиден, като са посочвани паралели при още два
нагръдника от територията на Южна Тракия – нагръдниците от Старо
село, Сливенско и с. Братя Даскалови, Старозагорско. Като форма този
орнамент ни е познат от омеговидните златни висулки от Кукова могила и могила Мушовица от некропола при Дуванлии14. Според мен може
да се предложи и една по‑различна интерпретация на този мотив. При
нагръдника от Големаните, омеговидният орнамент е изобразен по малко по‑различен начин, като наподобява повече завършека на иглите с
омеговидни глави. Макар че разпространението на този тип накити,
които се датират във втората половина на VI – V в. пр. Хр., е ограничено
до западните и по‑скоро югозападните територии на България15 и подобна връзка е трудно да бъде установена.
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Могила I от некропола при с. Големаните е отнесена към първия хоризонт на богатите гробове в Тракия16, който според класификацията
на М. Домарадски попада във времето от края на VІ до края на първата
четвърт на ІV в. пр. Хр.17. И. Църов отнася погребението към края на
V – началото на IV в. пр. Хр.18. Анализът на накитите от гробния комплекс показва, че те се датират от края на VІ до средата на V в. пр. Хр.19.
Анализът на изображенията върху пеликето го отнася в периода
480 – 450 г. пр. Хр.20. Бронзовият котел с желязна тринога и алабастронът
имат точни паралели в Кукова могила при Дуванлии21, датирана с импортни съдове във втората четвърт на V в. пр. Хр.22. Лекитът е от типа
атически лекити с чернофирнисова украса върху бял фон, които са характерни за третата четвърт на V в. пр. Хр.
Друг богат комплекс е този от с. Копривец, Русенско23. Погребението
е извършено в центъра на могила. Гробното съоръжение представлява
правоъгълна яма, чиито стени са облицовани с необработени камъни. В
пространството, обградено от тях, е направена дървена гробница с предверие и камера. Погребението е извършено чрез трупополагане на млад
мъж24. Нагръдникът (Табл. 1.2) е открит от дясната страна в близост до
таза25. Той е с издължена елипсовидна форма, отвесно изрязани краища и с дължина 16,1 см, ширина 5,5 см и тегло 8,38 г. Украсата се състои
от геометрични и растителни мотиви. Периферията на орнаменталното поле е обградена с пунктир от изпъкнали точки. Със същия пунктир
върху полето са нанесени една хоризонтална и три вертикални линии.
Декорацията между тях се състои от многолистни розети и изпъкнали
сфери (перлов орнамент). Украсата се характеризира с неумело изпълнение26. В първоначалната публикация Д. Станчев предлага датировка за
гробното съоръжение в V в. пр. Хр.27, докато по‑късно го датира в края
на V – началото на ІV в. пр. Хр.28
Две нагръдни пластинки са известни и от находката, състояща се от
различни златни накити, открита при с. Долище, Варненско29. Тя е с неизвестен археологически контекст. Наборът от предмети в тази находка
предполага, че те произхождат от богат гробен комплекс. Те са датирани
чрез аналогии в и извън територията на Тракия. Анализът на накитите,
съставящ находката от с. Долище, ги поставя в края на VI – началото на
V в. пр. Хр.30 и не по‑късно от втората половина на V в. пр. Хр31. Фибулата е от типа фибули, разпространен в севернобалканските земи в края
на VI или началото на V в. пр. Хр.32 Най-близките паралели на мънистата от огърлицата в находката, са тези от Атеница, Сърбия от края на
VI или началото на V в. пр. Хр. Висулките от нея, от своя страна, откриват паралели на територията на Тракия – подобен тип висулка е тази
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от огърлицата, открита в Кукова могила, Дуванлии, датирана в първата
четвърт на V в. пр. Хр.33 Паралелите на гривната от находката я поставят
в V в. пр. Хр.34
Единият нагръдник е изработен от злато, с елипсовидна форма и заоблени краища (Табл. 1.3). Той е с дължина 13,1 см и възстановена ширина
5,1 см35 Украсата се състои от геометрични и флорални мотиви. Цялото
вътрешно поле е запълнено с щампована украса, разположена във вертикални редове, състояща се от розети36, изпъкнали сфери, разделени
на четири равни части, редици от по‑малки или по‑големи полусфери.37
Вторият нагръдник е ромбовиден, изработен от сребро, покрит с плътна позлата (Табл. 1.3а), с дължина 9 см и ширина около 5 см. Украсата
се състои единствено от два размера изпъкнали полусфери – малки по
страните и по една голяма във всеки ъгъл38.
Комбинирането на флорални и геометрични мотиви, разположени
в хоризонтални пояси е широко използвана декорация при нагръдниците, особено тези от V в. пр. Хр. Разполагането на украсата във вертикални редове при украсата върху тракийските нагръдници се среща рядко. Много близък по украса до елипсовидния нагръдник от с. Долище е
разгледаният нагръдник от с. Копривец, Русенско от класическата епоха,
където вътрешното поле е разделено от една централна хоризонтална
линия от перлов орнамент и три такива вертикални. Този тип украса
от отвесни редове от розети, перли и концентрични кръгове се среща
и по‑късно, например при ромбовидния златен нагръдник от с. Хаджидимово, Гоцеделчевско, от третата четвърт на IV в. пр. Хр.39. По форма и
разпределение на украсата той силно наподобява ромбовидния златен
нагръдник от некропола при Исар, Марвинци, датиран в IV – II в. пр. Хр.40
Изработката на ромбовидния нагръдник от сребро с позлата от
Долище е също нов момент, който не е характерен за нагръдниците от
V в. пр. Хр. Около средата / третата четвърт на IV в. пр. Хр. е периодът,
когато златните нагръдници се заменят с по‑малки, сребърни41.
Двете нагръдни пластини от находката при с. Долище показват
някои особености и различия от изведените общи характеристики за
съчетания на форма, украса и метал в развитието на нагръдниците от
V в. пр. Хр. Формата и размерите на двете пластини следват характеристиките на нагръдниците от V в. пр. Хр., но разположението на украсата
при елипсовидния и изработката на ромбовидния нагръдник от сребро
с позлата, показват характеристиките на македонските пластини и сребърните нагръдници в Тракия от IV в. пр. Хр. Тъй като находката е с неясен контекст възможността за конкретизиране датата на нагръдниците
остава отворена.
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Интерес представлява и полагането на две пластини в един гроб. Подобна практика на удвояване на нагръдни пластини не е изключение за
територията на Тракия. Откриваме я в още два от случаите на комплекси с нагръдници: Голямата могила от некропола при Дуванлии42 и с.
Братя Даскалови, Старозагорско43. Подобно удвояване на нагръдници в
античния свят досега не е засвидетелствано. Интересна хипотеза изказва И. Маразов, относно предназначението на двата нагръдника, открити
в Голямата могила от некропола при Дуванлии. Той определя голямата
пластина, като нагръдник, а малката, като наустна пластина44. Засвидетелствани са и други комплекси, в които се откриват две, три или повече пластини в един и същ гроб. Това са случаите, в които те покриват
различна част от тялото, например очите, устата, гърдите, ръцете или
краката на покойника45.

2. Нагръдници около Одесос от V и IV в. пр. Хр.?
Районът около Одесос (Варна), се очертава, като втора зона с концентрация на нагръдници. Освен двата екземпляра от с. Долище, Варненско, тук са открити златен нагръдник – от Одесос46 и сребърен такъв
от с. Осеново, Варненско. За съжаление, повечето от предметите са без
сигурен контекст и са датирани по аналогии между V – IV в. пр. Хр.
Нагръдникът от Одесос (Табл. 1.4)47 е изработен от златна пластина
с ромбовидна форма, украсен с гладки релефни линии, образуващи вписани ромбове48. Той е отнесен към началото на IV в. пр. Хр. Във Варненския археологически музей се съхраняват още два ромбовидни нагръдника, които не са публикувани. Те са изработени от тънка сребърна
пластина, украсени с изчукани и врязани геометрични орнаменти. Единият от тях е от с. Осеново, Варненско. Другият е с неизвестно местонахождение (вероятно от Североизточна България) 49. Нагръдниците са
датирани чрез аналогии в IV в. пр. Хр.
В териториално отношение, ромбовидният тип нагръдници, каквито са тези от Варненско, е равномерно разпространен на север и на юг от
Стара планина, като се забелязва концентрация по‑скоро в контактни
зони и в близост до търговски средища.50 Най-широко и устойчиво разпространение на ромбовидната форма при нагръдниците се открива на
територията на Македония, като употребата ѝ се проследява от VIII до
края на IV в. пр. Хр.51 Концентрацията на златни и най-вече сребърни
нагръдници с ромбовидна форма в територията около Одесос и Североизточна Тракия, особено през IV в. пр. Хр., е възможно да е свързана
с търговските и културните контакти на гетските територии с македонските владения на юг52.
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3. Нагръдник без археологически контекст от
Североизточна България
Без археологически контекст е и златен нагръдник с указан произход от Североизточна България (Табл. 1. 5). Той е с ромбовидна форма,
равно изрязани краища и с дължина 13,5 см, ширина 3,7 см и тегло 30,7 г.
Украсата е геометрична и се състои от редове от изчукани пунктирани
точици и перли, които оформят ромбове, вписани един в друг. През средата преминава хоризонтална и вертикална линия от пунктирани точици, които разделят украсата на нагръдника на четири равни части. Периферният ръб е украсен с един ред от пунктирани точици. В двата края
на нагръдника са пробити по две дупчици за пришиване или прикачване53. Най-голямо сходство в украсата има с ромбовидния нагръдник от
с. Долище, Варненско, от втората половина на V в. пр. Хр. и сребърния
нагръдник от могила № 4 при Етрополе, датиран в IV в. пр. Хр.54

4. Нагръдник от Централна северна България V–IV в. пр. Хр.
За територията на Централна северна България, на запад от р. Янтра
до този момент е известен само един златен нагръдник – този от с. Голяма Желязна, Ловешко. Той е открит в малка надгробна могила, в зидан
гроб от каменни блокове вероятно с дървено покритие55. Нагръдникът
(Табл. 1.6) е открит върху гърдите на покойника56. Изработен е от тънка златна пластина с ромбовидна форма, със слабо дъговидно изрязани
навътре ръбове. Нагръдникът е със следните размери: дължина 9,8 см и
ширина 3,8 см. По периферията е изчукан един ред от точици. В средата украсата се състои от две успоредни линии от същия мотив. В двата
тесни края е пробита по една дупчица за пришиване. В. Миков датира
находката в V – IV в. пр. Хр.57

5. Нагръдници от района на Етрополе и Правец
от края на V – IV в. пр. Хр.
Проучванията на А. Божкова и Д. Агре на могили в района на Етрополе, допринасят за откриване на нагръдници и в тази територия58, както и тези на Т. Борисова и Г. Китов около Правец59. От този район произхождат три златни и един сребърен нагръдник. Появата им тук се отнася
към края на V в. пр. Хр., а разпространението им до края на IV в. пр. Хр.
През 1987 и 1988 г. чрез археологически разкопки са проучени две надгробни могили в м. Ябланица, на около 4 км от гр. Етрополе. Те са част
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от група могили, която включва една по-голяма (с височина около 2 м)
и четири по-малки, почти заличени60. Интерес за настоящия анализ е
могила № 4. Тя е ниска и разлата, с височина около 1,0 м и диаметър около 10 м. Почти в средата на насипа е изградена каменна могилка и на
дълбочина 0,80 м под нея е разкрито погребение чрез трупополагане в
изпънато положение по гръб, без предварително оформено гробно съоръжение. Единственият гробен инвентар е сребърен нагръдник (Табл.
1.7)61. Той е открит положен върху гърдите на покойника. Изработен е
от тънка сребърна пластина (с дебелина около 0,05 см), с елипсовидна
форма и заострени краища. Запазената дължина е 7,0 см и ширина 3,1
см. Украсата е изцяло геометрична. Периферният ръб е орнаментиран
с един ред пунктирани точици. Украсата в централното поле е от изчукани релефни точици. Тя е груба и неумело изработена. Нагръдникът е
отнесен към IV в. пр. Хр.62
Особен интерес представлява контекста на откриване на два златни нагръдника от могила № 4 в м. Гаврилов ръд, край Етрополе, част от
некропол, състоящ се от шест могили. Тя е с елипсовидна форма, височина 2,10 м и диаметър около 18 м. Могилата представлява комплекс от
кенотафи, ями, площадки и огнища. В югоизточния ѝ сектор върху силно трамбована глинобитна площадка, е разкрито каменно съоръжение с
елипсовидна форма, изградено от необработени камъни. То е интерпретирано като кенотаф. В централната му част липсват част от камъните.
Тук е открит златен нагръдник63. Следи от кости не са открити. Северно от кенотафа е открита яма, със следи от опалване и без материали.
Нагръдникът (Табл. 1.8a) е с ромбовидна форма и заоблени краища. В
двата му края е пробит по един кръгъл отвор за пришиване. Изработен
е от тънка златна пластина. Размерите на нагръдника са: дължина 8,2 см,
ширина 3 см, тегло 2,5 г. Украсата се състои от обемни дъги, обърнати
една срещу друга, разположени от горната и долната страна на нагръдника64. Този вид украса се среща за първи път в репертоара от орнаменти върху тракийските нагръдници.
В югозападния и северозападния сектор на могилата е разкрито
второ каменно съоръжение, аналогично на първото, в чиито център
липсват отново камъни. В северната част на това празно пространство е
открит златен нагръдник65. Северно от втория кенотаф е открита друга
яма, с пълнеж от дребни необработени камъни, пръст и следи от опалване по дъното. Нагръдникът (Табл. 1. 8) е с елипсовидна форма и заоблени
краища. Изработен е от много тънка златна пластина. Той е с размери:
дължина 13 см, ширина 3,6 см, тегло 3,8 г и дебелина 1,2 мм. Краищата
на нагръдника са изрязани неравно. Украсата е геометрична и се състои
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от бордюр от пунктирани точици. Линия от пунктирани точици минава
хоризонтално и през средната му част. Орнаментът е изпълнен небрежно. В двата края на нагръдника е пробита по една дупчица. Могилата е
отнесена към края на V – началото на IV в. пр. Хр.66
Двата нагръдника показват сходство с тези от Долище. Тук отново
откриваме удвояване на пластините, в рамките на една могила, въпреки че не принадлежат на едно гробно съоръжение. Открива се и сходство при използваните форми – една по-голяма елипсовидна пластина и
по-малка с ромбовидна форма.
Проучването на некропола в м. Чекотински ливади, община Правец
през 1993 г. от Г. Китов и Т. Борисова67 добавя още една златна пластина
в този район. Гечева могила е едната от три големи, групирани могили.
В нея е разкрито куполовидно струпване от плочести камъни. В северозападния сектор на могилата под първия ред от каменна облицовка е
открит вторичен гроб с неправилна елипсовидна форма. Гробната яма е
изградена с преизползвани плочи и покрита вероятно с големи такива68.
Погребалният обряд е трупополагане. След вдигане на скелета, в областта на шията е открита златна пластина69. Пластината (Табл. 1.9) е с издължена елипсовидна форма и силно заострени краища, в които е пробита по една малка дупка. Тя е с дължина 8,5 см, ширина 2 см, дебелина
0,02 см и тегло 2,90 г. Изработена е от тънък златен лист, от едната страна гладка, а от другата – неравна. От обратната страна две миниатюрни
врязани линии оформят изпъкнало очертание между тях70. По лицевата
повърхност орнаментът е изпълнен от косо разположени линии, но изтрити в резултат на полиране. В публикацията Т. Борисова споменава,
че пластината вероятно е носена и приживе, тъй като по нея се откриват
следи от изтриване71. Това наблюдение е първото в тази насока, тъй като
в повечето случаи нагръдниците са изработени от много тънка златна
пластина. Това дава основание на изследователите да предположат, че
те не са носени приживе. За по-голямата част от нагръдниците от територията на Тракия няма данни за следи от употреба по тях или поне в
публикациите няма информация за това. Пластината е определена, като
нагръдник, но местонамирането ѝ не изключва да е изпълнявала функцията на наустна пластина72.
Разгледаните гробни комплекси от района на Етрополе и Правец, се
отличават с по-беден гробен инвентар. Такива са коментираните комплекси от Гечева могила край с. Калугерово и могила 4 в м. Гаврилов ръд
край Етрополе, от края на V и началото на IV в. пр. Хр., както и този от
IV в. пр. Хр. в могила № 4 при Етрополе. Подобни комплекси не са изключение, характерно само за този район, а се откриват и на юг от Стара
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планина, например този от Братя Даскалови, Старозагорско73 и Пеева
могила, между Старосел и Паничери.74 Появата им в тези комплекси
може да се обясни или чрез проникване на традицията сред различните
слоеве на тракийското общество, или като проявление на общи погребални практики в различните части на Тракия. Потвърждение за това е
фактът, че в два от случаите – Пеева могила при Старосел и могила 4 в м.
Гаврилов ръд погребенията с нагръдници са определени като кенотафи.

6. Нагръдници от богати гробове от ранноелинистическата
епоха
В така обособената група попада единствено публикуваната като
нагръдник сребърна пластина от могила III от некропола при с. Кралево, Търговищко75, която също произхожда от богат гробен комплекс. В
южната периферия на могилата е оформена правоъгълна гробна яма.
Стените са облицовани с каменни блокове, които имат само едно лице.
Следи от покритие липсват. Погребалният обред е трупоизгаряне76.
Сред гробните дарове77 е открита сребърна пластина (Табл. 1.10). Тя е
с правоъгълна форма, леко разширяваща се в средата и с дължина 16
см, ширина 2,5/3 см и тегло 5 г. Украсата е изработена чрез изчукване на
дребни точки (пунктир) от обратната страна. Гробът е отнесен към първата половина на III в. пр. Хр. Най-близък по форма е златен нагръдник
от Малката могила, край Шипка78. Златните и сребърни накити, импортните сребърни и керамични съдове свидетелстват отново за статута на
погребания и определят времето на погребението в последните десетилетия на IV в. пр. Хр.79
Поради наличието само на два екземпляра от този тип е трудно да
се коментира появата им и дали те получават развитие при формата и
размерите. Сходство между тях може да се отбележи единствено при
украсата, която се състои от прости геометрични мотиви от изчукани
редове пунктирани точици80. Правоъгълната форма на тези пластини
не изключва и използването им като друг вид украси – например като
диадеми.

7. Некрополи от ранножелязната епоха и VI в. пр. Хр.
Златни нагръдни пластини, с дупчици за пришиване за първи път
са засвидетелствани във Варненския халколитен некропол81. За територията на днешна Северна България традицията за полагане на нагръдни
пластини, изработени от метал, се проследява и през Бронзовата епоха.
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Те принадлежат към луновидния тип нагръдници. От особен интерес е
находката, постъпила през 2002 г. в НИМ82. Тя се състои от 86 предмета,
сред които и 12 луновидни пластини – 11 изработени от дебел сребърен лист и 1 от електрон. В двата тесни края на всяка пластина има по
две срещуположни дупчици за пришиване. Върху една от пластините
има украса от перлен орнамент83. Находката е отнесена към Средната
бронзова епоха84, като според Л. Конова, може да се отнесе и към малко
по-късен период85. Две луновидни сребърни пластини са открити и край
язовир „Росица“, Великотърновско86. Находката е отнесена към втората
четвърт на II хил. пр. Хр. Други подобни находки са откривани в Табашката пещера и Еменската пещера87.
Едва ли може да се говори за пряка връзка между тези нагръдни пластини и откритите на територията на древна Тракия в периода V – III в.
пр. Хр. Все пак, може да се допусне, че традицията за поставяне на пластини върху определени части от тялото на покойника не е прекъсвала,
ако съдим по отделни находки на златни и бронзови пластини отнесени
към ранножелязната епоха.
Един такъв пример е гроб № 44, от некропола при с. Черна, Добрич88
ко . Гробното съоръжение е изградено от необработени камъни. Погребението е извършено чрез трупополагане. Сред гробните дарове89, между главата и лявото рамо са открити два силно нагънати къса от много
тънък златен лист (Табл. 2.5). Фрагментарността на пластината не позволява пълното ѝ възстановяване, но не изключва тя да е част от апликация за пришиване или нагръдник?. Гробът е отнесен към първата фаза
на ранножелязната епоха90.
Известната златна пластина от с. Царев брод (б. Ендже), Шуменско,
датирана в VII в. пр. Хр.91, до този момент получава различни интерпретации в научната литература. В публикацията на некропола при с. Ендже, проучвателят Р. Попов определя пластината като диадема92. Според
И. Венедиков, към нагръдниците, открити северно от Стара планина,
може да бъде отнесена и златната пластина от Царев брод93. В своята
дисертация върху накитите от ранножелязната епоха Д. Гергова я отнася
към диадемите, като по форма и функция я свързва с микенски прототипи94. Тъй като пластината не е открита положена върху, или около главата на покойника, а разкъсана на две половини и положена върху тялото,
в областта на краката, е трудно да бъде изяснена нейната функция, която
остава дискусионна.
Причината за отсъствието на нагръдници през ранножелязната епоха може да бъде липсата на традиция за поставяне на нагръдни пластини в гробните комплекси. Друго възможно обяснение е те да са били
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изработвани от нетраен материал (дърво или кожа) и заради това да не
са останали материални следи. Възможно е различни бронзови или железни пластинки да са били пришивани, към тези материали, както това
е засвидетелствано и на други места в античния свят95.
По-долу ще бъдат разгледани три некропола от територията на
днешна Североизточна България, в които са открити бронзови пластини, заслужаващи по-детайлен анализ. Един такъв пример е известен от
некропола в м. „Кърчан тепе“ при с. Добрина, Провадийско. Той се състои от около 28 могили96. Всички гробни съоръжения в некропола представляват урни с горели кости, които са поставени върху древния терен
или са леко вкопани. Гробове с по-богат инвентар на фона на останалите
има в следните могили: № 3 (урна 1); № 5 (урна 2); № 8 (урна 1); № 9 (урни
3 и 4), № 12 (урна 2) и 23. За настоящия анализ интерес представлява
урна 4 от могила 9. В нея е открита бронзова пластина (фрагментирана),
с дъговидно извита форма97 (Табл. 2.1). Украсата се състои от геометрични орнаменти – окръжност с включена в нея шестлистна розета, очертана с ред от изчукани точки. Горният ръб също е украсен с един ред от
изчукани точици. Гробът е датиран в първата половина на VI в. пр. Хр.98
Дъговидната форма на горния ръб дава основание на проучвателя да
смята, че пластината е част от нагръдник99. Оформянето в горната част
на апликацията е позната от полукръглата форма при нагръдниците,
известни от територията на Урарту и Скития от VIII – VII в. пр. Хр. В
по-късен период, през втората половина на V в. пр. Хр., този тип нагръдници става една от основните форми на територията на Южна Тракия.
Оформянето на куки в задната част предполага, че пластината-нагръдник е била предназначена за прикачване, а не за пришиване, към дреха
или друг вид материя. Подобно оформяне за прикрепване засега е известно единствено при два бронзови нагръдника от могила Копто, от
края на VII – VI в. пр. Хр. (Табл. 2.2) (Каа-Хемски район, в Република
Тува)100. Твърде отдалечената територия на тези предмети не позволява
свързването им с нагръдника от нашите земи, но показва, че подобна
интерпретация е възможна.
В други две урни от същия некропол са открити друг вид пластинки,
които представляват интерес за настоящото изследване. В урна 3 от могила 9 са открити пет бронзови апликации с луновидна форма, заоблени
върхове и с размери между 4,1 – 4,6 см и ширина 2,2 – 2,8 см101 (Табл. 2.3)
и в могила 8, урна 1 – две аналогични на тях102. Малките размери на тези
апликации не позволяват определянето им като нагръдници, но откриването на пет подобни предмета в една урна предполага, че те са част
от съставна украса, вероятно апликиран към дрехата или друга мате-
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рия, чрез оформените дупчици. Подобни примери са познати от територията на Мала Азия от IX – VII в. пр. Хр., където бронзови пластини са
били пришивани към кожена материя. Според някои изследователи те
са били част от войнското облекло, което покрива горната част на гърдите, а според други „бронзово култово облекло“103. Почти аналогична
пластина на тези от могили 8 и 9 е открита при проучването на могила
III, при Дубоки До от некропола при Гласинац, от втората половина на
VII – втора половина на VI в. пр. Хр.104
Подобна апликация на тези от могили 8 и 9 при с. Добрина е открита и в гроб № 135 от некропола при с. Черна, Добричко (Табл. 2.4)105.
От него са проучени общо 159 плоски гроба, в които погребенията са
извършвани чрез трупоизгаряне и чрез трупополагане. В гробна яма на
гроб № 135 е поставена урна. Погребението е извършено чрез трупоизгаряне и е с твърде обща датировка между VI – III в. пр. Хр. В урната са
открити единствено горели кости и апликация с луновидна форма, запазена наполовина. Украсена е с ред от изчукани точици по външния ръб.
Датирането на тези комплекси в първата фаза на ранножелязната епоха
и първата половина на VI в. пр. Хр. допуска едно по-ранно проникване
на традицията за полагане на нагръдни пластини, що се отнася до нагръдника от урна 4, могила 9. Увеличаването на броя на предметите от този
тип би подкрепило тази хипотеза.
***
От направения анализ на гробните комплекси с нагръдници на територията на Северна Тракия може да се заключи, че такива не се откриват на север от р. Дунав и западно от р. Искър106 (Карта 1). Засега
разпространението им е характерно за земите, заключени между Черно море и долината на р. Искър. Тяхната поява може да се отнесе към
третата четвърт на V в. пр. Хр., според датировката на богатия гроб от
Големаните, Великотърновско. Употребата им продължава поне до първата половина на III в. пр. Хр., според датировката на комплекса от с.
Кралево. Прави впечатление, че богатите гробни комплекси, в които се
откриват нагръдници са разположени в сравнително компактна зона,
обхващаща басейна на р. Русенски Лом (с. Копривец) и течението на
р. Янтра (с. Големаните) през класическата епоха и р. Голяма Камчия
(Кралево) през ранноелинистическата. Единични богати погребения
се откриват и в хинтерланда на Одесос (с. Долище, Варненско) от класическата епоха. В този район появата на нагръдниците се отнася към
края на V в. пр. Хр., а употребата им продължава и в IV в. пр. Хр. Тре-
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та зона на концентрация се локализира около Етрополе и Правец, като
тук появата на нагръдниците се отнася към края на V – началото на
IV в. пр. Хр. Единични екземпляри се откриват и в Централна северна
България. Основните форми, разпространени на територията северно
от Стара планина, са елипсовидната, шестоъгълната, ромбовидната и
правоъгълната форма. Тук напълно отсъстват полукръглата и луновидната форма, които са характерни за територията на юг от Стара планина, през втората половина на V в. пр. Хр. Най-широко застъпена е
елипсовидната форма, следвана от ромбовидната. Украсата се състои
изцяло от геометрични и флорални мотиви. Единствено при нагръдниците от V в. пр. Хр. се наблюдава комбинация и от двата мотива, както и
стремеж към изпълване на цялото орнаментално поле. Тази тенденция
е характерна и за нагръдниците от територията на юг от Стара планина. Тук, обаче, напълно отсъстват зооморфни, антропоморфни и митологични изображения, които пък са широко използвани при украсата
на нагръдниците в Южна Тракия през V и IV в. пр. Хр. Към края на V
и особено през IV в. пр. Хр. се забелязва опростяване на украсата при
нагръдниците на север от Стара планина и използване на изцяло геометрични мотиви (най-често редове от изчукани точици), обикновено
разположена по периферийния ръб.
Присъствието на пластинки от злато и бронз в отделни погребения
от раннотракийските некрополи при Черна, Добричко и Добрина, Провадийско прави възможна хипотезата и за по-ранно съществуване на
тази практика, като белег на по-висок статус в обществото в периода
VII – VI в. пр. Хр.
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Поява и разпространение на нагръдниците в Северна Тракия...

Карта 1. Р
 азпространение на нагръдниците на територията на днешна
Северна България
– Нагръдници от втората половина или края в. пр. Хр. (1. с. Големаните,
Великотърновско; 3. и 4. с. Долище Варненско);
– Нагръдници от края на V – началото на 1V в. пр. Хр. (2. с. Копривец, Русенско;
7. с. Голяма Желязна, Ловешко; 8. и 9. Могила М 4 вм. Гаврилов ръд, Етрополе;
11. с. Калугерово, Правешко);
– Нагръдници от IV в. пр. Хр. (10. Могила М4, вм. Ябланица, Етрополе; 11. Одесос);
– Наг ъдни и от пъ вата половина на III в. п . Х. 12. Могила III, с. К алево, Тъ гови е;
Списък с номерациите към Карта 1:
1. Г
 олеманите, Великотърновско;
2. Копривец, Русенско;
3. Долище Варненско;
4. Долище Варненско;
7. Голяма Желязна, Ловешко;
8. М
 огила № 4 в м. Гаврилов ръд,
Етрополе;

9. Могила № 4 в м. Гаврилов ръд,
Етрополе;
11. с. Калугерово, Правешкo;
10. Могила № 4, в м. Ябланица, Етрополе;
11. Одесос;
12. Кралево, Търговище;
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Табло 1.
Нагръдници от
територията на
днешна Северна
България

Списък с илюстрациите към Табло 1:
1.
2.
3.
3а.
4.
5.
6.
7.
8.
8а.
9.
0.

Големаните, Великотърновско (по Църов, 2008, Обр.24);
Копривец, Русенско (по Станчев, 1997, Обр. 3);
Долище, Варненско (по Дончева, 2006, Обр. 4);
Долище, Варненско (по Дончева, 2006, Обр. 5);
Одесос (по Тончева 1956, Обр. 6);
Североизточна България (по Bernier 1987, Fig. 228);
Голяма Желязна, Ловешко (по Миков 1950, Обр. 85);
м. Ябланица, Етрополе, могила № 4 (по Божкова, Агре 1995, Обр.8);
м. Гаврилов ръд, Етрополе, могила № 4 (по Агре 2008, Обр. 8);
м. Гаврилов ръд, Етрополе, могила № 4 (по Агре 2008, Обр. 8);
Калугерово, Правешко ( по Борисова 2003, Обр. 1);
Кралево, Търговищко (по Гинев 2000, Обр.22);

Поява и разпространение на нагръдниците в Северна Тракия...

Табло 2. Апликации (нагръдници?) от ранножелязната епоха

Списък с илюстрациите към Табло 2:
1. Добрина, Провадийско, могила 9, урна 4 (по Мирчев 1965, Табл. XVI, 53);
2. Могила Копто, курган 3, могила 2 (Тува) (по Чугунов 2014, рис. 8.1);
3. Добрина, Провадийско, могила 9, урна 3 (по Мирчев 1965, Табл. XIV, 49);
4. Черна, Добричко, гроб № 135 (по Василчин 2003, Табл. XIV);
5. Черна, Добричко, гроб № 44 (по Василчин 2003, Табл. XXXVII);
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Регионален исторически музей Шумен

BARROW NECROPOLIS NEAR IVANSKI, SHUMEN REGION
Georgi Atanasov
Stanimir Stoychev
Regional Museum of History – Shumen

Abstract
The barrow necropolis is located 1,5 km southeast of the village Ivanski, on the west slope
of the Provadian plateau. Two double-chambered tombs with corbelled vaults were found in
the largest mound. Tomb 1 was almost intact. It was constructed with well-cut limestone blocks
(quadra). 42 golden ornaments from a horse harness and 32 bronze arrowheads were found
under the floor tiles. The second tomb had similar structure, but only two rows of blocks have
survived. Thasian amphora stamps discovered in the earthen mound prove that the covering up
of the tombs happened sometime after 308 BC.

С

ело Ивански (Злокучен) е познато отдавна в българската археологическа литература. В околността му са проучвани и регистрирани множество надгробни могили, някои от които с височина
6 – 10 м. Средното течение на река Камчия се отличава с висока плътност
на могилни некрополи и селища. Река Камчия, като воден път и плодородната долина способстват за бързо развитие на поселищния живот
през всички периоди – от праисторията до съвремието1.
Проучваната могила е част от могилен некропол, състоящ се от четири могили. Намира се на около 1,5 км югоизточно от с. Ивански, на
западния склон на Провадийското плато2. Източно от него на около
200 – 300 м е регистрирана малка крепост (Обр. 1)3.
Могилата е висока около 13 м и е с диаметър от 65 до 70 м.4 В южната
периферия на могилния насип (Обр. 2 и 3) са разкрити две гробници.
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Гробница 1
Ориентирана е север – юг с вход на юг. Гробницата е двукамерна.
Предгробната камера е с правоъгълна форма с размери: изток – запад –
2.44 м, север – юг – 1.32 м. Височината е 2.29 м. Подът е застлан с добре
обработени плочи от пясъчник. Стените са оформени от варовикови
квадри, наредени в прави, различни по височина, хоризонтални редове.
На височина 1.17 м от пода започва покритие от лъжлив свод. Той се
оформя от три издадени напред реда със скосени чела. Двата ската не са
допрени един до друг. Съединени са с добре оформени плочи от същия
материал. Гробната камера е почти квадратна, с размери: север – юг – 2.49
м, изток – запад – 2.44 м. Тя е изградена и покрита по същия начин като
преддверието (Обр. 5, 6 и 7). Подът е както при предното помещение.
На северната страна се намира подиум, изработен от два добре обработени варовикови блока, представляващ каменно легло. Освен пластичната украса оформяща краката на леглото, то е украсено допълнително
и с червена боя (Обр. 8). Друг подиум, вероятно „маса“, също украсен с
червена боя, бе открит преобърнат в гробната камера. Вероятно е бил
поставен до югоизточния ъгъл на гробната камера. Входовете и на двете
камери са с размери 0.74/1.49 м.5
При вдигането на плочите от пода в Гробница 1 бяха открити 42 златни предмети с общо тегло 280 гр (Обр. 7 и 10)6. Предметите, по своята
форма, са сходни с предмети от районите на България и Украйна, които
се свързват с украсата на конски юзди.

По своята изработка те се делят на няколко групи:
Първа – почти квадратни златни плочки – общо 16 на брой, с изобразени върху тях крилати лъвове, представени в движение, в посока
наляво или надясно. Въпреки че са работени върху матрици, помежду
отделните плочки има съществена разлика. Втората голяма група от
предмети са кръглите розети. На тях са представени подобни на цветове
орнаменти, с венчелистче в средата. Третата група са 14 броя малки копчета, оформени като розети. Изработени са чрез щамповане. Четвъртата
група предмети се определят като набузници и са с удължена форма, с
централни стълбовидни мотиви и спирали. Петата група предмети са
фуниевидни втулки. Най-вероятно са предназначени за свързване на
съставните части на юздата. Два предмета са единствени като изпълнение, в по един екземпляр. Първият е полиран златен диск, а вторият –
начелник, изобразяващ овен с вити рога, поставен върху постамент във
форма на осмица.7

103

104

Георги Атанасов, Станимир Стойчев

Заедно с разпръснатите златни украси бяха открити и 39 броя бронзови върха за стрели (Обр. 11) от т. н. трипери или трикрили върхове за
стрели с издължена пирамидална форма, силно изразени ръбове и дълга
втулка8.

Гробница 2
Намира се югозападно спрямо първата. Задният ѝ край е на една линия с предната част на Гробница 1. Ориентирана е като първата със съвсем малко изместване. Кожухът е почти изцяло запазен. Той е изграден
от плочести камъни, с добре оформено външно лице, разположени на
редове. Добре оформените квадри са запазени на места в два реда над
основите. Те заедно с падналите показват идентичен градеж с Гробница 1
(Обр. 9). Съществуват и някои различия. Квадрите на втората гробница
са по-големи и свързването е осъществено със скоби. За това говорят
многобройните стопилки от олово и гнезда от скоби по блоковете. Голяма част от квадрите са изнесени. Може да се предположи, че това е
станало през IV в., тъй като в един от изкопите, пресичащи гробницата
бе намерена силно корозирала монета от IV в. Планът е като на Гробница 1, но размерите са по-големи. По-различно е и предгробничното
пространство. То е оформено като вход с две крила от ломени камъни.
Запазени са три реда. Височината на насипа не предполага доизграждане
на пространството и оформянето му като покрито.
В източния край пред Гробница 1 се разкри конско погребение
(Обр. 8). Конят е положен на лявата си страна, между челюстите се откри
силно корозирала двусъставна желязна юзда9. Непосредствено пред отвора на Гробница 1 се засякоха слаби следи от огнище. Западно от Гробница 2 е регистрирано друго огнище, което не е проучено.
В насипа, запечатващ двете гробници бяха открити множество
фрагменти от тасоски амфори и осем тасоски амфорни печата (Обр. 12),
които отнасят засипването на гробниците след 308 г. пр. Хр.10.
В българските земи, най-близки до съоръженията от Ивански по
планова схема са: Ешил тепе край Варна11, датирана от IV в. пр. Хр., Ветрен12, Юлрюклер (сегашно Руец)13 и Янково – Могила III14, датирана от
IV в. пр. Хр. Най-близка, както географски, така и по планова схема и
изграждане, е гробницата край гр. Върбица15. Предвид откритите материали и наличните паралели, датировката на гробничните съоръжения
край с. Ивански и тяхното засипване може да бъде отнесена към края на
IV в. пр. Хр.
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Каталог:
Обр. 10
1.

Aпликация. Злато, правоъгълна форма, изображение на крилат лъв надясно.
Закрепването се е осъществявало с помощта на четири двойни нита. Изработена
чрез щамповане. Размери: дължина 3.0 см., широчина 2.7 см. Тегло 7.29 Карати
23.65 инв. № ШAA 13305
2. Aпликация. Злато, правоъгълна форма, изображение на крилат лъв надясно.
Закрепването се е осъществявало с помощта на четири двойни нита. Изработена
чрез щамповане. Размери: дължина 3.0 см., широчина 2.8 см. Тегло 6.30 Карати
23.65 инв. № ШAA 13306
3. Aпликация. Злато, правоъгълна форма, изображение на крилат лъв надясно.
Закрепването се е осъществявало с помощта на четири двойни нита. Изработена
чрез щамповане. Размери: дължина 3.0 см., широчина 2.6 см. Тегло 6.08 Карати
23.65 инв. № ШAA 13307
4. Aпликация. Злато, правоъгълна форма, изображение на крилат лъв надясно.
Закрепването се е осъществявало с помощта на четири двойни нита. Изработена
чрез щамповане. Размери: дължина 3.1 см., широчина 2.5 см. Тегло 5.87 Карати
23.65 инв. № ШAA 13308
5. Aпликация. Злато, правоъгълна форма, изображение на крилат лъв надясно.
Закрепването се е осъществявало с помощта на четири двойни нита. Изработена
чрез щамповане. Размери: дължина 3.0 см., широчина 2.8 см. Тегло 6.53 Карати
23.65 инв. № ШAA 13309
6. Aпликация. Злато, правоъгълна форма, изображение на крилат лъв надясно.
Закрепването се е осъществявало с помощта на четири двойни нита. Изработена
чрез щамповане. Размери: дължина 3.0 см., широчина 2.5 см. Тегло 5.57 Карати
23.65 инв. № ШAA 13310
7. Aпликация. Злато, правоъгълна форма, изображение на крилат лъв надясно.
Закрепването се е осъществявало с помощта на четири двойни нита. Изработена
чрез щамповане. Размери: дължина 3.0 см., широчина 2.8 см. Тегло 7.77 Карати
23.65 инв. № ШAA 13311
8. Aпликация. Злато, правоъгълна форма, изображение на крилат лъв надясно.
Закрепването се е осъществявало с помощта на четири двойни нита. Изработена
чрез щамповане. Размери: дължина 3.0 см., широчина 2.5 см. Тегло 5.60 Карати
23.65 инв. № ШAA 13312
9. Aпликация. Злато, правоъгълна форма, изображение на крилат лъв надясно.
Закрепването се е осъществявало с помощта на четири двойни нита. Изработена
чрез щамповане. Размери: дължина 2.8 см., широчина 2.8 см. Тегло 6.62 Карати
23.65 инв. № ШAA 13313
10. Aпликация. Злато, правоъгълна форма, изображение на крилат лъв наляво. Закрепването се е осъществявало с помощта на четири двойни нита. Изработена
чрез щамповане. Размери: дължина 3.0 см., широчина 2.8 см. Тегло 6.00 Карати
23.65 инв. № ШAA 13314
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11. Aпликация. Злато, правоъгълна форма, изображение на крилат лъв наляво. Закрепването се е осъществявало с помощта на четири двойни нита. Изработена
чрез щамповане. Размери: дължина 3.0 см., широчина 2.8 см. Тегло 4.55 Карати
23.65 инв. № ШAA 13315
12. Aпликация. Злато, правоъгълна форма, изображение на крилат лъв наляво. Закрепването се е осъществявало с помощта на четири двойни нита. Изработена
чрез щамповане. Размери: дължина 3.0 см., широчина 2.8 см. Тегло 5.90 Карати
23.65 инв. № ШAA 13316
13. Aпликация. Злато, правоъгълна форма, изображение на крилат лъв наляво. Закрепването се е осъществявало с помощта на четири двойни нита. Изработена
чрез щамповане. Размери: дължина 3.1 см., широчина 2.8 см. Тегло 6.75 Карати
23.65 инв. № ШAA 13317
14. Aпликация. Злато, правоъгълна форма, изображение на крилат лъв на наляво.
Закрепването се е осъществявало с помощта на четири двойни нита. Изработена
чрез щамповане. Размери: дължина 3.0 см., широчина 3.0 см. Тегло 8.10 Карати
23.65 инв. № ШAA 13318
15. Aпликация. Злато, правоъгълна форма, изображение на крилат лъв на наляво.
Закрепването се е осъществявало с помощта на четири двойни нита. Изработена
чрез щамповане. Размери: дължина 3.0 см., широчина 2.9 см. Тегло 6.62 Карати
23.65 инв. № ШAA 13319
16. Aпликация. Злато, правоъгълна форма, изображение на крилат лъв на наляво.
Закрепването се е осъществявало с помощта на четири двойни нита. Изработена
чрез щамповане. Размери: дължина 3.0 см., широчина 2.5 см. Тегло 5.55 Карати
23.65 инв. № ШAA 13320
17. Начелник. Злато. Ажурен с форма на осмица. Тялото е с четири овули и глава на
овен. На задната страна халка за закрепване. Лят. Размери: дължина 3.5 см., широчина 2.6 см., дебелина 0.5 см. Тегло 29.02 Карати 23.65 инв. № ШAA 13321
18. Копче. Злато. Ажурно с растителен орнамент. На задната страна халка за закрепване. Лято. Размери: диаметър 2.6 см., дебелина 0.4 см., диаметър на халката 0.7 см.
Тегло 7.18 Карати 23.65 инв. № ШAA 13322
19. Копче. Злато. Ажурно с растителен орнамент. На задната страна халка за закрепване. Лято. Размери: диаметър 2.1 см., дебелина 0.4 см., диаметър на халката 1.8 см.
Тегло 19.40 Карати 23.65 инв. № ШAA 13323
20. Копче. Злато. Ажурно с растителен орнамент. На задната страна халка за закрепване. Лято. Размери: диаметър 2.8 см., дебелина 0.4 см., диаметър на халката 1.3 см.
Тегло 18.84. Карати 23.65 инв. № ШAA 13324
21. Копче. Злато. Ажурно с растителен орнамент. На задната страна халка за закрепване. Лято. Размери: диаметър 2.7 см., дебелина 0.4 см., диаметър на халката 1.3
см. Тегло 18.95. Карати 23.65 инв. № ШAA 13325
22. Аплкикация. Злато. Ажурно украсена правоъгълна плочка. На задната страна
халка за закрепване. Лята. Размери: дължина 3.7 см., широчина 2,6 х 2.0 см., дебелина 0.15 см., диаметър на халката 1.0 см. Тегло 17.00 Карати 23.65 инв. № ШAA
13326
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23. Аплкикация. Злато. Ажурно украсена правоъгълна плочка. На задната страна
халка за закрепване. Лята. Размери: дължина 3.7 см., широчина 2,6 х 2.0 см., дебелина 0.15 см., диаметър на халката 1.0 см. Тегло 15.90. Карати 23.65 инв. № ШAA
13327
24. Копче. Злато. Умбовидно с розета. На задната страна халка за закрепване. Лято.
Размери: диаметър 1.8 см., дебелина 0.25 см., диаметър на халката 1.4 см. Тегло
8.22 Карати 23.65 инв. № ШAA 13328
25. Копче. Злато. Умбовидно с розета. На задната страна халка за закрепване. Лято.
Размери: диаметър 1.8 см., дебелина 0.25 см., диаметър на халката 1.4 см. Тегло
8.90. Карати 23.65 инв. № ШAA 13329
26. Копче. Злато. Гладко. На задната страна халка за закрепване. Изработено чрез
щамповане. Размери: диаметър 2.8 см., диаметър на халката 1.5 см. Тегло 8.80. Карати 23.65 инв. № ШAA 13330
27. Фуниевиден прешлен. Злато. Лят. Размери: диаметър 1.6 х 1.0 см., височина 0.8 см.
Тегло 6.60. Карати 24 инв. № ШAA 13331
28. Фуниевиден прешлен. Злато. Лят. Размери: диаметър 1.6 х 1.0 см., височина 0.8 см.
Тегло 6.27. Карати 24 инв. № ШAA 13332
29. Копче. Злато. Розета с осем лъча. Изработено чрез щамповане. Размери: диаметър
1.2 см., диаметър на халката 0.35 см. Тегло 1.17. Карати 22 инв. № ШAA 13333
30. Копче. Злато. Розета с осем лъча. Изработено чрез щамповане. Размери: диаметър
1.2 см., диаметър на халката 0.35 см. Тегло 1.05. Карати 22 инв. № ШAA 13334
31. Копче. Злато. Розета с осем лъча. Изработено чрез щамповане. Размери: диаметър
1.2 см., диаметър на халката 0.35 см. Тегло 1.10. Карати 22 инв. № ШAA 13335
32. Копче. Злато. Розета с осем лъча. Изработено чрез щамповане. Размери: диаметър
1.2 см., диаметър на халката 0.35 см. Тегло 0.95. Карати 22 инв. № ШAA 13336
33. Копче. Злато. Розета с осем лъча. Изработено чрез щамповане. Размери: диаметър
1.2 см., диаметър на халката 0.35 см. Тегло 1.20. Карати 22 инв. № ШAA 13337
34. Копче. Злато. Розета с осем лъча. Изработено чрез щамповане. Размери: диаметър
1.2 см., диаметър на халката 0.35 см. Тегло 0.95. Карати 22 инв. № ШAA 13338
35. Копче. Злато. Розета с осем лъча. Изработено чрез щамповане. Размери: диаметър
1.2 см., диаметър на халката 0.35 см. Тегло 1.13. Карати 22 инв. № ШAA 13339
36. Копче. Злато. Розета с осем лъча. Изработено чрез щамповане. Размери: диаметър
1.2 см., диаметър на халката 0.35 см. Тегло 1.05. Карати 22 инв. № ШAA 13340
37. Копче. Злато. Розета с осем лъча. Изработено чрез щамповане. Размери: диаметър
1.2 см., диаметър на халката 0.35 см. Тегло 0.94. Карати 22 инв. № ШAA 13341
38. Копче. Злато. Розета с осем лъча. Изработено чрез щамповане. Размери: диаметър
1.2 см., диаметър на халката .35 см. Тегло 0.90. Карати 22 инв. № ШAA 13342
39. Копче. Злато. Розета с осем лъча. Изработено чрез щамповане. Размери: диаметър
1.2 см., диаметър на халката 0.35 см. Тегло 1.00. Карати 22 инв. № ШAA 13343
40. Копче. Злато. Розета с осем лъча. Изработено чрез щамповане. Размери: диаметър
1.2 см., диаметър на халката 0.35 см. Тегло 1.00. Карати 22 инв. № ШAA 13344
41. Копче. Злато. Розета с осем лъча. Изработено чрез щамповане. Размери: диаметър
1.2 см., диаметър на халката 0.35 см. Тегло 0.98. Карати 22 инв. № ШAA 13345
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42. Копче. Злато. Розета с осем лъча. Изработено чрез щамповане. Размери: диаметър
1.2 см., диаметър на халката 0.35 см. Тегло 1.00. Карати 22 инв. № ШAA 13346
Обр.11
43. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Отчупвания по двата ръба. Размери: дължина
4.0 см., широчина 0.7 см. Остатъци от дърво във втулката. инв. № ШAA 13758
44. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Размери: дължина 4.4 см., широчина 0.9 см. инв.
№ ШAA 13759
45. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Размери: дължина 4.2 см., широчина 0.8 см. инв.
№ ШAA 13760
46. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Размери: дължина 3.4 см., широчина 0.7 см. инв.
№ ШAA 13761
47. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Размери: дължина 3.2 см., широчина 0.7 см. инв.
№ ШAA 13762
48. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Два от шиповете са отчупени. Размери: дължина
3.0 см., широчина 0.7 см. инв. № ШAA 13763
49. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Два от шиповете са отчупени. Размери: дължина
3.0 см., широчина 0.7 см. инв. № ШAA 13764
50. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Единият от шиповете е отчупен. Размери: дължина 3.1 см., широчина 0.7 см. инв. № ШAA 13765
51. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Два от шиповете са отчупени. Размери: дължина
3.3 см., широчина 0.7 см. Остатъци от дърво във втулката. инв. № ШAA 13766
52. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Два от шиповете са отчупени. Размери: дължина
3.3 см., широчина 0.65 см. Остатъци от дърво във втулката. инв. № ШAA 13767
53. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Два от шиповете липсват. Отчупвания по ръбовете. Размери: дължина 3.0 см., широчина 0.7 см. инв. № ШAA 13768
54. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Единият от шиповете е отчупен. Размери: дължина 3.2 см., широчина 0.7 см. инв. № ШAA 13769
55. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Два от шиповете са отчупени. Размери: дължина
3.4 см., широчина 0.7 см. инв. № ШAA 13770
56. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Единият от шиповете е отчупен. Размери: дължина 3.4 см., широчина 0.7 см. инв. № ШAA 13771
57. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Шиповете са отчупени. Размери: дължина 3.35
см., широчина 0.7 см. инв. № ШAA 13772
58. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Размери: дължина 3.15 см., широчина 0.6 см.
инв. № ШAA 13773
59. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Размери: дължина 2.9 см., широчина 0.7 см. инв.
№ ШAA 13774
60. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Два от шиповете са отчупени. Размери: дължина
2.3 см., широчина 0.7 см. инв. № ШAA 13775
61. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Единият от шиповете е отчупен. Размери: дължина 3.1 см., широчина 0.7 см. инв. № ШAA 13776
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62. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Два от шиповете са отчупени. Размери: дължина
2.9 см., широчина 0.8 см. инв. № ШAA 13777
63. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Единият от шиповете и върхът са отчупени. Размери: дължина 2.5 см., широчина 0.9 см. инв. № ШAA 13778
64. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Единият от шиповете е отчупен. Размери: дължина 3.0см., широчина 0.9 см. инв. № ШAA 13779
65. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Размери: дължина 3.4 см., широчина 0.7 см. инв.
№ ШAA 13780
66. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Размери: дължина 3.1 см., широчина 0.8 см. инв.
№ ШAA 13781
67. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Размери: дължина 3.2 см., широчина 0.9 см. инв.
№ ШAA 13782
68. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Размери: дължина 3.2 см., широчина 0.7 см. инв.
№ ШAA 13783
69. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Шиповете са отчупени. Размери: дължина 2.8
см., широчина 0.8 см. инв. № ШAA 13784
70. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Два от шиповете са отчупени. Размери: дължина
2.9 см., широчина 0.8 см. инв. № ШAA 13785
71. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Два от шиповете са отчупени. Размери: дължина
2.9 см., широчина 0.8 см. инв. № ШAA 13786
72. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Два от шиповете са отчупени. Размери: дължина
3.4см., широчина 0.8 см. инв. № ШAA 13787
73. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Отчупвания по двата ръба. Размери: дължина
2.6 см., широчина 0.8 см. инв. № ШAA 13788
74. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Единият шип и върхът са отчупени. Размери:
дължина 2.9 см., широчина 0.8 см. инв. № ШAA 13789
75. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Два от шиповете и върхът са отчупени. Размери:
дължина 2.7 см., широчина 0.8 см. инв. № ШAA 13790
76. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Два от шиповете и върхът са отчупени. Размери:
дължина 2.1 см., широчина 0.8 см. инв. № ШAA 13791
77. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Два от шиповете и върхът са отчупени. Размери:
дължина 2.1 см., широчина 0.8 см. инв. № ШAA 13792
78. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Единият шип и върхът са отчупени. Размери:
дължина 1.8 см., широчина 0.8 см. инв. № ШAA 13793
79. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Два от шиповете и върхът са отчупени. Размери:
дължина 2.2 см., широчина 0.7 см. инв. № ШAA 13794
80. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Втулката и шиповете са отчупени. Размери: дължина 2.4 см., широчина 0.6 см. инв. № ШAA 13795
81. Стрела. Бронз. Триръба с втулка. Втулката и шиповете са отчупени. Размери: дължина 2.3 см., широчина 1.8 см. инв. № ШAA 13796
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Abstract
The existence of a Thracian settlement at the location of the Roman military colony of
Deultum founded by emperor Vespasian in the end of the first century was predicted more than
thirty years ago. Due to the lack of archaeological data, the name of the Roman town in the
written records was based on linguistic analysis. The name itself was translated as Latinized
form of an older Thracian toponym meaning “place between two swamps”.
The remains of the ancient town of Deultum are situated eighteen kilometers southwest
from the contemporary town of Burgas, at the end of Mandra Lake. It was navigable until the
thirteenth century. The shores of the lake and its immediate vicinity offer excellent conditions
for the development of all basic economic branches. Up to present, the data shows that the
district was not under the direct control of the nearby Greek polis Apolonia Pontica.
In the 1980s, rescue excavations were organized in the region of the contemporary village
of Debelt. Remains of Thracian sanctuaries with ritual pits that had functioned during the
VI – IV centuries BC were documented from 1981 to 1985 in the locality “Kostadin Tcheshma”.
This site extended over more than 50 decares. Huge aggregations of imported Greek vessels,
mainly amphorae and luxurious table pottery, were investigated in immediate proximity to
“Kostadin Tcheshma”.
The materials from “Kostadin Tcheshma” show that a harbor and a trade centre had been
functioning next to the site in the Hellenistic age. They were the final destination of the goods
imported by water. These goods are a representative sample of the everyday articles used by the
inhabitants of a settlement located near the remains of the sanctuary. Their variety and specific
features suggest a well-developed economic centre, probably with the characteristics of a town.
The name of the settlement DOBELT is known from the text of graffiti on a fragment from
an amphora bottom. Тhe fact that the toponym “valta|velta” – meaning “swampy mowable
meadow” – is still preserved in the Rhodope Mountains allows us to further determine the
settlement’s name. It corresponds to the geography of the place during the Antiquity.
On the south bank of Sredetzka river where it flows into the Mandra lake, no traces of
intensive settlement life have been found. That is why after the 1990s the explorers’ efforts were
directed to the north of the river where most remains of settlements from different historical
ages are concentrated. Here the lay corresponds very precisely to the idea of “a hill between
swamps”.
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Recently, the number of the finds that date back to the Preroman age (mainly pottery
fragments and coins from IV – I centuries BC) and which are documented on the top of the hill
and on the terraces between the top and the river sharply grows in the process of the terrain
investigations and archaeological sondages.
The mapping of the characteristic and easily dated finds outlines a sizeable area of about
60 – 80 decares. The site abounds with archaeological materials dating back to the Hellenistic
age. Up to now, more than thirty bronze coins dating back to the period between Philip II of
Macedonia and Remetalc have been found there, in addition to dozens of pottery fragments
from the Hellenistic age discovered in the same region. The latter consist of pieces of local
handmade vessels with characteristic shapes and decorations; terracotta, analogous to those
from the necropolis of Apolonia Pontica; fragments of luxurious black glazed and red-figure
imported vessels; fragments of Hellenistic table pottery, amphorae bottoms and walls, solenoi
and kalypteroi. There were traces of varnish on some of the solenoi. This fact allows us to date
them with certainty as far back as the middle of IV century BC.
In 2004 – 2005, sondages were made to clarify the stratigraphy of the Prebulgarian bank
and trench “Erkesia” in its part situated over the plateau of the hill. In the fill of the bank over
the cultural layer that dates back to the Late Antiquity, Preroman materials – fragments of
black glazed vessels; amphorae bottoms; fragments from Thracian vessels, made on a potter’s
wheel, Hellenistic coins and also Hellenistic solenoi – were also found. The circumstances of
their finding suggest that they were removed from their original cultural layer because it was
destroyed in the Early Medieval age when the trench was dug in front of the bank. The finds
allow us to conclude with certainty that there are cultural layers from IV – II centuries BC
situated between the two ridges of the low hill.
In 2011, archaeological investigations started at the ‘Dobelt’ site – a small terrace nestled
in the outskirts of the eastern part of the low hill, northwest of the ruins of the ancient town.
Approximately 400 sq.m were covered during the last few seasons. Silver and bronze coins
from IV – I century BC and fragments of Thracian and Greek vessels dating from the same
period, including amphorae stamps and amphorae fragments from the islands of Thasos, Chios,
Peparethos, Rhodes, Knidos peninsula, the towns of Mende and Sinope and other centres were
found in the fill of the site. After the establishment of the Roman veteran colony Deultum,
the place was used as a necropolis. Burials have severely compromised the initial stratigraphy.
It has been further damaged in the IV – VI and VIII – IX centuries AD. Nevertheless, closed
complexes dating back to the Hellenistic period were documented in the process of investigation.
Parts of dugouts and clay constructions were investigated in 2014 – 2015. Finds of ceramic
vessel fragments allow us to date them back to VIII – VI and IV – I centuries BC.
The diverse coins and imported materials found indicate that the settlement was a welldeveloped centre of manufacture and commerce. The results from the investigation of the Dobelt
site suggest peripheral structures of a large settlement. Its central parts are yet to be located and
investigated.

К

акто е известно, голяма част от новите римски градове на територията на България са построени на мястото на по-стари
тракийски селища. В това отношение колонията на ветерани от VIII Августов легион до съвременното село Дебелт, Община Средец, Бургаска
област, не прави изключение. Резултатите от провежданите тук през по-
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следните години разкопки позволяват със сигурност да локализираме в
непосредствена близост до останките на колонията на по-старо селище,
животът в който датира в периода между VI и I в. пр. н. е.
Идеята за съществуването на тракийско селище на мястото на основаната в края на І в от император Веспасиан римска военна колония
Деултум бе изказана преди повече от тридесет години1. Тя бе аргументирана чрез езиковедски анализ на името на римския град в писмените и
епиграфски паметници. Интерпретацията, приета и от други филолози,
че името представлява латинизирана форма на по‑стар тракийски топоним със значение „място между две блата“ до днес не е оспорвана.
Останките на големия античен град, основан по времето на император Веспасиан са локализирани още от братя Шкорпилови2. Те се намират на осемнадесет километра югозападно от град Бургас в западния
край на Мандренското езеро. Като форма на релефа то представлява
силно издължен в посока запад-изток естуарий, чрез който водите на
няколко малки реки се вливат в западния край на Бургаския залив. През
античността и средните векове е било плавателно. Според писмените
извори до началото на ХІІІ в. по акваторията му корабите са стигали до
района на съвременното село Дебелт3.
Както показаха теренните проучвания на юг от Бургас през последните десетилетия4, през елинистическата и римската епохи бреговете
на езерото са били гъсто заселени. В района му има отлични условия за
развитие на всички основни отрасли на икономиката. Особено важна
роля за нейното развитие са играли богатите месторождения на медна
руда, разработвани още през античността5 и основаното на нейния добив производство на изделия от бронз.
До края на 70‑те години на миналия век от околностите на с. Дебелт
бяха известни главно археологически паметници, датирани в първите
векове на нашата ера. Изключение съставяха две колективни находки на
монети, за съжаление загубени за науката6.
През 1980 година около съвременното село започна изграждането
на голямо металургично предприятие. Това наложи провеждането на
спасителни разкопки, които продължиха до 1985 г. След това започнаха
редовни проучвания на територията на античния град. Първоначално те
бяха ръководени от н. с. Ст. Дамянов от НИМ-София, а след ранната му
смърт – от н. с. П. Балабанов и н. с. Ц. Дражева. В различно време в работата на колектива взеха участие проф. Т. Стоянов, Г. Възвъзова, Е. Дочева, И. Бонева и други колеги, както и студенти от СУ „Св. Климент
Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и други университети и институти у нас.
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Резултатите от археологическите разкопки и проучвания позволиха
представите ни за историята на поселищния живот в района на съвременното село Дебелт да бъдат значително обогатени. До момента тук са
документирани над 25 обекта от различни исторически епохи. Новите
открития дадоха основание през 1988 г. територията с най-голяма концентрация на обекти и артефакти да бъде обявена за национален археологически резерват. Обр. 1. През 2003 г., след дванадесетгодишно прекъсване редовните археологически разкопки бяха подновени от нов екип,
под ръководството на доц. Людмил Вагалински от НАИМ при БАН.
През 1981 – 1985 г. чрез спасителни разкопки в строителната площадка на комбината бе проучен големият обект в м. „Костадин чешма“ –
нисък хълм и обширна незаливна тераса, разделени от дълбоко дере,
разположени на южния бряг на Средецка река, непосредствено преди
вливането ѝ в Мандренското езеро. За пет сезона на площ от над петдесет декара бяха документирани девет обекта от различни исторически
епохи – от периода ХV – ХІІІ в. пр. н. е. до ІХ – Х век. Най-мащабни бяха
останките от тракийски ямни светилища, функционирали в периода
VІ – ІV в. пр. н. е7. За целта на изложението е необходимо да припомним
накратко някои основни резултати от проучването на този обект. Сред
събраните повече от десет хиляди предмета от него до 80% съставяха
целите и фрагментирани елинистически амфори. Бяха намерени над четиридесет цели съда и над три хиляди и осемстотин дъна. С изключение
на сравнително ограничен процент находки от архаичната епоха, огромната част от материалите датираше между последните десетилетия на
V и последната четвърт на ІV в. пр. н. е. Прави впечатление, че в този
масив основната част от съдовете се отнасят към така наречените амфори с енглифични печати. Съотношението между тях и останалите находки от тези съдове е почти 12:1, което представлява изключение сред
наблюдаваната картина в досега проучените обекти от това време в целия черноморски регион. Към този тип амфори принадлежат и над 1200
енглифични печата (цели и фрагментирани) – най-голямата колекция,
събрана от един обект у нас досега. Като цяло амфорите и амфорните
печати от обекта датират от последните години на V до 40‑те години на
ІV в пр. н. е.
В рамките на обекта бяха намерени също така макар в значително
по-малки количества цели и фрагментирани амфори от голям брой други производствени центрове: островите Тасос и неговата переа, Пепарет,
Хиос, Лесбос, Родос, Самос, полуостров Книд и други полиси от западна Мала Азия, градовете Енос, Менде и Синопе, както и някои съдове с
трудно определим за момента произход. Направените химически анали-
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зи на глините на някои от тях позволява да ги определим като произведени в крайбрежните зони на остров Тасос8.
Можем да отбележим, че сред находките на амфорна тара в Кабиле,
обнародвани от проф. Л. Гетов, има точни аналогии на съдове и печати
с тези от Дебелт*. Ако за продукцията на остров Тасос и другите егейски
центрове може да се предполага алтернативен път на проникване към
вътрешността на Тракия по долините на Марица и Тунджа, то тези с енглифически печати, както и амфорите от Синопе и Херсонес Таврически
очевидно са достигнали Кабиле от бреговете на Черно море. Аналогичните печати показват, че вероятно началната точка на този маршрут е
през Дебелт.
Като цяло масивът от амфори от м. „Костадин чешма“ е доказателство, че тук в края на класическата и началото на елинистическата епохи
е функционирало оживено пристанище. То е изпълнявало и ролята на
търговски център. Като аналогичен обект можем да посочим например
Елисаветинското градище в делтата на р. Дон. Там през последните десетилетия в близост до ямните светилища и могилните некрополи бяха
документирани останките от значителни за времето си селища, обитавани от местните племена9.
Значителен процент сред материалите от обект „Костадин чешма“
съставяха целите (над тридесет) и фрагментираните (повече от двеста
според броя на дъната) луксозни импортни съда с украса от черен фирнис, щамповани орнаменти и червенофигурни рисунки. Обр. 2. Те принадлежат към добре известни в научната литература типове и варианти.
Прави впечатление, че броят на представените от обекта форми е доста
ограничен спрямо числото на съдовете. Преобладават киликсите и скифосите, добре са застъпени кратерите. Те заемаха над 75 % от находките
на луксозна керамика. Инцидентно бяха намерени (цели и фрагментирани) кантароси, лампи, аскоси, солнички, ойнохоета, лекити. Количественият анализ на находките доказва, че все пак в границите на обекта са
били внасяни предимно големи партиди от ограничен брой определени
типове съдове, предназначени за продажба.
Върху повече от шестдесет фрагмента от луксозни съдове и амфори
бяха намерени графити. С няколко изключения те съдържаха цифрови
записи. Приведените данни, както и някои други особености в ритуалите, документирани в отделни ями, са достатъчни за да направим извода,
че в границите на обекта са осъществявани не само ритуални действия,
но и търговски операции.
*	
Благодаря

сърдечно на колегата Ст. Бакърджиев, директор на РИМ – Ямбол за възможността да се запозная на място с находките.

Тракийският Добелт

Определен интерес представляват находките на монети от обекта10.
Сред тях преобладават сребърните. Четири произхождат от Тракийски
Херсонес, две – от Аполония Понтика, две принадлежат на одриския
владетел Котис І и една – на Филип ІІ Македонски. Донякъде неочаквано сред бронзовите монети преобладават тези на Месамбрия Понтика –
шест, а други четири са от ранните емисии на Аполония Понтика.
Макар да са скромен процент от общия масив находки местните материали имат висока информационна стойност. Сред тях можем да споменем цели, но най-вече фрагментирани съдове, правени на ръка и на
грънчарско колело, теракоти и калъпи за производството им, железни
и бронзови фибули, железен вотивен палешник, бронзови апликации,
прешлени за вретено, тежести за стан и за рибарски мрежи, глинени
амулети както и други предмети. Специално трябва да отбележим и няколкото находки на фрагментирани солени и калиптери, аналогични с
произвежданите в Аполония Понтика, както и двата фрагмента от добре
обработени мраморни плочи. В границите на обекта бяха проучени и
останките от една пещ за производство на керамични изделия, отнесена
към втората половина на V в. пр. н. е.11
Очевидно е, че тези материали имат стойността на представителна
извадка от ежедневния бит на обитателите на някакво селище, разположено в близост до останките от светилището и пристанището. Съдейки
по тяхното разнообразие и специфични качества, то е било добре развит
производителен и търговски център, вероятно с характеристики на град.
Текстът на един графит, нанесен с остър метален връх върху фрагмент от долната част на тялото на амфора предава неговото име. Той
бе открит в ритуална яма, заедно с други добре датирани материали от
средата на ІV в. пр. н. е. Надписът е в негатив и гласи: ДОБЕЛТ. Обр. 3.
Самото използване на името на селището при извършване на ритуали е
допълнително свидетелство за неговата значимост в местната селищна
структура. От друга страна графитът потвърждава правилността на интерпретацията на топонима, предложена преди години.
Независимо от големия интерес, който предизвикаха навремето,
резултатите от разкопките на обект „Костадин чешма“ все още не са
публикувани в своята цялост. Въпреки това те са сериозен аргумент в
подкрепа на идеята, че през елинистическата епоха в западния край на
Мандренското езеро е съществувал голям тракийски селищен център
със силно развита стоково ориентирана икономика и адекватна материална култура.
Трябва да отбележим, че състоянието на водните огледала в района –
а оттам и разположението на селищните структури – през последните
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хилядолетия пряко е зависело от динамиката на промените на равнището на Черно море, и свързаното с него равнище на подпочвените води.
През елинистическата и римската епоха бъдещите големи „Бургаски блата“са представлявали по‑скоро обширни ливади, периодично заливани
от реката. Доказателство за това са откритите при проучване на терена
през 2003 г. останки от антични жилищни структури почти в центъра на
бившето източно блато12. Запазването до наши дни в Родопите на приемания за тракийски топоним „валта / велта“ в смисъл на „мочурлива
ливада, която се коси“, позволява да допълнително да уточним смисъла
на селищното име Добелт13. Вероятно най-вече на този фактор се дължи
и значителната хоризонтална стратиграфия в развитието на античния
град, документирана дори за сравнително краткия период ІІ – VІІІ в., за
който, благодарение на проучванията от последните години, разполагаме с достатъчно представителна информация.
Независимо от положените усилия, в очертанията на строителната
площадка на металургичния комбинат до южния бряг на река Средецка
в участъка около вливането ѝ в Мандренското езеро не можаха да бъдат
открити следи от тракийско селище. Ето защо през 90‑те години на миналия век усилията на изследователите се насочиха към района северно
от реката, където са съсредоточени основната част от останките на селища от различни исторически епохи, на първо място тези от античния
град – заселената с ветерани по времето на император Веспасиан Colonia
Flavia Pacis Deultensium и наследилият а голям античен град.
Тук релефът на терена доста точно отговаря на представата за „хълм
между две блата“. Макар пресушени през 20 – 40 те години на миналия
век, днес равнините на бившите големи Бургаски блата обкръжават от
север, изток, юг и югозапад нисък двуглав хълм. Той се врязва в тях с посока югоизток-северозапад. Има стръмни склонове към север и разлати
поли, които на тераси се спускат към брега на реката на юг. Разкритите
сондажно до момента участъци от античния град Дебелт заемат югозападната им част.
През последните три десетилетия след нанасяне на карта на по‑характерни и лесни за датиране находки в рамките на археологическия
резерват се очерта значителна по площ зона, в която артефакти от елинистическата епоха се откриват особено често. От територията между
платото по гребена на хълма, източно от останките на античния град от
І – VІ в., равнината на пресушеното блато и реката досега в археологическата база са постъпили над петдесет бронзови монети от периода ІV в.
пр. н. е. – І в. Най-старите се отнасят към първите бронзови емисии на
Аполония Понтика с надпис „дихалке“ и името на монетния магистрат,
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а най-късните са отсечени от одриския владетел Реметалк, представен
заедно с император Август. От двора на самата археологическа база и
непосредствените и околности са известни бронзови монети на съпругата на Август – Ливия и на император Клавдий. По терасите южно от
най-високата част на хълма са намерени бронзови монети на Филип ІІ
Македонски, на Севт ІІІ, автономни монети на Кабиле и ред други. Намирането на толкова значително количество монети, датирани в голям
хронологически период предимно като единични находки в рамките на
обособена площ е сериозен аргумент за съществуването тук на голям
археологически обект. Към този масив трябва да прибавим и сведенията
за две големи колективни находки. Едната от тях е съдържала бронзови
монети на Филип ІІ, а втората – сребърни тетрадрахми на град Бизантион от ІІ в. пр. н. е. За съжаление и двете са разграбени скоро след откриването си.
Освен нумизматичните паметници в същите граници случайно са
намерени няколко десетки фрагмента от керамични изделия отнесени
към елинистическата епоха: части от съдове, правени на ръка, теракоти, фрагменти от луксозни импортни съдове, покрити с черен фирнис,
фрагменти от елинистическа трапезна керамика, дъна и стени от амфори, солени и калиптери. Върху някои фрагменти от солени, намерени
на най-високата площадка на хълма има останки от лаково покритие,
което позволява със сигурност да ги отнесем към периода преди средата
на ІV в. пр. н. е. Както е известно по това време строителната керамика е
била доста скъпа и е използвана главно при издигането на големи архитектурни комплекси.14
През 2004–2005 г. под ръководството на Д. Момчилов и К. Костова
бяха направени сондажи за изясняване на стратиграфията на прабългарския вал и окоп „Еркесия“ в участъка му, разположен върху платото на
хълма над античния град. В насипа на вала над културния пласт от късната античност също така бяха открити предримски материали: стени на
съдове, покрити с черен фирнис, дъна от елинистически амфори, фрагменти от тракийски съдове, работени на грънчарско колело, една елинистическа монета, както и на елинистически солени15. Обстоятелствата на
намирането им подсказват, че те са преотложени от оригинален културен
пласт в непосредствена близост до съоръжението, разрушен през ранното средновековие при натрупването на вала и прокопаването на ров пред
него. Находките позволяват да заключим със сигурност, че между двете
глави на ниския хълм има и културни пластове от ІV – ІІ в. пр. н. е.
Натрупаните данни от теренни наблюдения и резултати от археологически сондажи позволяват да очертаем като най-вероятна територия
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на ядрото на тракийското селище билото на ниския рид и три прилягащи към него тераси с обща площ от 60 – 80 дка.
През 2011 г. започна сондажното проучване на най-източната тераса
по билото на ниския рид над античния град. Тя има площ от около 6 дка,
форма на триъгълник, обърна с острия си връх на изток и изразена денивелация в посока изток – запад. От основната част на рида я разделя дълбоко дере с много стръмни склонове, по което преди време очевидно е
течала вода. На около 200 м северозападно от терасата днес има каптиран
извор. Склоновете на терасата са много стръмни от север и изток, като
горната част на източния е допълнително срязан. Допълнително срязан
е и югоизточния участък на южния склон. Непосредствено над него минава участък от „Еркесията“, който тук е почти заличен. В продължение
на пет сезона през периода 2011–2015 г. бяха проучени няколко сондажа,
разположени в различни участъци на терасата. Резултатите позволиха
да получим сериозни аргументи, които потвърждават локализацията на
това място на останките от тракийски селище. Фиг. 4. За съжаление, теренът през периода II–VI в. е използван за некропол, гробовете в който
са разположени върху цялата тераса и се откриват на различни дълбочини: от 0.15 м до 1.65 м. Повечето от тях съдържат гробен инвентар, който може да бъде сигурно датиран в средата и втората половина на II в.16
Друга част от погребенията са малко по‑късни – от началото на IV в., а
други четири без погребален инвентар не могат да бъдат датирани. Основната част от погребенията са извършени чрез трупополагане в сравнително плитки ями. Срещат се обаче и погребения в доста дълбоки (до
1.6 м) изкопи. При някои от тях телата на покойниците са били покрити
със стреховидно подредени тегули. Отделно трябва да бъдат отбелязани
две погребения, извършени чрез трупоизгаряне, които според инвентара
си могат да бъдат отнесени към първите десетилетия на II в.
В западната част на сондаж 1 бяха разкрити ями и културен пласт
с находки от периода V – VI в, частично прорязан от рова през граничния вал през VIII – IX в. Късните изкопни и насипни дейности силно са
компрометирали първоначалната стратиграфия, която е запазена само в
отделни участъци. При това освен вертикална, според направените наблюдения, тя е и хоризонтална. Сондажите показаха, че покрай северния склон на хълма културен пласт изобщо липсва, за сметка на което
върху много стръмния източен склон (в момента обрасъл с ниска гора)
има значителни напластявания на материали предимно от предримската епоха.
При сваляне на насипа в разкритите над 450 м² площ и претърсване с металдетектор на терена непосредствено около тях бяха намерени
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десет предримски монети: една бронзова монета на Филип Македонски
(359 – 336 г. пр. Хр.); една сребърна монета на Лизимах, отсечена в последното десетилетие на IV в. пр. Хр.; шест бронзови монети на Месамбрия Понтика, най-старата от които може да бъде отнесена към времето
на Лизимах, а по‑новите – към III – II в. пр. Хр.; две бронзови монети на
Реметалк I и Август.
Освен монетите от обекта произхождат четири амфорни печата: от
град Синопе, остров Родос и остров Тасос, които могат да бъдат датирани също така от края на IV до края на II в. пр. Хр. Заслужава да бъдат
отбелязани също така фрагментите от фини трапезни съдове с украса
от черен фирнис, от гръцки амфори от островите Хиос и Кос, полуостров Книд, град Менде и други центрове, както и два фрагмента от стени на амфори, украсени с ивици тъмнокафяв лак – техника, характерна за много от тези съдове през архаичната епоха. Отделно трябва да
бъдат споменати тридесетина фрагмента от солени с перпендикулярно
извит перваз и два фрагмента от калиптери, които имат преки аналогии
в обектите от елинистическата епоха в района и вероятно произхождат
от Аполония Понтика.
Още през първия сезон на разкопките в Сондаж 1 бе проучена ритуална яма, добре датирана с фрагмент от дръжка на амфора с печат от
гр. Синопе. Нейният отвор с диаметър около 1.00 м се очерта на дълбочина 0.15 м от повърхността. Дълбочината ѝ достигаше до 0.95 м. Формата на ямата бе близка до цилиндър, дъното бе хоризонтално, вкопано на
около 0.5 м в материка, който в този участък се състои от органични породи, по‑меки на повърхността и постепенно втвърдяващи се в дълбочина. Запълнителят в ямата бе разнороден без ясно очертани пластове. В
него се срещаха отделни въгленчета и следи от пепел. В централната част
на ямата бяха намерени части от скелет на млад кон (гръдния кош и костите от краката, като черепът бе поставен отделно до тях, както и един
прешлен за вретено и няколко фрагмента от керамични съдове, правени
на грънчарско колело и на ръка. През сезон 2015 непосредствено на юг
от съоръжението бяха документирани основи на зид, направен от ломени камъни без спойка, с направление североизток-югозапад. Ширината
му се колебаеше около 0.70 м, а запазената височина – в някои участъци
до третия ред камъни – около 0.57 м. Запазената дължина възлизаше на
5.47 м. Фасадите на зида бяха оформени от по‑големи, старателно подредени камъни, а пространството между тях бе запълнено с дребни камъни и пръст.
Югозападно от ямата на разстояние около 5.00 м на дълбочина 0.6 м
бяха разчистени основи на открито огнище с кръгла форма, направени
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от един ред ломени камъни и фрагменти от строителна керамика. Между камъните бе намерена дръжка от гръцка амфора с нечетлив печат.
При зачистването на стратиграфски разрез на терена под останките от
средновековния граничен вал бе документирана малка яма с кошеровидна форма, в която бяха намерени фрагменти от голяма урна, правена
на ръка, украсена с релефен въжест орнамент и езичести дръжки. Равно
отрязаното дъно на ямата бе вкопано на 0.18 м в здравата пръст.
В основната площ на сондажа, непосредствено под тънкия слой на
орницата бяха документирани няколко погребения, извършени чрез
трупополагане, като главите на скелетите бяха ориентирани на север и
на юг. Според оскъдния инвентар, както и един сребърен денар на император Адриан, можем да ги отнесем към първата половина – средата на
II в. Отново в този сегмент бе намерен гроб без инвентар, като покойния
е поставен по гръб с глава на запад.
В западната част на сондажа картината бе качествено различна. Тук
погребенията от първите векове на нашата ера се откриваха на дълбочина 0.9 – 1.6 м от повърхността. Насипът върху тях бе прорязан от още
по‑късни вкопавания и ями. На дъното на една от тях бе намерена бронзова монета, отсечена в Константинопол от името на император Константин Велики. В най-западното разширение на сондажа през 2013 г. бе
документирано подово равнище от трамбована пръст покрито с фрагменти от тухли. Събраните върху него фрагменти от керамични съдове
най-общо могат да бъдат отнесени към VI в.
През сезон 2013 в разширението на сондажа на юг, на дълбочина
0.9 м бе документиран малък запазен сегмент от подова настилка от
трамбована пръст (с площ около 3 м²). Върху неговото равнище бе намерено малко гърне, направено на ръка с релефна украса, което има добри
аналогии сред тракийската керамика от „Малкото кале“край Созопол и
може да бъде отнесено към края на пети – първата половина на четвърти
в. пр. Хр. Непосредствено на юг от него на дълбочина 1.35 м бе разкрито
погребение, извършено чрез трупополагане, с глава, ориентирана на запад, покрито със стреховидно наредени тегули, което очевидно е много
по‑късно.
През следващите два сезона в разширението на сондажа в южна
посока непосредствено над материка на дълбочина 1.65 – 1.75 м от повърхността бе документирана по‑голямата част от подова настилка на
помещение с правоъгълна форма (разкритата част възлиза на 9 м²). Тя
също така е направена от трамбована пръст. В нея бяха фиксирани дупки от долната част на масивни колове, които вероятно са поддържали
покривната конструкция. Върху пода на помещението бяха събрани
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над 250 фрагмента от съдове, правени на ръка от лошо изпечена глина с
примеси от пясък, придобила тъмно сив до черен цвят. Сред тях могат
да бъдат определени устия на урни или урноподобни съдове, дръжки
от трапезни съдове, псевдобукели. Няколко десетки фрагмента имаха
допълнително излъскани повърхности, а върху няколко бяха запазени части от щампована украса и плитки канелюри, характерни за керамичните съдове от последната фаза на РЖЕ в този район. Стените
на помещението, което е било полувкопано в силно наклонения скат са
били направени от глина или кирпич. По всяка вероятност входът към
помещението се е намирал в стръмния скат непосредствено на юг от
границата на сондажа. Фиг. 5.
През 2014 – 2015 г. в западната периферия на обекта, непосредствено
до дерето бяха формирани Сектори „Запад“ и „Запад’“. В този участък
стратиграфията е доста по‑различна. В квадрати 4, 14 и 24 от Сектор „Запад“бяха разчистени останки от антична варница. В нейната периферия
на дълбочина 0.15 – 0.35 м се откриха два гроба, погребалният инвентар
в които датира от средата на II в. Насипът в квадрати 12, 21 на Сектор
„Запад“се състоеше от твърда хумусизирана пръст с дълбочина до 1.3 м.
В него сравнително рядко се откриваха фрагменти от керамични съдове, датирани в широк хронологически диапазон. Три погребения от II в.
бяха документирани на равнището на здравата пръст. Към същото време или малко по‑късно се отнася една яма, в чийто запълнител не бяха
намерени датиращи материали.
Изключение правеше насипът в кв. 1 на двата сектора. Тук, непосредствено под орницата, на дълбочина 0.15 м бе разчистена повърхността
на подово равнище, направено от добре трамбована пръст. В него бяха
документирани над двадесет дупки от долната част на колове. Фиг. 6.
Пластът над него бе наситен с фрагменти от керамични съдове, по-голямата част от които несъмнено се отнасят към периода II – III в. Заедно с
тях обаче попадаха в значително количество фрагменти от съдове, правени на ръка, някои от които имаха релефна украса и езичести дръжки.
Макар инцидентно се срещаха и фрагменти от гръцки амфори, от луксозни съдове, покрити с черен фирнис и от домашни съдове, правени
на грънчарско колело, като паници със завит навътре ръб на устието,
характерни за тракийската керамика от елинистическата епоха.
В кв. 11 от сектор „Запад’“ непосредствено под подовото равнище бе
намерен бронзов обол, отсечен в Месамбрия Понтика, а в централната
част на квадрата се оформи отвор на яма. На повърхността на запълнителя се откри масивен фрагмент от столче и дъно на амфора от остров
Хиос, която може да бъде отнесена към IV в. пр. Хр.
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По северната и южната периферия на запазения участък от подово
равнище на дълбочина до 0.25 м бяха намерени три гроба от средата на
II в., а пред западната му граница – още два, вкопани на 0.6 – 0.9 м. В
западна посока към брега на дерето под равнището на пода насипът бе
наситен с въглени и пепел. В него преобладаваха фрагменти от съдове с
характерни за елинистическата епоха форми. Голям бе делът и на фрагментите от съдове, работени на ръка. Сред тях се срещаха такива с допълнително излъскана повърхност.
В кв. 1 на Сондаж „Запад“ под това подово равнище на дълбочина
0.65 м бе документирано друго с аналогична структура. В заложения покрай източния профил на квадрата изкоп бе констатирано, че културните пластове достигат в дълбочина до 1.75 м. В този участък те съдържаха
само изолирани находки на фрагменти от съдове, правени на ръка. Два
от тях, с допълнително излъскана повърхност, придобила черен цвят,
имаха украса от щамповани орнаменти.
Анализът на намерените в насипа и в затворените комплекси от обекта керамични фрагменти показва, че могат да бъдат ясно разграничени
две хронологически групи от предримската епоха. По-старата се отнася
към последната фаза на ранножелязната епоха – VIII – VI в. пр. н. е. Към
нея спадат стените от съдове с допълнително излъскана повърхност и
украса от плитки канелюри и щампован орнамент, дръжки от чаши с характерна трапецовидна плочка, фрагменти от грубо направени и лошо
изпечени съдове, понякога с релефна украса. Те имат добри аналогии
сред находките от синхронните обекти в района. Следващата по време
група от съдове съдържа както стени от урни и гърнета, правени на ръка
от лошо пречистена и изпечена глина, така и фрагменти от монохромна
тракийска керамика, а също така – от гръцки амфори и луксозни импортни съдове. По време те могат да се вместят в периода между края
на пети и края на втори век пр. н. е. Като времеви хоризонт керамиката
от обекта отговаря на находките от „Костадин чешма“ с изключение на
това, че в последния обект липсваха материали от късноелинистическата епоха. Ако към керамичния комплекс прибавим находките на монети
на тракийския владетел Реметалк заедно с император Август, можем да
предположим, че проучваната тераса е била обитавана до първите десетилетия от новата ера.
Намерените монети и импортни материали, особено широкият географски обхват на амфори от различни гръцки полиси в Егеида и Черно
море показват, че тракийският Добелт е бил сериозен производствен и
търговски център. Очевидно развитието му е било тясно свързано с разположеното наблизо пристанище. Многобройните монети от първите
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десетилетия на I век поставят въпроса за възможността военната колония, основана по времето на император Веспасиан да е била основана в
близост до съществуващо тракийско селище.
Теренните наблюдения позволяват да предположим, че неговите
останки са разположени върху сравнително голяма площ. Очевидно в
него освен документираните останки от полувкопани жилища е имало и
по-солидни сгради, за което подсказват фрагментите от покривни керемиди, намерени при разкопките на сондажите и в непосредствените им
околности. В очертанията на обект Добелт жилищата са били разположени сравнително далеч едно от друго и по конструктивните си особености не се различават от констатираното в обекти като Шумен17. Сравнителната обособеност на терасата в рамките на територията, в която се
откриват предримски материали позволява да предположим, че върху
нея е съществувала периферна махала на голям селищен център, останките на който тепърва трябва да бъдат изследвани.
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Обр. 1. Разположение на основните обекти в НАР „Деултум-Дебелт“,
северно от р. Средецка.
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Обр. 2. Червенофигурни скифоси (А, Б) и чернофирнисова лампа (В)
от обект „Костедон чешма“.

Обр. 3. Графит с името на тракийското селище, намерен
в обект „Костадин чешма“.
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Обр. 4. Предримски материали от района на тракийското селище:
глава на теракота (а), бронзова монета от Месамбрия (б),
бронзова монета на Реметапк и Август (в), част от гърне (г).
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Обр. 5. Под на полувкопано жилище в Сондаж 1 от обект „Добелт“.

Обр. 6. Под с дупки от колове в квадрат 1 от сектор „Запад’“ от обект „Добелт“.
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TEXTILE REMAINS FROM EARLY-HELLENISTIC PERIOD
GRAVES NEAR KYOLMEN AND SALMANOVO
(PRELIMINARY OBSERVATIONS)
Bela Dimova
Procon Project Research Associate, University of Cambridge

Abstract
This article presents textile fragments found in graves near Kyolmen and Salmanovo
(Shumen region, north-east Bulgaria), dating to the early Hellenistic period (late 4th – early
3rd century BC).
Four burial mounds near Kyolmen were excavated in the 1960s. Textile remains were
visible on an iron cuirass, which was found in pieces in a warrior grave under Mound 1, and on
an iron pectoral from Mound 4. At Salmanovo, burial mound covered a cremation pyre. Two
bowls placed nearby contained cremated bones, fibulae, a mirror, and some unidentifiable iron
objects; an iron knife and spearhead were laid next to the cinerary urn. A pit nearby contained
a ceramic lamp, its charred wick preserved in situ, and more cremated bones and small grave
goods (fibulae, adornments, clay figurines) at the bottom. Partly mineralised textile fragments
adhered to the ceramic bowls and many of the iron objects (two fibulae, the knife sheath, some
unidentifiable iron fragments).
The textile remains were studied using a Dino-Lite portable digital microscope and their
technical parameters are presented in Table 1. The textile on the cuirass is considerably finer
than the rest, which are relatively homogeneous, plain fabrics. Judging by their characteristics
and location, most of the textiles probably served to wrap individual objects and the cremated
remains in the urn or as a shroud.
All the textiles are balanced and weft-faced tabbies, which is consistent with other
finds from Thrace. These are also the predominant weaving techniques in Greece in the 1st
millennium BC – by contrast with other regions such as Italy and Hallstatt Europe where a
variety of twills were popular.
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Т

екстилът съставлява голяма част от материалната култура на
почти всички общества. От облекло, през обзавеждане, до въжета, чували и корабни платна в бита и икономиката на древните народи текстилът играе не по-малко важна роля от метала и керамиката.
Това твърдение е в сила и за Древна Тракия. Показателно за стойността
и значението на луксозните предмети от текстил тук е сведението за тракийския владетел Севт, който получил като подаръци дрехи и килим на
стойност 10 мини или 4.31 кг сребро (Ксенофон, Анабазис 7.3.26 – 28).
Подобни подаръци са представлявали неизменна част от общуването на
тракийските елити; служили са за дипломатически цели и са формирали
част от приходите на одриските владетели. Дрехите са и най-видимият
белег на социално положение и идентичност. Разликите в облеклото на
фигурите, изобразени върху стенописите на тракийските гробници от
Казанлък и Александрово са показателни. Върху черно- и червенофигурната керамика разпознаваме персонажи от различен произход, включително траки,благодарение на характерните им дрехи. От друга страна,
инструментите за производство на текстил, които са сред масовия материал на множество селища от късножелязната епоха, носят информация
за производството на тъкани.1
Въпреки изброените данни за значението на текстила в древна Тракия, все още сравнително малко археолози проявяват интерес към тази
тема.2 Това е и една от причините публикуваните останки от тъкани3 и
специализираните анализи4 да са толкова малобройни. В опит да подбуди този интерес, настоящата статия представя група текстилни фрагменти, намерени в гробни комплекси от ранноелинистическата епоха
(края на IV – началото на III в. пр. Хр.) край Кьолмен и Салманово, южно
от Шумен. Тези останки от тъкан, запазени върху метални и керамични
предмети във фонда на РИМ – Шумен, значително обогатяват знанието
ни за текстила в древна Тракия.5

Метод
Настоящето изследване разглежда няколко основни характеристики на тъканта: техниката на сплитане, гъстотата и диаметъра на нишките, ъгъла и посоката на тяхното усукване. Платовете, произведени на
тъкачен стан, обикновено са съставени от две системи от преплитащи
се нишки. Вертикалните или надлъжни нишки образуват основата. Хоризонталните или напречни нишки образуват вътъка. При вертикалния
стан, нишките на основата са обтегнати надолу от тежести или от прът,
докато тъкачът преплита между тях вътъчните нишки. Съществуват

Текстилни останки от ранноелинистически гробове край...

различни сплитки, като през I хил. пр. Хр. в Европа и Средиземноморието най-често срещаните са лито (всяка вътъчна нишка преминава под
една основна, над следващата и т. н.), рипс (нишките от едната система
са разположени по-гъсто отколкото нишките на другата) и кепър (вътъчната нишка минава над една или повече основни нишки и после под
две или повече основни нишки и т. н. с изместване на всеки следващ ред)
(Обр. 1).6
Посоката и ъгълът на усукване на нишките се описват по следния
начин: когато диагоналните линии по дължината на нишката са ориентирани на дясно, имаме десен сук; в обратния случай – ляв сук. В някои
български публикации се използва и англоезичната система, при която
десен сук се обозначава с буква „z“, а ляв – с буква „s“, защото диагоналната линия на всяка буква е наклонена в съответната посока. Понякога
вътъчните нишки са много слабо усукани и няма забележим ъгъл.
Текстилните останки представени тук са заснети с портативен дигитален микроскоп Dino-Lite при увеличение x20–x100. Това позволява наблюдения върху техниката на изработка и външните белези на нишките.
С помощта на инструментите, вградени в програмата DinoCapture 2.0,
са измерени честотата на нишките, техния диаметър и ъгъл на усукване
във всяка система (основата и вътъка). Желателно е да се вземат поне 5
измервания на различни нишки и в различни участъци, за да се дадат
средни стойности и амплитуда на вариацията. Но това не винаги е възможно при по-малките и по-лошо запазените фрагменти. Получените
данни дават представа за качествата на тъканта (фина или груба, плътна
или рехава). В по-широк план, това носи информация за технологичните традиции в производството на текстил в дадено общество.
Описаният метод е приложим не само към органични останки от
тъкан, но и към отпечатъци върху глина, минерализирани останки върху метал или керамика и др. Възможно е в процеса на минерализация
текстилните нишки да се свият, но се приема, че разликата вероятно не
надвишава 30% от първоначалния им диаметър.7
Суровините, от които са направени нишките, не са обект на настоящото изследване. Ще бъдат направени само някои предварителни бележки, доколкото наличните данни позволяват. За да се определи със
сигурност суровината на нишките, с точност до вид растение или животно (при вълната), са нужни други методи като заснемане със сканиращ електронен микроскоп, различни химически и ДНК тестове.
Преди да разгледаме техническите характеристики на находките,
нека обобщим накратко информацията за техния контекст.
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Кьолмен
През 60-те години на XX в. Цветана Дремсизова проучва четири могили край с. Кьолмен, в които открива гробове от късния IV и ранния
III в. пр. Хр.8 Дремсизова отбелязва наличието на запазени фрагменти
от текстил в два от гробовете – в Могила I (Гроб 1) и Могила IV. Двете
гробни съоръжения са сходни правоъгълни ями, ориентирани север-юг,
с трамбован под, облицовани страни и покритие от каменни плочи. В
двата гроба намерена по една транспортна амфора, изправена в ъгъла
заедно с фрагменти от върхове на копия. В Могила IV са открити и ножчета. В Гроб 1 от Могила I погребението е извършено чрез кремация и
освен човешки останки, ви около гроба са намерени множество фрагменти от ризница, споменатите амфора и върхове от копия, нож, конска амуниция, „бронзови листа“ и фрагменти от керамични съдове. Съдържанието на гроба и разположението на предметите е несигурно, тъй
като съоръжението е било разбито преди пристигането на археолозите.
В Могила IV тялото на покойната/покойния е положено по гръб. До него
са намерени копия и украшения, както и кремираните останки на дете
близо до два алабастрона, огледало, керамични съдове и глинени фигурки. Наличието на метални предмети в двата гроба е изиграло ключова
роля при запазването на текстилните останки.
Още в първичната публикация Дремсизова отбелязва, че върху „няколко къса“ от ризницата от Гроб 1 в Могила I има останки от тъкан,9 а
върху нагръдника от Могила IV „са запазени късчета материя, напомняща ленено или конопено платно“.10 И двата предмета са железни и
фрагментирани. Общо 238 къса от ризницата са събрани от пръстта в и
около Гроб 1 в Могила I, а „натрошени пръснати части“ от нагръдника
са намерени „около костите на краката“ на скелета в Могила IV.11 Разположението на нагръдника далеч от гърдите подсказва, че той не е бил
част от облекло на погребания и е възможно да е бил положен в гроба
вече фрагментиран. Същото важи и да ризницата, но не знаем в какво
състояние е била положена тя, понеже гробът в Могила I е бил нарушен
преди разкопките.
През 90-те години ризницата и нагръдникът са реставрирани и укрепени върху восъчна основа, като останките от текстил по горната повърхност са запазени (Обр. 2 – 3). Заради восъка, вътрешната/долната
повърхност не се вижда към момента (април 2016 г.). Малки фрагменти
от тъкан се виждат зад лявото „рамо“ до отчупения горен ръб на ризницата, както и върху предната ѝ част от същата страна, близо до долния ръб. Върху горната повърхност на нагръдника личат десетина малки фрагмента текстил. И при ризницата и при нагръдника, текстилът е
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отчасти органичен и отчасти минерализиран при контакта с желязото.
Предвид разположението на тъканта, тя най-вероятно е служила за обвиване или покриване на предметите (и тялото?), като саван. Характеристиките на запазените фрагменти са сходни и може да се приеме, че
при всеки от двата предмета те принадлежат към един плат. Техническите параметри на тъканта са представени в Таблица 1. При нагръдника,
тъканта е направена от единични нишки с умерен десен сук (z/z, средно
51 и 53 градуса). Диаметърът на нишките варира значително: 0.17 – 0.46
мм при основата и 0.21 – 0.54 мм при вътъка, със средни стойности съответно 0.29 мм и 0.32 мм. Платът е изпълнен в сплитка лито: с приблизително равен брой основни и вътъчни нишки (съответно средно 25 и 24
нишки на сантиметър). Не се забелязва багрило.
При ризницата тъканта е направена в рипсена техника, при която
вътъчните са разположени по-гъсто от основните (46 срещу 16 нишки на
сантиметър). Основните нишки са единични, с умерен десен сук (45 градуса), със средна дебелина 0.21 мм. Вътъчните нишки са също единични,
без забележим сук и средна дебелина 0.28 мм. Не се забелязва багрило.

Салманово
През 2006 и 2007 г., Станимир Стойчев проучва надгробна могила
намираща се на 1,5 – 2 км южно от с. Салманово.12 Под каменен насип
в източната част на могилата са открити останки от клада. Западно от
кладата е намерена купа, послужила за урна и захлупена с втора купа. В
съда са били положени кремирани кости, малко бронзово огледало, две
фибули (тъкан е запазена по двуспиралната) и малки железни предмети, чиято функция е трудно да се определи (Обр. 4 – 6). Нож и връх от
копие (железни, със следи от горене) са открити западно от кремацията.
Останалите находки с текстилни останки са намерени в яма, която „нарушава огнището“.13 В нейния пълнеж е открита чернофирнисова лампа
със запазен фитил, бронзова игла, „култови предмети“, фрагменти керамика и въглени. На дъното на ямата са открити две купчини горели кости, стъклени мъниста, желязна фибула, глинени фигурки, фрагмент от
сребърна верижка, малка сребърна тръбичка и парчета керамика. Под
могилния насип са открити още вкопавания и струпвания на артефакти,
като връзките между тези депозити не са изяснени в предварителното
съобщение (пълна публикация предстои). Според проучвателя керамиката открита в могилата като цяло датира в IV – III в. пр. Хр.14
Фрагменти от текстил са запазени по вътрешната страна на двете
купи, послужили за урна, и върху шест от железните предмети (Обр. 4 – 9,
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Таблица 1). Нишките са частично минерализирани в следствие от корозията на желязото и калцирани в случая на урната. Фитилът е овъглен. В
технологично отношение текстилните останки от Салманово са сравнително еднообразни (Таблица 1). Всички тъкани са направени от единични нишки с дебелина 0.28 – 0.41 мм и десен сук, понякога по-силен, друг
път по-слаб. Не се забелязва багрило. При всички останки техниката на
тъкане е рипс – най-вероятно вътъчен рипс, макар че това не е сигурно
понеже не са запазени ръбове. Разликата в гъстотата на вътъчните и основните нишки не е голяма. Багрило не се забелязва и тъканите най-вероятно са от растителен произход – Иван Чокоев предполага лен.15
Фитилът на лампата се откроява от останалите тъкани от Салманово с по-фините нишки (диаметър 0.18 – 0.34 мм) и по-голямата гъстота
на вътъчните нишки: 31 – 36 на сантиметър. Това е фина материя, която
вероятно е служила за друго преди да бъде преизползвана като фитил.

Дискусия
Текстилните фрагменти от Кьолмен и Салманово показват само две
техники на тъкане: лито и рипс. Тези две техники са най-често използваните в Тракия и в Гърция през I хил. пр. Хр.16 През същия период в
Италия и Централна Европа преобладават други техники, предимно
разновидности на кепър.17 Тези различия в техниките на тъкане са част
от по-общи регионални различия в „текстилната култура“, т. е. в процеса
на производство и употреба на текстила като цяло. В това отношение в
средиземноморска Европа се разграничават два региона: единият обхваща Италия и Халщат зоната, а другият – Егейския басейн и югоизточните Балкани.18 Находките от Кьолмен и Салманово попадат в източната
традиция. Същото важи и за текстилни останки от Белица,19 Златиница,20 Голямата Косматка21 и Мезек:22 на публикуваните снимки ясно личат рипс и лито. Макар и данните да са все още малко, те подсказват, че
по отношение на текстилните традиции Древна Тракия принадлежи към
източния ареал.
Разположението на текстилните останки (по горната част на нагръдника и по стените на урната) и фактът, че намираме плат върху горели железни предмети (т. е. те са увити след като са горели) подсказва,
че повечето тъкани от Кьолмен и Салманово, описани по-горе, вероятно са служили не за облекло, а за увиване на предметите в гроба и на
кремираните кости. И двете практики са документирани на други места в Тракия. В Сборяново калцирани фрагменти плат са запазени върху вътрешната повърхност на купа, използвана за урна23 – както и при
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Салманово. Гробовете от Сборяново и Салманово са близки по време и
географско разположение. В гробницата в Голямата Косматка, също от
ранноелинистическата епоха, няколко железни предмета са били увити
в плат.24 По-ранен е гробът при Белица в Западните Родопи: V в. пр. Хр.,
според проучвателя. Тук обгорени крачета от стол са били завити с плат
и положени в саркофаг, заедно с фибула също със следи от плат, останки от кремация и негоряла човешка кост25. Твърде вероятно е да има и
по-ранни примери.
Практиката да се увиват предмети или кремирани кости се среща и
в един по-широк ареал. Преглед на данните от Европа и възможните им
интерпретации бе публикуван наскоро от Маргарита Глеба.26 Тя цитира
примери за кремирани кости, увити в плат от Илиада (23.254, 34.796) и
археологически находки от Гърция и Италия. Повечето комплекси датират в първата половина на I хил. пр. Хр. (напр. Лефканди, Еретрия,
Корфу, гробници на етруската аристокрация от VII в. пр. Хр.), но има
и по-късни случаи като Вергина (IV в.). Приема се, че общностите на
италийския полуостров възприемат практиката да увиват кремираните
останки в плат от егейски заселници, защото най-ранните такива находки, от Куме и Понтеканяно, са близо до ранните „гръцки“ селища.27 Една
забележима разлика е, че в Гърция кремираните останки, увити в плат,
се намират в бронзови съдове (във Вергина – в златно ковчеже), докато в
Италия за урни служат и керамични съдове.28
В Италия, както и в халщат зоната, се срещат и редица предмети,
обвити в текстил: понякога самата погребална урна, но често това са железни предмети – оръжия, стригили, ножове и огледала.29 Традицията
за обвиване на мечове в плат е документирана в района около Алпите от
IX в. пр. Хр. до ранния Ла Тен. Възможно е тази своеобразната опаковка
от плат импрегниран с масла да е целяла да предпази желязното острие
от ражда.30 Но в случаи, в които всички предмети в гроба са „опаковани“
с плат, както в гробницата от Хохдорф (ок. 560 г. пр. Хр.) и вероятно други халщатски гробове, това обвиване несъмнено е част от погребалния
ритуал.31
Какъв смисъл е бил влаган в обвиването на предмети с плат, можем
само да предполагаме. Показателно е, че с текстил са покривани не само
гробните дарове, но и тялото на покойника или кремираните му останки. Възможно е обвиването да е свързано с други разрушителни действия като горене, чупене, пробиване, които традиционно се интерпретират като ритуално убиване на предмета, който след това бива погребан.32
При случаите дискутирани по-горе железните предмети от Салманово
са горели на кладата. Възможно е нагръдникът и ризницата от Кьолмен
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да са били счупени нарочно, без да можем да сме сигурни в това. Всички
тези практики вероятно са част от ритуал, който трансформира останките на покойника и съпътстващите го предмети и ги подготвя за гроба.
Таблица 1. Технически данни за текстилните останки от Кьолмен и Салманово

* При отбелязаните тъкани вътъчните нишки са по-гъсто разположени от основните, но съотношението е по-малко от 1:2.
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Обр. 1. Основни техники на тъкане, срещани в Европа през I хил. пр. Хр.
Черните нишки представят основата, а сивите – вътъка.

Обр. 2. Ризница от Кьолмен, Могила I,
Гроб 1 (РИМ Шумен, инв. № 1651)

Обр. 3. Нагръдник от Кьолмен, Могила IV
(РИМ Шумен, инв. № 1763)

Текстилни останки от ранноелинистически гробове край...

Обр. 4. Купа (урна) от Салманово (РИМ Шумен, инв. № 14332)

Обр. 5. Железен предмет 1 (РИМ Шумен, инв. № 14332)
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Обр. 6. Железен предмет 2 (РИМ Шумен, инв. № 14332)

Обр. 7. Кания (РИМ Шумен, инв. № 14331)

Обр. 8. Фитил

Текстилни останки от ранноелинистически гробове край...

Обр. 9. Фибула 1 (РИМ Шумен, инв. № 14328)

Обр. 10. Фибула 2 (РИМ Шумен, инв. № 14329)
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Abstract
The tumuli at Kyolmen and Staroselka are dated between the middle of the IV and the
beginning of the III century BC. The varied grave inventory discovered there (imported pottery
and metal adornments) gives grounds for attempting a more precise dating in the above stated
period. The attempt is based on the studies on the black glazed pottery from the Athenian
Agora and the chronology of the Thracian type fibulae, made by V. Zirra. In addition parallels
from some well dated grave contexts from north-eastern Thrace are used.

М

огилите при Кьолмен1 и Староселка2 (обр. 1), проучени през
втората половина на 60-те години на ХХ в., са датирани от
проучвателите си в периода от средата на ІV до началото на ІІІ в. пр. Хр.
Откритите в тях вносни керамични съдове и метални предмети дават
възможност да се направи опит за прецизиране на хронологията им.

I. Кьолмен
Могили І, ІІ и ІV са датирани във втората половина на ІV – началото
на ІІІ в. пр. Хр., а могила ІІ – в VІ в. пр. Хр.3

Могила І гроб 2
Лекитът с мрежест орнамент4 (обр. 2) има добър паралел в некропола на Аполония, датиран от втората четвърт до началото на третата четвърт на ІV в. пр. Хр.5 (обр. 3). Друг сходен екземпляр от същия некропол
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е датиран общо във втората половина на ІV в. пр. Хр.6 (обр. 4). Тези данни позволяват могила І при Кьолмен да се датира във втората половина
на ІV в. пр. Хр., без възможност за по-тясна дата.

Могила ІІ
Фибулата7 (обр. 8) спада към тип БІ2 по Д. Гергова, датиран в периода
VІІІ – VІ в. пр. Хр.8 С малки изключения, в българската историография
тази дата се приема почти безрезервно. Няколко изследвания показват,
че двуспиралните фибули с триъгълен иглодържател продължават да се
употребяват и в V – първата половина на ІV в. пр. Хр.9 Точни паралели
на фибулата от могила II при Кьолмен има в гроб 61 от Буджак10 (обр. 9),
датиран сигурно в първата половина на V в. пр. Хр. По това време може
да се отнесе и гробът от могила ІІ при Кьолмен.

Могила ІІІ
Лекитът с червена палмета11 (обр. 5) има добри паралели в некропола на Аполония, датирани в края на втората четвърт – средата на
ІV в. пр. Хр.12 (обр. 6 – 7). По това време може да се датира и могила ІІІ от
Кьолмен.

Могила ІV
Тасоската амфора13 (обр. 10) е датирана от Е. Теляга в периода
330 – 300 г. пр. Хр.14 Тя има точни паралели по форма и размери с три
екземпляра от Топалу в Северна Добруджа15 (обр. 11 – 13), подпечатани
от магистратите Ήράκλειτος и Τηλέμαχος. Според хронологиите на И.
Гарлан, Ч. Цочев и М. Дебиду Ήράκλειτος работи съответно в периода
326 – 323 г. пр. Хр., 325 – 323 г. пр. Хр. и 327 – 323 г. пр. Хр., а Τηλέμαχος –
към 316 г. пр. Хр.16
Дъното от чернофирнисова паница17 (обр. 14) има добър паралел
по форма в агората на Атина, открит в контекст от около 300 г. пр. Хр.18
(обр. 15). Украсата на съда от Кьолмен намира точен паралел с друг съд
от Атина, датиран в периода 325 – 300 г. пр. Хр.19 (обр. 16).
Аскосът20 (обр. 17) има много добър паралел по отношение на украсата в Аполония, датиран в края на ІV – началото на ІІІ в. пр. Хр.21 (обр.
18). Екземпляри с подобна орнаментация са открити в Аполония от началото на ІІІ в. пр. Хр.22 (обр. 19), в Кирнодж, от последните две десетилетия на ІV в. пр. Хр.23 (обр. 20) и в Одесос, от края на ІV – началото на
ІІІ в. пр. Хр.24 (обр. 21).
Един от двата алабастрона25 (обр. 22) има добър паралел по форма
и размери с екземпляр от некропола на Аполония, датиран във втората
половина на ІV в. пр. Хр.26 (обр. 23).
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Една от двете фибули27 (обр. 24) е от подвариант І b1 по класификацията на В. Зира, който се датира във втората половина на ІV в. пр. Хр.28
Втората фибула29 (обр. 25) е от подвариант ІІ b по класификацията на В.
Зира, който се датира в края на ІV – първата половина на ІІІ в. пр. Хр.30
Златната висулка31 (обр. 26) има добър паралел по форма и украса в
гроб С2М22 от Зимнича32 (обр. 27), който се датира в първата половина на ІІІ в. пр. Хр.33 и гробница ІІІ от Могиланската могила във Враца34
(обр. 28), която се датира в периода 330 – 300 г. пр. Хр.35 Пандантивът от
Кьолмен има паралели по форма в: гробница 1 от могила х при Браничево36 (обр. 29), която се датира в края на третата – началото на последната
четвърт на ІV в. пр. Хр.37; гроб С17М32 от Зимнича38 (обр. 30), който се
датира в края на ІV в. пр. Хр.39; гроб С6М1 от Зимнича40 (обр. 31), който
се датира около 300 г. пр. Хр.41 и гробница ІІІ от Могиланската могила
във Враца42 (обр. 32), която се датира в периода 330 – 300 г. пр. Хр.43
Мънистото с изображение на човешко лице44 (обр. 33) има паралели в няколко гробни комплекса от Североизточна Тракия: гроб
С10М74 от Зимнича45 (обр. 34), който се датира в първата половина на
ІІІ в. пр. Хр.46; могила І при Мадара47 (обр. 35), която се датира в 80-те
години на ІІІ в. пр. Хр.48; могила 23 от западния некропол в Сборяново49 (обр. 36), която се датира в 80-те години на ІІІ в. пр. Хр.50; гроб при
Златар, датиран в ІІІ в. пр. Хр.51 (обр. 37); гроб при Ведрина, датиран в
началото на ІІІ в. пр. Хр.52 (обр. 38).
Въз основа на изложените паралели гробът в могила ІV при Кьолмен
може да се датира в самото начало на ІІІ в. пр. Хр.

Староселка
С. Дамянов датира цистовия гроб във втората половина на ІV – началото на ІІІ в. пр. Хр.53 Въз основа на инвентара Д. Василева отнася гробницата в ІV в. пр. Хр.54, а М. Тачева-Хитова – в последните десетилетия
на ІV – най-късно до третото десетилетие на ІІІ в. пр. Хр.55

Гробница
Двете фибули тракийски тип56 (обр. 39 – 40) спадат към подвариант
1 b1 по класификацията на В. Зира, който се датира във втората половина на ІV в. пр. Хр.57 Лекитът с мрежест орнамент58 (обр. 41) има добър
паралел в некропола на Аполония, датиран в средата на ІV в. пр. Хр.59
(обр. 42). Чернофирнисовата паница60 (обр. 43) има добри паралели от
агората на Атина, датирани съответно в третата четвърт на ІV в. пр. Хр.61
(обр. 44) и в последната четвърт на ІV в. пр. Хр.62 (обр. 45). Петте сребърни апликации с изображение на човешко лице63 (обр. 46) имат добри
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паралели в гробница ІІ от Могиланската могила във Враца64 (обр. 47),
която е датирана в периода 350 – 320 г. пр. Хр.65 Тези данни позволяват
гробницата от Староселка да се датира в началото на последната четвърт
на ІV в. пр. Хр.

Цистов гроб
Чашата66 (обр. 48) има много добри паралели в гробницата от същата могила67 (обр. 49 – 51). Лекитът68 (обр. 52) има добър паралел в
могила ІV при Кьолмен (обр. 53), която се датира в самото начало на
ІІІ в. пр. Хр.69 Друг близък аналог е открит в некропола на Аполония,
датиран в началото на ІІІ в. пр. Хр.70 (обр. 54). Тези данни позволяват
цистовият гроб от Староселка да се датира в края на ІV – началото на
ІІІ в. пр. Хр. и показват, че той е вторичен в могилния насип.
Могилите при Кьолмен и Староселка се намират в един микрорегион и са в един хронологически хоризонт заедно с няколко гробници и
богати цистови гробове от Върбица71, Маломир72, Ловец73 и Сушина.74
На 3 км северно от Върбица е регистрирано тракийско селище, съществуващо от началото на V в. пр. Хр.75 Тук се намира един от най-важните проходи в Източна Стара планина, с голямо стратегическо значение.
Има податки, че след походите на Филип ІІ и по времето на Лизимах тази
част от Североизточна Тракия е под македонски контрол. Вероятно старото тракийско селище е преобразувано в македонски център, с важно
военно и икономическо значение.76
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Обр. 1. Местоположение на могилите при Кьолмен и Староселка.
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ЯМИ ОТ КЪСНАТА ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА ОТ
СЕЛИЩНАТА МОГИЛА ЯСЪ ТЕПЕ
ДО СЕЛО КАБИЛЕ
Стефан Бакърджиев
Тодор Вълчев
Регионален исторически музей – Ямбол

Резюме
Селищната могила Ясъ тепе се намира 2 км североизточно от съвременното с.
Кабиле и на 1,2 км югоизточно от тракийския град Кабиле. Тя е обитавана през късния неолит, ранния халколит, ранната бронзова и през желязната епохи. Най-многобройните разкрити структури са ями от късножелязната епоха – обект на настоящото изследване. В запълнителя на вкопаните структури са открити множество
фрагменти от керамични съдове. Керамичният инвентар включва амфори и дълбоки
паници, които са изработени на бързо грънчарско колело. Открити са и фрагменти
от гърнета и паници, които са направени на ръка. Във вкопани структури са открити и други предмети, които се свързват с бита на древните траки.
Проучените ями се свързват със съществуването на малко сателитно селище
(махала) в хинтерланда на тракийския град Кабиле.

П

рез късната желязна епоха тракийският град Кабиле е в един
от най-интензивните си периоди. За първи път името на
града се споменава по време на походите на Филип ІІ в Тракия през
342 – 341 г. пр. Хр. Кабиле е превзет и доукрепен от македонския владетел. В него са заселени македонски и гръцки колонисти, които променят облика на тракийския град. През този период Кабиле поддържа
интензивни търговски контакти с гръцките полиси Тасос, Маронея,
Месамбрия, Аполония Понтика, Парион, Родос, Коринт, Кос, Амфиполис и Тракоийски Херсонес. По времето на Спарток (281 – 277 г. пр. Хр.)
Кабиле е бил напълно изграден и модерен град, подобен на гръцките
полиси.
През късната желязна епоха около Кабиле се появяват множество
по-малки селища или махали, които са свързани с него. По време на теренни обходи южно и източно от града са локализирани осем подобни
селища. Едно от тях се е намирало върху селищна могила Ясъ тепе.
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Ями от късната желязна епоха от селищната могила Ясъ тепе...

Праисторическата селищна могила се намира на 2 км североизточно
от с. Кабиле и на 1,2 км югоизточно от тракийския град. Височината ѝ е
4,00 м, а диаметърът на основата ѝ е 200,00 м. Археологическият обект е
проучван от 1979 до 1989 г. от екип с научни ръководители проф. Диана
Гергова от НАИМ – БАН и Илия Илиев от РИМ – Ямбол. Проучена е
площ от 4750 кв. м. Резултатите показват, че селищната могила Ясъ тепе
е обитавана през късния неолит (култури Караново ІІІ – ІV и Караново
IV), ранния халколит (култура Караново V), ранната бронзова и през
желязната епохи. Най-многобройните структури са ями от късножелязната епоха1.
По време на археологическите разкопки на селищната могила Ясъ
тепе са открити общо 56 ями. Четиридисет и две от вкопаните структури могат да се датират в късната желязна епоха (Обр. 1). Всички ями
от този период ще бъдат представени според наличната информация от
полевата документация и с наличния археологически материал, който се
съхранява във фондовете на РИМ – Ямбол.

Яма 1
Ситуира се в североизточната част на кв. М9. Има кръгла форма с
диаметър 1,40 м и дълбочина 0,16 м. Дъното е леко заоблено. Запълнителят на вкопаната структура е със сиво-кафяв цвят и рохкава структура.
В него са открити фрагменти от керамични съдове, които са изработени
на бързо грънчарско колело, парчета изпечени стенни мазилки, животински кости и един камък.
В яма 1 са констатирани 1 устие (Обр. 4 1), 5 дъна, 2 дръжки (Обр. 4
2) и 28 стени от керамични съдове. Изработени са на бързо грънчарско колело. В глиненото тесто са добавени дребни минерални примеси. След изпичането съдовете са придобили кафяв, сив или сиво-черен
цвят. Повърхността им е загладена. Дъната са равни. Устието е от амфора. То е леко завито навън и под него започва една от дръжките на
съда (Обр. 4 1). Подобна амфора е открита при проучванията на надгробната могила до с. Прилеп2. Двете дръжки открити в ямата също са
от амфори. Те са с овално напречно сечение, като една от тях е запазена
заедно с части от стената на съда (Обр. 4 2). Подобна амфора е открита при спасителните археологически проучвания на ямно светилище
от желязната епоха до Свиленград3 и при спасителните разкопки до
с. Златовръх4.
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Яма 2
Ситуира се в централната част на кв. М10. Има кръгла форма с диаметър 1,00 м и дълбочина 0,10 м. Запълнителят на ямата е със сив цвят и
рохкава структура. В него са открити фрагменти от керамични съдове,
парчета изпечени стенни мазилка, животински кости и малки въгленчета. В югозападния край на ямата е открит голям камък.
В ямата са констатирани 4 устия (Обр. 4 3, 5), 1 дъно (Обр. 4 4), 1
дръжка и 11 стени от керамични съдове, които са изработени на бързо
грънчарско колело. В глиненото тесто са добавени дребни минерални
примеси. След изпичането съдовете са придобили червен, сив, сиво-кафяв или сиво-черен цвят. Повърхността им е добре загладена. Ръбът
на едно от устията е украсен с врязани линии, а под самия ръб има релефна лента. Друго устие е украсено с хоризонтални ямички от вън и
коси врязани линии от вътре. Дъното е върху ниско столче (Обр. 4 4).
Откритата дръжка е вертикална, с кръгло напречно сечение. В ямата
е открит фрагмент от амфоровиден съд с тумбесто тяло, цилиндрична
шия, извито навън устие и две вертикални дръжки с кръгло напречно
сечение. Дръжките започват под ръба на устието на съда и завършват
върху най-издутата му част. Амфоровидният съд е със сив цвят. В ямата
е открит и един фрагмент от амфора с червен цвят.
Констатирани са и 5 устия, 1 дъно, 1 дръжка и 7 стени от керамични съдове, които са изработени на ръка. В глиненото тесто са добавени
дребни минерални примеси. След изпичането съдовете са придобили
светлокафяв, кафяв или сиво-черен цвят. Повърхността им е загладена. Едно от устията е завито навътре (Обр. 4 5). Подобен съд е открит
при археологически проучвания на комплекс от ями и съоръжения в кв.
Лозенец, София5. Друго е цилиндрично. Две от устията са извити навън, като първото е украсено с една езичеста дръжка, която започва от
неговия ръб. Второто е украсено с врязвания, разположени по ръба на
устието и с една хоризонтална релефна лента с ямички на 1 см под ръба
(Обр. 4 3). Това устие има точен паралел сред материалите от ямното
светилище от желязната епоха до Свиленград6. Последното устие е от
късния неолит. То е украсено от двете страни с врязани хоризобтакни
и диагонални линии. Устието е попаднало в ямата при вкопаването ѝ в
по-ранните културни пластове. Дъното е равно. Дръжката е плоска, с
овално напречно сечение е много добре загладена повърхност. Една от
стените е украсена с три плоски пъпки.
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Яма 3
Ситуира се в западната частна кв. М10. Има кръгла форма с диаметър 0,80 м и дълбочина 0,70 м. Запълнителят на вкопаната структура е
със сив цвят и рохкава структура. В него са откри единични фрагменти
от керамични съдове, парчета изпечени стенни мазилки и дребни животински кости.
Констатирани са 3 устия, 3 дъна, 1 дръжка и 25 стени от керамични
съдове. Изработени са на бързо грънчарско колело. В глиненото тесто
са добавени дребни минерални примеси. След изпичането съдовете са
придобили светлокафяв, сив, сиво-черен или черен цвят. Повърхността
им е грубо или добре загладена. Две от устията са от каните със сферично тяло. Те са извити навън и със заоблен ръб. Третото устие е завито
навътре и има скосен ръб. Едно от дъната е конкавно, а другите са равни.
Дръжката има овално напречно сечение.

Яма 4
Ситуира се в югоизточната част на кв. M9. Има кръгла форма с диаметър 1,10 м и дълбочина 0,12 м. Дъното на ямата е заоблено. Запълнителят на вкопаната структура е със сив цвят и рохкава структура. В него
са открити фрагменти от керамични съдове, дребни животинки кости и
една дръжка от халколитен капак, която е оформена като човешка глава
с пробити дупки за окачване. В северната половина на ямата е открит
фрагмент от хромелен камък.
Констатирани са 3 устия, 2 дъна и 7 стени от керамични съдове. Изработени са на ръка. В глиненото тесто са добавени дребни минерални примеси. След изпичането съдовете са придобили светлокафяв или
сиво-черен цвят. Повърхността им е грубо или добре загладена. Трите
устия са леко извити навън. Две от тях са украсени с врязани линии по
ръба. Едно от дъната е равно, а другото е върху ниско, плътно столче.
Във вкопаната структура е открита и една дръжка от халколитен капак, която е оформена като човешка глава с пробити дупки за окачване.
Присъствието на хронологически по-ранни материали не е нещо необичайно за ями, които са вкопани в културни пластове.

Яма 6
Ситуира се в източната част на кв. N10. Част от ямата остава в централния профил на археологическия обект. Установените размери на
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вкопаната структура са диаметър 2,40 м и дълбочина 0,66 м. В средата
на ямата има купчина сбита пръст. Открити са фрагменти от керамични
съдове, парчета изпечени стенни мазилки и дребни животински кости.
Във вкопаната структура са констатирани 1 устие (Обр. 4 6), 1 стена
от амфора и 2 стени от керамични съдове, които са изработени на бързо
грънчарско колело. В глиненото тесто са добавени дребни минерални
примеси. След изпичането съдовете са придобили сив или сиво-черен
цвят. Повърхността им е загладена. Устието е завито навътре и е украсено с една врязана линия над самия ръб (Обр. 4 6).
Установени са и 9 устия, 5 дъна, 1 дръжка и 65 стени от керамични съдове, които са изработени на ръка. В глиненото тесто са добавени
дребни минерални примеси. След изпичането съдовете са придобили
светлокафяв, сиво-черен или черен цвят. Повърхността им е грубо или
добре загладена. Две от устията са завити навън, като под ръба на едното
има украса от един ред хоризонтални ямички. Едно от устията е завито
навътре и е украсено с врязана хоризонтална линия. Пет от тях са цилиндрични, като едно е украсено с коси канелюри и се отнася към ранната желязна епоха. Към този период се отнася и една стена с щампована
украса. Дъната са равни, само едно е с ниско, плътно столче. Дръжката
има квадратно напречно сечение.

Яма 8
Ситуира се в югоизточната част на кв. M9. Има кръгла форма с диаметър 1,10 м и дълбочина 0,50 м. Ямата има формата на пресечен конус. Стените ѝ са коси, а дъното ѝ е заоблено. В запълнителя на ямата са
открити фрагменти от керамични съдове и дребни парченца изпечени
стенни мазилки.
Открита е една стена от керамичен съд, който е изработен на бързо
грънчарско колело. На нея се забелязва основата на кръгла, хоризонтална дръжка. След изпичането съда е придобил сив цвят.
Във вкопаната структура са констатирани и 1 дъно, 2 дръжки и 41
стени от съдове, които са изработени на ръка. В глиненото тесто са добавени дребни минерални примеси. След изпичането съдовете са придобили кафяв, сиво-черен или черен цвят. Повърхността им е грубо или
добре загладена. Дъното е равно. Една от дръжките е с овално напречно
сечение, а другата е езичеста и е прещипана в средата. Една от стените
е украсена с щампа „птиче око“ и се отнася към ранната желязна епоха.
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Яма 9
Ситуира се в западната част на кв. N9 и в източната част на кв. N8.
Има кръгла форма с диаметър 1,26 м и дълбочина 0,45 м. Запълнителят
на ямата е със сиво-кафяв цвят и рохкава структура. В него са открити
са фрагменти от керамични съдове, множество парчета изпечени стенни
мазилки и дребни животински кости.
В яма 9 са констатирани 5 устия, 1 дръжка и 49 стени от керамични
съдове, които са направени на ръка. В глиненото тесто са добавени дребни минерални примеси. След изпичането съдовете са придобили червен,
кафяв, сиво-черен или черен цвят. Повърхността им е грубо или добре
загладена. Едно от устията е фуниевидно, извито навън, а едно е от дебелостенен съд. Останалите три устия са цилиндрични, като две от тях
са със скосен навътре ръб и насечки от вътрешната страна, а третото е с
плосък ръб и украса с редица от хоризонтални ямички под него. Дръжката е груба, с овално напречно сечение. Една от керамичните стени е украсена с релефна лента с ямички, а друга е декорирана с шнурова украса,
която образува запълнени триъгълници, а на върховете им са щамповани S-ове. Този фрагмент се датира в ранната желязна епоха.

Яма 10
Ситуира се в кв. N9. Има кръгла форма с диаметър 1,10 м и дълбочина 0,40 м. Дъното ѝ е равно. Запълнителят на ямата е със сиво-кафяв
цвят. В него са открити фрагменти от керамични съдове, парчета изпечени стенни мазилки и дребни животински кости.
В ямата са констатирани 13 устия, 1 дръжка и 56 стени от керамични
съдове. Изработени са на ръка от глина с дребни минерални примеси.
След изпичането са придобили светлокафяв, сиво-черен или черен цвят.
Повърхността им е грубо или добре загладена. Четири от устията са цилиндрични, като три от тях са украсени с релефна лента с ямички под
ръба на устието, а последното е украсено с врязвания. Четири от устията
са извити навън, като едно от тях е украсено с врязвания. Открито е и
едно устие, което е завито навътре и също е украсено с врязвания. Едно
от устията е украсено с ямички. Дръжката е с овално напречно сечени.
Три от стените са украсени с релефни ленти с ямички, две са украсени с
по два реда релефни ленти с ямички, една е украсена с кръгли набождания, а по една от стените има украса от диагонално разположени излъскани ивици.
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Яма 13
Ситуира се в източната половина на кв. М7. Има кръгла форма с диаметър 1,20 м и дълбочина 0,52 м. Стените ѝ са леко скосени, а дъното ѝ
е равно. Запълнителят ѝ е със сиво-черен цвят. В ямата са открити фрагменти от керамични съдове и животински кости.
Във вкопаната структура са констатирани 15 устия, 3 дъна, 3 дръжки
и 62 стени от керамични съдове. Всички са изработени на ръка от глина
с дребни минерални примеси. След изпичането са придобили светлокафяв, сиво-черен или черен цвят. Повърхността им е грубо загладена или
излъскана. Три от устията са цилиндрични. Едно е украсено със скачени
S-ове. Останалите устия са завити навътре, като едно от тях е украсено
с вертикални канелюри. Откритите дъна са равни. Една от дръжките е
с кръгло, а другите две са с овално напречно сечение. Една от стените е
украсена с релефна лента с ямички, а две са украсени с канелюри. Според керамичния материал ямата трябва да се отнесе към ранната желязна епоха, но вкопаната структура пресича огнище и е открита на едно
ниво с други структури, които се отнасят към късната желязна епоха.
Нормално е в запълнителя на ямата да се откриват материали от хронологически по-ранни периоди, защото тя е вкопана в по-ранни културни
пластове. В случая водеща е стратиграфската позиция на структурата.

Яма 14
Ситуира се в югоизточната част на кв. О9. Има кръгла форма с диаметър 0,75 м и дълбочина 1,60 м. Стените ѝ се спускат отвесно до 0,58
м, след което под ъгъл от 45° се разширяват навън и след това отново се
спускат вертикално надолу (Обр. 2 2). Дъното ѝ е с диаметър 1,54 м. Запълнителят на ямата е със сиво-кафяв цвят. Открити са единични фрагменти от керамични съдове, 4 парчета изпечени стенни мазилки със следи от колове, една керамична шайба, една керамична тежест за тъкачен
стан, един керамичен прешлен за вретено и животински кости.
В яма 14 са установени 1 дъно (Обр. 5 2), 1 дръжка и 3 стени от керамични съдове, които са изработени на бързо грънчарско колело. След
изпичането те са придобили светлочервен, сив или черен цвят. Повърхността им е добре загладена. Дъното е върху ниско, кухо столче (Обр. 5
2). Откритата дръжката е вертикална, с овално напречно сечение и има
ръб по средата. Една от стените е от съд-цедилка, а друга е от амфоровиден съд. Запазена е и част от вертикалната дръжка на съда, която е с
кръгло напречно сечение.
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Във вкопаната структура са констатирани и 6 устия (Обр. 5 1, 3, 5, 7),
2 дъна (Обр. 5 4) и 7 стени от керамични съдове, които са направени на
ръка. В глиненото тесто са добавени дребни минерални примеси. След
изпичането съдовете са придобили кафяв или сиво-черен цвят. Повърхността им е грубо или по-добре загладена. Устията са цилиндрични, две
са прави, четири са леко завити навън. Едно от правите устия е украсено
с релефна лента с насечки (Обр. 5 5). Първото от завитите навън устия
е украсено с релефна лента с езичеста дръжка (Обр. 5 7). Подобно устие
е открито при спасителните проучвания на ямно светилище от желязната епоха до Свиленград7. Второто завито навън устие има една хоризонтална дръжка с кръгло напречно сечение, която е долепена до ръба
на устието и стената на съда. Трето устие е украсено с релефна лента с
ямички (Обр. 5 1). Едно от дъната е равно, с ниско, плътно столче (Обр.
5 4). Другото е върху ниско столче. То, заедно с една вертикална пъпка от
дръжка, се отнася към по-ранните културни пластове.
В ямата са открити и различни предмети, свързани с ежедневието на
траките. Това са една тежест за тъкачен стан, един керамичен прешлен за
вретено и едно керамично пулче. Тежестта са тъкачен стан е изработена е
от глина с дребни минерални примеси. Има пирамидална форма с плоска
горна част. Направили са първи несполучлив опит за пробиване на отвор
в горния край, който се е отчупил и това е наложило отворът да се проби
отново, но този път по-ниско. Керамичната тежест за стан има височина
12,6 см, размери горе 3,6 х 4,6 см, размери долу 6,6 х 7,8 см и диаметър на
отвора 1,0 см. Прешленът за вретено е изработен от глина с дребни минерални примеси. След изпичането е придобил светлокафяв цвят, като
на места има сиви петна. Има заоблена биконична форма. Прешленът за
вретено е с диаметър 4,1 см, височина 2,1 см и диаметър на отвора 0,8 см.
Керамичното пулче е изработено от стена от съд, който е бил направен на
бързо грънчарско колело (Обр. 5 6). Външната и вътрешната му повърхности има кафяв цвят и са загладени. Страничните ръбове на пулчето
също са загладени. Размерите му са 3,0 х 3,5 см и височина 1,1 см.

Яма 15
Ситуира се в северозападния ъгъл на кв. О10. Има кръгла форма с
диаметър 1,18 м и дълбочина 0,45 м. Запълнителят ѝ е със сиво-кафяв
цвят. В ямата са открити единични фрагменти от керамични съдове,
дребни животински кости и едно парче изпечена стенна мазилка. То има
червен цвят и по него са запазени отпечатъците на три пръчки с диаметър 1,5 см.
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Констатирани са 7 устия (Обр. 5 9 – 11, 6 1), 2 дръжки и 10 стени от
керамични съдове, които са направени на бързо грънчарско колело.
След изпичането са придобили червен, сив или сиво-черен цвят. Съдовете в тъмни цветове имат излъскана повърхност. Три от устията са
извити навън (Обр. 5 10, 11, 6 1). Едно от тях е украсено с две врязано
хоризонтални линии (Обр. 5 11). Друго е украсено с една врязана хоризонтална линия (Обр. 6 1). Подобно устие от кана е открито при спасителните проучвания на Созопол (Ников 2012: Обр. 52.7). Едно от устията
е завито навътре и е украсено с врязана линия по ръба (Обр. 5 9). Открити са две устия от кратеровидни съдове с плосък, издаден навън ръб. По
външната му част е нанесена украса от врязани линии. Една от стените
също е украсена с плитки, врязани линии. Дръжките са хоризонтални, с
кръгло напречно сечение.
В яма 15 са открити и 11 устия (Обр. 6 2, 3, 5, 7), 1 дъно (Обр. 6 4), 1
дръжка и 10 стени (Обр. 6 6 – 9) от керамични съдове, които са изработени на ръка. В глиненото тесто са добавени дребни минерални примеси.
След изпичането са придобили светлокафяв, сиво-черен или черен цвят.
Повърхността им е грубо или добре загладена. Осем от устиетата са с
цилиндрични. Шест от тях са с плосък ръб, като три са украсени с по
една релефна лента с ямичка, а едно – с релефна пъпка (Обр. 6 2). Открито е и едно устие от питос. То е завито навън и има равен ръб. Под ръба
има украса от хоризонтална линия от врязани правоъгълници. Дъното е равно и има ниско, плътно столче (Обр. 6 4). Дръжката е с овално
напречно сечение. Две от стените е украсени с по един релефен ръб с
ямички, а една стена е украсена с пластична пъпка. В ямата са констатирани едно устие и два фрагмента от керамични съдове, които се отнасят
към ранната желязна епоха. Устието е завито навътре и вътрешният му
ръб е украсен с канелюри (Обр. 6 7). Фрагментите са с черна, излъскана
повърхност. Първият е украсен с псевдошнурова украса (Обр. 6 9), а втория – с псевдошнурова украса и щамповани кръгчета, като под украсата
има една тунелеста дръжка (Обр. 6 8). Подобна украса е открита по време на спасителните археологически проучвания на ямно светилище до
Свиленград, но там линиите от псевдошнур са две, а не три8. Открити са
и едно цилиндрично устие с изтъняващ навън ръб и една стена, украсена
с коси врязани линии (Обр. 6 6). Тези фрагменти са от праисторическите
пластове на могилата. Откриването на хронологически по-ранни керамични материали не е нещо необичайно за структура, която е вкопана в
културни пластове.
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Яма 16
Ситуира се в северната половина на кв. О10. Има кръгла форма с диаметър 1,00 м и дълбочина 0,96 м (Обр. 2 1). Дъното ѝ е равно с диаметър
1,12 м. Запълнителят на ямата е със сиво-кафяв цвят. В него са открити
фрагменти от керамични съдове и животински кости.
Във вкопаната структура е открита половин кратеровидна паница,
която е изработена на бързо грънчарско колело. Ръбът на устието е издаден навън и под него има хоризонтална дръжка с овално напречно
сечение. Паницата има ниско, конкавно столче. Изработена е от глина
с дребни минерални примеси. След изпичането е придобила сив цвят.
Съдът има една хоризонтална дръжка с овално напречно сечение. Датира се в V – III в. пр. Хр. Паницата е висока 13,5 см, диаметърът на устието
му е 23,0 см, диаметърът на дъното е 9,5 см, стените ѝ са дебели 0,5 см.
(Обр. 6 10)
В ямата са констатирани и 8 устия, 1 дъно, 1 дръжка и 37 стени от
керамични съдове, които са изработени на ръка. Направени са от глина
с дребни минерални примеси. След изпичането съдовете са придобили
светлокафяв, сиво-черен или черен цвят. Повърхността им е грубо или
добре загладена. Три от устията са завити навън, като едно от тях е украсено с врязвания. Останалите пет устия са цилиндрични. Две от тях са
украсени с по един релефен ръб с ямички, а едно е украсено с врязвания.
Откритото дъно е равно. Дръжката е с овално напречно сечение.

Яма 17
Ситуира се в източната част на кв. О10. Част от ямата остава в централния профил на археологическия обект. Установените размери на
вкопаната структура са диаметър 1,48 м и дълбочина 0,60 м. Запълнителят на ямата е с кафяв цвят. В него не са открити никакви археологически материали. Пластът, в който е констатирана вкопаната структура се
отнася към късната желязна епоха, каквато е предполагаемата датировка и на самата структура.

Яма 18
Ситуира се в северната част на кв. P10 и в южната част на кв. O10.
Има кръгла форма с диаметър 1,00 м и дълбочина 1,80 м. Стените ѝ се
спускат освен до 0,80 м дълбочина, след което под ъгъл от 50° се разширяват навън и след това отново се спускат вертикално надолу (Обр. 2
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3). Дъното на ямата е равно и има диаметър 1,50 м. В запълнителя на
вкопаната структура са открити фрагменти от керамични съдове и една
каменна бойна топка.
Констатирани са 4 стени от керамични съдове, които са изработен
на бързо грънчарско колело. Три от тях са с червен цвят, а последната е
със сив цвят и е от тънкостенен съд.
Открити са и 3 устия, и 1 дъно от керамични съдове, които са направени на ръка. След изпичането са придобили светлокафяв или сиво-черен цвят. Повърхността им е грубо загладена. Две от устията са леко
извити навън. Първото е украсено с релефна лента с врязвания, разположена под устието на съда, а другото – с релефна лента с ямички. Последното устие е цилиндрично, със заоблен навън ръб. Дъното е равно.
В ямата са открити и множество фрагменти от една урна, която е
направена на ръка (Обр. 7 2). В глиненото тесто са добавени множество
едри минерални примеси. След изпичането съдът е придобил тъмнокафяв цвят. Повърхността на урната е загладена. Тя има камбановидна
форма. Дъното ѝ е равно. Устието ѝ е леко завито навътре, а ръбът му е
плосък. На 2 см под ръба на устието има четири симетрично разположени, вертикални двойки от релефни ленти. Съдът е висок 26,4 см, диаметърът на устието му е 22,4 см, диаметърът на дъното е 10,7 см, стените му
са дебели 0,7 см. Урната се датира в VI – III в. пр. Хр. Керамични съдове,
които са украсени с вертикални релефни ленти са открити по време на
археологическите проучвания в кв. Лозенец в София9.
Във вкопаната структура е открита и една каменна бойна топка, която е изработена от скала със светлокафяв цвят. Три от страните ѝ са плоски от удряне и допълнителна обработка. Една от страните ѝ е отчупена.
Бойната топка е с размери 4,9 х 6,0 х 6,5 см.

Яма 20
Ситуира се в западната част на кв. Q10. Има кръгла форма с диаметър 1,48 м и дълбочина 1,32 м. Във вкопаната структура са открити
множество фрагменти от керамични съдове, парчета изпечени стенни
мазилки и животински кости. Открити са една конусовидна тежест за
стан от недобре изпечена глина и каменна тесличка.
В яма 20 са установени фрагменти от амфороводни съдове, които
са изработени на бързо грънчарско колело. Открита е и част от паници
с конусовидна форма, със силно завито навътре устие и ниско столче
(Обр. 7 1). Тя е направена на бързо грънчарско колело от глина с множество минерални примеси. След изпичането е придобила сив цвят.

Ями от късната желязна епоха от селищната могила Ясъ тепе...

Повърхността ѝ е загладена. Паницата е висока 11,1 см, диаметърът на
устието му е 20,4 см, диаметърът на дъното е 7,9 см, стените ѝ са дебели
0,7 см. Паницата е тип ІІ.2. по типологията на Мечеслав Домарадски и
има паралел в Пистерос10.
Открити са и фрагменти от керамични съдове, които са изработени
на ръка. Това са чаши с дръжки, които започват от устието на съда и завършват в средата на тялото му, и фрагменти от гърнета с цилиндрична
форма и стесняващо се дъно.
В ямата е открита и една тежест за тъкачен стан, която е изработена
от глина с едри примеси (Обр. 8 2). След изпичането е придобила сиво-черен цвят. Има пирамидална форма със заоблена горна и равна долна част. В горната част има отвор. Тежестта за стан е висока 8,1 см, с
диаметър долу 7,0 см, диаметър горе 3,5 см и диаметър отвор 1,0 см.
Открита е и една каменна тесличка, която е изработена от скала с
черен цвят. Тесличката има правоъгълна форма, която леко се стеснява
към острието. Страничните ръбове са добре огладени. Режещият ръб е
добре оформен. Тесличката е с дължина 5,5 см, ширина 2,2 см и дебелина
1,4 см.

Яма 23
Ситуира се в централната част на кв. M5. Има кръгла форма с диаметър 1,15 м и дълбочина 0,75 м. Стените ѝ са прави, а дъното ѝ е равно. Запълнителят на ямата е със сиво-черен цвят. В него са открити фрагменти
от керамични съдове, които са изработени на ръка и на бързо грънчарско колело. Открити са и животински кости.
В яма 23 са открити множество фрагменти от два керамични съда,
които са реставрирани. Първият от тях има е изработен на бързо грънчарско колело от добре пречистена глина (Обр. 7 4). След изпичането е
придобил тъмно сив цвят. Повърхността му е загладена. Съдът има биконична форма, ниско дъно с конкавно столче и средно висока шийка.
Устието е издадено навън, с широк и равен ръб. В горната половина на
съда е нанесена украса от 4 врязани хоризонтални линии. Между трите
най-долни линии има по една врязана, хоризонтална, вълнообразна линия. Съдът е висок 31,7 см, с диаметър на устието 13,0 см, диаметър на
дъното 10,8 см и дебелина на стените 0,7 см.
Вторият възстановен керамичен съд е изработен на ръка от глина
с дребни минерални примес (Обр. 7 3). След изпичането е придобила
кафяв цвят, като на места има по-тъмни петна. Повърхността му е загладена. Съдът има цилиндрична формата, която е леко издута в средата.
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Дъното му е равно. Шийката на съда се стеснява навътре, а ръбът на
устието на съда е леко извит навън. В най-издутата част на урната има
две плътни, дъговидни дръжки. Съдът е висок 27,0 см, диаметърът на
устието му е 21,0 см, диаметърът на дъното е 11,4 см, а стените му са дебели 0,7 см. Подобни дръжки са открити по време на археологическите
проучвания на ритуални ями край с. Дебелт11 и край с. Гледачево12.

Яма 28
Ситуира се в югозападния ъгъл на кв. J14. Има кръгла форма с диаметър 1,58 м и дълбочина 0,42 м. Дъното на ямата е равно, а стените ѝ
се разширяват леко в дълбочина. Запълнителят на вкопаната структура
е със сиво-кафяв цвят. В него са открити единични фрагменти от керамични съдове и дребни животински кости.

Яма 29
Ситуира се в северозападната част на кв. J13. Има неправилна форма
и дълбочина 0,95 м. Стените ѝ се разширяват в дълбочина, а дъното на
ямата е заоблено. В североизточния край на ямата има едно стъпало с
ширина 0,30 м и височина 0,20 м спрямо дъното. В запълнителя на ямата
са открити фрагменти от керамични съдове.
Констатирани са сравнително малко фрагменти от керамични съдове: половин керамични чашка с равно дъно и право устие (Обр. 8 1), и
едно устие от амфора. Те са изработени на бързо грънчарско колело. В
глиненото тесто са добавени дребни минерални примеси. След изпичането съдовете са придобили сив цвят.

Яма 30
Ситуира се в западната част на кв. P15. Има кръгла форма с диаметър 1,70 м. Стените на ямата се разширяват навътре към нейното дъно,
което е равно. В запълнителя на вкопаната структура са открити фрагменти от керамични съдове, множество парчета шлака и животински
кости.
Констатирани са малко диагностични фрагменти от съдове, които
са изработени на бързо грънчарско колело. Това са едно устие с равен
ръб от съд с кафяв цвят и много добре загладена повърхност (Обр. 8 6).
Подобно устие е открито по време на спасителните проучвания на Созопол13. И една дръжка от амфора със сив цвят (Обр. 8 5). Подобна амфора
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е открита при проучванията на надгробната могила в местността Равнището до гр. Етрополе14, от надгробната могила до с. Брезово15. Датира се
в края на V – IV в. пр. Хр.
Открита е и една дръжка от керамичен съд, който е бил изработен на
ръка (Обр. 8 4). В глината са добавени дребни минерални примеси. След
изпичането съдът е придобил черен цвят. Повърхността му е загладена.
В ямата са открити и фрагменти от една урна, която е реставрирана
(Обр. 7 5). Изработена е на ръка от глина с дребни минерални примеси.
След изпичането е придобила сиво-кафяв цвят. Повърхността ѝ е загладена. Урната има цилиндрична форма, която се стеснява към равното
дъно. Устието на съда е равно. Под ръба на устието има една езичеста
дръжка с ямичка в средата. Урната е украсена с четири релефни пъпки,
разположени на 1,0 см под устието ѝ. На дъното на съда има пробит отвор с диаметър 1,4 см. Урната е висока 22,4 см, има диаметър на устието
17,4 см, диаметър на дъното 12 см и дебелина на стените 0,6 см.

Яма 31
Ситуира се в югоизточната част на кв. P15. Има кръгла форма с диаметър 1,40 м. Стените на ямата се разширяват навътре към нейното
дъно, което е равно. В нея са открити фрагменти от керамични съдове,
които са направени на ръка и на бързо грънчарско колело. Установени
са и множество парчета шлака и животински кости.
В ямата са открити множество фрагменти от една керамична урна
(Обр. 8 3). Изработена е на ръка от глина с едри минерални примеси.
След изпичането е придобила сиво-кафяв цвят. Повърхността ѝ е грубо
загладена. Урната има цилиндрична форма, която се стеснява към плоското дъно. То е върху ниско плътно столче. Устието е равно. На 3,0 см
под ръба на устието има релефна лента с ямички. Урната е висока 29,1
см, с диаметър на устието 29,0 см, диаметър на дъното 12,6 см и дебелина
на стените 0,8 см. Гърнета с подобна украса са открити в ямното светилище до с. Гледачево16 и в елинистическия некропол на Кабиле. Датира
се в ІІІ в. пр. Хр.17

Яма 32
Ситуира се в югоизточната част на кв. P16. Има кръгла форма с
диаметър 0,78 м и дълбочина 3,00 м (Обр. 2 4). След 1,60 м дълбочина
стените ѝ се извиват като полусфера навън и достигат до дъното, което
е с диаметър 2,00 м. В запълнителя на ямата са открити фрагменти от
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керамични съдове, животински кости, камъни и шлака. В ямата не са
констатирани отделни нива и етапи на запълване, което предполага, че
тя е запълнена еднократно.
Открити са фрагменти от един съд-цедилка, който е възстановен.
Изработен е от глина с едри минерални примеси. След изпичането е
придобил сиво-черен цвят. Повърхността му е загладена. Съдът има конична форма и плоско дъно, което е надупчено равномерно. Устието на
съда е равно. Под него има една езичеста дръжка. Цедилката е висока 7,0
см, диаметърът на устието ѝ е 16,0 см, диаметърът на дъното е 11,4 см, а
стените ѝ са дебели 0,8 см.

Яма 33
Ситуира се в североизточната част на кв. P12. Има овална форма с
размери 1,12 х 0,74 м (С-Ю х И-З) и дълбочина 0,37 м. Запълнителят на
ямата е със сиво-кафяв цвят. В него са открити фрагменти от керамични
съдове, парчета изпечени стенни мазилки и дребни животински кости.

Яма 34
Ситуира се в западната част на кв. О12. Има кръгла форма с диаметър 1,48 м и дълбочина 0,56 м. Стените ѝ се разширяват в дълбочина
и преминават в неравно дъно. Запълнителя на ямата е със сиво-кафяв
цвят. Във вкопаната структура са открити фрагменти от керамични съдове, парчета изпечени стенни мазилки и дребни камъчета.

Яма 35
Ситуира се в югозападната част на кв. P12. Има кръгла форма с диаметър 1,10 м и дълбочина 0,42 м. Запълнителят на ямата е със сиво-кафяв цвят.
В ямата е открита една цяла керамична паница, която е направена
на ръка (Обр. 9 1). Изработена е от глина с едри минерални примеси.
След изпичането е придобила тъмнокафяв цвят. Повърхността ѝ е грубо
загладена. Съдът има конична форма, с широк, плосък ръб на устието
и равно дъно. Паницата има две езичести дръжки с ямички по средата.
Паницата е висока 7,8 см, диаметърът на устието му е 17,6 см, диаметърът на дъното е 13,8 см, стените му са дебели 0,8 см.
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Яма 36
Ситуира се североизточната част на кв. P14. Има кръгла форма с диаметър 1,36 м и дълбочина 1,00 м (Обр. 2 6). Стените на ямата се разширяват в дълбочина до 1,56 м, след което отново се стесняват към дъното
ѝ. То е с диаметър 1,46 м. В запълнителя на ямата са открити фрагменти
от керамични съдове.
В структура 36 са констатирани 6 стени от амфори и 1 стена от керамичен съд. Изработени са на бързо грънчарско колело от глина с дребни
минерални примеси. След изпичането амфорите са придобили червен
цвят, а съдът – светлокафяв цвят. Външната им повърхност е загладена.
Открити са и 3 дъна (Обр. 9 2,3), и 3 стени от съдове, които са изработени на ръка. Направени са от глина с дребни минерални примеси.
След изпичането са придобили кафяв цвят. Повърхността им е загладена. Едно от дъната е върху ниско столче (Обр. 9 2), а другите са равни
(Обр. 9 3).

Яма 37
Ситуира се североизточната част на кв. P14. Има кръгла форма с диаметър 0,63 м и дълбочина 1,50 м (Обр. 2 5). Горната част на ямата е цилиндрична, като стените на ямата се разширяват косо към нейното дъно.
То е равно и е с диаметър 1,55 м. Запълнителят на ямата е със сиво-кафяв
цвят. В него са открити единични фрагменти от керамични съдове, дребни парчета изпечени стенни мазилки и животински кости.
Във вкопаната структура са открити 1 устие (Обр. 9 6), 2 дъна (Обр. 9
5, 7) и 18 стени от керамични съдове, както и 3 устия (Обр. 9 4), 1 дъно, 4
дръжки и 20 стени от амфори. Всички съдове са изработени бързо грънчарско колело от глина с дребни минерални примеси. След изпичането
съдовете са придобили червен, кафяв, сив или черен цвят. Повърхността им е загладена. Амфорите имат червен цвят и загладена повърхност.
Устието е завито навътре (Обр. 9 6). Двете дъна са върху ниски столчета
(Обр. 9 5, 7). Устията на амфори са завити навън (Обр. 9 4). Дръжките
са с овално напречно сечени и две от тях са запазени заедно с части от
шийката на съдовете.
В яма 37 са открити и 3 устие, 3 дъна, 3 дръжки и 33 стени (Обр. 9
8 – 10) от керамични съдове, които са изработени на ръка. В глиненото
тесто са добавени дребни минерални примеси. След изпичането съдовете са придобили червен, кафяв или черен цвят. Повърхността им е грубо
или добре загладена. Едно от устията е украсено с хоризонтална релефна

185

186

Стефан Бакърджиев, Тодор Вълчев

линия, а друго е украсено с хоризонтална релефна линия с ямички. Две
от дъната са върху ниско столче, а третото е равно. Трите дръжки са вертикални, плоски, с овално напречно сечение и подчертани странични
ръбове. Шест от стените са украсени. Три от фрагментите са от един съд
с кафяв цвят, загладена повърхност и украса от дъговидни релефни ленти (Обр. 9 8 – 10). Една от стените е украсена с релефна лента с ямички, а
друга е украсена с релефна лента с врязвания. Последната украсена стена
е декорирана с овална, хоризонтална дръжка с ямичка в средата и диагонална релефна лента с ямички. Тя е от дебелостенен съд-хранилище.

Яма 38
Ситуира се западната част на кв. P14. Има кръгла форма с диаметър
1,00 м. Запълнителят ѝ е със сиво-кафяв цвят. В ямата са открити фрагменти от керамични съдове.
Във вкопаната структура е открита една почти цяла купа (Обр. 9 11).
Тя е изработена на ръка от глина с дребни минерални и по-едри органични примеси. След изпичането съдът е придобил светлокафяв цвят.
Има сиво-черни петна. Повърхността на купата е загладена, на места има
шупли в резултат на изгарянето на органичните примеси. Има конична
форма, равно дъно и заоблено устие. На 1,0 см под ръба на устието има
една пластична пъпка. Противоположния край на купата е отчупен и не
се знае дали е имало симетрична пъпка. Купата е висок 7,8 см, диаметърът на устието му е 12,6 см, диаметърът на дъното е 5,4 см, стените ѝ са
дебели от 0,5 до 0,8 см.

Яма 39
Ситуира се югозападния ъгъл на кв. P14. Има кръгла форма с диаметър 1,30 м и дълбочина 0,60 м (Обр. 3 1). Стените ѝ се разширяват към
дъното, което е с диаметър 1,50 м. Запълнителят на ямата е със сив цвят.
В него са открити фрагменти от керамични съдове, сред които 2 фрагмента от един чернофирнисов съд. Вносният съд е изработен на бързо
грънчарско колело от добре пречистена глина. В ямата са открити и животински кости.

Яма 40
Ситуира се югозападната част на кв. P14. Ямата има овална форма с размери 0,70 х 1,00 м (С-Ю х И-З) и максимална дълбочина 0,40 м
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(Обр. 3 2). Дъното ѝ е неравно, в североизточната му част се намира стъпало с височина 0,15 м. Запълнителят на ямата е със сиво-кафяв цвят. В
него са открити единични фрагменти от керамични съдове.

Яма 42
Ситуира се югозападния ъгъл на кв. J13. Ямата има кръгла форма
с диаметър 1,24 м и дълбочина 0,20 м. Стените ѝ са отвесни, а дъното е
плоско. Запълнителят на вкопаната структура е със сиво-кафяв цвят. В
ямата са открити единични фрагменти от керамични съдове и дребни
животински кости.

Яма 43
Ситуира се в югоизточната част на кв. K13 и в югозападната част на
кв. K14. Има кръгла форма с диаметър 1,76 м и дълбочина 0,40 м. Вкопаната структура е с вертикални стени и равно дъно. Запълнителят ѝ е
със сиво-кафяв цвят. В него са открити фрагменти от керамични съдове,
които са изработени на ръка и на бързо грънчарско колело. Както и единични животински кости.

Яма 44
Ситуира се в югозападната част на кв. L12. Има кръгла форма с диаметър 1,60 м и дълбочина 0,25 м. Запълнителят на ямата е със сиво-кафяв цвят. В него са открити единични фрагменти от керамични съдове.

Яма 45
Ситуира се в източната част на кв. L13 и в западната част на кв. L14.
Има кръгла форма с диаметър 1,42 м и дълбочина 0,42 м. Стените ѝ са
вертикални, а дъното ѝ е равно. Запълнителят на вкопаната структура е
със сиво-кафяв цвят. В него не са открити никакви археологически материали. Пластът, в който е констатирана вкопаната структура се отнася
към късната желязна епоха, каквато е предполагаемата датировка и на
самата структура.

Яма 48
Ситуира се в южната част на кв. I12 и в северната част на кв. J12. Има
кръгла форма с диаметър 1,90 м и дълбочина в западна част 0,72 м и в
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източна част – 0,64 м (Обр. 3 3). Запълнителят на ямата е със сив цвят. В
ямата са открити фрагменти от керамични съдове, които са изработени
на ръка и на бързо грънчарско колело. Открити са и дребни парчета изпечени стенни мазилки, единични животински кости и дребни камъчета. Във вкопаната структура е открито и едно желязно острие.
Констатирани са малко диагностични фрагменти от керамични съдове, които са изработени на бързо грънчарско колело. Това 4 устия,
като едно от тях е от кантарасовиден съд с хоризонтална дръжка с кръгло напречно сечение. Едно от другите устия е украсено с врязана хоризонтална линия.
В ямата е открито и едно желязно острие. То е дъговидно извито.
Има дължина 10,5 см и максимална ширина 1,6 см.

Яма 49
Ситуира се в югоизточния ъгъл на кв. J12. Има кръгла форма с диаметър 1,50 м и дълбочина от 0,20 до 0,32 м. Стените ѝ са прави, а дъното
е неравно и леко наклонено на запад. Запълнителят на ямата е със сив
цвят. Близо до дъното на вкопаната структура са открити фрагменти от
керамични съдове, единични животински кости и черупки от миди. Те
са покрити от пласт със сив цвят, в който на места има сиво-червеникава
пръст. В най-горната част на ямата има пласт от изпечени стенни мазилки с дебелината 3 – 4 см.
Във вкопаната структура са открити малко диагностични фрагменти от керамични съдове, които са изработени на бързо грънчарско колело. Това са 1 дъно с ниско столче и 1 фрагмент от стена, който е украсен
с врязани хоризонтални линии.
Открити са и 3 диагностични фрагмента от керамични съдове, които са изработени на ръка: 1 устие, 1 дръжка и 1 стена. Устието и стената
са украсени с по една хоризонтална, релефна лента с ямички. Дръжката
е плоска, с овално напречно сечение.

Яма 50
Ситуира се в северозападната част на кв. M13. Ямата има бутилковидна форма с диаметър в горната част 0,60 м. Запълнителят на ямата е
със сиво-черен цвят и рохкава структура. В него са открити фрагменти
от керамични съдове и единични животински кости.
Открит е един изцяло запазен съд, които прилича на голяма чаша
(Обр. 9 12). Изработена е на ръка от глина с дребни минерални приме-
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си. След изпичането е придобила светлокафяв цвят, като на места има
сиво-черни петна. Повърхността ѝ е загладена. Съдът има цилиндрично тяло, което се стеснява към дъното, което е върху ниско, плътно
столче. Устието на съда е равно. Под ръба му има украса от пет пластични пъпки, които са разположени симетрично. Чашата има широка, плоска дръжка, която започва от устието и завършва в средата на
тялото ѝ. Съдът е висок 15,8 см, диаметърът на устието му е 16,0 см,
диаметърът на дъното е 11,0 см, стените му са дебели 0,8 см. Подобни
чаши е открита в елинистическия некропол на Кабиле и се датира в
ІІІ в. пр. Хр. (Ханджийска 2006, 117 – 118, Обр. 2, Обр. 3). Подобен съд,
но без пластичната украса е открит по време на спасителните археологически проучвания на ямното светилище от желязната епоха до Свиленград18.
Открити са и фрагменти от една паница, която е възстановена (Обр.
9 13). Изработена е на ръка от глина с дребни минерални примеси. След
изпичането е придобила сиво-кафяв цвят. Повърхността ѝ е загладена.
Паницата има конична форма, широко, равно дъно и заоблен ръб на устието. На дъното ѝ е пробит голям отвор с размери 3,0 х 3,2 см. Паницата
е висока 10,8 см, диаметърът на устието му е 21,2 см, диаметърът на дъното е 8,8 см, стените ѝ са дебели 0,8 см.

Яма 51
Ситуира се в югоизточната част на кв. N12. Има овална форма
0,75 х 0,85 м и дълбочина 3,20 м (Обр. 3 4). След 1,50 м дълбочина стените
ѝ се разширяват навън и достигат до дъното, което е с диаметър 2,15 м.
Запълнителят на вкопаната структура е със сиво-черен цвят. В него са
открити фрагменти от керамични съдове, които са изработени на ръка и
на бързо грънчарско колело. Открити са и различни по големи камъни,
дребни парчета изпечени стенни мазилки и малки животински кости. В
ямата е открита една желязна халка и един бронзов предмет.
В яма 51 са констатирани множество фрагменти от четири керамични съда, които са частично или изцяло реставрирани.
Възстановена е една паница, която е изработена на бързо грънчарско колело от пречистена глина (Обр. 10 1). След изпичането е придобила сив цвят, като на места има светлочервени петна. Повърхността ѝ
е загладена. Паницата има конична форма. Устието ѝ е завито навътре и
има заоблен ръб. Дъното е върху ниско, пръстеновидно столче и на него
е пробито широк отвор с размери 3,1 х 3,6 см. Паницата е висока 10,7 см,
диаметърът на устието му е 9,0 см, диаметърът на дъното е 6,8 см, сте-
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ните ѝ са дебели от 0,4 до 0,6 см. Паницата е тип ІIІ.3. по типологията на
Мечеслав Домарадски и има паралел в Пистерос19.
Реставриран е един кратеровиден съд, който е изработен на бързо
грънчарско колело от пречистена глина (Обр. 10 2). След изпичането е
придобил сиво-черен цвят. Има загладена повърхност. Съдът има биконично тяло с леко подчертан ръб, като долната част на съда е по-голяма
от горната, която преминава в ниска цилиндрична шия, със силно извит
навън широк ръб на устието, леко наклонен навътре. Има ниско, пръстеновидно столче. Горната половина на съда е украсена с пет врязани
хоризонтални линии. Под устието на съда има един релефен, хоризонтален ръб. Има две хоризонтални, дъговидни дръжки с кръгло напречно
сечение. Те са разположени една срещу друга в горната част на тялото на
съда. Съдът е висок 27,0 см, диаметърът на устието му е 28,2 см, диаметърът на дъното е 11,6 см, стените му са дебели 0,5 – 0,6 см. Подобен кратеровиден съд е открит при спасителните проучвания до с. Златовръх20,
до с. Горски извор21 и до с. Браничево22.
Реставрирана е и една урна (Обр. 10 3). Тя е направена на ръка от
глина с дребни минерални примеси. След изпичането е придобила кафяв цвят, като на места има по-тъмни петна. Повърхността на съда е
загладена. Съдът има тумбесто тяло, като на долу то се стеснява и преминава в плоско дъно. Ръбът на устието е плосък и леко наклонен навън.
На 5,0 см под него има две езичести дръжки, които са разположени една
срещу друга. Съдът е висок 19,6 см, диаметърът на устието му е 9,8 см,
диаметърът на дъното е 9,4 см, стените му са дебели 0,6 см. Подобен съд
е открит по време на спасителните археологически проучвания на ритуални ями край с. Дебелт23.
В ямата са открити и фрагменти от един съд, който прилича на голяма чаша (Обр. 10 4). Изработен е на ръка от глина с дребни минерални
примеси. След изпичането е придобил светлокафяв цвят, като на места
има сиво-черни петна. Повърхността му е загладена. Съдът има конична
форма и плътно дъно. Устието му е неравно, леко наклонено навътре и
с плосък ръб. На 1,0 см под ръба на устието има украса от хоризонтална
релефна лента с врязвания. Дръжката е започвала от устието на съда, но
сега липсва. В противоположния край на дръжката има украса от три
пъпки. Съдът е висок 9,6 см, диаметърът на устието му е 11,6 см, диаметърът на дъното е 7,0 см, стените му са дебели 0,6 см.
Във вкопаната структура е открита една желязна халка с диаметър 3
см и един бронзов предмет с правоъгълна форма и квадратно напречно
сечение. Дължината му е 6,1 см, а дебелина 0,2 см.
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Яма 52
Ситуира се в североизточната част на кв. P13. Ямата има бутилковидна форма. В горната ѝ част е с диаметър 0,60 м. Запълнителят ѝ е със
сиво-черен цвят. В ямата са открити фрагменти от керамични съдове,
които са изработени на ръка и на бързо грънчарско колело. Открити са
и единични животински кости, както и различни по форма и големина
речни камъни. В ямата е открит един керамичен прешлен за вретено,
който е изработен от пречистена глина. След изпичането е придобил сиво-кафяв цвят. Има цилиндрична форма и загладена повърхност. Размерите на прешлена са: диаметър 2,6 см, височина 1,7 см и диаметър на
отвора 0,8 см. Открит е и един фрагмент от оброчна плоча. Изработена
е от ситнозърнест мрамор. От оброчната плочка е запазен само един от
ъглите. Вероятно изображението представлява букрания и венец. Плочката е с дължина 27,0 см, ширина 17,0 см и дебелина 9,0 см.

Яма 53
Ситуира се на границата на в кв. J12, J13, K12 и K13. Има кръгла форма с диаметър 1,62 м и дълбочина 0,60 м. Стените ѝ са отвесни, а дъното
ѝ е равно. Запълнителят на ямата е със сиво-кафяв цвят. В него са открити фрагменти от керамични съдове, които са изработени на ръка и на
бързо грънчарско колело. В ямата са открити парчета изпечени стенни
мазилки, единични животински кости и една черупка от черноморска
мида. На дъното на ямата са открити фрагменти от корозирала бронзова
тел, която е навита на спирала, както и части от детски череп. Според
проучвателите той е от по-ранно погребение, което е било разрушено от
по-късната яма.
Във вкопаната структура са констатирани сравнително малко фрагменти от керамични съдове. Открито е едно устие, заедно с части от тялото на съда. След изпичането е придобил черен цвят. Повърхността му
е излъскана. Устието е леко извито навън. Горната част на съда е декорирана с един хоризонтален ръб, който е украсен с вертикални букелчета.

Яма 54
Ситуира се в североизточната част на кв. K12. Има бутилковидна
форма. В проучваната структура са открити фрагменти от керамични
съдове, изработени на ръка и на бързо грънчарско колело. Открити са и
2 фрагмента от гривна от мида спондилус и част от костено шило.
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В структура 54 са констатирани сравнително малко диагностични
фрагменти. Открити са 2 устия, 2 дъна, 2 дръжки и 1 стена с украса от керамични съдове, които са изработени на бързо грънчарско колело. Едно
от устията е украсено с хоризонтална врязана линия, разположена по
самия външен ръб. Едно от дъна е равно, а другото е върху ниско столче.
Двете дръжки са плоски, с овално напречно сечение. Откритата стена е
украсена с две хоризонтални врязани линии.
В ямата е открито и едно устие от керамичен съд, който е направен
на ръка. То е украсено с една хоризонтална релефна лента с ямички.
По време на проучването на вкопаната структура са открити два
фрагмента от гривна, която е направена от черупката на средиземноморската мида спондилус. Открито е и едно костено шило. То има светложълт цвят и повърхността му е полирана. Запазената му дължина е
4,7 см.

Яма 55
Ситуира се в северозападната част на кв. M12. Има бутилковидна
форма с размери на отвора 0,74 х 0,80 м и дълбочина 2,49 м (Обр. 3 5).
Първоначално стените ѝ вървят прави, след което се разширяват навън
и достигат до дъното, което е с диаметър 1,74 м. Запълнителят на вкопаната структура е със сиво-черен цвят. В него са открити единични фрагменти от керамични съдове, дребни парченца изпечени стенни мазилки
и единични животински кости.
В ямата са констатирани малко диагностични фрагменти от керамични съдове, които са изработени на бързо грънчарско колело. Това са
2 устия, 1 дъно и 1 дръжка. Дъното е запазено с част от стената на съда и
основата на една плоска дръжка с овално напречно сечение. Откритата
в ямата дръжка е хоризонтална и с кръгло напречно сечение.
Открити са и малко характерни фрагменти от керамични съдове,
които са направени на ръка. Открити са 3 устия, 4 дръжки и 1 стена с
украса. Едно от устията и стената на съда са украсени с по една хоризонтална релефна лента с ямички. Една от дръжките е езичеста, една е
дъговидна и две са плоски с овално напречно сечение. Една от плоските
дръжки започва от ръба на устието на съда, издига се над него и завършва в най-широката част на съда. Дъговидната дръжка е залепена плътно
към стената на съда.
Открити са и множество фрагменти от една урна, която е реставрирани (Обр. 10 5). Изработена e на ръка от глина с едри минерални примеси. След изпичането е придобила светлокафяв цвят. Урната има конична
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форма, която се стеснява към равното дъно. Ръбът нa устието ѝ е широк
и плосък. В средата на тялото има две езичести дръжки, които са разположени симетрично една спрямо друга. Съдът е висок 26,4 см, диаметърът на устието му е 22,4 см, диаметърът на дъното е 10,7 см, стените му
са дебели 0,7 см. Подобен съд е открит в Кабиле и се датира в средата на
ІІІ в. пр. Хр.24
В структура 55 е констатирано и едно устие от биконичен съд, който
е направен на ръка. Изработен е от глина с дребни минерални примеси.
След изпичането е придобил черен цвят. Повърхността му е излъскана.
Керамичния съд се отнася към късния неолит. Присъствието на хронологически по-ранни материали не е нещо необичайно за ями, които са
вкопани в културни пластове.

Яма 56
Ситуира се в югозападната част на кв. M12. Има кръгла форма с диаметър 0,70 м и дълбочина 1,35 м (Обр. 3 6). Първоначално стените ѝ вървят прави, след което се разширяват навън и достигат до дъното, което е
с диаметър 1,80 м. Запълнителят ѝ е със сиво-кафяв цвят и рохкав структура. В запълнителя на ямата са открити фрагменти от керамични съдове, дребни парченца изпечени стенни мазилки, единични животински
кости и един патиниран меден предмет.
В яма 56 са констатирани сравнително малко диагностични фрагменти от керамични съдове, които са изработени на бързо грънчарско
колело. Сред тях са едно устие, една дъговидна дръжка, залепена плътно
към стената на съда и един фрагмент, който е украсен с врязани хоризонтални линии.
Открито е и едно устие от керамичен съд, който е изработен на ръка.
То е украсено с релефна лента с ямички.
При проучването на вкопаната структури е открит и един цял съд,
който прилича на голяма чаша (Обр. 10 6). Изработена е на ръка от глина
с едри минерални примеси. След изпичането е половината съд е придобил светлокафяв цвят, а другата половина има сиво-черен цвят. Повърхността му е загладена. Има цилиндрична форма и равно дъно, което и е
подчертано със закръглен ръб. Устието на чашата е равно. На 2 см под
ръба на устието има украса от хоризонтална релефна лента с ямички.
Съдът е имал дръжка, която сега липсва. Тя е започвала от устието на
съда и е свършвала в средата на тялото му. Височината му е 15,2 см, диаметърът на устието му е 12,8 см, диаметърът на дъното е 10,0 см, стените
му са дебели 0,5 см.

193

194

Стефан Бакърджиев, Тодор Вълчев

В ямата е открит и един меден предмет, който има правоъгълна форма и овално напречно сечение. Дължината му е 8,1 см, ширината 0,6 см
и дебелина – 0,4 см.
По време на археологическите разкопки на праисторическата селищна могила Ясъ тепе са открити и са проучени 42 ями от късната желязна
епоха. Преобладават вкопаните структури с цилиндрична форма – 19
бр. По-рядко са тези със стени, които се разширяват навътре – 11 бр. или
са с формата на бутилка – 10 бр. Проучени са и две ями със стъпала –
№ 29 и 40.
Размерът на ямите варират от 0,63 до 1,90 м. И с дълбочина до 1,50
м. Интересни са вкопаните структури с формата на бутилка или колба.
Диаметърът им в горната част е от 0,60 до 0,78 м, а на дъното от 1,54 до
2,15 м. Дълбочината им е от 1,35 до 3,2 м. Горната част на ямите е цилиндрично и на един етап стените им се разширяват косо за да достигнат до
по-широкото дъно.
Запълнителят на вкопаните структури е хомогенен и в него не се забелязват отделни етапи на запълване. Изключение е яма 49, къде са установени три отделни нива. Близо до дъното са депонирани фрагменти от
керамични съдове, единични животински кости и черупки от миди. Те
са покрити от пласт със сив цвят, в който на места има сиво-червеникава
пръст. Най-отгоре има пласт от изпечени стенни мазилки с дебелината
3 – 4 см.
По време на проучванията в ямите са открити фрагменти от керамични съдове, които са направени на ръка и на бързо грънчарско колело.
Те са изработени от глина с дребни минерални примеси. След изпичането са придобили червен, светлокафяв, кафяв, сив, сиво-черен или черен
цвят. Повърхността им е грубо или добре загладена. Възстановените
керамични форми, показват, че сред керамиката, която е изработена на
бързо грънчарско колело, доминират паниците с конична или кантаросовидна форма. Украсени са с врязани хоризонтални или вълнообразни
линии. Сред керамиката на ръка се срещат урните с камбановидна форма, коничните паници и съдовете, които приличат на чаши. Съдовете,
изработени на ръка, са украсени с релефни ленти с ямички или врязвания, релефни пъпки и езичести дръжки с прещипвания. Керамичният
материал позволява ямите да се датират в периода VI – III в. пр. Хр.
В яма 39 са открити и два фрагмента от един чернофирнисов съд.
Той е продукт на гръцките керамични ателиета и показва развитите търговските контакти на Кабиле през този период.
В представените структури са открити и хронологически по-ранни
керамични материали. Това се дължи на факта, че ямите са вкопани в
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културни пластове. По време на изкопаването по-ранните фрагменти са
извадени заедно с пръста и в последствие част от тях отново са депонирани във вкопаните структури.
В ямите са открити парчета изпечени стенни мазилки, камъни, животински кости, черупки от миди и различни предмети, които се свързват с бита на древните траки. Открити са желязна халка, желязно острие,
керамично пулче, две керамични тежести за тъкачен стан, два керамични прешлени за вретено, два фрагмента от гривна от средиземноморската мида спондилус, костено шило, каменна тесличка, каменна бойна
топка и фрагмент от каменна плочка с релефно изображение.
През късната желязна епоха върху праисторическата селищна могила Ясъ тепе се развива малко селище. То е свързано с живота в тракийския град Кабиле, който през този период изживява политически и
икономически възход.
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Ями от късната желязна епоха от селищната могила Ясъ тепе...

Обр. 1. План-квадратна мрежа на селищната могила
Ясъ тепе и проучените ями.
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Обр. 2. Профили на ями № 14 (2), № 16 (1), № 18 (3),
№ 32 (4), № 36 (6) и № 37 (5).

Ями от късната желязна епоха от селищната могила Ясъ тепе...

Обр. 3. Профили на ями № 39 (1), № 40 (2), № 48 (3),
№ 51 (4), № 55 (5) и № 56 (6).
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Обр. 4. Керамични фрагменти от ями .№ 1 (1, 2), .№ 2 (3, 4, 5) и № 6 (6).
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Обр. 5. Керамични фрагменти от ями № 14 (1 – 5, 7), № 15 (8 – 11)
и керамично пулче от яма № 14 (6).
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Обр. 6. Керамични фрагменти от яма .№ 15 (1 – 9) и керамичен
съд от яма. № 16 (10).
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Обр. 7. Керамични съдове от ями № 18 (2), № 20 (1),
№ 23 (3, 4) и № ЗО (5).
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Обр. 8. Керамични фрагменти от ями .№ 29 (1 ), .№ 30 ( 4, 5, 6),
съд от яма .№ 31 (3) и тежест за стан от яма .№ 20 (2).

Ями от късната желязна епоха от селищната могила Ясъ тепе...

Обр. 9. Керамични съд от яма .№ 35 (1), .№ 38 (11) и .№ 50 (12, 13),
и фрагменти от ями .№ 36 (2, 3) и .№ 37 (4 – 10).
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Обр. 10. Керамични съдове от ями № 51 (1 – 4), № 55 (5) и № 56 (6).
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TUMULUS № 4 NEAR THE VILLAGE OF BRESTOVITSA,
DISTRICT OF ROUSSE
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Abstract
Topic of the article is the results of the excavations on Tumulus 4, conducted in 1994. It has
diameter of around 20,0 m and height around 1,80 m. At level around 0,60 – 0,80 m over the
contemporary terrain, in the central zone of the tumulus are revealed three structures (Fig. 4 and
5). The most western one is around 0,70 m over the surface and consists of burnt bones, coals
and bricked earth. It has north-south orientation and dimensions of 1,80 x 1,0 m (Fig. 5, 6 and
7). Inside it were discovered a burnt and fragmented iron knife together with its sheath, fragment
of a harness and a fragmented clay jug (Fig.8. 1, 4 – 5). At around 1,0 m to the east is revealed
another structure, with an area of around one sq. m. (at around 0,80 m from the terrain). Inside
it were found bones of a horse and fragments of harness/es (Fig.8. 2 – 3). At 0,50 – 0,70 m to the
east of the structure with the horse’s bones was cleared a burnt ground, rectangular in shape,
with north-south direction (at around 0,60 m from the terrain). The third structure is bricked,
but no fired bones and coals were revealed there, only ashes in low concentration. Underneath
the structures were not revealed any finds until the reached loess level.
Another 13 similar tumuli are known in the territory of Northern Bulgaria – at the
villages of Brestnitsa, of Gumoshtnik, of Doyrentsi and Smochan, Lovech region; at the village
of Tarnava, Vratsa region, and Tumulus 8 at the village of Brestovitsa, Rousse region. The
dating of their piling can be roughly referred to the middle of the 2nd century BC until the
middle of the 1st century BC. Such is also the general dating of Tumulus 4.

В

землището на с. Брестовица, Русенско са известни над 15 надгробни могили и три тракийски селища (Фиг. 1). Пет от могилите са проучени в периода 1990 – 1994 г., а през 2013 – 2014 г. – още
три1. На този етап на проучване е установено, че най-ранен е източни-

207

208

Димитър Станчев, Върбин Върбанов

ят некропол (проучени могили 6 и 7): VI – началото на IV век пр. Хр.2.
Северният некропол (проучени могили 1, 2, 3 и 5) се датира в рамките
на втората половина на IV – първата половина на век III век пр. Хр.3.
Най-късен е западният некропол, състоящ се от проучените могили 4 и
8 (Фиг. 2), датирани в рамките на II – I век пр. Хр.4 Обект на тази статия
са резултатите от проучването на Могила 4* проведено в периода 22 – 30
юли 1994 г.
Могилата е с диаметър малко над 20,0 м и височина около 1,80 м.
Повърхността ѝ е била затревена и не се е обработвала. Пръста за натрупването ѝ се състой главно от чернозем и е събрана от околния терен.
Разделена е на квадрати, със страни 5 м. От север на юг те са означени
с арабски цифри от 1 до 5, а от запад на изток с латински букви А, B, C,
D и E. Проучени до льосовото ниво са квадрати А3, B3, С3, D3 и С2, т. е.
централната и югозападната ѝ части (Фиг. 3).
На ниво около 0,60 – 0,80 м над съвременния терен, в централната
част на могилата са открити три структури** (Фиг. 4 и 5). Най-западна
е структура от обгорели човешки кости, въглени и отухлена пръст, на
около 0,70 м над повърхността. Те са положени в правоъгълно пространство, с ориентация север-юг и размери 1,80 х 1,0 м*** (Фиг. 5, 6 и 7). Освен
човешките останки**** в първата (западна) структура са открити горял и
фрагментиран железен нож с канията си, фрагмент от юзда (горял) и
фрагментирана глинена кана (пол. инв № 1 – 3). На около 1,0 м източно от
структурата с находките, е разкрита друга такава, с площ от около един
квадратен метър (на около 0,80 м от терен). Регистрира се по концентрация на кости, които принадлежат на кон, на възраст около две години.
В структурата са открити кости от почти всички части на скелета му и
фрагменти от юзда/и (пол. инв № 4). На 0,50 – 0,70 м на изток от структурата с костите на коня, се зачиства обгоряла площадка, правоъгълна по
*	
До

2015 г. документацията за Могила 4 не бе достъпна (виж Маджаров 2015, 101).
През същата година, Илина Сиракова, съпругата на археолога Димитър Станчев,
дари личния му архив на РИМ – Русе. Освен документацията за разкопките на Могила 4 (без част от снимковия материал), там бе открита и заготовка за публикация
на въпросната могила. В настоящата статия е използвана тази заготовка, с актуализация на представените паралели и датировка.
**	
Нивото на съвременната повърхност е около 223,10 м над морското. Според дневника откритите структури са в квадрати С3 и D3, но според представената графика
би трябвало да попаднат в квадрати В3 и С3.
***	На запазените снимки „правоъгълното пространство“ не се очертава. За съжаление
в процеса на работа структурите са демонтирани и не са снимани общо.
****	Няма информация относно изследването на костите от антрополог. Животинските
кости са определени от д-р Л. Нинов.
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форма (1,0 м х 2,50 м), с ориентация север-юг (на около 0,60 м от терен).
Третата структура е отухлена*, но на нея не са открити горели кости и
въглени, а само пепел в ниска концентрация. Под структурите не са открити никакви находки до достигнатото льосово ниво.
Инвентар от Могила 4. Находките са открити в най-западната
структура, в която се предполага погребването на човешките останки
и съседната ѝ, с останките от кон. В полевата инвентарна книга от разкопките са заведени четири номера: железен нож и канията му, кана и
фрагменти от юзда/и** (пол. инв. № 1 – 4).
1. Крив железен нож – sica (Фиг. 8. 4). Съхранено е само устието му,
без дръжката, с надяната върху него кания (пол. инв. № 1). Запазената му дължина е 31 см, максималната ширина 3 см, а дебелината 5 мм.
Силно корозирал е (горял), поради което не може да се установи дали е
имал врязани канали и геометрични или други символи. Според Аурел
Рустою кривият тракийски нож произхожда от махайрата и получава
своята форма към края на III – началото на II век пр. Хр. Използва се до
завладяването на северно балканските земи от римляните. Най-често
дължината му е 25 – 30 см, а разликите в острието, дръжката и предпазителя нямат хронологическа стойност. В много случаи остриетата
на ножовете са украсени със зооморфни или геометрични символи.
Рустою предполага, че с тях се извършвали жертвоприношения. Те са
повече от оръжие, а именно атрубут на местната аристокрация, съчетаваща военна и религиозна власт5. Подобните ножове от територията на
северозападна България са събрани и коментирани от Нарцис Торбов6.
Наскоро излезе и обобщаващ труд за този вид оръжие и за земите на
север от Дунав7.
В Русенско са открити още три подобни екземпляра – единият е от
съседната на могила 4 – Могила 88. Друг екземпляр е от надгробна могила в землището на с. Пиргово, Русенско***. Трети екземпляр, открит заедно
с два железни върха за копия, вероятно също произхожда от разрушен
гроб. Открити са в близост до тракийско селище в м. Караорман, на 9 км
западно от Русе9.
*	
Липсват

снимки на структурата с останките от коня и изпечената площадка. Д.
Станчев предполага, че кремирането на погребания е станало тук.
**	
В момента във фонда на РИМ-Русе се съхранява само глинената кана (пол. инв № 2).
Възможно е в непроучените части на могилата да се открият и други структури, подобно на тези от Могила 8, където да има още инвентар (Върбанов, Маджаров 2015,
231 – 234).
***	Под средновековното и антично укрепления в м. Скелята при Пиргово е било разположено късноелинистическо селище, за което се съди по откритата там керамика.
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2. Кания (Фиг. 8. 4). Има фуниевидна форма, изработена е от цял
лист (желязо?), огънат по дължина на острието, като едната страна е
оставена отворена. Запазената дължина 17,8 см, максимална ширина
3,1 см. Върхът на канията е оформен като конус. Поради факта, че канията е силно корозирала, не може да се установи дали е имала някаква
украса. Датировката е като тази на кривите тракийски ножове.
3. Кана (Фиг. 8. 5 и 9; пол. инв. № 2). Има биконична форма, с леко
извито навън устие и равно, леко издадено навън дъно. От средата на
съда излиза дръжка с четириъгълно сечение със заоблени ръбове, която
стига до устието. Изработена е на ръка или бавно грънчарско колело,
глината е с примеси (малки камъчета и пясък). Повърхността e с ангоба
(на места паднала), излъскана, с цветове в нюансите от тъмно до светлокафяво. Височината ѝ е 21,2 см, диаметърът на устието 8,9 х 9,6 см, а
диаметърът на дъното 7,9 х 8,1 см. Каната не е горяла и фрагментите и са
открити непосредствено върху структурата с горелите човешки кости
(видно от Фиг. 7).
Кани от подобен тип са известни от много късноелинистически
обекти от територията на България и Румъния. Формата на тялото им е
сходна на тази на разглеждания съд, но обикновено дръжката им излиза
над устието. Датировката им е спорна: според някои тя е в рамките на
ІІІ – ІІ век пр. Хр., а според други – в рамките на II – първата половина
на I век пр. Хр.10. В България съдът има паралели от обекта при Русе; от
с. Новград, Русенско и т. н.11.
4. Желязна юзда (Фиг. 8. 1; пол. инв. № 3). Фрагментирана е, силно
корозирала и горяла, с височина 15 см. Запазен е зъбалецът, част от страничните скоби и подбрадна пръчица. Може да се отнесе към тип XVII по
класификацията на В. Вернер. Според него той се появява най-рано след
средата на III век пр. Хр., а на юг от Дунав се среща до II век12. Според типологията на Йоан Глодариу и Еуджен Ярославски, въпросната юзда се
отнася към първия им тип – „тракийския“. Той се среща често и най-вече
в земите, населени с траки. Откритите екземпляри от територията на Румъния са от обекти, датирани в периода I век пр. Хр. – I век13.
5. Фрагменти от желязна юзда/и (Фиг. 8. 2 – 3; пол. инв. № 3). Фрагментите, открити при конските кости са с малки размери и недостатъчни за определяне на точния тип на юздите. Те са горели и корозирали.
Вероятно се отнасят към „тракийския“ тип, споменат по-горе.
Датировка на Могила 4. Първоначалната датировка на комплекса
е в III век пр. Хр.14. Анализирайки наличните данни за структурите и
останките от погребалните ритуали в Могила 4, Калин Маджаров поставя датировката на комплекса в периода II – I век пр. Хр.15. Откритите

Надгробна могила № 4 до с. Брестовица, Русенско

и анализирани по-горе находки потвърждават последната датировка, но
не позволяват прецизирането ѝ. Поради тази причина са разгледани и
проучените могили от този период и тип от близките територии. Последните обикновено се определят като такива на тракийски воини-конници. Доводи за това са откриваните в тях части от нападателно и
защитно въоръжение, както и останките от коне. Тези за територията
на Румъния (31 могили) са събрани и анализирани от Валериу Сърбу*.
Според него те дават достатъчен материал за анализ, въпреки, че нивото
на проучване и документирането им е различно. Концентрацията им е
в няколко района – в Мунтения, където те се датират в I век пр. Хр. и в
Трансилвания и Молдова, датирани в I век. Сърбу свързва появяването
и особеностите в ритуала им с дълбоки промени в сферата на религиозните вярвания на гетското общество. През II – I век пр. Хр. „изчезват“
погребенията на обикновените хора, а подмогилните са с оскъден инвентар, в който особено място заема въоръжението. Според Сърбу промените са следствие на силно централизирана държавна и религиозна
организация16.
От територията на Северна България са известни 14 могили от II – I
век пр. Хр. Към периода се отнасят и три „плоски“ гроба, открити в м.
Стубленски връх до с. Софрониево, Врачанско. Те са открити при риголване на терена, на близко разстояние един от друг. Според Богдан Николов върху тях няма натрупан могилен насип. Освен горелите кости,
поставени в глинени съдове (кани), те съдържат и части от въоръжение,
амуниции и накити17. Откритите там фибули са тип 2b2 по класификацията на Аурел Ристою, с датировка втората половина на II век пр. Хр. –
първата половина на I век пр. Хр.18.
Към периода вероятно се отнасят и някои от могилите, проучени
през 1929 г. от Васил Миков в Ловешко. Може би такъв е гробът от Могила № 3 от некропола до с. Брестница, интерпретиран като кенотаф. Там
е открит крив железен нож, също както и при могилата до с Надежда,
Ловешко**.
Следващите могили от периода също са от Ловешко и са проучени от Георги Китов. Първата е от с. Гумошник, Ловешко, разположена
в центъра на селото. В погребалната клада в центъра на могилата са от*	
Могилите,

чиито инвентар съдържа ножове (sica) и юзди, са тези от Попещи, Радовану и Киджир. Специално внимание трябва да се обърне на наличието на кани в
могилите при Попещи, които според Сърбу играят важна роля в ритуалните практики (Sîrbu 1994, 123 – 159).
**	
Гробът е датиран в периода IV – III век пр. Хр. (Миков 1932, 162).
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крити 47 предмета, сред които умбо, два меча с ножници, върхове на
копия, ножове, накити, два глинени съда – паница и кана, а също и желязна юзда*.
В землището на с. Дойренци са разкопани три могили, които могат да
се отнесат към разглеждания период. Могила 1 е ограбена в древността,
но вероятно е била с много богат инвентар. Погребалната „клада“ е била
в центъра на могилата. В незасегнатите от интервенцията участъци са
открити части от сребърни и бронзови предмети, множество фрагменти
от ризница, както и парче от масивна златна гривна. Могила 3 е унищожена почти изцяло при земеделска дейност, но при разкопаването ѝ е
регистрирана погребалната „клада“, в която са открити части от желязна ризница, пепел и въглени. Остава неясна връзката на съоръжението с
открития под него човешки скелет**. Единствената, незасегната от късни
интервенции е Могила 2. Погребалната „клада“ е била в центъра ѝ, с диаметър около 12 м. В нея освен горели кости, въглени и пепел е открит
богат инвентар. Една част от него е свързана с въоръжение и амуниции: прегънат меч с ножница, два криви ножа, ризница, четири върха
за копия, умбо от щит и шест конски юзди. Открити са и множество
сребърни фрагменти, сред които от пет фалери, ритон (?), други съдове
и предмети. Някои от тях са били с богата растителна и животинска орнаментация. В центъра на „кладата“ е издълбана яма, а в периферията ѝ
поставена каменна плоча. Встрани от кладата, на приблизително равно
разстояние едно от друго са разположени четири огнища19.
Следващата проучена могила е Могила IV от землището на с. Смочан, Ловешко. Първичното погребение е в центъра ѝ, където е погребалната „клада“. В нея са открити ризница, шлем, нагънат меч с ножница,
два криви ножа, връх на копие, умбо, шпори, фрагменти от бронзови и
сребърни предмети, както и две огледала20. Датировката на разкопаните
могили от Ловешко се поставя общо в границите на III – I век пр. Хр. или
II – I век пр. Хр.21.
В по-ново време са проучени и публикувани три могили от с.
Брестница, Ловешко и четири от с. Търнава, Врачанско22. Могилите от
периода II – I век пр. Хр. от с. Брестница са с номера 1, 16 и 20. Първа*	
В краткото

съобщение в АОР се споменава само, че в землището на с. Гумощник са
разкопани 18 могили, като някои от тях са бедни, а други богати на инвентар (Китов, Павлов 1976, 37). Малко по-подробни сведения за могилата от периода има в
книжката към изложба „Траките в Ловешки окръг“, София 1980 г., 16 – 17 страница.
**	
Възможно е скелетът да предшества натрупването на могилата и да не е свързан с
нея. Доводи за това са откритите 27 ями в подмогилните пространства, датиращи
от по-ранен период (Китов 1987, 38 – 39).
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та могила е с диаметър 16 м и височина 1,30 м. В центъра ѝ, на нивото
на древния терен е открита „кладата-гроб“. Тя е с елипсовидна форма и
размери 1,50 х 1,90 м (посока С-Ю). Според Даниела Агре, трупоизгарянето е станало на място. В северната част на съоръжението са поставени обърнат с дъното нагоре съд, фрагментирана фибула, две железни
халки и фрагментиран железен нож. Датировката им се поставя общо в
периода II – I век пр. Хр.23.
Могила 16 е с диаметър на основата 7 м и височина 0,80 м. В центъра
ѝ е разкрита „кладата-гроб“ с елипсовидна форма, размери 3,20 х 2,50 м
и дебелина до 0,10 м. Покойникът е изгорен на място заедно с коня си.
Инвентарът се състои от връх на копие, крив тракийски нож и желязна юзда. След изгасяне на кладата върху останките ѝ е поставен саван
от груба тъкан, а върху него – долна част на съд, обърната с дъното нагоре24.
Могила 20 е с диаметър на основата 18 м и височина 2,20 м. В центъра
ѝ, върху древния терен, е разкрита „кладата-гроб“ с елипсовидна форма,
размери 6 х 5,50 м (посока СИ-ЮЗ). Покойникът е изгорен на място заедно с коня си (с глави на СИ). Инвентарът е поставен в северната част на
кладата, над главата на мъртвеца – щит (от който е запазено умбото), железни крив тракийски нож, накрайник на ножница, сауротер, фибула и
верижка. Конят е кремиран заедно със сбруята си – освен желязна юзда
са открити и седем бронзови апликации, три тръбички с цилиндрична
форма, една желязна тока, три железни пула и железен нит. В североизточната периферия на кладата са открити фрагменти от керамика, работена на колело. След извършване на погребалните ритуали, върху кладата е натрупана пръст без примеси, с височина около 1,0 м и диаметър 6,0
м, а върху нея ред от речни камъни. Не е ясно кога е натрупан могилния
насип след това. Датировката на находките е в периода втората половина
на II век пр. Хр. – първата половина на I век пр. Хр.25.
Според Агре в некропола до с. Брестница са погребвани представители на местната родова аристокрация (воини-конници). Разликите в
инвентара на могилните гробници от ранната и късната елинистическа
епоха се обясняват както с обедняване на населението, така и с нови традиции в погребалния обичай. Датировката на натрупване на могилните
насипи се поставя в периода втората половина на II век пр. Хр.-първата
половина на I век пр. Хр.26
През 1993 г. са проучени четири могили от землището на с. Търнава,
Врачанско. Могила 1 е с диаметър на основата 24 м и височина 1,70 м. В
СИ сектор на могилата, в насипа ѝ, са открити няколко фрагмента керамика. „Кладата“ е регистрирана в СЗ част на могилата, на нивото на
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древния терен. Над нея са открити фрагменти от кана, с която вероятно са правени възлияния. „Кладата“ е с овална форма, с размери 5,0 м
(И-З) х 4,70 м (С-Ю). Въглени, обгорели кости и открития инвентар са
събрани в центъра на структурата, на купчина с диаметър около 1,40 м.
Там са открити фрагменти от шлем (в който е забит връх от копие), двуостър меч с ножницата си, крив тракийски нож с ножница, фрагментирана ризница, юзда „тракийски“ тип, железни умбо от щит, тока, гривна
и халка27.
Могила 2 е с диаметър 20 м и височина 1,0 м. В центъра ѝ е открита
„кладата“, която е с овална форма с размери 3,90 м (И-З) х 3,40 м (С-Ю).
Въглени, обгорели кости и открития инвентар са събрани в средата на
структурата. Там е открит фрагментиран крив тракийски нож с канията
си. Върху металните предмети има останки от тъкан28.
Могила 3 е с диаметър 33,5 х 31,5 м и височина 3,90 м. В ЮИ сектор на
могилата, на 1,50 м над нивото на древния терен са открити натрошена
каничка и купа с пробито дъно (на площ 0,7 х 0,5 м). Под тях, на 0,60/0,90
м от древния терен е регистрирана погребална клада 1, с големина 3 м
(С-Ю) х 2 м (И-З). Кремацията е направена върху специална площадка в
насипа, а гробния инвентар е в източната част на кладата. Той се състои
от железни двуостър меч, крив тракийски нож, връх за копие, връх за
стрела, юзда „тракийски“ тип, шпора и фибула.
В СЗ сектор, на ниво 0,80 м над древния терен е открита паница,
положена на обратно, с пробито дъно. Под нея, на ниво 0,20 м над древния терен е разкрита погребална клада 2. Тя е с овална форма, с размери
5,60 х 4,60 м (СЗ-ЮИ). Там също е извършено трупоизгаряне, върху специална площадка от дървени греди. Към нея се отнасят откритите шест
дупки от дървени колове (диаметър 10 см), които ограждат правоъгълно
пространство със същата ориентация (2,20 м х 1,20 м). След изгарянето,
костите и инвентара са събрани в центъра на кладата. Това са бронзови предмети (два), халка, фрагменти от две фибули; железни – двуостър
меч с ножница, крив тракийски нож с кания, връх за копие, умбо, тока,
халка и юзда „тракийски“ тип.
Могила 4 е с диаметър 23 м и височина 1,0 м. В ЮИ сектор на могилата (на около 5 м от центъра ѝ), на нивото на древния терен, е открита
„кладата“. Тя е с овална форма, с размери 4,40 м (С-Ю) х 3,30 м (И-З).
Въглени, обгорели кости и открития инвентар са събрани в центъра на
структурата (2,20 м х 1,60 м). Там е открит фрагментиран крив тракийски
нож с канията си; бронзови тока, дръжка от съд, халка и четири предмета с неясно предназначение; железни двуостър меч с ножница, връх за
копие; юзда тракийски тип; умбо за щит, фибула и четири халки29.
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Датировката на натрупване на могилните насипи в некропола
до с. Търнава се поставя в периода от последните десетилетия на II
век пр. Хр. до началото на 20-те години на I век пр. Хр., от началото на
военнополитическия възход на трибалите до ликвидирането на тяхната държавност30.
Последната проучена могила от периода е най-важната за датирането на Могила 4. Това е разположената на запад от нея Могила 8, разкопана през 2014 г. Има диаметър около 20 м и височина около 2,80 м.
В югозападната част на могилата, близо до центъра ѝ се зачистват две
структури. Първата (западната) е с размери 3,90 м (И-З) х 4,20 м (С-Ю), с
дебелина от 1 до 6 см. Състои се от отухлена до оранжево-червено пръст,
пепел, въгленчета, смесени с керамика, останки от кости и множество
фрагменти от ризница. Последните са концентрирани в центъра на съоръжението. В северната му част са открити горял крив тракийски нож
без дръжка и накрайник на копие. Непосредствено върху съоръжението, както и в насипа над него (в северната му част) са открити фрагменти от каничка, работена на колело. Според антропологическия анализ в
структурата са открити останки от индивид/и от неопределен пол, над
20 години*.
Втората структура нарушава първата от изток и е с максимални
размери 4,0 м (И-З) х 2,70 м (С-Ю). В нея са открити голямо количество
фрагменти от желязна ризница и множество горели кости. След анализа
на костния материал са разграничени останките от 5 – 6 до 10 индивида.
В източната част на структурата е изкопана яма с дълбочина около 70
см от древния терен. Формата ѝ е овална, неправилна, с размери 2,15 м
(И-З) х 2,25 м (С-Ю). Запълнителят ѝ е от смесен пластове от кафява и
светла белезникава пръст, въгленчета и горели кости. Те са на израснал
възрастен индивид, на възраст 40 – 50 години.
Още три структури са разкрити в СЗ част на могилата. В първата е
зачистено дъно на гърне, а в него са открити останки от кремация, стопени бронзови предмети и три споени гривни. Под тази структура, приблизително на нивото на древния терен се зачиства струпване на керамика, горели кости, пепел и въгленчета, в овално петно с диаметър около 110 см. То се изчерпва на около 20 см след регистрирането му. Тук са
депонирани (горели и фрагментирани) родоска амфора, купа, три местни имитации на купи с релеф, пет мъниста от стъклена паста (горели) и
фрагменти и стопилки от няколко фибули от сребърна сплав, деформирана сребърна гривна и фрагменти от подобна, както и части от златна
*	
Анализът

на костите е дело на д-р Виктория Русева.
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обеца. Положени са останките на жена на около 30 – 40 години, на индивид под 25 – 30 години и дете (от 4 – 6 до 8 – 9 години). Малко по на север
се зачиства част от гърне, с украса пластична лента и врязани снопове
линии, положено върху купчина кости. Като гробни дарове са положени
желязно ножче, фрагмент от бронзов съд и халка, глинено мънисто и
бронзов връх на ножница. Останките са от дете на 3 г.31. Датировка на
откритите находки в Могила 8 е от средата на ІІ век пр. Хр. До средата на
І век пр. Хр. Извършването на погребалните ритуали и натрупването на
могилния насип е станало в самия край на II или в началните години на
I век пр. Хр.
След направения анализ на находките и прегледа на подобни надгробни могили от северна България и Румъния, датата на Могила 4 може
да се постави в рамките от средата на II до средата на I век пр. Хр.
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20 
Китов, Г., П. Павлов. Тракийски могили край Дойренци и Смочан в Ловешки окръг. – Археологически открития и разкопки през 1984 г., 1985, 90 – 91; Китов, Г., П.
Павлов. Тракийски могили край Смочан в Ловешки окръг. – Археологически открития и разкопки през 1985 г., 1986, 56 – 57; Kitow, G., P. Pawłow. Kultura tracka na
ziemiach okręgu Łoweczańskiego. Sofia, 1987, 21 – 24.
21 
Китов, Г., П. Павлов. Тракийски могили край Дойренци и Смочан в Ловешки окръг. – Археологически открития и разкопки през 1984 г., 1985, 90 – 91; Китов, Г., П.
Павлов. Тракийски могили край Смочан в Ловешки окръг. – Археологически открития и разкопки през 1985 г., 1986, 56 – 57; Китов, Г., П. Павлов. Тракийски надгробни
могили в Ловешки окръг. – Археологически открития и разкопки през 1975 г., 1976,
37 – 40; Kitow, G., P. Pawłow. Kultura tracka na ziemiach okręgu Łoweczańskiego. Sofia,
1987, 21 – 24.
22 
Агре, Д. Тракийски могили от късноелинистическата епоха в долината на река Вит,
Община Ябланица. – Годишник на националния археологически музей 11, 2007,
86 – 103; Теодосиев, Н., Н. Торбов. Тракийски могили от късно елинистическата
епоха при Търнава, Белослатинско. – Известия на музеите от северозападна България, 23, 1995, 11 – 58.
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23 
Агре,

Д. Тракийски могили от късноелинистическата епоха в долината на река Вит,
Община Ябланица. – Годишник на националния археологически музей 11, 2007,
86 – 103.
24 
Агре, Д. Тракийски могили от късноелинистическата епоха в долината на река Вит,
Община Ябланица. – Годишник на националния археологически музей 11, 2007,
86 – 103.
25 
Пак там.
26 
Пак там.
27 
Теодосиев, Н., Н. Торбов. Тракийски могили от късно елинистическата епоха при
Търнава, Белослатинско. – Известия на музеите от северозападна България, 23,
1995, 11 – 58.
28 
Пак там.
29 
Пак там.
30 
Пак там.
31 
Върбанов, В. К. Маджаров. Aрхеологически разкопки на Могила № 8 в м. Над Хижата, с. Брестовица, община Борово, Русенско. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., 2015, 231 – 234.

Надгробна могила № 4 до с. Брестовица, Русенско

Фиг. 1. Карта на могилите и селищата в землището на с. Брестовица.
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Фиг. 2. Могила 4 и Могила 8 – поглед от изток.

Фиг. 3. Могила 4 – проучена част.

Надгробна могила № 4 до с. Брестовица, Русенско

Фиг. 4. Могила 4 – план на разкритите структури.

Фиг. 5. Могила 4 – разкрити структури.
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Фиг. 6. Структура с човешки останки – поглед от запад.

Фиг. 7. Структура с човешки останки – поглед от юг.

Надгробна могила № 4 до с. Брестовица, Русенско

Фиг. 8. Находки, открити в Могила 4. 1 – 3. Фрагменти от юзди.
4. Нож с кания. 5. Кана.
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Фиг. 9. Кана, открита в Могила 4.

ТЪРГОВИЯТА НА ОСТРОВ КОС СЪС
ЗАПАДНО-ПОНТИЙСКИТЕ ГРАДОВЕ
ПРЕЗ КЪСНОЕЛИНИСТИЧЕСКАТА ЕПОХА
ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ДАННИ
(ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ)
Стела Бехар
Докторант – Национален археологически институт с музей при
Българска академия на науките

Резюме
Амфорите и амфорните печати, произведени в керамичните ателиета на о-в
Кос са добре познати и повсеместно разпространени, както в цялото Средиземноморие, така и в черноморския ареал.
Въз основа на морфологични характеристики са отделени два типа амфори дело
на ателиета от о-в Кос. Първият е от типа амфори Дресел 4, които са с характерна
двойна дръжка, докато другият принадлежи към така наречената „NikandrosGroup“
и се отличава с единична дръжка и различно по форма устие. И двата типа тара са
спорадично подпечатвани, единствено с името на фабриканта или характерни за
острова символи. Понякога на печата фигурира името на острова – Кос.
Находки от коска амфорна тара са засвидетелствани в западно понтийските
градове. Цели амфори, макар и извън археологически контекст, са открити в Бизоне,
Одесос и Месамбрия. Отделни фрагменти от устия, дъна и двойни дръжки са засвидетелствани и в обект „Фармакида“, гр. Приморско. Печати върху дръжки на коски
амфори са известни от Одесос, Месамбрия и обект „Фармакида“, гр. Приморско.
В настоящото изследване тези находки ще бъдат анализирани в контекста на
търговските контакти между гръцките апойки по българското черноморско крайбрежие и източно средиземноморски градове.

Н

астоящата статия има за цел изследването на търговските контакти между остров Кос и западно понтийските градове през
късноелинистическата епоха (II – I в. пр. Хр). Анализът на тези контакти
се основава на находки на цели амфори или фрагменти от такива, открити в гръцките апойки по българското черноморско крайбрежие. Част от
тях са случайни находки, без конкретен археологически контекст, което
затруднява значително определянето на времевия диапазон на тяхното
разпространение. Въпреки тази обективна трудност, е направен опит
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за тяхното датиране въз основа на морфологичните им характеристики
чрез сравнение с публикувани материали от различни центрове в средиземноморския басейн.
Към коското амфорно производство са отнесени три типа амфори:
тип „Дресел 2-4“, амфори с издължено вретеновидно тяло и тези от така
наречената „група на Никандрос“1.

Тип „Дресел 2-4“ и тип „вретеновидни“
Амфори тип „Дресел 2-4“са обособени в отделен тип още в началото
на XX век от италианския изследовател А. Маури2. В последствие морфологичните им характеристики са уточнени и доразвити от В. Грейс в
няколко последователни публикации3. Основните им белези са сравнително невисока, широка цилиндрична шия, подчертано отделена от раменете. Венецът е с полуцилиндрична форма. Двойните дръжки (характерен белег на коските амфори) са извити и повдигнати нагоре, подобно
на ранните родоски амфори. Раменете са полегати, тялото е заоблено,
конусовидно. Столчето е ниско, заострено надолу, с изпъкнал пръстен в
горната си част (Таб. 1,1).
Вторият вид амфори, дело на коските ателиета, а именно тези с вретеновидна форма4 са с издадено навън устие с объл ръб, цилиндрична
шия, присвита в долната си част, там, където се захваща за раменете
на съда. Дръжките са двойни, високи, с подчертана извивка в горния
край. Тялото е издължено, високо, цилиндрично, с издути навън стени,
в долната част свито конусовидно и стъпило върху остро столче (Таб.
1,3). Фактически амфорите с издължено, вретеновидно тяло се явяват
по-късно развитие на тези от тип „Дресел 2-4“. Зависимостта между пропорциите на амфората и нейната датировка, а именно тенденцията при
коските амфори профилът да се издължава и да придобива по-елегантна линия е изведена от В. Грейс5. Тя отнася вретеновидните амфори в
I в. пр. Хр. И. Б. Зеест също датира този тип амфори в хронологическия
диапазон I в. пр. Хр – I в. сл. Хр, като добавя, че стават изключително
популярни в Италия и римските провинции въобще6.
Коските амфори с двойни дръжки са широко разпространени в
цялата акватория на Средиземно и Черно морета. Популярността им е
такава, че често се имитира формата им от различни производствени
центрове в късноелинистическия свят. Разграничаването на коските
от „псевдокоските“ амфори е единствено на база тестото на глината7.
Амфорите, произведени на о-в Кос са направени от сравнително добре
пречистена глина с червеникав цвят и сравнително малко примеси от
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слюда. Покрити са с характерна светло зеленикава ангоба. Амфорите с
форма, близка до коските, но изработени от друго тесто на глината и покрити с ангоба в различен цвят се определят като „псевдокоски“. Морфологичните характеристики на „псевдокоската“ тара са: издължено,
вретеновидно тяло, широка, издута шия, устие със заоблен ръб, двойни
дръжки и жълъдоподобно дъно. Височината на съда може да варира от
80 до 118 см. В горната си част дръжките са закрепени непосредствено
под устието, а в долната – на границата с плещите на съда8. За разлика
обаче от коските амфори, имитациите са направени от не до там добре
пречистена глина с примеси на слюда и напълно отсъства светлата, зеленикава ангоба, позната от истинските коски амфори. Определянето
на конкретен производствен център, от който произхожда съда само по
тестото на глината и ангобата е значително затруднено поради отсъствието на мащабни петрографски изследвания. Адаптирането на формата от различни производствени центрове в западното средиземноморие
и Италия започва през III – II в. пр. Хр. В черноморския басейн имитация на формата започва през I в. пр. Хр., но набира популярност през
I в. сл. Хр.9

Групата на „Никандрос“
Амфорите от „групата на Никандрос“ (Таб. 1,2) морфологично наподобяват тези от типа „Дресел 2-4“ и благодарение именно на тази прилика са отнесени към коското амфорно производство. Формата на тялото и столчето не се отличават, шията е значително по-къса, а устието е
формирано в два различни варианта, първият е с издадено навън устие
с объл ръб, а при втория устието е издадено навън и надолу. Детайлна
типология, основана на морфологичните характеристики на устието и
дъното на съда е изготвена от М. Лавал10. Той разделя производството
на амфорите в четири хронологически групи, като датира всеки един от
типовете основавайки се на находките от Ефес11. Същевременно развива тезата, предложена от Гаснер и Митсополос – Леон, че амфорите от
групата на „Никандрос“ са произведени в Ефес, а не на о-в Кос12.
В таблица 1 са представени морфологичните характеристики и хронологическият диапазон на производство на амфорите от групата на
„Никандрос“ според типологията на М. Лавал. Подпечатването на тарата започва едва в III фаза, първоначално с монограмни печати, а след
средата на II в. пр. Хр. и с имената на производителя (Фаза V).
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Фаза
НI
НII

НIII

НIV

НV

Характеристики

Дата
Дъно
Конусовидно или подчертано
Леко удебелено издадено
1 ¼ III в. пр. Хр. –
конусовидно с отвор в долнанавън устие.
260 г. пр Хр.
та част.
Запазва формата си, но вече
Крушовидно с малка кухина
е обърнато надолу и е със за260/260 – 220 г. пр. Хр.
отдолу
облен ръб или е удебелено.
Паралелно се използват три
вида устия: 1.Издадено навън и обърнато надолу уде- Появява се нов тип столче с
белено устие с ръб под него; конвексен профил в горната
2. Силно конкавно устие от част, преминаващ в конкавен 240/230 – 200 г. пр. Хр.
външната си страна и остър в долната. Равен завършек,
вътрешен преход между ус- без отвор.
тието и шията;3. Просто заоблено устие.
Козметични промени във
формата на устието: удебеленото устие се спуска
по-близо до дръжката; при
конкавното се смекчава въ- Няма промени в дъното.
II в. пр. Хр.
трешният преход; устието
със заоблен ръб продължава без особени промени и в
тази фаза.
Значителна промяна във
Формата на устията се запазформата на дъното: много
ва, все по-често се използва
по-изразен преход от кон½ II в. пр. Хр.
обикновеното със заоблен
вексната в конкавната част и
ръб.
завършек подобен на тапа.
Устие

Таблица 1

Находките на амфори от о-в Кос от гръцките апойки по българското
черноморско крайбрежие не са многобройни, но въпреки това са ясно
отличими поради морфологичните специфики на тарата. До момента са
публикувани фрагменти от коски амфори от Бизоне13, Одесос, Месамбрияи и Аполония14. Наскоро такива бяха открити и на обект „Фарма-
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кида“, гр. Приморско.15 Част от находките от вносна керамика от обекта, сред които и фрагменти от коски амфори, ми бяха предоставени за
обработка от проучвателя И. Христов и предварителният анализ е вече
публикуван16. Находките от последния обект са със значителна важност,
тъй като са от малкото, открити в археологически контекст, който се датира добре в периода ІІ – І в. пр. Хр. въз основа на монети, импортна трапезна и луксозна керамика, и амфорна тара от различни източно-средиземноморски центрове.
Общите наблюдения върху известната ми коска амфорна тара, открита в гръцките апойки по българското черноморско крайбрежие
показват, че почти липсват находки на цели съдове, като повечето са
фрагменти от устия със запазена част от шията и дръжките. Често се
откриват и фрагменти от двойни дръжки, които обаче рядко намират
място в публикациите, освен самият факт на упоменаване на съществуването им на даден обект. Всички те, с изключение на два фрагмента от
Бизоне и намерените на обект „Фармакида“, са случайно открити, при
риболов или други подводни дейности. Отсъствието на конкретен археологически контекст значително затруднява датирането им въз основа на съпътстващ археологически материал. Друга обективна трудност
е упоменатата липса на установена типология и хронология на коското
амфорно производство. Всички дати на съдове са въз основа единствено
на паралели от датирани археологически комплекси от акваториите на
Средиземно и Черно море.
В таблица 2 са представени публикуваните фрагменти от коска
тара, както и някои, които се новооткрити и все още не са обнародвани,
но чиято датировка попада във времевия диапазон II – I в. пр. Хр.
№ Описание

Контекст

Дата

Горна част от амфора, устие с объл ръб
и подчертана извивка; цилиндрична
шия с две запазени двойни дръжки.
К1 Върху едната дръжка елипсовиден печат с надпис в един ред. Розово кафява
глина с примеси на слюда. Диаметър
устие 12 см.; дължина дръжка 17 см.

Бизоне
Пристанище,
200 –
дълбочина 10 м. 140/130 г.
ИМ Каварна
в. пр. Хр.
Инв. № 599

Публикация

Кузманов,
Салкин1992.,
№ 20
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Горна част от амфора, устие със заоблен ръб и цилиндрична шия с маншет
на мястото на съединението с плещите;
К2
едната дръжка е отчупена. Розово кафява глина с примеси на слюда. Диаметър устие 11 см.; височина 17 см.
Горна част от амфора – устие със заоблен ръб и цилиндрична шия с част от
К3 дръжка. Светлокафява глина с примеси
на слюда.
Диаметър устие 12.5 см.
Горна част от амфора, част от устие със
заоблен ръб и подчертана извивка; циК4 линдрична шия с една запазена дръжка. Розовочервена глина с примеси на
слюда; дължина на дръжката 27 см.

Бизоне Пристанище, дълбочи- 200 –
140/130 г.
на 5 м.
ИМ Каварна
в. пр. Хр.
Инв. № 406

Бизоне Пристанище, дълбочина 7 м
ИМ Каварна
Инв. № 428
Бизоне
Пристанище,
дълбочина 6 м.
ИМ Каварна
Инв. № 82
Бизоне, депо на
южните тераси
Горна част от амфора, част от устие със
на нос Чиракзаоблен ръб и подчертана извивка;
К5
ман ИМ Каварна
цилиндрична шия с една запазена
Тонкова, Салдръжка.
кин, Ланд 2004
69 – 71.

Кузманов,
Салкин1992,
№ 21

200 –
140/130 г.
в. пр. Хр.

Кузманов,
Салкин1992,
№ 22

200 –
140/130 г.
в. пр. Хр.

Кузманов,
Салкин1992.,
№ 23

200 –
140/130 г.
в. пр. Хр.

Непубликуван

Фрагмент от устие с объл ръб, част
от цилиндрична шия и една запазена
двойна дръжка. Розово червена глина Фармакида,
К6
с дребни примеси от слюда. Ангобата Приморско
не е запазена. Диаметър на устие: 10
см; запазена височина: 10.8 см.

След 130 г.
пр. Хр.

Христов,
Панов 2016,
IV.3.14.

Фрагмент от устие с объл ръб, част от
цилиндрична шия и частично запазена
двойна дръжка. Диаметър на устие:
11.2 см; запазена височина: 7 см.; висо- Фармакида,
К7
чина на дръжката 13.2 см. Глината не е Приморско
типична за коските амфори, по-светла
и с повече примеси на слюда. Ангобата
е светла, зеленикава на цвят.

След 130 г.
пр. Хр.

Христов,
Панов 2016,
IV.3.14.
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Дъно от амфора, заострено с жълъдоподобна форма. Розово-кафява глина, Фармакида,
К8
добре пречистена с малобройни при- Приморско
меси от слюда.

Дъно от амфора, заострено с жълъдоподобна форма. Розово-кафява глина, Фармакида,
К9
добре пречистена с малобройни при- Приморско
меси от слюда.
Цяла амфора с висока цилиндрична
шия, присвита в долната си част, там,
където се захваща за раменете на
съда. Дръжките са двойни, значително
високи с подчертана извивка в горния
К10 край. Тялото е издължено, високо,
цилиндрично, с издути навън стени,
в долната част свито конусовидно и
стъпило върху остро столче. Глината е
кафява на цвят, повърхността е с жълто
зеленикава ангоба.
Цяла амфора с висока цилиндрична
шия, присвита в долната си част, там,
където се захваща за раменете на
съда. Дръжките са двойни, значително
високи с подчертана извивка в горния
К11 край. Тялото е издължено, високо,
цилиндрично, с издути навън стени,
в долната част свито конусовидно и
стъпило върху остро столче. Глината е
кафява на цвят, повърхността е с жълто
зеленикава ангоба.

I в. пр. Хр.
въз основа
на импортния керамичен материал, с който
е открито
дъното
I в. пр. Хр.
въз основа
на импортния керамичен материал, с който
е открито
дъното

Христов,
Панов 2016,
IV.3.14.

Христов,
Панов 2016,
IV.3.14.

Одесос,
ЛазаI в. пр. Хр. –
неизвестно месров1973,
I в.сл.Хр.
тонахождение
№ 201.

Месамбрия,
открита при
риболов,
АМ Несебър
Инв. № 111

I в. пр. Хр. – Лазаров
I в. сл.Хр.
1973, № 200.

Таблица 2
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Представените в таблица 2 фрагменти могат да бъдат отнесени към
един от трите типа коски амфори по типологията на В. Грейс17, а именно
тип „Дресел 2-4“, „Вретеновидни“ или от „групата на Никандрос“. Всеки
един от фрагментите ще бъде отнесен към съответния тип, като бъде
поставен в конкретни хронологически рамки, доколкото и когато това
е възможно.

Амфори тип „Дресел 2-4“
Находки от амфори тип „Дресел 2-4“ са засвидетелствани в повечето
гръцки колонии по българското черноморско крайбрежие. Най-ранните, които влизат в рамките на разглеждания хронологически диапазон, а
именно II – I в. пр. Хр., са открити в Бизоне. Това са фрагменти от горната
част на съда, характеризиращи се с тясно устие с объл ръб, често с подчертана извивка навън, цилиндрична шия с издаден маншет на прехода
между шията и плещите, двойни дръжки (К1-5) (Таб. 2). Първоначално
този тип амфори са датирани в края на III – II в. пр. Хр. по типологията на
И. Б. Зеест18.Същият тип амфори са датирани от В. Грейс в 200 г. пр. Хр.19
Откритите и публикувани коски амфори от южен Левант20 и обнародваните от Олбия21 позволяват да се конкретизира датата. При работата
си върху първите, Ж. Финкелщейн извежда зависимост в пропорциите
на коската тара от средата на II в. пр. Хр, а именно: височина на съда
(НА) е приблизително еднаква при амфорите от този период (НА=0.8
м); отношението на височина на съда към максималния диаметър е постоянна величина (НА / DA = 1.9); съотношението между височината
на съда (HA), височината на шията (HN), радиуса ѝ (R) и диаметъра на
амфората (DA) също не се променя и се изчислява както следва: (HA[HN+R]) / DA= 1.6. Параметрите на по-ранните амфори са с по-ниски
от посочените стойности, а при по-късните по-високи. Пропорциите на
амфорите от Бизоне (К1-5) са със стойности по-ниски от изведените от
Финкелщейн, което дава основание за определяне на дата, по-ранна от
средата на II в. пр. Хр. Въз основа на паралели от Олбия е възможно тяхната датировка да се ограничи между началото и средата на II в. пр. Хр.22
Друга индикация, навеждаща на тази датировка е и заоблената извивка
на дръжката. Амфорите от втората половина на II и I в. пр. Хр. имат подчертана извивка и много по-рязък преход от шията към дръжката.
Находките на коски амфори на обект „Фармакида“, гр. Приморско
(Таб. 3, К6-9) не са многобройни, но въпреки това, те са сред открояващите се на този обект. Открити са четири диагностични фрагмента, а
именно две устия на амфори, заедно с дръжката и две дъна, както и ня-
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колко на брой фрагмента от двойни коски дръжки, сред които и една
с печат. Двата фрагмента от устия на амфори (Таб. 3, К6 – 7) са с почти
еднакви морфологични характеристики, а именно леко издадено навън
устие с объл ръб, цилиндрична шия и двойна дръжка с подчертана извивка. Тези белези са характерни за втората половина на II в. пр. Хр.,
като тяхното производство продължава без значителни изменения и
през I в. пр. Хр. В Олбия идентична амфора е открита в пост-обитаемия
пласт на града, а именно след 130 г. пр. Хр.23 Тази дата се потвърждава
и от импортната керамика, открита заедно с амфорите – купи и блюда,
дело на производствени центрове от източното Средиземноморие, които се датират в периода от средата на II в. пр. Хр до средата на I в. пр. Хр.

Амфори с издължен, вретеновиден профил
Две амфори (Таб. 4, К10 – 11) публикувани от М. Лазаров принадлежат към така наречените амфори с издължен, вретеновиден профил
по схематичната типология на коските амфори, изготвена от В. Грейс,
спомената по-горе в статията. Този тип амфори се произвеждат през
I в. пр. Хр. Изходната точка за това заключение е общото наблюдение
върху средиземноморските амфори, че с времето тенденцията е към издължаване на пропорциите и стремеж към по-елегантен профил. Подобен извод може да бъде възприет с всичките си резерви при отсъствието
на детайлна типология и хронология на коското амфорно производство.
Липсата на достатъчно цели съдове от добре датирани комплекси в акваторията на Средиземно море, както и фактът, че и двете амфори от
Одесос (К10) и Месамбрия (К11) са случайни находки без конкретен археологически контекст, не позволява конкретизиране на датировката.

Печати
Коските амфорни печати са отделени в отделна група за първи път
от А. Маури, който ги поставя в хронологическите рамки на III в. пр.
Хр24. Същият описва и морфологичните белези на коските амфори въз
основа на четири амфори, намиращи се в музея в Родос. В последствие
публикациите на коски амфори и амфорни печати се увеличават, което
допринася за развитието и на изследването им25. Детайлизирано проучване на този клас амфори е направено през шестдесетте и седемдесетте
години на миналия век от В. Грейс26, което спомага за разбирането на коската система за подпечатване на амфори. От тогава насам е направено
малко за задълбочаването на изследванията в тази насока.
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Както вече бе упоменато, с помощта на класифицираните като коски
печати са определени и три морфологични типа амфори, произвеждани
на този остров. Въпреки това, много са проблемите, които остават нерешени по отношение на системата на подпечатване на произвежданите
там амфори.
Символи: използват се рядко и предимно такива, натоварени с „национална“ символика, като кривакът на Херакъл или рак, и двата познати от коските монети27, както и палмово листо. Печати с етникон «Κώϊου»
или «Κώϊος» се подпечатват основно върху амфори от по-ранните етапи
на производство, но и при по-късните не са изключение, макар и доста
по-рядко срещани.
Просопография: създаването на систематизиран списък на гръцките
имена, подпечатвани върху дръжките на коските амфори е изключително трудна задача, тъй като често те фигурират единствено като абревиатура. Това значително затруднява определянето на техния произход28
или дали е женско или мъжко име. Последното е и основна пречка при
определянето на функцията/ите на личните имена.
Система на подпечатване: Липсата на задълбочено и детайлно изследване на коските амфори се отразява и на изясняването на системата
за подпечатването им. Въпреки това, съществуват някои основни наблюдения върху имената, които фигурират на дръжките. Повечето от тях
присъстват в списъците на коските монарси, изготвен от Кр. Хабихт29 и
тези на магистратите от коските монети, дело на Х. Ингвалдсен30. Този
факт може да наведе на мисълта, че вероятно производителите или тези,
занимаващи се с административния контрол са притежавали специален
обществен статут. Имената на коя от двете групи се подпечатва върху
дръжките на амфорите, остава все още неизяснен въпрос. Въпреки това,
съществуват изследователи, които твърдо застават зад идеята, че това
са фабрикантите, а не представители на официалната администрация31.
Находките от печати върху дръжки от коски амфори, открити в
гръцките колонии по българското черноморско крайбрежие, макар и
малобройни, отразяват съществуването на търговски контакти между
упоменатите центрове и о-в Кос. Такива са открити в Одесос32, Месамбрия33 и един все още непубликуван от обект „Фармакида“, град Приморско. Печатите са поставяни, както върху двойните дръжки на амфорите
от тип „Дресел 2-4“, така и върху единичните от „групата на Никандрос“.
В таблица 3 са представени имената подпечатани върху дръжките
от амфори, открити по българското черноморско крайбрежие. Обикновено те фигурират в родителен падеж.
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№

Печат

1 Χαρα

2 .....ωπυ

3 Δημήτ]ριος

4 ……ιος

Местонахождение

Дата

Липсва паралел на
Одесос
името, подпечатано на
Инв. № 5127
дръжката.
Запазена твърде малка
Одесос
част от печата, за да
Инв. № 5114 може да се определи
името и да се датира.
II – I в. пр. Хр.
Одесос
1. V. Can 1951, p. 281:721
Инв. № 5126
2. Е. И. Леви 1964, с. 239.
Запазена твърде малка
Одесос
част от печата, за да
Инв. № 5115 може да се определи
името и да се датира.

Публикация
Тончева 1984,
№ 57.
Тончева 1984,
№ 58.
Тончева 1984,
№ 59.
Тончева
1984,№ 60.

Αργ ον
Правоъгълен печат върху
5
Месамбрия
двойна дръжка с надпис в
един ред; р-ри: 0.036/0.008.

Преди 108 г. пр. Хр.
Finkielsztejn, G. 2004,
p. 159, Tab. 1, fig. 11:1.

Άρτεμ
Правоъгълен печат върху
единична дръжка. Печатът
6
е със заоблени ъгли; р-ри:
0.042/0.012
р-ри дръжка: 0.032/0.015.

Липсва паралел на името
Lazarov, 1980,
подпечатано на дръж№ 69.
ката.

Месамбрия

Lazarov 1980,
№ 65.

Ενό
Правоъгълен печат върху
7 двойна дръжка; Вероятно е Месамбрия
абрeвиатура на Ε νο (Εύνου)
р-ри: 0.022/0.01.

Преди 108 г. пр. Хр.
Finkielsztejn 2004 159,
Tab. 1, fig. 11:4.

Lazarov 1980,
№ 67.

Μέλανος
Правоъгълен печат върху
единична дръжка, надпис на
8
Месамбрия
един ред; р-ри:0.035/0.008;
р-ри на дръжката:
0.036/0.019.

2 ½ II в. пр. Хр. Lawall,
2004, 183, Tab. 1.

Lazarov 1980,
№ 68.
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[Με]…νοφ λου
Правоъгълен печат върху
9 двойна дръжка, разположен
е върху едната й половина;
р-ри: 0.013.
Λεύκιος
Правоъгълен печат върху
10
двойна дръжка разположен
върху едната и половина.
Ε[ύν]ου
Правоъгълен печат върху
11
двойна дръжка разположен
върху едната и половина.

Месамбрия

2 ½ II в. пр. Хр. Lawall,
2004. 183, Tab. 134.

Lazarov 1980,
№ 66.

Месамбрия,
II – I в. пр. Хр.
ул. Мена АМ
Fraser,Matthews 1987,
Несебър,
V1-19357
Инв. № 3707

Кияшкина
и др. 2007,
311 – 31435.

МесамПреди 108 г. пр. Хр.
брия,ул.
Finkielsztejn 2004 159,
Крайбрежна Tab. 1, fig. 11:4.

Божкова и
др. 2007,
247 – 250.

ΚΩΣ
Правоъгълен печат върху
12
Фармакида
единична дръжка. Ретрограден надпис в един ред.

II – I в. пр. Хр.
Етнониконът се подпеНепубликучатва през целия период
ван печат36
на разпространение на
коските амфорни печати.
Таблица 3

Анализът на откритите и публикувани печати върху дръжки на
коски амфори (Таб. 5) показва, че в гръцките колонии по българското
черноморско крайбрежие те са предимно в хронологическия диапазон
на II – I в. пр. Хр., а именно периода на най-мащабно разпространение
и търговията с коско вино. Взимайки предвид и откритите фрагменти
от амфори, които също се датират основно в този период, логично идва
изводът, че гръцките апойкии по българския черноморски бряг имат
търговски връзки и осъществяват контакти с о-в Кос, както всички останали градове в акваторията на Черно море. Малкият брой находки не
дава възможност за изготвяне на представителна статистическа извадка
по отношение на динамиката на търговските контакти с този остров. Но
тази картина се запазва и важи в пълна сила и за останалите центрове в
района. Макар на повечето места о-в Кос да се явява третият по значимост център с който се търгува, то той винаги отстъпва по отношение
на количеството внесени амфори в сравнение с центрове като Родос и
Синопе. Основната изтъквана причина, която се привежда в обяснение
на този факт е сравнително ниското качество на виното и евтината му
цена. За разлика от невисоката известност на виното, формата на коските
амфори тип „Дресел 2-4“ се превръща в изключително популярна, както
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в средиземноморието, така и в акваторията на Черно море. Имитации на
този тип амфори са много разпространени в епохата на късния елинизъм
и ранно-римския период в значителна част от центровете, както в цялото
Средиземноморие, така и в черноморския басейн. Находки на „псевдокоски“ амфори има и от българските черноморски гръцки апойки (таблица 4). Четири фрагмента от дъна (Таб. 6 К12 – 15) са открити при разкопки на обект ул. „Крайбрежна“, Месамбрия37. Основавайки се на типологията на „псевдокоските“ амфори изготвена от С. Внуков38, може да се
заключи, че и четирите дъна принадлежат към амфори тип СI. Те притежават всички характеристики на „псевдокоските“ амфори, но обособяването им в отделен тип се дължи на специфичния профил на дъното, а
именно, така нареченото – „жълъдовидно“ столче. От своя страна дъната
се разделят на подтипове в зависимост от пропорциите на отделните си
съставни елементи – маншет и жълъд: диаметър над маншета, широчина
на маншета, диаметър и височина на жълъда39. По тези класификационни признаци, дъната от Месамбрия, могат да се определят, като принадлежащи към един от трите основни подтипа: дъно с каталожен номер К12
се отнася към подтип Сн 1Б, дъна К13,15 намират паралел с подтип Сн
1А, докато К14 е наподобява подтип Сн 1В40. Амфори тип „псевдокос СI“
се разпространяват на протежението на целия I в. пр. Хр., като специфичната тенденция на развитие при дъната е към опростяване на профила.
На дадения етап на проучване е трудно да се стеснят и конкретизират
границите на съществуване на отделните подтипове. По мнението на И.
С. Внуков, те съществуват паралелно, но едновременно с това търпят развитие по отношение на специфичния профил на дъното в рамките на всеки подтип по отделно.41 Недиагностични фрагменти от двойни дръжки,
изработени от различна по състав и цвят глина, както и покрити с отличаваща се ангоба в червеникавата гама са открити на обект „Фармакида“
гр. Приморско (Таб. 6). Тъй като фрагментите са единствено от дръжки42
то датирането им е практически невъзможно.
№

Описание

Фрагмент от амфора, дъно със
К12 закръглено-конична форма,
напомняща на жълъд.
Фрагмент от амфора, дъно със
закръглена форма в долната си част
К13
и маншет в горната, към тялото на
амфората.

Контекст

Дата

Публикация

Месамбрия,
I в. пр. Хр.
ул. Крайбрежна

Божкова и др.
2006, 247 – 251.

Месамбрия,
I в. пр. Хр.
ул. Крайбрежна

Божкова и др.
2006, 247 – 251.
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Фрагмент от амфора, дъно на
К14 амфора с конусовиден по форма
завършек.

Месамбрия,
I в. пр. Хр.
ул. Крайбрежна

Божкова и др.
2006, 247 – 251.

Фрагмент от амфора, дъно със
закръглена форма в долната си част Месамбрия,
К15
I в. пр. Хр.
и маншет в горната, към тялото на ул. Крайбрежна
амфората.

Божкова и др.
2006, 247 – 251.
Таблица 4

В заключение, може да се каже че коските амфори са познати и разпространени, макар и в малки мащаби, в гръцките колонии по българското черноморско крайбрежие. Тук са открити и трите вида амфори,
отнасяни към производството на този остров, а именно тип „Дресел
2-4“, групата на „Никандрос“ и издължените, вретеновидни амфори.
Първите два вида са познати и се развиват още от III в. пр. Хр., докато
третият се явява развит вариант на тип „Дресел 2-4“, отразяващ тенденцията към издължаване на профила на съда и стремеж към по елегантна
линия. Тази мода е позната и разпространена в повечето средиземноморски производствени центрове. Подпечатването на амфорите, макар
и спорадично, започва през II в. пр. Хр. Все още остава неизяснен въпросът кой е подпечатвал амфорите и чие име фигурира на дръжката,
това на производителя или на контролиращия. Проблем остава и датировката на отделните печати. Повечето имена, фигуриращи в корпуса
на Фрейстър и Матюс, базиран на списъци, изготвени от В. Грейс, при
обработката на материалите от Атинската агора, са датирани в периода
II – I в. пр. Хр, без да се определя по-конкретна дата. За някои от имената е възможно определяне на по-точни граници, въз основа на печати
върху цели съдове, открити в добре датирани комплекси в Левант. Въпреки това, изготвянето на хронология на коските амфори, основана на
имената, фигуриращи върху печатите е отдалечено в бъдещето и остава
трудно за реализиране на дадения етап от развитието на науката.
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Табло 1:
1. Амфора тип „Дресел 2 – 4“ (по Finkielsztejn 2004, fig. 1).
2. Амфора от „групата на Никандрос“ (по Lawall 2004, fig. 1).
3. Типология на коските амфори (по Grace 1979, fig. 56).
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Табло 2:
К1 – 4: Фрагменти от коски амфори от Бизоне
(по Кузманов, Салкин 1992, Таб. II, 20 – 23).
К5: Фрагмент от коска амфора от Бизоне (архив М. Тонкова).
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Табло 3:
К6 – 9: Фрагменти от коски амфори от обект „Фармакида“
(по Христов, Панов 2016, IV.3.14).
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Табло 4:
К10: Коска амфора от Одесос (по Лазаров 1973,Таб. XXIII, 201).
К11: Коска амфора от Месамбрия (по Лазаров 1973, Таб. XX, 200).
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Табло 5:
1 – 4: Коски печатиот Одесос (по Тончева 1984, Таб. XIV, 57 – 60).
5, 6, 10, 11: Коски печатиот Месамбрия (снимки П. Кияшкина).
7 – 9: Коски печатиотМесамбрия (по Lazarov 1980, Таб.VIII, 66 – 68).
12: Коски печат от обект „Фармакида“ (снимка Ив. Христов).
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Табло 6:
К12 – 15: Фрагменти от„псевдокоски“ амфори от Месамбрия (архив А. Божкова).
Дръжки от „псевдокоски“ амфори от обект „Фармакида“ (снимка Ст. Бехар).
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ПРЕНОСИМИ ОГНИЩА ОТ
КЪСНОЕЛИНИСТИЧЕСКАТА ЕПОХА,
ОТКРИТИ ПРИ РАЗКОПКИТЕ НА АМ „МАРИЦА“
Владислав Живков
Докторант – Национален археологически институт с музей
при Българска академия на науките

BRAZIERS FROM THE LATE HELLENISTIC PERIOD FOUND
DURING EXCAVATIONS OF MARITZA HIGHWAY
Vladislav Zhivkov, PhD Candidate
National Institute of Archaeology with Museum
Bulgarian Academy of Sciences

Abstract
The report discusses several shards found near villages Velikan (Dimitrovgrad district)
and Zlatna Livada (Chirpan disctrict) during rescue excavations preceding the construction
of Maritza Highway in 2014. On both sites they are found in pits, in which other materials do
not permit a more specific dating than Late Hellenistic period. Commented items are discussed
in the context of similar objects from Eastern Mediterranean from Late Hellenistic and their
connection with other types of movable ovens and altars from Thrace. A reconstruction is offered
for the shards from the two sites, as previously unknown type of braziers, typical to Thrace, but
strongly influenced by synchronous objects from Athens, Delos, Levant and Egypt. They consists
of two parts – upper one with three vertical, “tongue” like knots used for holding cooking vessels
(close in shape to Hellenistic examples that are used to hold χύτρα or λοπας) and a lower one
with cylindrical shape, similar to known examples, mostly from the Late Hellenistic sanctuary
of Babyak, dated II – I centuries BC. The proposed formal parallels show two traditions, which
are related with the discussed items: Hellenistic and a native one, are showing a popular item
for its time shaped around the local taste and capabilities.
The shards from braziers from Zlatna Livada and Velikan differ from known examples
especially the much more used ones that have shape of horseshoe, used during Late Iron age
(VI – I centuries BC) and Roman period (until IV century AC). A date in II century BC – I
century BC is proposed for the commented shards obtained from Zlatna Livada and Velikan
sites.

П

редмет на настоящото изследване са няколко интересни по
своята морфология фрагменти от керамични предмети, които
са открити при спасителни археологически проучвания, съпътстващи
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Преносими огнища от Късноелинистическата епоха...

изграждането на АМ „Марица“ през 2014 година. Първите два са открити при разкопките на обект № 7 в землището на с. Златна ливада, а останалите осем при разкопки на обект № 4.1 до с. Великан1. Тези общо десет
фрагмента произхождат от ями, които са отнесени от проучвателите им
към II – I в. пр. Хр. (Златна ливада) и III – I в. пр. Хр. (Великан). Интерпретацията и определянето на хронологията им е от съществено значение
за проучването на все още незадоволително познатия късен етап на елинистическата епоха в Тракия.

Формална, метрична и технологична характеристика
Първият фрагмент от землището на Златна ливада (Обр. 1. А) е изработен от груба глина със светлокафяв / сив цвят, в него са видими примеси от пясък, слюда, пори, вероятно от изтлели/ изгорели органични
примеси. Фрагментът е с равно дъно, завършва с вертикален езиковиден
израстък, чиято горна част е повредена. Външната страна, която се намира под този израстък, е слабо подчертана релефно навън. Той е част
от предмет, който е имал кръгла форма, но поради силно повредената
му повърхност е трудно да се определи точния му диаметър, който е бил
около 35 – 40 см. Запазената височина на езика е 8 см.
Вторият фрагмент открит при Златна ливада е с напълно идентична структура на глината. Той представлява изцяло запазен вертикален
израстък, който е със значително по‑малки размери – височината му е
5.1 см. Поради малката запазена част от долната повърхност диаметърът
му е невъзстановим.
Другите два фрагмента, които са открити при с. Великан (Обр. 1. Б),
също имат идентична структура на глината. Първият от тях е формално аналогичен с горе описаните, като при него липсва подчертаването
на външната повърхност под вертикалния израстък. Височината му е
9.8 см., диаметърът му е около 30 см. Заедно с него е открит и фрагмент
от сходен по структура предмет с много слабо изразена пресечено конична форма, почти цилиндрична (Обр. 1. Б). Горната и долната му част
са със запазена повърхност, т. е. той е бил отворен в тези си страни.
При устието му има оформен малък вътрешен перваз, ограден с нисък
бордюр от външната страна. Височината му е 10.7 см, вътрешният му
диаметър (при перваза) е 32 см, а външният – 33 см в горната част и
25 см в долната.
Грубото формиране и неравните повърхности на всички разгледани
тук фрагменти свидетелстват за формуването им на ръка.
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Интерпретация, паралели и датиране на предметите
За интерпретацията и реконструкцията на предметите, към които са
принадлежали фрагментите, от изключително значение е, че външният
диаметър на горния фрагмент, открит при Великан, съвпада с вътрешния на перваза, т. е. те са били поставяни един върху друг. По такъв начин е и предложената графична реконструкция, която е представена тук
(Обр. 1. Б). Така възстановените предмети могат да се определят като
преносими огнища2, за което свидетелства и различното оцветяване на
повърхността на предмети (сиво и кафяво), получило се при вторичното
им опалване. До колкото ми е известно такива предметите към настоящия момент не са обнародвани.
При публикацията на тракийското светилище при Бабяк за първи
път в нашата литература е предложена възстановка на един специфичен
вид цилиндрични преносими огнища/олтари (Обр. 2.А)3. При фрагментите, които са използвани за реконструкцията там, прави особено силно впечатление богатата украса в стил „Цепина“. При проучването на
светилището са открити още фрагменти от други преносими огнища/
олтари, включително неукрасени. Всички те произхождат от контексти
от III/II – I в. пр. Хр.4. Според мен, долният фрагмент от с. Великан по
своята морфология се доближава най-много именно до тези преносими
олтари от светилището при с. Бабяк. При предложената тук реконструкция също се допуска наличието на страничен отвор или отвори, които
да осигуряват достъп на кислород.
По-сложно е да се предложи удачна аналогия на трите фрагмента,
които завършват с езичести израстъци от горната половина на разглежданите тук предмети. Преди известно време беше обърнато внимание
на една категория преносими елинистически огнища, широко разпространени извън Тракия, при което беше потърсена идейна близост между
тях и един друг вид глинени предмети, които имат известна популярност в нашите земи през късножелязната епоха и времето на Принципата5. Както посочват авторите, извън близките по морфология предмети,
които са коментирани в статията, находка на такъв тип преносимо огнище (и то фрагмент) в днешните български земи има само от пристанището в Созопол, публикувано от М. Лазаров, което той датира към
III – II в. пр. Хр., според възприетата тогава хронология на тези паметници6. Съвсем наскоро предмета беше подробно коментиран от Д. Гърбов, който го отнася към продукцията на ателието на Атеней Втори/
Млади, работил вероятно на остров Книд към края на II и началото на
I в. пр. Хр.7
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Преносимите огнища от разглеждания тип се срещат от значително по-ранен етап в гръцкия свят8. Конфискуваното и по-късно разпродавано имущество на Алкивиад, който е обвинен в профанизиране на
Елевзинските мистерии и оскверняване на хермите, е описано в т. нар.
Attic Stelai, където един от изброените предмети е описан като έσχάρα и
се свързва популярните преносими огнища, продавани в този конкретен
случай срещу два обола9. Тези ранни образци се различават от по-късните елинистически основно по своята по-ниска приземиста форма.
Преносимите огнища от този тип, създадени най-общо в класическата
епоха, се характеризират с долна част, завършваща с поставкa, която е
без или с много слабо изразени езичести израстъци, върху които се поставя съд за готвене, най-често χύτρα или λοπας10. Наблюденията върху жилищния интериор в гръцкия свят11 предполагат използването им,
както изглежда често при добро време, за готвене навън. Като гориво за
тези огнища се използват дървени въглища. Разпространението им през
класическата епоха все пак изглежда в общи линии по-ограничено.
При по-късните елинистически образци, които са от интерес за
настоящото изследване, в горната част са оформени добре изразени и
дълги езичести израстъци за поставяне на готварския съд (Обр. 2.Б-В).
Тяхната поява се отнася към края на III/средата на II в. пр. Хр. Произходът и първичните центрове за производството им се търсят в Източното Средиземнорие, като доста вероятно изглежда производството им в
Александрия, Егейските острови или Леванта12. Появата им в Делос, основателно, се свързва с икономическите интереси на Римската република в района, която превръща острова във водещо международно пристанище, а правото да го контролира се дава на Атина, като благодарност
за оказаната подкрепа по време на II Македонска война. Същевременно новата водеща позиция на острова в средиземноморската търговия
е затвърдена и с пълното разрушаване на два от най-мощните търговски центрове до това време – Картаген и Коринт13. Именно тази връзка
между атиняни и делосци се използва за обяснение на появата и в общи
линии широката употреба на тези преносими огнища в гръцкия свят,
което се потвърждава и от точно датираните комплекси, където се срещат към времето от втората четвърт на II в. пр. Хр. – I в. пр. Хр. Подобна
датировка се предлага за Коринт, където малкото открити образци се
датират към момента, който непосредствено предшества разрушаването на града през 146 г. пр. Хр. от Луций Мумий по време на Ахейската
война, а пълната им липсва в Юлиевата колония, която е основана през
44/43 г. пр. Хр., се интерпретира като показателно, че по това време те
вече са загубили популярност14.
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През 80-те години на I в. пр. Хр. Атина заема антиримска позиция
по време на Митридатовите войни. Поради тази причина градът е обсаден, превзет и жестоко наказан от тогавашния консул и бъдещ диктатор Луций Корнелий Сула (по-късно Феликс) през 87 г. пр. Хр. С тези
събития и разчистването на разрушенията причинени от него са свързани материалите, които са открити в цистерна 14 при южния склон
на Акропола, в близост до одеона на Ирод Атически, от където произхождат едни от най-късните фрагменти от такива преносими огнища15.
Сходна хронология е предложена и за Сиро-Палестинското крайбрежие16, също и за Книд, където предполагаемото им производство започва в края на III в., но масовото им навлизане се поставя към и след
средата на II в. пр. Хр.17
Извън коментираните по-горе находки от континентална Гърция, преносимите огнища от разглеждания тип имат разпространение
и в други области на Средиземноморския свят – Италия, островите в
Егея, Мала Азия, северна Африка , днешен Израел и върху тях има редица публикации18. Почти пълната им липсва в Тракия (като изключим
екземпляра от Аполония Понтика) към момента изглежда странна, но
може да се дължи и на малкото проучени и публикувани комплекси от
времето II – I в. пр. Хр. Липсата на вносни предмети във вътрешността е
обяснима, поради размерите, тежестта и чупливостта им, което затруднява пренасянето им по суша19.
Най-характерната част на тези огнища е горната им част, където има
обикновено три израстъка (Обр. 2.Б-В), върху които е поставян съдът
за готвене. Тези израстъци често са украсени от вътрешната страна със
животински глави, светкавици, имена, вероятно на производители, но
най-често с брадати мъжки лица, които се интерпретират като изображение на Хефест, актьорски маски, сатири или други20. В долната част
винаги има страничен отвор, който е осигурява достъп на кислород,
който е необходим за горенето на дървените въглища.
Описаните по-горе фрагменти от Златна ливада и Великан с характерните си вертикални дълги езичести израстъци изглеждат като местни
имитации на тези популярни през елинистическата епоха огнища. Долната част, силно различаваща се по своята морфология, изглежда има
местен генезис, както е видимо и от коментираните материали от светилището при Бабяк. Горната половина, от своя страна, е взаимствана от
популярните елинистически образци, което показва една изключително
интересна културна дифузия. Тъй като тяхното масово разпространение в Гърция е поставено към средата на II – I в. пр. Хр., подобна дата
(или малко по-късна при евентуалното им закъсняване и ретардиране в
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Тракия) следва да се предложи и за огнищата от Великан и Златна ливада. Такава датировка косвено се потвърждава и от намерената извън археологически контекст монета на тракийския цар Реметалк I с Октавиан
Август при разкопките край Великан21.
Интерес представляват още два фрагмента, които са открити при
разкопките в землището на с. Великан (Обр. 3.А). За разлика от предишните три, те се отличават със старателна изработка, добре огладена
повърхност и богата шнурова украса. Този тип предмети традиционно
се свързват с фронталната част широко разпространените в Тракия и
другаде главнярници/андирони22. Без да отричам подобна интерпретация, която ми се струва и по-вероятна, смятам е важно да се отбележи,
че първият фрагмент от Великан намира добър общ формален паралел
с един публикуван фрагмент от преносимо огнище от разгледания тук
тип, който е открит при разкопките на северноафриканския емпорион
Навкратис (Обр. 3.Б).

Преносимите огнища от Великан и Златна ливада
в контекста на късноелинистическа Тракия
Трудно е да се начертае пътя и начина, по които местното тракийско население се е запознало с този тип предмети и ги е възпроизвело.
Възможно е това да е станало по мирен път, чрез вноса им през някоя от
гръцките апойкии, които са разположени по южния и източния бряг на
Тракия (за което свидетелства находката от Созопол, която е синхронна или хронологически много близка) или при военните походи на различни тракийски племена на юг, в качеството им на римски съюзници
или противници през II и I в. пр. Хр. Тези действия стават особено интензивни през първата половина на I в. пр. Хр., когато поради вътрешни сътресения в късната република, породени основно от сблъсъците
между оптимати и популари, както и външни (най-вече Съюзническата
и I Митридатова война), те достигат до територии южно от провинция
Македония в континентална Гърция.
Независимо от механизма на проникване и първоначалния импулс,
фрагментите от преносими огнища, които са открити при разкопките
край селата Златна ливада и Великан, показват една любопитна дифузия в материалната култура на траките, при което с изключително силно
подчертан местен почерк, е пресъздадено едно типично явление за Източното Средиземнорие през II – I в. пр. Хр., към което време смятам, че
се отнасят разгледаните тук фрагменти. Логично е да се предположи, че
те не са изолирано явление в тези два обекта. Силно се надявам насто-

253

254

Владислав Живков

ящото изследване да се окаже полезно за бъдещето определяне и разпознаване на нови образци от този специфичен вид преносими огнища и от
други части на късноелинистическа Тракия.
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А Златна ливада

Б Великан

Обр. 1. Фрагменти от преносими огнища, открити на обект 7 и 4.1
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А. Графична реконструкция на преносим олтар с украса в стил „Цепина“
от Бабяк (по Тонкова 2008)

Б. Преносими огнища от цистерна 14 до Одеонана Ирод Атически, южен склон
на Акnопола, Атина (по Vogeikoff-Brogan 2000).

В. Преносими огнища от: 1 – 2 морето край Халикарнас (по Leonard 1973),
3 Самария, Израел (по Rahmani 1984)

Обр. 2. Елинистичееки огнища от Бабяк и Средиземноморието, различен мащаб.
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А. Фрагменти от главвярници от с . Великан

Б. Фрагмент от елинистическо преносимо огнище
от Навкратис (Şahin 2001)

Обр. 3. Фрагменти със зооморфни изображения.
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ОТ КОЛЕКЦИЯТА НА РИМ – СЛИВЕН
Георги Ковачев
Технически колеж, Чарлстън, Южна Каролина, САЩ

Николай Сираков
Регионален исторически музей – Сливен

Резюме
Обект на съобщението е керамичен ритон с форма на хипалектрион (коньо-петел) с царски символ – лабрис, открит при Танева могила до Сливен. Хипалектрионът е малко известно митично същество и това е първото подобно изображение,
открито на територията на България. Хипалектрионът се свързва с царската
власт в древна Гърция и се счита за един от символите, макар и за кратък период, на град Атина. Повсеместното изчезване на изображенията на хипалектриони
след 470 год. пр. Хр. и тяхното окарикатуряване в комедиите на Аристофан след 460
год. пр. Хр. дава основание на изследвачите да направят заключението, че идеята за
хипалектриона изчезва след това време. Находката от Танева могила, както и други,
новоинтерпретирани изображения, предлагат идеята, че този митичен звяр продължава да съществува в изкуството и идеологията на Стария свят чак до ІІ век пр. Хр.

П

рез 2007 г. при провеждането на археологически проучвания на
Танева могила до с. Тополчане, Сливенско,1 е открит керамичен
ритон с глава и торс на кон и тяло на петел. (Фиг. 1) Гробът, в който е открит ритона, се датира към средата или третата четвърт на ІV век пр. Хр.
Погребаният или погребаните (археологическата ситуация не дава възможност да се твърди дали става дума за едно разчленено тяло, погребано в два различни гроба, или за два отделни индивида) са били определено инициирани в одриската царска орфическа доктрина, свързана със
светогледа на соларния и хтоничен дуализъм.2
Съдът стои върху стабилно високо пръстеновидно конично столче, което позволява съдът да бъде пълнен и оставян в покой, без да има
нужда от допълнително придържане и запушване на отвора за изтичане на течността, както се прави при „класическата“ форма на ритоните.
На мястото на опашката се извисява фуниевидно устие за наливане на
течността, без съмнение вино. За изтичане е оставен отвор в ноздрата
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на коня. Конската глава и шия е с добре подчертана грива, началото на
която влиза в тръбичка. Най-същественият белег на ритона е грижливо и пластично моделирания лабрис (двойна брадвичка) върху челото
на коня. Лабрисът в тракийското и други древни общества е символ на
царска власт и свидетелства категорично, че представеният под формата
на кон и петел ритон е царски, а оттам, че и съдът с този симптоматичен знак е принадлежал на знатен трак, според вече изказаното мнение
одриски парадинаст.3
Представената комбинация от тези две зооморфни фигури се свързва много тясно с представите за слънцето и задгробния живот. В митологичното мислене например петелът е слънчев символ. Той възвестява
настъпването на новия ден и слънчевия изгрев. С петела се съотнасят
частите на денонощния цикъл, а изразите „петляно време“ и „първи петли“, които се асоциират с приближаващото начало на деня имат широка
употреба в народния говор. Според традиционните представи, в деструктивните периоди на преход, времето от залез слънце до първи петли
е тази част от денонощието, когато се появяват караконджули, вампири, таласъми и други негативни митологични персонажи, които обаче
с пропяването на петел загубват своята сила. Предпазната функция на
петела косвено се потвърждава и от редица заклинателни формули, с
които баячката отпраща болестта в „пусти гори, дето петел не пее“ и по
този начин той винаги се свързва с усвоеното от човека пространство,
в което той е защитен от вредоносни сили и свръхестествени същества.
Другият, представен чрез формата на ритона, семантичен звяр – конят, е с амбивалентно значение. От една страна той е символ на слънцето, защото тегли колесниците на слънчевите божества – Хелиос, Сол и
дори Сура в индоевропейската митология, и символизира щастие, успех и късмет. Конят символизира свободата, оптимизма и неукротимата
воля, безстрашие, доблест и слава, олицетворява небесното начало. От
друга страна конят е считан за посредник между горния и долния свят. С
негова помощ героите слизат в царството на мрака. Конят носи със себе
си вятъра на промяната и благоприятните промени в живота.4
В специализираната литература митичното същество с глава и торс
на кон и тяло на петел е познато под името хипалектрион5 (ίππαλεκτρυών
(hippalektryоn, коньо-петел), от старогръцкото ίππος (hippos, кон) и
αλεκτρυών (alektryon, петел).6
Писмените сведения, с които разполагаме за хипалектриона, са оскъдни и най-рано този митичен звяр се описва от Есхил (525 – 456 г. пр. Хр.)
в неговата трагедия „Мирмидонци“. Според запазените фрагменти от
тази изгубена пиеса митичното същество е било нарисувано богато на
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кораба на тесалийския владетел Протезилай. Според сюжета, когато
троянците нападат лагера и корабите на ахейците и Ахил, обиден от Агамемнон, отказва да влезе в сражение, вестоносецът съобщава, че огънят
по корабите, запален от водените от Хектор троянци, вече застрашава
кораба на Протезилай: „вече се стича боята от хитрата рисунка, където
жълтокафявият хипалектрион е навирил глава“.7
Следващият автор, който трикратно споменава хипалектриона в
своите пиеси „Мир“ (421 г. пр. Хр.), „Птиците“ (414 г. пр. Хр.) и „Жабите“
(405 г. пр. Хр.), е „бащата на комедията“ Аристофан (446 – 386 г. пр. Хр.).
Така например в „Мир“ перчещият се и закичен с пера военен офицер е първият, който ще избяга преди битката „друсайки перата си като
перушината на голям жълт хипалектрион“.8 В „Птиците“ героят на комедията е осмян за това, че от „никой“, сега е вече известен и е станал „внушителният позлатен хипалектрион на своето племе“.9 В „Жабите“ изображението на хипалектриона е отново за посмешище, този път сравнявано с изображенията на скопените козли по гоблените на персите.10
Явно в цитираните случаи Аристофан използва коньо-петела
по-скоро като форма на присмех, отколкото като уважавано и познато
митично същество. Съдейки по това някои от съвременните автори са
на мнение, че по времето на комика, в края на V век пр. Хр., повечето от
жителите на Атина не са и чували за същността на това същество, споменът за хипалектриона е бил само отглас, а действителното назначение
и семантичния смисъл на коньо-петела е бил вече забравен.11 Интересно
е да се отбележи, че хипалектрионът изрично е отбелязан от Аристофан
като оранжево-кавяф или жълто-кафяв на цвят. В този смисъл изработеният от глина хипалектрион от Танева могила се придържа пряко към
установените и споменати цветови норми. Според написаното в „Жабите“ коньо-петелът намирал място и върху щитовете и бойните наметала
на древногръцките бойци, в случая като изображение на мантията на
страхливия и осмян офицер. Сведението се потвърждава и от рисунката върху един атически чернофигурен съд от ок. 480 г. пр. Хр., където
на щита на Атина е изрисуван хипалектрион, вероятно с апотропейно
(предпазващо от беди) значение.
До момента, според представените от средиземноморския свят публикации, са известни над 85 изображения на хипалектриони.12 В някои
случаи хипалектрионът е представян сам, но в други случаи върху митичния звяр има ездач – младеж, който може да е въоръжен или да е без
оръжие. (Фиг. 6 – 8)
Съвсем доскоро се считаше, че хипалектрионът е митично същество,
което произхожда от древногръцкия свят и не е свързано с Изтока. Това
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схващане обаче беше сериозно подронено от откритието на една бронзова
брадвичка от колекцията на Музея за изкуство в Лос Анджелис и произхождаща от Луристан, Иран, която се датира между 1350 – 1000 г. пр. Хр.
Върху втулката, през която преминава дръжката на брадвата, ясно е изобразен хипалектрион, възседнат от човешка фигура.13 (Фиг. 2)
Най-ранният описан хипалектрион от древногръцкия свят е зооморфен алабастров съд – аскос, открит в северния некропол на Кносос и
датиран към 840 – 810 г. пр. Хр.14 (Фиг. 3)
Масовата поява на изображения на хипалектриони обаче започва
към 575 г. пр. Хр., след което, според изкуствоведи, сред които Дитрих
фон Ботмер и Джовани-Анджело Кампореале, те изчезват като рисунки
върху керамичните съдове в началото на V век пр. Хр.15, макар някои
от триизмерните изображения на хипалектриони да се запазват до към
470 г. пр. Хр. Подобен „край“ на хипалектриона се приема и от Жозе
Дориг.16
Според наблюденията на Жозе Дориг най-ранните изображения
на хипалектриони се появяват върху чернофигурни съдове от Беотия,
сред които алабастрон и арибал, които се съхраняват в Британския музей (Фиг. 4) и в Бон (Фиг. 5), отнесени към 600 – 575 г. пр. Хр.17 Най-многобройни са рисунките върху чернофигурни съдове, които се появяват
през втората половина на V век пр. Хр. Хипалектрионите са изобразени
само върху произведени в района на Атика съдове,18 където митичните
зверове са с ездачи, някои от които са младежи. Самите ездачи са представени с оръжие или без оръжие.
Според извършваните досега наблюдения от Атика мотивът с хипалектриона се разпространява из средиземноморския свят, основно
сред етруските в Италия, където изображението е заето и от местните
майстори. Сред етруските паметници са един златен пръстен с гравиран хипалектрион, който се съхранява в музея „Метрополитан“ (Фиг.
14); бронзови дръжки, изработени под формата на хипалектриони, от
колекцията на музея в Копенхаген; (Фиг. 15) и пет сребърни етруски
монети върху едната страна на които е изсечен хипалектрион, открити
през 1868 г. сред 68 монети от съкровището от Волтера, Италия. Според
съвременните нумизмати монетите с хипалектриони са произведени в
етруското ателие при Популония, до съвременния град Пиомбино към
500 г. пр. Хр.19 (Фиг. 16)
През 1887 г. при разкопки на Акропола в Атина са открити фрагменти от статуя на хипалектрион с ездач,20 (Фиг. 13) често пъти идентифициран като Посейдон.21 (Фиг. 9) Композицията е представена с отделни
фрагменти и е открита в пласта, където са били останките от разруше-
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нията, извършени от персите през 480 г. пр. Хр. при превземането на
Акропола. Според мненията на някои от проучвателите на запазените
скулптури на хипалектриони керамичната статуетка на хипалектрион и
младеж, която се съхранява в Лувъра, (Фиг. 10) е копие на разрушената
статуя от Акропола.22
Съвременните изследователи все още водят спорове каква точно е
тялото на птицата, което намира място в изкуството под формата на хипалектрион. Мненията основно опират до това, че птицата е петел, но
съществуват и мнения, че става дума за лешояд или грифон. По принцип обаче изказаното единодушие е в това, че представеното митично
същество е гръцко, а не е заето от персите, както останалите „хибридни“
зверове от митологичния пантеон на Стария свят. Становището се базира на идеята, че липсват запазени изображения на хипалектриони от
Мала Азия и е редно да се отбележи, че е формирано от времето преди да
се наложи окончателната датировка на брадвата от Луристан. Обикновено сред изкуствоведите доминира изказаното от Пол Педризе мнение,
че хипалектрионът има апотропейно значение и изследвачът отива още
по-надалеч като дори изказва хипотезата, че на атинските бойни кораби
през VІ – V век пр. Хр. са рисувани хипалектриони за да ги предпазват от
беди и поражение.23 Идеята е заимствана от Есхил и неговото описание
на галерата на Протозелай в „Мирмидонци“.
От това, което изкуствоведите виждат, хронологическите граници,
които ни представят намерените паметници указват, че темата за хипалектриона се вписва като сюжет в изкуството в рамките от 575 г. пр. Хр.
до 470 г. пр. Хр., с апогей около края на VІ – началото на V век пр. Хр.,
след което изчезва и постепенно митичният звяр потъва в забрава.
Как тогава можем да третираме ритона с формата на хипалектрион
от Танева могила и появата му в контекста на погребение, извършено
към средата или през третата четвърт на ІV век пр. Хр.? Ако приемем
изказаните до сега становища за хронологическите граници на изображенията на хипалектриони, най-общо между 575 – 470 г. пр. Хр., то вероятно бихме изразили мнението, че става дума за един странен изветрял
провинциален анахронизъм, в действителност малко вероятен за който
и да е тракийски владетел от епохата.
В този случай на помощ обаче идват изображения върху някои монетни емисии, сечени от малоазийските градове Адрамитион, Йола,
Кизик, Лампсак и Скепсида, които са разположени на или в непосредствена близост до пролива Дарданели. (Фиг. 17 – 19, 21 – 36) Според
изказаното наскоро от Огюз Текин мнение изображенията върху монетите на посочените градове, които до момента се описват като пред-
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на част на крилат кон – Пегас, следва да се разглеждат по-скоро като
изображения на хипалектриони.24 В действителност, ако се вгледаме
в посочените изображения ще видим, че считаното за торсо на Пегас изображение дава възможност за ново тълкуване. Така например
при монетни емисии на градовете Пантикапей в Херсонес Таврически
(Фиг. 54), Амеселон в Сицилия (Фиг. 53), Сиракуза (Фиг. 40) и Термаи
в Македония (Фиг. 39), върху които е представена предната половина
на Пегас, краят на тялото завършва с ясно отсечена линия, която не
оставя никакви съмнения, че става дума за предницата на Пегас. Такова е и изображението върху една от ранните монети на Лампсак,
сечена ок. 510 – 450 г. пр. Хр. (Фиг. 23) По същия начин завършват и
изображенията на предната половина на коне върху монетите на Трикала (Фиг. 52) и Фере (Фиг. 51) в Тесалия. В монетите на горепосочените малоазийски градове обаче крилатата конска половина завършва с
мотив, който наподобява по-скоро оперение или опашка на птица, вероятно петел, както се вижда върху една монета от Селимбрия,25 (Фиг.
50) като най-изявени са изображенията върху монетите на Лампсак и
Скепсида. (Фиг 23 – 36). Изображенията върху монетите от Скепсида
силно напомнят на гравюрата на хипалектрион от един бронзов съд
от Атина от V век пр. Хр. (Фиг. 12) Към вече споменатите монети на
градовете Адрамитион, Йола, Кизик, Лампсак и Скепсида може да прибавим и още една емисия на град Аргилос в Македония, сечена между
510 – 480 г. пр. Хр. (Фиг. 20) По това време е и най-широкото разпространение на изображенията на хипалектриони в Средиземноморския свят.
Обикновено опонентите на подобно виждане може да излязат с довода, че върху монетите освен предните крака на коня не са представени
краката на птицата, както ги откриваме върху множеството рисувани
Атически съдове. Следва обаче да се отбележи, че върху най-ранните
рисунки върху двата съда от Беотия, датирани към 600 – 575 г. пр. Хр.
също липсват краката на петела, но са представени предните крака на
коня. (Фиг. 4, 5) По подобен начин е изобразен и хипалектрионът от
декрета от Атинския Епидавър от ІV век пр. Хр., който е издаден в чест
на един гражданин от Лампсак.26 (Фиг. 11)
Най-интересните монетни изображения обаче са тези от Скепсида, където освен, че добре се вижда съчетанието между кон и птица,
ясно е представена и широката тръба на ритон, с който завършва задната част на представения митичен звяр. (Фиг. 33 – 36) Някои от монетите са датирани към 400 г. пр. Хр., но други емисии са отнесени към
350 – 310 г. пр. Хр. и тези изображения без съмнение съвпадат хронологически с датировката на гроба от Танева могила.
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В този дух на разсъждаване си позволяваме да отидем дори още
по-далеч. Като явен царски символ и атрибут ритонът от Танева могила ни дава възможност да идентифицираме като хипалектрион и едно
от изображенията върху някои от монетите на Александър ІІІ Велики
(336 – 323 г. пр. Хр.) (Фиг. 44, 45) и неговият приемник в Тракия Лизимах
(323 – 281 г. пр. Хр.) (Фиг. 48, 49). По същия начин до сега описанията са,
че върху монетите присъства предната част на Пегас, но при по-внимателно вглеждаме ще открием, че всъщност става дума за крилат кон със
завършек под формата на птича опашка. За разлика, там където е изобразен Пегас, то съмненията отсъстват, тъй като конят е в цял размер или
ясно отсечен по средата (Фиг. 46, 47). В този случай се натъкваме на една
традиция сред владетелите в Югоизточна Европа, които отдават особено
внимание на хипалектриона като царски символ и знатният трак, погребан в Танева могила, не прави изключение. В монетите на Александър
ІІІ и Лизимах хипалектрионът е представен под орела, държан от Зевс,
и ако орелът символизира небето и връзката с небесните олимпийски
богове, то хипалектрионът, както и Пегас, вероятно осъществяват връзката с хтоничния свят. Не случайно в „Мирмидонци“ хипалектрионът се
явява символ върху кораба на тесалийския цар Протезилай.
Както знаем от запазените легенди тесалийският владетел Протезилай е първият, който стъпва на троянска земя и според предсказанията27
веднага бил убит от Хектор (след като преди това погубил няколко троянски бойци). След като научила за смъртта му, със скръбта си неговата
съпруга Лаодамия измолила от боговете неговото завръщане, макар и
за три часа, желание, което било удовлетворено от боговете. След като
Протезилай бил отведен обратно, Лаодамия доброволно го последвала в
царството на мъртвите като скочила в огъня с изработената от нея бронзова статуя на своя съпруг, преминавайки в света на мрака посредством
изгарящите пламъци на слънчевия символ. Интересно е да се отбележи,
че името Лаодамия в митологията често пъти се подменя алтернативно
с Хиподамия, Деа и Хипобетия. С различните форми на името понякога така е наречена и годеницата на царя на лапидите Пирит, която била
отвлечена от кентаврите в деня на сватбата. Връзката между имената Лаодамия – Хиподамия безспорно подхвърля идеята за присъствието на
коня в мита за Протезилай, безграничната обич между тях, ожарена от
буйните пламъци на огъня, погълнал неговата съпруга, и съвместното
пътуване на владетеля и обичаното от него същество към подземния
свят. В този смисъл, ритуалното поставяне на ритона с формата на хипалектрион в гроба от Танева могила може да се приеме като отглас на
идеята за периодичното възраждане на погребания владетел, по начи-
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нът, по който Протезилай успял да се върне в света на живите, макар и
за малко. А дали рисунките на младеж и боец, яхнал хипалектрион не са
отглас от мита за Протезилай и неговото последно пътуване, в което хипалектрионът се явява медиатора, който пренася героя в света на живите
и в света на мъртвите? Да не забравяме също, че името Протезилай означава „пръв от народа“, едно от светилищата в тесалийския град Филаке
било съградено в негова чест, а в негова памет били уреждани масови
игри. Безспорно погребаният в Танева могила тракийски владетел също
имал желанието след смъртта му да му бъде оказана такава чест. А що се
отнася до Александър ІІІ и неговата връзка с Протезилай, то следва да
отбележим, че македонският владетел имал опасенията, че предсказанията за смъртта на първия, стъпил на троянска земя, са валидни и за неговия поход в Персия и първият, който стъпи на персийска земя ще падне
поразен. Първият, който стъпил на персийска земя бил самият Александър, но преди това той принесъл жертви в гробницата на Протезилай в
Елея на Дарданелите с мисълта, че случилото се с Протезилай няма да
се повтори. Във всеки случай апотропейният символ на крайбрежните
малоазийски градове се появил върху монетите на завоевателя. Същата
идея вероятно била заимствана и от Лизимах, който през 302 г. пр. Хр.
нападнал Мала Азия и после, следствие на щастливо стеклите се обстоятелства, присъединил голяма част от бившите персийски (Александрови) владения към своята територия. Както знаем, дори столицата му
била преместена в Ефес. Що се отнася до мястото на одриските владетели между Александър ІІІ и Лизимах, то следва да припомним, че през
322 г. пр. Хр. Лизимах безславно воювал със Севт ІІІ в една война без
победител, а Александър бил в договорни отношения със своите съседи
траките, които също участвали с войски в похода към Персия. Одриските царе от това време едва ли са останали назад от идеологическите и
апотропейни символи, обкръжаващи македонските владетели.
Според така представената картина идеята за хипалектриона се
заражда в Близкия изток около ХІV – ХІ век пр. Хр., което е видно от
брадвата от Луристан. Към ІХ век пр. Хр. идеята за хипалектриона вече
присъства в гръцкия свят и е отразена в аскосът от Кносоския некропол. Според Жозе Дориг от Персия идеята за хипалектриона прекосява
Тракия и в началото на VІ век пр. Хр. достига последователно Беотия и
Атика. Според Дориг ранната връзка на хипалектриона с Тракия се проявява в тракийското облекло и цветове, с които е представен ездачът на
изображенията от Атика и Беотия, а прототип на хипалектриона, символизиращ прекосяването на водното пространство, се явяват изображенията на същество с глава и торсо на кон и опашка на морско чудовище,
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което е възседнато от Посейдон.28 Това морско чудовище, познато като
хипокамп, се открива върху рисувани съдове от VІ – ІV век пр. Хр.29 (Фиг.
9, 41, 42) и върху монети от сицилийския град Солунт от ІV век пр. Хр.
(Фиг. 43) Поради липсата на ранни изображения на хипалектриони и
хипокампи от Тракия обаче тази работна, за сега, хипотеза трудно подлежи на проверка. „Разцветът“ на изображенията на хипалектриони в
гръцкия свят очевидно се отнася за периода 575 – 470 г. пр. Хр., от което
време са и рисуваните атически съдове и някои инкрустации от района
на Етрурия. По същото време обаче се наблюдава и възприемането на
хипалектриона като градски символ на малоазийските градове Адрамитион, Йола, Кизик, Лампсак и Скепсида, тъй като върху техните монети,
сечени след края на VІ – началото на V век пр. Хр. е представен хипалектрион, неправилно отъждествяван, по наше мнение, с предната част
на Пегас. По същото време присъствието на хипалектриона е засвидетелствано и в Македония, и по-точно върху монетни емисии от град Аргилос, сечени между 510 – 480 г. пр. Хр.
След превземането на Атина от персите през 480 г. пр. Хр. и разрушаването на статуята на хипалектрион с ездач на Акропола (Фиг. 13) гърците изоставят идеята за хипалектриона като свещено същество, за да
се стигне до там само половин столетие по-късно този митичен звяр да
бъде обект на сатира, вероятно заради персийския му произход и появата му върху монетни емисии на западните малоазийски градове след
края на VІ и началото на V век пр. Хр. до края на ІV – началото на ІІІ
век пр. Хр. Хипалектрионът се запазва дори и върху някои от монетите
на град Лампсак от ІІ – І век пр. Хр. (Фиг. 28, 29).
Откритието на хипалектриона от Танева могила и безусловното
му отъждествяване като царски символ, свързан с царската власт на
Балканите, внася нова светлина в ареала на разпространение на хипалектриона в Средиземноморието и Балканския свят и мястото му като
митично същество и медиатор между световете на живите и мъртвите. Появата на този митичен звяр в гроб на знатен трак или парадинаст
от средата на ІV век пр. Хр. пряко кореспондира и с появата на хипалектриони върху някои от монетните емисии на Александър ІІІ Велики
и неговият приемник в Тракия Лизимах. Очевидно изоставен в Атина,
най-вероятно заради своя персийски произход, хипалектрионът остава
като царски символ на север, в Тракия и Македония и намира място както върху монети, така и като част от личните царски принадлежности.
Нещо повече, според изображенията на хипалектриони от монетите на
град Скепсида през ІV век мотивът на оформен под формата на хипалектрион ритон е бил силно популярен – такъв, какъвто го откриваме
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сред гробните дарове на погребания в Танева могила владетел. Сигурно
за да демонстрира връзката не само с македонските владетели и малоазийските градове, но и с персийските институции. И това едва ли е случайно. Както отбелязва И. Маразов, при похода на Ксеркс на Балканите
и след това тракийските владетели показно демонстрират идеологическата връзка на тракийската царска институция с персийската и по думите на Херодот дори „смятали за свещен пътя по който минал Ксеркс“.
В тази връзка присъствието на хипалектрион в идеологическия пантеон
около Александър ІІІ, Лизимах и погребаният в Танева могила знатен
трак не трябва да ни учудва.
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СПИСЪК НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ
Фиг. 1. Керамичен ритон с форма на торсо на кон и тяло на петел от Танева могила до
с. Тополчане, Сливенско.
Фиг. 2. Бронзова брадва от Луристан, Иран. 1350 – 1000 г. пр. Хр.
Фиг. 3. Зооморфен съд оформен като хипалектрион. Кносос. Ок. 840 – 810 г. пр. Хр.
Фиг. 4. Чернофигурен алабастрон от Беотия. 600 – 575 г. пр. Хр.
Фиг. 5. Чернофигурен съд от Беотия. Бон, Музей за древно изкуство на Германската
академия. 600 – 575 г. пр. Хр.
Фиг. 6. Чернофигурен съд с рисунка на хипалектрион и ездач, представен като невъоръжен младеж. Ок. 525 год. пр. Хр.
Фиг. 7. Чернофигурна рисунка на хипалектрион с ездач, представен като младеж от
Атика. Ок. 530 г. пр. Хр.
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Чернофигурна рисунка на хипалектрион и стъпил върху него боец. Ок.
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Фиг. 9. Чернофигурен лекит. Посейдон яздещ хипалектрион, комбиниращ кон, петел и
риба (делфин(?)) 500 – 490 г. пр. Хр. Атика.
Фиг. 10. Керамична статуетка на хипалектрион и ездач. Лувър. Ок. 525 – 470 г. пр. Хр.
Лувър.
Фиг. 11. Изображение на хипалектрион от декрет от Епидавъра в Атина в чест на гражданин от Лампсак. ІV век пр. Хр.
Фиг. 12. Изображение на хипалектрион от бронзов съд, открит в Атина. V век пр. Хр.,
вероятно и по-късно.
Фиг. 13. 
Статуя на хипалектрион с ездач, вер. Посейдон. Акрополът в Атина.
520 – 510 г. пр. Хр.
Фиг. 14. Златен етруски пръстен с гравюра на хипалектрион.
Фиг. 15. Бронзова дръжка на съд с фигури на хипалектриони.
Фиг. 16. Етруска сребърна монета от съкровището от Волтера, Италия, с изображение
на хипалектрион. Ок. 510 – 500 г. пр. Хр.
Фиг. 17. Монета на сатрапа Оронт (357 – 352 г. пр. Хр.) от Адрамитион, Мизия в Мала
Азия.
Фиг. 18. Тетробол на сатрапа Оронт (357 – 352 г. пр. Хр.) от Адрамитион, Мизия в Мала
Азия.
Фиг. 19. Монета на град Адрамитион. ІV век. пр. Хр.
Фиг. 20. Тетрабол на град Аргилос, Македония. 510 – 480 г. пр. Хр.
Фиг. 21. Монета на град Йола в Мизия, Мала Азия. ІV век пр. Хр.
Фиг. 22. Статер на град Кизик в Мизия, Мала Азия. 550 – 475 г. пр. Хр.
Фиг. 23. Обол на град Лампсак. Мизия в Мала Азия. 510 – 450 г. пр. Хр.
Фиг. 24. Монета на град Лампсак, Мизия в Мала Азия. 470 – 450 г. пр. Хр.
Фиг. 25. Статер на град Лампсак в Мизия, Мала Азия.
Фиг. 26. Статер на град Лампаск в Мизия, Мала Азия. Ок. 394 – 350 г. пр. Хр.
Фиг. 27. Монета от град Лампсак в Мизия, Мала Азия. 362 г. пр. Хр.
Фиг. 28. Монета на град Лампсак в Мизия, Мала Азия. ІІІ век пр. Хр.
Фиг. 29. Монета на град Лампсак в Мизия, Мала Азия. ІІ – І век пр. Хр.
Фиг. 30. Монета на град Скепсида в Троада, Мала Азия. Ок. 450 г. пр. Хр.
Фиг. 31. Драхма на град Скепсида в Троада, Мала Азия. Ок. 460 – 400 г. пр. Хр.
Фиг. 32. Драхма на град Скепсида в Троада, Мала Азия. Ок. 460 – 400 г. пр. Хр.
Фиг. 33. Монета на град Скепсида в Троада, Мала Азия. Ок. 400 г. пр. Хр.

271

272

Георги Ковачев, Николай Сираков

Фиг. 34. Монета на град Скепсида в Троада, Мала Азия. Ок. 400 г. пр. Хр.
Фиг. 35. Монета на град Скепсида в Троада, Мала Азия. Ок. ІV век пр. Хр.
Фиг. 36. Монета на град Скепсида в Троада, Мала Азия. Ок. 350 – 310 г. пр. Хр.
Фиг. 37. Тетробол на град Термаи в Македония. Ок. 500 – 480 г. пр. Хр.
Фиг. 38. Хемиобол на град Термаи в Македония. Ок. 500 – 480 г. пр. Хр.
Фиг. 39. Диобол на град Термаи в Македония. Ок. 500 – 480 г.
Фиг. 40. Монета от времето на Тимолеон от град Сиракуза с изображение на предната
част на Пегас. 344 – 337 г. пр. Хр.
Фиг. 41. Посейдон яздещ хипокамп (митично същество с предна част на кон, завършваща с опашката на морско чудовище). Ок. 500 г. пр. Хр.
Фиг. 42. Посейдон яздещ хипокамп. Рисунка върху хидрия от музея Метрополитан в
Ню Йорк. Ок. 400 – 375 г. пр. Хр.
Фиг. 43. Монета на град Солунт в Сицилия с хипокамп. Ок. ІV век пр. Хр.
Фиг. 44. Драхма на Александър ІІІ Велики (336 – 323 г. пр. Хр.), сечена в град Лампсак в
Мизия, Мала Азия.
Фиг. 45. Статер на Александър ІІІ Велики (336 – 323 г. пр. Хр.), сечена в град Лампсак в
Мизия, Мала Азия. 310 – 301 г. пр. Хр.
Фиг. 46. Тетрадрахма на Александър ІІІ Велики (336 – 323 г. пр. Хр.) с изображение на
Пегас, сечена в град Алабанда (Антиохия) в Мала Азия. Ок. 188 – 173 г. пр. Хр.
Фиг. 47. Тетрадрахма на Александър ІІІ Велики (336 – 323 г. пр. Хр.), сечена в неизвестна гръцка монетарница. Ок. 310 – 275 г. пр. Хр.
Фиг. 48. Монета на Лизимах (306 – 281 г. пр. Хр.)
Фиг. 49. Драхма на Лизимах (306 – 281 г. пр. Хр.), сечена в град Колофон в Лидия, Мала
Азия. Ок. 301 – 297 г. пр. Хр.
Фиг. 50. 
Драхма на град Селимбрия в Тракия с изображение на петел. Ок.
480 – 450 г. пр. Хр.
Фиг. 51. Монета на Александър от град Фере в Тесалия с изображение на предната част
на кон. 369 – 357 г. пр. Хр.
Фиг. 52. Монета на град Трикала в Тесалия с изображение на предната част на кон. V
век пр. Хр.
Фиг. 53. Хемилитрон на град Амеселон в Сицилия с изображение на предната част на
Пегас. Ок. 357 – 340 г. пр. Хр.
Фиг. 54. Монета на град Пантикапей в Херсонес Таврически (Крим) с изображение на
предната част на Пегас. Ок. 310 – 304 г. пр. Хр.
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INSCRIBED LEAD SLING BULLETS FROM
THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY IN SHUMEN.
NEW DATA ON THE MACEDONIAN CAMPAIGNS IN
THE LANDS OF THE GETAE IN THE TIME OF PHILIP II
AND ALEXANDER III
Emil Nankov, PhD
American Research Center in Sofia

ОЛОВНИ ТЕЖЕСТИ ЗА ПРАШКА С НАДПИСИ ОТ
КОЛЕКЦИЯТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –
ШУМЕН. НОВИ ДАННИ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ПОХОДИ
В ЗЕМИТЕ НА ГЕТИТЕ ПО ВРЕМЕТО НА ФИЛИП II И
АЛЕКСАНДЪР III
Д-р Емил Нанков
Американски научен център – София

Резюме
Изминаха близо 20 години от фундаменталната статия на покойния Георги
Атанасов, който беше един от малкото български археолози, посветили усилия и
внимание върху изучаването на този често недооценяван елемент от въоръжението
в античността. Предмет на настоящoто съобщение са десет оловни тежести за
прашка с надписи, съхранявани в колекцията на РИМ – Шумен. Докато три от тях,
публикувани от Г. Атанасов и Т. Тодоров през 1997 г., са вече известни на науката
(произхождащи от с. Браничево, Шуменско и с. Водица, Варненско), останалите седем
(произхождащи от с. Желъд и с. Преселка, Шуменско) се обнародват тук за първи път.
В девет от случаите става въпрос за оловни тежести с бадемовидна форма, изработени в двойни калъпи (най-вероятно от глина), върху които личат
лични имена в родителен падеж, изписани с гръцки букви в нисък релеф. За целта
древните майстори е трябвало да изпишат предварително и ретроградно съответното име върху все още неизпечения глинен калъп. Засвидетелствани са имената както на македонски царе, така и на известни и досега неизвестни от територията на България македонски военачалници и наместници (напр. Тирвакос
[ΤΥΡΒΑΚΟΥ], цар Александър [ΒΑΣΙΛΕ[ΩΣ]]|ΑΛΕΞΑΝ[ΔΡΟΥ]], Александър Линкестиеца [ΣΤΡΑΤΗ[ΓΟΣ]]|ΑΛΕΞΑΝ[ΔΡΟΥ]], Деметрий [ΔΗΜΗ|ΤΡΙΟ] и Лизимах
[ΛΥ[ΣΙΜΑΧΟΥ]], които са имали зачислен контингент от прашкари в армиите на
Филип II, Александър III и диадохите. Оловните тежести трябва да бъдат разглеждани като материално доказателство за няколкократните македонски походи в
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земите на гетите през къснокласическата и ранноелинистическата епохи, информация за които откриваме в писмените извори, маркиращо по категоричен начин
техния път на проникване и изтегляне. При само един екземпляр става въпрос за
тежест с двойно-пирамидална форма, съдържаща идиоматична фраза на гръцки език
(ΟΔΥΝΗ|ΤΟΙΣ ΚΟΙΣ), адресирана към противника, която намира неочаквано близък
паралел с публикувана тежест от с. Илинденци, Благоевградско.
Веднага подчертавам, че от съображения за представителност подхождам селективно към една безспорно важна и непрекъснато растяща база данни и акцентирам само върху тежестите с надпис, притежаващи по-богат потенциал за исторически анализ. Останалите 27 екземпляра, които съвсем не бива да бъдат подценявани, са включени в бъдеща монография на автора, посветена на бойната прашка в
древна Тракия.

A

lmost twenty years have passed since the late Georgi Atanassov coauthored a short but very important survey on 14 sling bullets from
the collection of the Regional Museum of History in Shumen1. He was no
doubt among the few Bulgarian archaeologists to devote time and effort for
the study of the ammunition of an often overlooked weapon in antiquity –
the sling2. During the last decades the database of sling bullets from Bulgaria
have considerably increased due to excavation and field surface finds from the
fortified residence Kozi Gramadi, municipality of Hisarya3 and most recently
from the fortified site Kolopenishteto, Sliven district4. An unexpected addition
of 27 inscribed sling bullets of great historic value, albeit with no provenance,
has just appeared from the private collection “Vatevi”5. Thus the scholarly
study of lead sling bullets or “molybdenology”6 seems to have emerged from
obscurity in Bulgarian historiography as well after being in a dormant state
for decades.
The purpose of this article is to expand on the already published data by
G. Atanassov (cat. ##1 – 3; Pl. 1), as well as to introduce 7 new inscribed sling
bullets originating from Northeastern Bulgaria that have since found their
way into the Shumen museum (cat. ##4 – 10; Pls. 1 – 2). I approach the topic
selectively by focusing only on the 10 inscribed specimens on account of their
immediate historic value (see Catalogue).*
*	
I would like to express my gratitude to the Director of the RHM-Shumen Daniel Rumenov

for the opportunity to contribute to the conference. I am also grateful to the curators
Stanimir Stoichev and Ivan Babadzhanov who provided access and information about the
sling bullets from the museum holdings. During my visit I managed to document 37 lead
sling bullets originating from various sites situated in NE Bulgaria. Not to diminish the
importance of the remaining un-inscribed 27, they will be given a due treatment in the
monograph Markers of Mobility: Toward an Archaeology of the Sling in Ancient Thrace
prepared by the author.
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All sling bullets are of almond shape being generally in good condition, yet
exhibiting multiple linear scratches or more severe damage (cat. ##8 – 9; Pl. 2),
resulting from the impact after being fired. They were cast in bivalve matrices,
most likely made of terracotta7, accounting for similar metrology and weights,
with legible traces of Greek letters in relief on one or both sides. These are in
fact personal names rendered in genitive (cat. #1 – 2; 4 – 10; Pls. 1 – 2), and as
is commonly accepted, they belong to military commanders mastering slinger
units within the Macedonian army during the time of Philip II (359 – 336 BC)
and Alexander III (336 – 323 BC)8. Only in one case instead of a name do we
have an idiomatic phrase in Greek (cat. #3; Pl. 1).
While Tyrvakos remains an enigmatic figure, recently identified as a
Scythian serving in the Macedonian army under Alexander’s III strategos
Zopyrion9, his ammunition attested at the village of Vodica, Varna district
(cat. ##1 – 2; Pl. 1), situated ca. 25 km northwest of Odessos, crops up also at
emporion Pistiros10 and in the vicinity of Olbia11. The number of sites yielding
bullets of that name, however, is likely to expand in the future. So far I have
been able to identify several others originating from the locality “Kostadin
cheshma” associated with the Classical/Hellenistic settlement preceding the
Roman colony at Deultum, Apollonia Pontica and Razgrad region12. For the
time being the distribution pattern of his sling bullets shows that Tyrvakos was
quite active along the entire West Pontic coast (even Olbia), SE Romania and
NE Bulgaria. Future discoveries will elucidate the significance of the specimen
from emporion Pistiros, which for now stays in isolation (Map 1). The different
renderings of the genitive case – ΤΥΡΒΑΚΟ and ΤΥΡΒΑΚΟΥ perhaps indicate
the output of various manufacturing centers.
The only diachronic and epigraphic exception within our sample offers
a sling bullet (cat. #3; Pl. 1) from the village of Branichevo, Shumen district,
situated ca. 85 km northwest of Odessos. It also differs markedly from the rest
(cat. ##1 – 2; 4 – 10; Pls. 1 – 2) having an irregular almond shape, with a distinct
four sided cross-section. Instead of a personal name it features an idiomatic
phrase – οδύνη τ(..) (...κοις), roughly translated as “something painful being
directed to objects or persons” in dative plural – with unclear meaning in
Greek, directed most likely towards the enemy13. Closely similar specimen
in terms of morphology, weight and perhaps inscription, originates from
the village of Ilindentsi, Blagoevgrad district14. All of the above combined
suggests a date in the Late Hellenistic period, as indeed was the proposed date
for the sling bullet from Ilindentsi15, both somewhat resembling the shape of
Late Republican sling bullets assigned to Type III by T. Völling 16. It is to be
tentatively associated with some military encounter in the land of the Getae
perhaps during the Mithridatic Wars of the 1st c. BC17.
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The case of the sling bullet with the name of Demetrius (cat. #4; Pl. 1)
discovered at the village of Zhelud, Shumen district (cat. #4; Pl. 1), situated ca.
60 km west/southwest of Odessos, is intriguing for the obvious inclination to
identify it with Demetrius Poliorcetes (294 – 288 BC). Extant examples from
Athens and elsewhere have shown conclusively that this is untenable; the reason
being that they carry inscription ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ on one side accompanied
by an eagle clutching a thunderbolt on the other18. An important parallel,
however, inscribed ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ comes from Selymbria near Byzantium19
which may suggest another possibility, namely that this Demetrius was a
general of Philip II who participated in the Macedonian sieges of Selymbria,
Perinthos and Byzantium in 340 BC (Diod. 16.74.2 – 16.77.3) succeeded by
an encounter with the Scythian king Atheas in 339 BC (Justin. 9.2.10 – 16).
This is further supported by two sling bullets inscribed ΙΠΠΟ ΝΙΚΟΥ, who
is in fact attested as a general of Philip II by Demosthenes (Dem. Phil. 3.58),
originating from Byzantium20. The sling bullets inscribed ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ from
the village of Zhelud, Shumen district (cat. #4; Pl. 1), and Selymbria should not
be treated as solitary examples, as at least three more have so far surfaced from
NE Bulgaria and West Black Sea coast21*. It remains possible to hypothesize
that they were lost by Philip II soldiers on their way back from the Scythian
campaign and during the subsequent clash with the Triballians when Philip II
was stripped of his booty and reportedly wounded22 (Justin. 9.3.1 – 3).
The sling bullet inscribed ΛΥ (cat. #5; Pl. 1), found at the village of Zhelud
as well, presents us with another dilemma. A. Avram has tentatively suggested
to read Λυ(σιμάχου) on the basis of a singular example without any provenance
seen at a London auction23. In the absence of other specimens, however, the
identification with Lysimachus (323 – 281 BC), the governor of Thrace, remains
uncertain. An interesting case is offered by a somewhat different sling bullet
from the collection “Vatevi” inscribed ΛΥ on one side and with a monogram
on the other assumed to stand for Lysimachus or the city of Lysimachia24. This
specimen, however, seems rather larger, heavier and with different paleography
in comparison with the ones from Zhelud and the auction cited by A. Avram.
I would like to offer an alternative identification. Overlooked remains a sling
bullet from Olynthus inscribed ΛΥ having found a place in the category of
miscellaneous25. Assuming that the omicron was missing, Robinson naturally
assigned the item to the group of lighter sling bullets inscribed ΟΛΥ, which he
attributed to the military forces of the Olynthians26. The lack of graphic and
* Another

specimen belonging to the same type inscribed ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ surfaced at an
auction in 2015, see http://www.antiquesnavigator.com/d – 2034707/antiques-roman-leadsling-shot-bullet-found-with-metal-detector.html.
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photo documentation precludes any further discussion. Yet another possibility
can be entertained based on literary sources. After the battle at Haemus a
certain Lysanias was sent together with Philotas, the son of Parmenion, by
Alexander from inland Thrace in 335 BC with booty to be sold on the coastal
markets (Arr. Anab. 1.2.1). Thus the legend ΛΥ can conceivably be restored
as Λυ(σανίου), whereas a sling bullet inscribed ΦΙ – Φι(λώτα)27. At present,
though, no conclusive evidence exists in support of either identification.
With no shred of doubt, however, the most significant findings present
the four sling bullets inscribed ΒΑΣΙΛΕ ΑΛΕΞΑΝ (cat. ##6 – 9; Pl. 2) and the
one – ΣΤΡΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝ (cat. #10; Pl. 2). Being the first to be identified in
the Bulgarian lands, they also reportedly come from one place – the village
of Preselka, Shumen district, situated ca. 55 km northwest of Odessos. One
example of the first type βασιλέ(ως) Ἀλεξάν(δρου) has been known since
1998 from the region of Olbia28 and two other were reported from the Danube
(Gârliciu) and the hinterland of Istros («Cerbul Lopătar»)29. From the same
area in Dobrudzha, but closer to Istros («Două cantoane»), originates a singular
example of the type στρατη(γοῦ) Ἀλεξάν(δρου)30. The five sling bullets from
Preselka now seem to lend further support to Avram’s hypothesis that the
two sling bullets sold at an auction in London31 were most certainly found in
NE Bulgaria32. The southernmost point of distribution of the type ΣΤΡΑΤΗ
ΑΛΕΞΑΝ currently reaches Apollonia Pontica as attested by a singular
example found there33. With the new data in hand, the disastrous campaign
of Zopyrion, known from the written sources as praefectus Ponti and Thraciae
praepositus34 (Curt. 10.1.43 – 45; Just. 12.2.16), now assumes a bigger scale,
as the sling bullets inscribed with the names of Alexander III, his strategos
Alexander the Lyncestian and Tyrvakos undoubtedly chart the retreat of his
army through the Getic lands after his unsuccessful siege of Olbia35.
The picture sketched by the distribution of sling bullets (cat. ##1 – 2; 4 – 10;
Pl. 1 – 2) implies the movement of Macedonian soldiers on a massive scale in
the region of Northeastern Bulgaria, including parts of Dobrudzha in Romania
and Greek colonies on the Black Sea (see Map 1). The manpower operated
under direct supervision and participation of Macedonian kings (Philip II and
Alexander III) and generals appointed to act on their behalf (e.g. Alexander
the Lyncestian, Zopyrion), as recorded in the written sources in 340 – 339,
335 and 331/325 BC. There is an explicit statement regarding the deployment
of slingers (σφενδονήται) by Alexander against the Triballians in 335 BC36
(Arr. Anab. 1.2.4). The high frequency of sling bullets recorded at coastal sites
indicates that the Macedonians often relied on the transport of troops by sea
in support of infantry and cavalry forces crossing the land on foot (Arr. Anab.
1.1.4; 1.3.3). The discovery of coin hoards with bronzes minted by Philip II and
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Alexander III, especially in the districts of Shumen and Varna, furnish more
evidence for these movements37. The Macedonian campaigns may have even
prompted the political consolidation of the Getae within the overall instability
and military turmoil38. In any case, the weapons artifacts suggest that the units
of slingers apparently were deemed an important asset and advantage for the
Macedonian war-machine. Slingers were light-armed and effective, especially
during sieges, in mountainous terrain, even on seagoing vessels39. The only
drawback being that good slinging skills were obtained over time through
continuous practice. A necessary prerequisite for the latter was standardized
ammunition procured by the central authority which evidently controlled the
lead supply, matrix manufacture and bullets casting. For example, isotope and
chemical analyses on the sling bullets from Dobrudzha and emporion Pistiros
have already demonstrated that the lead used for their manufacture originates
from the Chalcidice peninsula, Thasos and Laurion in Attica40; in other words
the slingers serving in the Macedonian army came to Thrace and Scythia
prepared and loaded.
The small sample of inscribed sling bullets presented here reasserts once
again the importance of this ammunition in tracking down military movement
over great distances. It highlights their role as tool for generating historical
narratives supplementing in a unique manner the traditional authority of
written records. At the same time it presents us with a challenge, as the sample
from the Shumen museum shows, of having to build up a larger database
across modern political borders, so that regional patterns can be more readily
identified and better explained.
CATALOGUE
1.

2.

3.

RMH-Shumen, Inv. #12379. Vodica, Varna district; L 35 W 18 Th 13 Wt: 35,43 g. Cast in
a double mold; almond-shaped, good condition; several scratches; one end is twisted left
from branch; edges on sides from mold. Plate 1. Publication: Атанасов, Тодоров 1997,
Табло I, 12.
ΤΥΡΒΑΚΟΥ blank. Reading: Τύρβακου.
RMH-Shumen, Inv. #12380. Vodica, Varna district; L 34 W 17 Th 14 Wt: 38,27 g. Cast in
a double mold; almond-shaped, good condition; several scratches; one end is twisted left
from branch; edges on sides from mold. Plate 1. Publication: Атанасов, Тодоров 1997,
Табло I, 13.
[Τ]ΥΡΒΑΚΟΥ blank. Reading: Same as #1.
RMH-Shumen, Inv. #10256. Branichevo, Shumen district; L 37 W 20 Th 16 Wt: 43,94
g. Cast in a double mold; almond shaped, four-sided cross-section; good condition; one
end is twisted; fairly irregular; edges on sides from mold. Plate 1. Publication: Атанасов,
Тодоров 1997, Табло I, 11.
ΟΔΥΝΗ ΤΟΙΣ ...ΚΟΙΣ. Reading: οδύνη τοις (...κοις).
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RMH-Shumen, Inv. #12955. Zhelud, Shumen district; L 29 W 16 Th 12 Wt: 29,76 g. Cast
in a double mold; almond-shaped, good condition; two scratches; edges on sides from
mold. Plate 1. Unpublished.
ΔΗΜ[Η] ΤΡΙΟ. Reading: Δημήτριο(υ).
5. RMH-Shumen, Inv. #13991. Zhelud, Shumen district; L 31 W 17 Th 13 Wt: 28,35 g. Cast
in a double mold; almond-shaped, good condition; one scratch; edges on sides from
mold. Plate 1. Unpublished.
ΛΥ blank. Reading: Λυ(σιμάχου) оr Λυ(σανίου).
6. RMH-Shumen, Inv. #13745. Preselka, Shumen district; L 33 W 19 Th 14 Wt: 38,27 g.
Cast in a double mold; almond-shaped, good condition, slightly damaged on one end;
two scratches; edges on sides from mold. Plate 2. Unpublished.
ΒΑΣΙΛΕ ΑΛΕΞΑΝ. Reading: βασιλέ(ως) Ἀλεξάν(δρου).
7. RMH-Shumen, Inv. #13744. Preselka, Shumen ditrict; L 33 W 19 Th 14 Wt: 38,27 g.
Cast in a double mold; almond-shaped, good condition, but damaged on one end; one
scratch; edges on sides from mold. Plate 2. Unpublished.
ΒΑΣΙΛΕ Α[ΛΕΞ]ΑΝ. Reading: Same as #6.
8. RMH-Shumen, Inv. #13747. Preselka, Shumen district; pr. L 29 W 19 Th 15 Wt: 39,69
g. Cast in a double mold; almond-shaped, 1/4 missing; inside a hole (d.3x 7 mm deep);
two scratches; edges on sides from mold. Plate 2. Unpublished.
ΒΑΣΙΛΕ ΑΛΕΞ[ΑΝ]. Reading: Same as #6.
9. RMH-Shumen, Inv. #13748. Preselka, Shumen district; pr. L 29 W 19 Th 15 Wt: 39,69
g. Cast in a double mold; almond-shaped, 1/4 missing; inside a hole (d.3x 7 mm
deep), slightly damaged on one end; two scratches; edges on sides from mold. Plate 2.
Unpublished.
ΒΑΣΙΛ[Ε] ΑΛΕΞΑ[Ν]. Reading: Same as #6.
10. RMH-Shumen, Inv. #13746. Preselka, Shumen ditrict; L 31 W 18 Th 14 Wt: 36,85 g.
Cast in a double mold; almond-shaped, good condition, slightly damaged on one end;
two scratches; edges on sides from mold. Plate 2. Unpublished.
ΣΤΡΑΤΗ ΑΛ[ΕΞ]ΑΝ. Reading: στρατη(γοῦ) Ἀλεξάν(δρου).
4.
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Map 1. Major towns and findspots of inscribed sling bullets discussed in the text.
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ГОЛЕМИ КРЪСТОВИДНИ АПЛИКАЦИИ ОТ
ТЕРИТОРИЯТА НА ОДРИСКОТО ЦАРСТВО
Доц. д-р Татяна Шалганова
Нов български университет

LARGE CRUCIFORM APPLIQUES FROM THE TERRITORY
OF THE ODRYSIAN KINGDOM
Assoc. Prof. Tatyana Shalganova, PhD
New Bulgarian University

Abstract
The article deals with the big cruciform appliques found on the territory of the Odrysian
kingdom indicative of the Scythian animal style from the second half of the 6th – the early 5th
century BC. There are three known chance finds of this kind: from the collections of the Varna
Archaeological Museum, the National History Museum (NHM) and from the village of Dobry
Dyal, Veliko Tarnovo district. They belong to the first group, which is characterized by short
shoulders in zoomorphic form.
On the long arm of Varna cruciform applique (Fig. 3) three relief figures of elks (bulls?)
are stacked. The short sides have the shape of eagle heads and at its center there is an embossed
figure of a coiled up carnivore. The applique refers to the Olbia type, from which 7 copies are
known (Fig. 1: 1 – 5; Fig. 4). It dates back to the end of the 6th – the first quarter of the 5th
century BC and is apparently an imported object.
Unlike Varna example the other two items from Northeastern Bulgaria have specific
characteristics that do not fully comply with the classification criteria developed for the
Scythian ones.
From the cruciform applique of NHM only three short arms are preserved (Fig. 5). They
are designed with the most vivid and specific image of the Scythian animal style, which is not
found in any other pictorial tradition – „coiled up carnivore”.
The center of the applique is occupied by a deer with bent hind legs, straight front legs and
head facing backwards. Each of these images is a basic constructive element of the Scythian
cruciform appliques of the Volkovtsi Type. Their style is inherent to the norms of Scythian art
from the first half of the 5th century BC. The iconography of the NHM item has no precise
analogues. The semantics of the pictorial text of Varna applique – the relationship between
carnivorous and herbivorous animals, is common to all products of the Volkovtsi type. The
NHM applique represents a standalone version of the Volkovtsi type and should be identified
as a genuine article of Scythian culture. The transformation of Scythian canon however can be
explained both through the norms of visualizing one variant of the basic mythological theme
and through the profound and decisive transformations in Scythian art during the transition
to its classical phase.
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The applique of Dobry dyal (Fig. 6) greatly differs from the Scythian ones. Typologically
the artifact belongs to the largest Scythian cruciform appliques of the first group, first type, with
the short shoulders shaped as a head of an ungulate. In the applique from Dobri Dyal a number
of violations of Scythian canon can be noticed. They are on the level both of iconography and
style. Possibly the object is manufactured in by a local artisan and this is why in this item the
image of a coiled up carnivore is not present.
Cruciform appliques from the territory of the Odrysian kingdom testify to the complex
pathways of formation of the Thracian animal style. They support the idea that in the 5th
century BC in Thracian culture there is a Scythian art horizon represented by decorations for
horse trappings and weapons. The appearance of some Scythian items in Thracian lands is due
to the gift exchange between the aristocratic elites, to the custom of donating horses with the
decoration. Another part however appeared probably as a result of ethnic displacement and
armed conflicts as well as through penetration of a group of Scythians within the Odrysian
kingdom. The Scythians were probably assimilated fairly quickly in the Thracian environment,
a testimony of this could be the cruciform applique from Dobri dyal.

Р

азпознаването на изделията на тракийското изобразително изкуство от края на 6 и от 5 в. пр. Хр., установяването на дефиниращите го признаци, по които може да се осъществи прецизното му
оприличаване и разграничаване спрямо предшестващите и синхронните изобразителни системи са между главните изследователски задачи на
тракологията. Това е времето на създаването на Одриското царство, на
първите му исторически засвидетелствани царе, на активната му политическа роля в Древния свят. Честите и дълготрайни контакти, присъствието на постоянни процеси на етнически смесвания и на миграции, на
военни и дипломатически действия са между причините тракийската
култура да се развива в атмосфера на взаимодействия с различни от
нейната културно-семиотични системи (древногръцка, македонска, ахеменидска, скитска). Културата е „отворена“ (Лотман 1970: 17 – 19), показва висока степен на възприемчивост и се „подхранва“ от най-разнообразни импулси и влияния. В аристократичните погребения в рамките
на един същи комплекс са заровени множество принадлежащи на различни култури предмети, които са украсени със зооморфни и антропоморфни фигури или композиции. Това са съдове, въоръжение, бижута
и елементи на конската амуниция. Болшинството от тях без съмнение
принадлежат на гръцката изобразителна традиция, други са продукти
на персо-анатолийската школа1, а трети са изпълнени в скитския животински стил.2
Важни стават отговорите на въпросите дали тракийското изкуство
през 5 в. пр. Хр. вече притежава собствен зооморфен език, или той се
формира едва в края на 5-началото на 4 в. пр. Хр., а художествените
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предмети, открити в Тракия, принадлежат на чужди изобразителни
традиции? Обосновано ли е за хронологическата ниша на 5 в. пр. Хр. в
северните части на Одриското царство да се реконструира съществуването на „скитски хоризонт“, когато все още няма оформен местен тракийски животински стил и тракийските владетели намират както самите инсигнии, така и понятните за тях знаци в съседна Скития (Маразов
2003: 49 – 53). А следователно един от основните въпроси, на които се
търси отговор е: какви са пътищата за формиране на тракийския животински стил? Дали той е създаден на основата на местната геометрична
традиция (фигурката на еленчето от Севлиево, начелникът от Софрониево, култовите брадвички) и под силното влияние на ахеменидското
и гръцко изкуство3 или решаващи за възникването му са взаимстването и преработката на скитската художествена традиция?4 (Мелюкова
1989: 104).5
По-вероятно, тракийското изкуство от 5 в. пр. Хр. по подобие на
ахеменидското от 7 – 6 в. пр. Хр. трябва да бъде определено като своеобразна „система от цитати“ (Луконин 1977), в която е водещ процесът
на търсене на визуални знаци чрез съзнателен подбор от чужди художествени традиции, адекватни на установилата се вече в Тракия държавност, на идеологическата потребност от образност и сюжетност, на
формиралата се в индивидуалното и обществено съзнание „картина на
света“ (Раевский 1985: 9). Успоредно са започнали опити за създаването на собствени тракийски преводи, доказателство за които са матрицата от Гърчиново (Венедиков, Герасимов 1973: 94), бронзовият модел
на кинжал от Меджидия (Berciu 1974: 22 – 39), нагръдникът от Башова
могила (Филов 1934: 62, 195, табл. II, 1) и др. Те са твърде индивидуални,
различни са композиционно и стилово и разкриват своеобразна „проба
на перото“, творческо дирене на собствена визуална система от знаци.
Украсени в животински стил те показват едновременно както отлики от
синхронните им скитски, ахеменидски и гръцки художествени езици,
така и редица техни водещи белези. Някои от тези признаци не намират място в изкристализиралия през 4 в. пр. Хр. тракийски животински
стил, а други, преработени, стават присъщи за него характеристики.
Актуалността на въпросите се заостри през последните години
благодарение на многократно нарасналия брой на художествени изделия, открити в земите на траките. От Североизточна България станаха известни редица предмети, принадлежащи на животинския стил от
5 в. пр. Хр. Те ни насочват към изкуството на северните съседи на траките и демонстрират силно културно присъствие на скитската художествена традиция. За съжаление болшинството от тях са случайни находки
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(Минчев 2005: 31 – 58; Агре 1994: 29 – 37; Agre 1994: 215 – 232; Маразов
2003: 49 – 53), други се съхраняват в частни колекции (Кабакчиева 2000;
Marazov 2002: 255 – 271), а само в единични случаи е известен археологическият им контекст (Големаните, могила 1 – вж. Църов 2008). Те имат
ясно очертана територия на разпространение с основна концентрация в
района на Добруджа. В западна посока те се откриват приблизително до
р. Янтра, в южна до възвишенията на Стара планина. Отделни находки
проникват и южно от планината – в Пловдивско (Арабаджийската могила на Дуванлийския некропол – вж. Филов 1934: 134, 226 – 227, № 10,
обр. 159)6 и в Чирпанско (могилата от Опълченец – вж. Hatłas 2008: 239;
Филов 1934: 225 – 226, обр. 227).7 Изделията, за които е известен археологическият контекст, се отлагат в погребенията от последната трета на
5 в. пр. Хр. (могила № 1 от Големаните – вж. Църов 2008; Арабаджийската могила – вж. Филов 1934: 220; могилата от Опълченец – вж. Филов
1934: 225).
Така зададена темата е твърде обширна, за да може да бъде обхваната в тази статия, затова тук ще разгледам само на един вид открити
на територията на Одриското царство предмети, които са индикативни
за скитския животински стил от втората половина на 6 – началото на
5 в. пр. Хр. – тъй наречените големи кръстовидни апликации.
Големите кръстовидни апликации имат формата на обърнат латински кръст (обр. 1). Излети са от бронз, някои от тях са листово позлатени (Гусарка – вж. Мурзин 1977: 54 – 60; Опишлянка – вж. Zakharov
1932), размерите им са сравнително големи (дълж. 11 – 14 см) и са украсени със зооморфни образи. Дългото им рамо е плоско, декорирано
е с релефни фигури/глави на животни, докато трите къси страни в болшинството случаи са фигурални. Центърът им е отбелязан или с мотива
„свит на кълбо хищник“ или с мотива „нападащ тревопасно животно
хищник“. Кръстовидните апликации са били нанизвани на вертикален
ремък, както показват двете напречни уши на плоската им задна страна.
Те украсяват горита на воина (Черненко 1981: 71 – 72, рис. 27; Агре 1994:
30 – 32), макар че в един от фиксираните случаи (могила № 2 до с. Волковци) апликацията е част от украсата на конската юзда (Ильинская 1968:
27, рис. 37).
Големите кръстовидни апликации8 се откриват в Югоизточна и
Средна Европа, образувайки няколко локални групи. Извън центъра на
разпространението им през втората половина на 6 – първата четвърт
на 5 в. пр. Хр.9 (междуречието на р. Днепър и р. Дон – вж. Ольговський
1995; Полiдович 2000: 43; Полидович 2010: 195), в Карпато-Дунавския
регион се очертават още няколко географски групи: трансилванска (го-
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рното течение на р. Тиса); среднодунавска (унгарско – чехословашка);
мурешка10 и пруто-сиретска11 (Хоредт 1960: 483 – 488). В карпато-дунавските групи12 освен типичните скитски кръстовидни апликации се
срещат и екземпляри, изготвени от местни майстори (обр. 2), които са
с по-късна дата (краят на 5 – 4 в. пр. Хр.) и значително се отличават от
скитските си прототипи (Хоредт 1960: 483 – 488; Мелюкова 1979: 93 – 94;
Полiдович 2000: 43; Полидович 2009: 478). Синхронно с кръстовидните апликации в Карпато-Дунавския регион се появяват и други скитски
изделия – акинаци, върхове на стрели, огледала със странична дръжка,
елементи на конската амуниция и др. Още с откриването апликациите
стават обект на силен научен интерес и дебат: разработени са няколко
класификации (Граков 1947; Хоредт 1960; Полiдович 2000); изказани са
различни хипотези за причините за разпространението им на толкова
широка територия и за концентрацията им в географски обособени групи (Граков 1947; Хоредт 1960); разглеждани са хронологическото и стиловото им развитие (Полiдович 2000); анализът им е сред аргументите
на няколко исторически и етнически реконструкции (Никулицэ 1987:
64 – 65; Полiдович 2000; Полидович 2010) и са предложени различни, макар и сравнително близки, прочита на семантиката им (Маразов 2003;
Полiдович 2000).
Кръстовидните апликации от тракийските територии са три случайни находки: от фондовете на Варненския археологически музей
(Минчев 2005: 103 – 113), на Националния исторически музей (Маразов
2003: 49 – 53), и от с. Добри дял, Великотърновско (Агре 1994: 29 – 37).
Те принадлежат на първа група, която се характеризира със зооморфно
оформяне на късите рамене (Хоредт 1960: 484; Полiдович 2000: 36 – 37,
рис. 1 – 2).13 Разнообразната им украса е свидетелство или за изработката
им в различни ателиета,14 или за влиянието на други съществени фактори: било то от хронологическо, било то от смислово естество.
Първата кръстовидна апликация е от Варненския археологически
музей (обр. 3; Минчев 2005: 103 – 113). Върху дългото ѝ рамо са разположени една под друга три релефни фигури на лосове (козли?), късите
ѝ страни са с формата на орлови глави и в центъра ѝ е вписана релефна фигура на свит на кълбо хищник. Най-близък неин паралел е бирсештката апликация от първата четвърт на 5 в. пр. Хр.:15 идентични са не
само основните мотиви, но и зооморфният декор на дългите им рамене
(обр. 1: 4). Варненската кръстовидна апликация се отнася към тип 3 (тип
Олбия),16 от който са известни още 7 екземпляра (обр. 1: 1 – 5; обр. 4).17
Разграничителни признаци на типа са късите рамене с формата на орлови глави и релефната украса на центъра им със свит на кълбо хищник
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(пантера?). Дългите страни на изделията са разнообразно украсени (геометрично, с фигури или глави на тревопасни или на хищни животни).
Въпреки различията в някои от детайлите и 8-те екземпляра образуват
единна група, която може да бъде разпозната не само по иконографията,
но и по стила на изграждане на животинските образи.
Главите на орлите от варненската апликация са стилизирани по
правилата на късноархаичното скитско изкуство. Те са изградени от три
основни елемента: голямо кръгло око, масивен завит на колело клюн и
ясно обозначено удебеление на основата му.18 Повърхността на удебелението е гладка, подобно на кръстовидната апликация от Армешоая,
Румъния (Măndescu 2010: cat № 20) и за разлика от набраздените основи,
присъщи за останалите апликации от олбийския тип и за архаичните
скитски образи. Неразработената повърхност на клюна е белег, появяващ се през средноскитския период и фиксиран в редица скитски орлови/грифонови изображения от 5 в. пр. Хр.
Принципите на стилизацията на другия мотив от варненската
апликация „свит на кълбо хищник“ (пантера?): пълна профилност; несъразмерно голяма глава с голямо ухо; беззъба паст; неразвити крайници, завършващи с трипръсти лапи; разположение на предните лапи
пред муцуната; дълга отпусната завита в кръгче опашка – са присъщи
за изграждането му в началото на средния етап на скитската култура
(втора половина на 6 – първа четвърт на 5 в. пр. Хр.) от Днепро-Донския регион (Шкурко 1969: 36; Ильинская 1971: 79; Полидович 2010а:
218). Образът на хищника от варненската апликация значително се отличава от архаичната19 и принадлежи на средноскитската схема, в която под влиянието на древногръцкото изкуство се засилва тенденцията
към по-близко до натуралното схематизиране на видовите белези на
изобразяваното животно (Онайко 1976; Ильинская 1971: 79; Хазанов,
Шкурко 1978: ; Переводчикова 1994: 45; Погребова, Раевский 1992: 116;
Кантарович 1997).
Мотивът „тревопасно животно“ е представен от лосове/козли с
обърната назад глава в каноничната за скитското изкуство поза с подгънати под торса крака. Подобни изображения се срещат по цялата територия на разпространение на скитския животински стил от Дунав на
запад до Сибир и Средна Азия на изток.
Голямата кръстовидна апликация от Варненския археологически
музей типологически и стилово принадлежи на източно днепърския локален вариант на скитската култура. Отделни елементи на мотива „свит
на кълбо хищник“ позволяват апликацията да се датира сравнително
късно в серията, а имено в края на 6 – първата четвърт на 5 в. пр. Хр. По
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всичко изглежда тя е вносен предмет, а появата ѝ в тракийските земи е
резултат от политическите взаимоотношения между Одриското царство
и Херодотова Скития.
За разлика от варненската другите две апликации от Североизточна
България притежават специфични белези, които не отговарят изцяло на
разработените за скитските предмети класификационни признаци: центърът на апликацията от с. Добри дял, Великотърновско (обр. 6), е неорнаментиран, а центърът на изделието от фондове на НИМ е обозначен
с образа на тревопасно животно вместо конвенционално разположения
там хищник (обр. 5). Нарушаването на достатъчно строгите иконографски схеми би могло да бъде резултат от копирането им от тракийските майстори. Процес, по време на който се възпроизвеждат чуждите за
местната култура статусни изделия, но за майсторите и за потребителите им остават непонятни иконографските норми и семантиката им. От
друга страна, признаците на отстъпление от канона биха могли да бъдат
следствие от сложните процеси на трансформация на изходните образци в чуждокултурна среда или резултат от общите закономерности в
развитието на животинския стил в средноскитския период.
От кръстовидната апликация от НИМ са запазени само трите къси
рамена (обр. 5; Маразов 2003). Те са ажурни, зооморфността им е постигната посредством най-яркият и специфичен образ на скитския животински стил, който не се среща в никоя друга изобразителна традиция – „свит на кълбо хищник“ (Ильинская 1971: 71 – 74; Сорокин 1972:
75 – 76; Полидович 2001: 25). Центърът на апликацията е отбелязан с
елен с подвити задни, изправени предни крака и обърната назад глава.
Всеки един от тези образи е част от градежните елементи на скитските
кръстовидни апликации от 4 тип (тип Волковци), а стилът им е присъщ
за нормите на скитското изкуство от първата половина на 5 в. пр. Хр. За
типа Волковци доминиращ се явява изобразителният мотив „нападащ
елен хищник“ (обр. 1: 7 – 8).20 Той е използван за изработването на късите рамене и за обозначаването на центъра на първи вариант на типа (обр.
1: 8; Полiдович 2000: 37)21. При втория вариант късите страни отново са
разработени с „нападащ елен хищник“, докато центърът им е отбелязан
със „свит на кълбо хищник“ (обр. 1: 7; Полiдович 2000: 37)22.
Иконографията на кръстовидна апликация от НИМ няма точни
аналози. Не са известни екземпляри, в центъра на които да е изобразено
тревопасно животно, или такива, късите рамена на които да са образувани само от мотива „свит на кълбо хищник“.
Еленчето върху апликацията от НИМ е с изправени предни крака,
подобно на всички останали апликации от типа Волковци, а позата му
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с обърната назад глава е идентична с тази на апликациите от 2 вариант на типа. Животното е с тясна издължена муцуна – признак, който
в Причерноморието се появява през прехода към класическата фаза на
скитската култура, когато в Северното Причерноморие се наблюдава отказване от традициите на архаичното скитско изкуство и започването
на нов етап в развитието на животинския стил (Полидович 2010: 195).
Мотивът „свит на кълбо хищник“ е един от най-строго нормираните образи на скитското изкуство. Редица негови структурни признаци:
условност при предаването на видовите белези, пълно профилно възпроизвеждане на фигурата и позата му позволяват изкуството да бъде
определено като каноническо, да се говори за единството на „животинския стил“ на цялата територия на „скитския свят“ (Яценко, Раевский
1980: 104) и то да се разграничава от другите художествени традиции
(Полидович 2001: 25 – 34; Ильинская 1971: 71 – 72; Сорокин 1972: 75 – 76;
Полидович 2001: 25; Кантарович 2014: 66 – 68). Стилът на изпълнение е
присъщ за скитското изкуство от първата половина на 5 в. пр. Хр.: меки
обеми на тялото, вълчи характеристики на хищника, разтворена паст
с утрирани зъби, трипръсти лапи, преобразувана в орлова/грифонова
глава опашка23 (Маразов 2003). Краят на 6 в. пр. Хр. е времето, когато
настъпва почти пълна смяна на иконографската традиция при изобразяването на животното и то се превръща от образ-понятие за хищник
(Переводчикова 1994: 22 – 26, 42 – 47) в агресивен героичен звяр-вълк с
подчертани зъби и нокти.
Обща е семантиката на изобразителния текст от Варна и на всички изделия от типа Волковци: взаимоотношението между хищни и тревопасни животни. Тема, която в скитските апликации е разработена на
всяко едно от рамената, а в нашия екземпляр е условно изразена чрез
смисловото им свързване в единно изобразително поле: позата на елена
е близка до тази, която е свойствена за жертвата, нападната от заобиколилите я вълци.24 Също както сцените на борба, така и самостоятелните
образи на хищник и на тревопасно, разкриват взаимната обвързаност
между нападател/разкъсвач и мирна и обречена жертва. Те очертават
универсалния знаков комплекс на скитското изкуство и в зооморфен
код моделират „митологичното пространство“, образувайки организиран текст, чрез който се изразява конфликтът и преди всичко глобалният конфликт между живота и смъртта и ключовата идея за жертвата като
необходимо условие за възраждане на живота и поддържане на порядъка във вселената (Раевский 1985: 122 – 124 , Бородовский 1994: 83 – 89).
Идеи, които в социален план легитимират йерархичността на обществената организация, структурирана по линията „доминация – подчине-
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ние“ и визуално пресъздават идеология, която легитимира и предопределя мястото и функцията на отделните класи и социални групи. Архаичното изкуство никога не създава чисто „декоративни“ композиции, а
възпроизвежда фундаментални митологични/идеологически представи
(Лотман 1973: 17 – 19). Художественото творчество се осъществява не
посредством копирането на определен първичен образец, а чрез пресъздаването на идеите в разпознаваеми / припомняни образи-понятия
и метафори (Лотман 1973: 19). А това неминуемо води на практика до
несъвпадения между конкретните изображения при идентичност на вътрешната структура и смисъл (Полидович 2001: 27).
Очевидно, макар и единична, апликацията от НИМ представлява
самостоятелен вариант на типа Волковци и трябва да бъде определена
като изделие на скитската култура. А трансформацията на канона може
да бъде обяснена както със закономерностите в художественото пресъздаване на един от редицата възможни варианти на основната митологична тема, така и с дълбоките и резки преобразования в скитското
изкуство, настъпили при прехода към класическата му фаза (Алексеев
2003: 193 – 194; Полидович 2009: 483).
Кръстовидната апликация от с. Добри дял, Великотърновско (обр.
6; Агре 1994: 29 – 37), в голяма степен се отличава от скитските. Късите
рамене са оформени като долепени с муцуните си една до друга протоми на тревопасни животни, центърът е оставен неорнаментиран, а върху дългата страна са разположени глави на хищни животни, възможно мечки. Типологически изделието принадлежи на големите скитски
кръстовидни апликации от първи тип, късите рамене на които описват
главата на копитно животно (Полiдович 2000: 36). Най-близък паралел
на късите страни на нашата апликация е изделието от Енкивци, Полтавска област, което се разглежда като представител на ранните екземпляри (обр. 1: 6; Полiдович 2000: 43). Могат да се посочат и аналогии
на украсата на дългото рамо – това е случайната находка от Армъшоая,
Румъния, принадлежаща на олбийския тип и датирана в 5 в. пр. Хр. (обр.
1: 5; Măndescu 2010: cat № 20). Но при никой от известните екземпляри
абрисът на късите рамене не напомня главата на хищно животно в анфас, а на всичките центърът им е отбелязан с мотива „свит на кълбо
хищник“. Различава се и техниката на изпълнение на украсата. Докато в
скитските апликации тя е релефна, то в апликацията от Добри дял тя е
врязана и линеарна.
В апликацията от Добри дял се забелязват редица нарушения на
скитския канон. Те са както на ниво иконография, така и на ниво изобразителни мотиви и прийоми. Неспазването на задължителните норма-
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тивни признаци се проявява в композиционни трансформации и в изменение на стила, а това предполага, че предметът е изработен в инокултурна среда от местен майстор, когато се пресъздават чуждите статусни
изделия, но за производителите и за потребителите им остават непонятни иконографските норми и семантиката им. И макар че основните
образи отново да са хищни и копитни животни, базисното значение на
текста е видимо променено. Очевидно, това е причината в изделието от
Добри дял да не присъства образът на свития на кълбо хищник. Смисълът му явно е останал непонятен и затова не е бил възприет и е изпаднал
от образния фонд на тракийското изкуство от 4 – 3 в. пр. Хр., въпреки
наблюдаваното многопланово сходство между скитския и тракийския
вариант на животинския стил.25
Кръстовидните апликации от територията на Одриското царство
свидетелстват за сложните пътища на формиране на тракийския животински стил, който преминава през различни етапи, създава локални
варианти, възприема, отхвърля и преработва мотиви и изразни средства
от съседни художествени стилове, един от които е структурно близкият
му скитски животински стил. Големите кръстовидни апликации подкрепят тезата за наличието през 5 в. пр. Хр. в тракийската култура на скитски художествен хоризонт, представен с украси за конска амуниции и за
оръжия. Вероятно появата на част от скитските предмети в тракийските
земи се дължи на обмяната на дарове между аристократичните елити, на
обичая да се подарява кон заедно с украсата му (Маразов 2003), но друга
част вероятно са се появили в резултат на етнически премествания и
военни конфликти. Показателно, големите кръстовидни апликации се
явяват в Тракия в края на 6 – първата четвърт на 5 в. пр. Хр. – времето на
преход между архаичния и класическия период на скитската култура,26
когато в степите и лесостепите на Причерноморието от източните региони на Евразийските степи нахлуват нови вълни номади. Този силен
източен импулс е вероятно една от причините за наличието на редица
елементи от скитската култура в северните части на Балканите, а също
така и до възможно проникване на някаква група скити в пределите на
Одриското царство. Събитие, което Херодот свързва с ответна реакция
на скитите на похода на Дарий I (Алексеев 2003: 194). Вероятно скитите са били асимилирани сравнително бързо в тракийската среда (Мелюкова 2001: 20 – 32), за което възможно свидетелство е и кръстовидната
апликация от Добри дял.
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БЕЛЕЖКИ
1 
За

термините персо-анатолийско, гръко-персийско и ахеменидско изкуство вж.
Draycott 2010: 1 – 3 с цит. лит.; Šmotláková 2014: 40.
2 Анималистичното

изкуство, разпространено през 8 – 3 в. пр. Хр. в степния и лесостепния пояс на Евразия, се обозначава в научната литературата с различни нееднозначни и условни по съдържание и обем термини: „скито-сибирски животински
стил“, „скитско изкуство“, „скито-сибирска традиция“, „евразийски животински
стил“, „скито-сарматско“ изкуство и др. За яснота в тази работа под термина „скитски животински стил“ ще се разбира изкуството, което се развива в Кубанския, Днепърския, Северно Черноморския и Кавказкия регион на Евразия (Богданов 2006:14,
16 – 18).
3 
Теза, която най-ярко е защитена от Ив. Венедиков (Венедиков, Герасимов 1973:
119 – 120).
4 
Сходството между скитския и тракийския вариант на животинския стил е ясно видимо на всички семиотични нива – структура, образност и сюжетност.
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5 
Според

Мелюкова особеностите на тракийския животински стил са ясно забележими още в края на 6 и 5 в. пр. Хр. (Мелюкова 1989: 104).
6В
 Арабаджийската могила е намерен скитски тип начелник (Филов 1934: 134, № 10,
обр. 159). Той е между идентификационните артефакти за днепърския вариант на
скитската култура от първата половина на 5 в. пр. Хр. (Ильинская 1968: 76). За разлика от откритите начелници в скитските могили и в могила № 1 от Големаните (Църов
2008: 97, обр. 75, 78) предметът не е обвързан контекстуално с конската амуниция.
Напротив, той е открит в женско погребение, и вероятно е с променена първоначална функция. За още един с неизвестно местонахождение съобщава Иван Църов
(Църов 2008: 97).
7 
В подмогилна гробница е открито бронзово огледало (Филов 1934: 225, обр. 227;
Treister 2003: fig. 5; Treister 2010: fig. 4:1). Този тип огледала са дело на гръцки майстори от района Олбия, основният им район на разпространение е Северното Черноморие и типът няма преки аналози с късноархаичните огледала от Гърция и Мала Азия
(Treister 2003; Treister 2010: 110).
8 
Известни са над 30 апликации (Полидович 2009: 477).
9 
За датирането на кръстовидните апликации вж. Полидович 2010а: 222; Алексеев
2003: 155
10 
Територията на култура Фериджиле (Мелюкова 1979: 89 – 103, рис. 29)
11 
Територията на култура Бирсешт (Мелюкова 1979: 89 – 103, рис. 29)
12 
От Карпато-Дунавския регион са известни почти двойно повече находки, отколкото от територията на скитската култура. Въпреки това изводът на Граков за хронологическа и стилова зависимост на първите от вторите (Граков 1947: 35) остава
валиден (Полiдович 2000: 43 – 44; Полидович 2009: 480).
13 
В тази работа се използва номенклатурата и наименованията от класификацията,
предложена от Полидович, в която са обхванати почти всички известни до 2000 г.
кръстовидни апликации (Полiдович 2000: 35 – 48).
14 
В литературата е остродискусионен въпросът за произхода на кръстовидните апликации и за мястото на производството им. Едната група изследователи смятат, че
част от предметите са дело на гръцки майстори от Олбия (Шкурко 1969: 36; Ильинская 1971: 79; Погребова, Раевский 1992: 116; Мелюкова 1989: 102), а останалите са
резултат от копирането им в скитска среда (Граков 1947). Втората група автори отстояват скитския произход на апликациите и полицентричния характер на производството им (Онайко 1966: 172; Скуднова 1988: 27; Ольговьский 1995; Полiдович
2000; Полидович 2009: 482).
15 
Апликацията принадлежи на пруто-сиретската група. Тя е открита в могила 1 от
некропола Бирсешти (Măndescu 2010: 18 – 29,cat. № 39), датирана е в края на 6-първата половина на 5 в. пр. Хр., а стилът на изграждането на образите е синхронен с
олбийската кръстовидна апликация (Полiдович 2000: 45)
16 
В литературата типът често е наричан „олбийски“, поради намирането на първата
такава апликация в некропола на гръцката колония Олбия.
17 
Олбия, некропол, пог.10/1912; Аксай, мог. 3, пог. 3 (Астраханска обл.), Дугино (Ростовска обл.), Бисершт (Румъния), Хотин (Словакия), Армешоая (Румъния), Комарно (Унгария) – вж. Полiдович 2000: 37, рис 2: 1 – 6, 8.
18 
Мотивът „олбийски тип орлова глава“ не е многоброен, макар че отделните му елементи намират многочислени аналогии между архаичните скитски орлови изображения (Полiдович 2000: 41; Полидович 2009: 482).
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19 
През

архаичния период главата на хищника е изградена от три съединени кръгчета, обозначаващи ухото, окото и ноздрите, т. н. келермерски тип (Шкурко 1969: 36;
Ильинская 1971: 79; Погребова, Раевский 1992: 116; Кантарович 1997).
20 
Сцените на нападение и разкъсване на мирно копитно животно от хищник/фантастичен звяр се появяват в скитския животински стил в края на 6-началото на
5 в. пр. Хр. под влиянието на древногръцкото изобразително изкуство (Переводчикова 1994: 55, 153).
21 
От първия вариант на типа Волковци са известни 2екземпляра от източните лесостепни райони на р. Днепър: Опишлянка и Гусарка (Полiдович 2000: 37, рис. 1: 4 – 9).
22 
От втория вариант на типа Волковци са известни 5 екземпляра. 2 предмета от Украинската лесостеп – Волковци мог. 2/1897 и колекция Боткин; 1 от Румъния – мурешка група – Теюш и 2 от среднодунавската група – Мезолак, Унгария и Желизовце,
Словакия (Полiдович 2000: 37, рис. 1: 4 – 9).
23 
В началото на средноскитския период се в изкуството се появява подчертаването
и превръщането на отделните части на фигурата на звяра в допълнителен животински образ: рогата, ноктите, опашката се преобразуват в орлови/грифонови глави
(Мелюкова 1989)
24 
В редуциран вариант сюжетът „борба на животни“, в който е показана само плячката,
се явява многократно в скитското изкуство (вж. Piotrovsky 1986: Pl.21,49,58,62,67,98).
25 
Трако-скитските взаимоотношения активно продължават и през 4 в. пр. Хр. Във
втората половина на века в редица богати могили от южното Приднепровие се
появяват изделия на тракийските ателиета, а тракийското изкуство оказва силно
влияние върху скитския животински стил (ср. Мелюкова 1979: 106 – 107; 1976; 1989;
Маразов 2003).
26 
Преходът между архаичния и класическия период на скитската култура се датира
приблизително между 515 – 495 г. пр. Хр., период който исторически съвпада с похода на Дарий I в Тракия и Скития и след който в историята на Скития произтичат
значителни изменения (Алексеев 2003: 194)
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Обр. 1. Кръстовидни апликации (по Полидович 2009): 1 – Олбия, погр. 12 (1910);
Аксай-I (района на р. Волга); 3 – х. Дугино (р. На Дон); 4 – Бирсешти (Румъния); 5 –
Армъшоая (Румъния); 6 – с. Енковци (източна Днепровска степ); 7 – колекция Боткин
(Днепровска лесостеп); 8. с. Гусарка (Северно Приазовие).
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Обр. 2. Кръстовидни апликации от Карпато-Дунавския регион (по Полидович
2000): 1, 2 – Унгария; 3 – Велка Маня (Словакия); 4 – Хотин (Словакия); 5 – Мадараш
(Румъния); 6 – Шейка Мике (Румъния); 7 – Алба Юлия (Румъния); 8 – Комлод
(Румъния); 9 Чанителек (Унгария); 10 – Сендро (Унгария); 11 – Кошице (Словакия).
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Обр. 3. Кръстовидна апликация
от фондовете на Варненския
археологически музей

Обр. 4. Кръстовидна
апликация от Олбия
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Обр. 5. Кръстовидна апликация от фондовете на НИМ

Обр. 6. Кръстовидна
апликация от Добри
дял, Великотърновско

ОБЩЕСТВО И КУЛТУРА В ТРАКИЙСКИ
И АНТИЧЕН ЦЕНТЪР КАБИЛE
Мариана Праматарова
Докторант – Университет по библиотекознание
и информационни технологии

Резюме
Темата разглежда обществения, културен и религиозен живот в столицата на
тракийската държава през ІІІ в. пр. Хр. – град Кабиле, който през римската епоха се
превръща във важен военен лагер на провинция Тракия. Въз основа на намерените при
археологически разкопки артефакти се прави опит за изясняване на обществения
живот в древния град, вярванията, ритуалите и бита в Тракия.

Д

ревният култов център Кабиле е познат на науката. К. Иречек
правилно е локализирал мястото като тракийско селище и го
е обозначил топографски. Древни гръцки и римски източници също
отбелязват исторически и географски съществуването на Кабиле от
началото на ІІІ в. пр. н. е. Голямото тракийско светилище край Зайчи
връх, близо до завоя на р.Тунджа, е познато под името „Хисарлъка“. На
Зайчи връх археолозите откриват останки от каменни сгради с добре
обработени каменни блокове, а платото е акрополът на тракийския
град. Върху една от скалите е изсечен релеф на Великата майка на боговете – Кибела, която дава наименованието на селището. В. Найденова
смята, че са открити основите на първия граден храм в Кабиле, приютявал някога и първото култово изобразяване, до което вярващите са
стигали през внушителна порта, изсечена в скалата, покрай свещеното
пространство1.
На ритуалното светилище в скалния релеф се забелязва женска фигура в седяща поза, с дълги коси, облечена в надиплена дреха, с вдигната
лява ръка към гърдите. На коленете ѝ се спира лъв, видно от достигналите до наши дни глава и една предна лапа. Това е образът на Кибела –
майка на боговете и повелителка на природните сили, господарката на
планините, горите, зверовете и плодородието – главно женско божество,
символ на съзидателно начало.
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От късножелязната епоха Д. Гергова и И. Илиев при археологическите разкопки на терена са открили голям брой ями, в които са намерени кости и фрагменти от съдове, работени на колело и ръчно (амфори, делви, дълбоки паници ,чаша с дръжки и др.). Това показва, че тези
предмети за бита са изработени по времето на най-големия разцвет на
тракийския град Кабиле. Най-голямо количество керамика е открита от
ранножелязната епоха на Хисарлъка, където са намерени две каменни
брадви – свидетелства за уседнал живот с хилядолетна история2.
Вярата на траките в безсмъртието е описана в научната литература
като първоизточник на основната им религиозно-политическа доктрина
орфизма. И до днес значението на тракийския херой, който съществува
в много надгробни плочи в Тракия се приема нееднозначно от изследователите – някои приемат, че мъртвите се идентифицират с тракийския
херой-конник и образът му е знак, че погребаният ще остане безсмъртен
герой, а други, че става въпрос за бог, най-често отъждествяван с Тракийския конник е Дионисий, който дарява вечен живот на почитателите си
и е приел иконографията на главен бог на траките през римската епоха.
Двата култа – на Дионис и Тракийския херос се преплитат3. Е. Пенкова
класифицира различните мотиви в иконографията на отделните паметници, според религиозните идеи и значения, въплътени в Дионис. При
проучването на паметниците от римската епоха тя разграничава тези,
които произхождат от гръцката традиция с познатите типове, и тези,
които отразяват местни вярвания и религиозни представи на траките
от най-ранна древност. Изучавайки тракийските епитети, някои учени
считат, че на оброчните плочи се представя синкретичен образ между
Дионис и Тракийския херос (Д. Дечев например тълкува името Дионис
Асдулес като „бог, който раздвижва, вълнува змията, или ездач“).
Оброчни плочки на Тракийския херос и голям релеф на конника
са намерени при разкопките в Кабиле и се съхраняват в археологическия музей. В експозицията на музея може да се види и релеф на Трите
нимфи, птицата на Зевс – орелът, колони, статуи на божества и други
артефакти. В Тракия релефите на трите нимфи са с разнообразна иконография. При римляните богините са известни като грациите, а при
гърците като харити. Това обикновено са три голи млади жени, които
танцуват, хванати за ръце или за раменете. Средната от тях е в гръб, а
двете са с лице към зрителите. Създава се усещане за танцуване в кръг.
Често в ръцете на нимфите има някакъв предмет със символно значение – съд с вода, цвете, огледало, житни класове, ябълка, мидена черупка и други подобни, означаващи плодородие, изобилие, благодат, дори
са изобразявани с факли или канделабри, което подчертава функцията
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им на пазителки на светлината, подобно на Артемида. Връзката на Зевс
и Хера с трите нимфи също е известна от много паметници. Нимфите, независимо дали са полски, горски, речни или морски са дъщери на
Зевс и Хера. Функциите им са на покровителки на плодородието, небето
и светлината4.
През елинистичния период градът се развива по терасовидните
склонове под акропола, около градски площад с храмов център, известен
като Артемида-Хеката Фосфорос и олтар на Аполон. През този период
се забелязва тенденцията за почитане на двете богини-майки – Кибела
и Артемида на светилището на Зайчи връх, като постепенно функциите
на Кибела като покровителка на природните сили се пренасят върху Артемида. От образите, сечени върху монетите в Кабиле, е видно, че през
елинистичния период тук се е почитала Артемида-Хеката Фосфорос.
Вероятно тя е била богинята закрилница на града, тъй като нейни изображения с факли в ръцете са намерени и на други култови паметници.
Артемида, като богиня-покровителка на града е представена на оброчна
плочка от ІІІ в., възседнала елен. Култът към богинята-майка има съществено влияние по Средиземноморието от хилядолетия. Зародил се
е с различни имена: Кубаба, Кибеле и др., като не е известно кога този
култ към богинята, повелителка на дивата природа, покровителка на неомъжените жени и девойки и символ на плодородието, се е пренесъл в
Ефес, където е бил построен най-внушителният храм на Артемида. От
поемата на Омир научаваме, че тя е от Йония и е богиня на дивите животни. Един от символите ѝ е числото три, което означава, че има троен
характер – девица, жена и майка. Артемида е закрилница на Марсилия,
Картаген и градове в предна Азия. Наричана е и „царицата-пчела“, от
нейния символ по ефеските монети. Религиозното песнопение на Халимакос, посветено на Артемида, завършва с описание на танца на амазонките. Величественият ѝ храм в Ефес е опожарен през 356 г. пр. н. е. и е
бил най-големият за времето си храм.
Интерес представлява и олтарът на Аполон, намерен на агората в
Кабиле, който потвърждава култа към това божество, видно от изображенията върху монетните емисии. Закрилникът на агората е олицетворявал мощ и благоденствие на народа при граждански спорове. На акропола е открита и бронзова статуетка на Аполон. В Тракия са известни и
релефи с Аполон-конник (с. Ново село, Сливенски окръг, което се намира недалече от Кабиле). Тракийският конник е наричан и бог, и херой. Обикновено той се представя като конник, който се движи спокойно към олтара си с фиала в дясната ръка и поводите на коня в лявата,
или препуска към него, хванал щита и размахал копието си, готов да го
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хвърли по някакво животно – глиган, бик, сърна, елен, дива коза, заек.
Очевидно това е божество, което покровителства лова, защото се представя не само по време на лов, но и когато носи дивеча, а кучетата го
придружават и се радват. По-сложни образи в иконографията на траките са изобразяването на тракийския конник със змията и с придружаващите го прислужници, вследствие на влиянието на гръко-римската епоха. В Кабиле са намерени над 10 оброчни плочки на главното тракийско
божество – конникът Херос, а в околността над 30 броя. Открити са и
фрагменти от плочки на божествата: Немезида, Трите нимфи, Асклепий,
Хигия, Талесфор, Дионис и др.
В тракийския пантеон на боговете Дионис е изобразяван с Тракийски херос, с неизвестна богиня, Хеката, Трите нимфи и Хероса, с Херакъл
и други божества.
През ІІ и началото на І хил. пр .Хр. около светилището на богиня
Кабиле-Артемида, разположено на Зайчи връх, възниква тракийският
град Кабиле.
В началото на ІІІ в. пр. Хр. при царете Спарток и Скосток, Кабиле
е столица на тракийската държава. По средата на ІІІ в. пр. н. е. Кабиле е
единственият град от вътрешността на Тракия със собствено монетосечене. Д. Драганов изследва нумизматичния материал от Кабиле от самото начало на монетното обращение до кулминацията през ІV – V в.,
откъдето извлича научна информация за характера и особеностите на
монетната циркулация, за типовете монети, циркулиращи в Кабиле, за
посоката и интензитета на търговските отношения в града, за религиозните култове на населението и тяхното развитие, за мястото и ролята на Кабиле в политическото и икономическото развитие на Тракия.
В периода ІV – ІІ в. пр. н. е. градът има интензивни търговски контакти
с егейския свят. Кабиле е разрушен от римляните през 72 г. пр. Хр. От
ІІ в. сл. Хр. градът е един от най-важните римски военни лагери в провинция Тракия. От римския период е изградената базилика, градът е доукрепен с допълнителна крепостна стена, жилищни и стопански сгради,
кула, имало водопровод и римски терми. Има многобройни паметници,
свидетелстващи за религиозния живот на населението в Кабиле през
римския период – от гръцки надписи научаваме за политико-икономическата история на града, а именно, че са издигнати статуи от преселници-търговци в чест на Херакъл Агорейски. Това също е почитано
божество в Тракия. Култът към него се свързва с войската, а тук е популярен като покровител на търговията. С култа към Херакъл са свързани
няколко паметници – олтар, статуя, бронзови статуйки, мраморни торсове и фрагмент от оброчна плочка.

Общество и култура в тракийски и античен център Кабилe

След приемането на християнството през 313 г. Кабиле става епископски център. Градът е окончателно разрушен от аварите в края на
ІV в. През ХІ – ХІV в. върху руините на античния град съществува малко
средновековно селище.5
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Резюме
В научната литература има значителен брой изследвания, които разглеждат
въпроса за произхода, територията и културата на траките. Слабо са застъпени
обектите от късната елинистическа епоха, което се дължи на липсата на такива
селища или на проучените части от тях в много малки мащаби, както и на вторични им белези – некрополи, светилища, находки, монети и съкровища.
Целта на доклада е да се представят накратко публикуваните резултати от
различни регистрирани и проучени обекти, намиращи се в близост и по десния бряг на
р. Дунав, които допринасят за попълване на празнините за тракийското племе гети
през II в. пр. Хр. – I в. пр. Хр. и връзките му с околния свят.
Направеният кратък преглед на проучените макар и в малки мащаби гетски
обекти от късната елинистическа епоха, разкриват в различна степен важни аспекти от бита, поминъка и религиозните практики на населението им. Откритите
фрагменти от вносни амфори, монети и други предмети са били признак за състоятелност на притежателите си. Те показват икономическите контакти с егейския/
останалия свят. Само селището от късноелинистическата епоха, което е възникнало върху руините на проучваната гетска столица Хелис от ранноелинистическата
епоха (при Югозападния квартал от поляната в Сборяново), е представено до момента, прецизно по всички вторични белези: жилищни структури, находки, светилище,
некропол и монети.

В

научната литература има значителен брой изследвания, които
разглеждат въпроса за произхода и територията на траките.1
Освен направените анализи на писмените извори, са регистрирани и
проучени селища, крепости, поселения и некрополи. Проследено е родословието на тракийските царе през късната елинистическа епоха.2 Коментирани са промените, които настъпват в Североизточна Тракия през
III – I в. пр. Хр.3 Като етногенетична зона е разгледано древното Евразийско етническо пространство и Долния Десен Дунав.4 В съпоставителен
план подробно са разгледани процесите на урбанизация във вътрешните райони на Тракия през VI – I в. пр. Хр., като изследователят подчерта-

318

Преглед на гетски обекти от Късната елинистическа епоха...

ва, че слабото застъпване на обектите от късната елинистическа епоха
се дължи на липсата на такива селища и вторичните им белези – некрополи, светилища, находки, монети и съкровища.5 Вече три десетилетия
проф. Тотко Стоянов проучва гетската столица Хелис в Сборяново. На
базата на данните от селищната мрежа, некрополите, монетните съкровища от Югоизточна Румъния и Североизточна България, той очертава
ядрото на гетската държава през IV – III в. пр. Хр. Територията обхваща земите от басейна на Янтра при старото средище в района на Борово на запад, на юг до крепостта при Кралево, като на североизток се
включват крепостите при Шуменското плато към Воеводското и Стана
плато с големите укрепени селища при Лиси връх и Стана. Също така
от крепостта на в. Голямо Елеме при Каспичан, укрепеното селище при
Драгоево на югозапад и крепостите по западната периферия на Провадийското плато при Янково, Костена река и при Могила на югоизток.
След Стана границата продължава на север по долината на Суха река до
ез. Олтина. Там ок. 275 г. пр. Хр. възниква укрепено гетско селище при
Сату Ноу. На север от Дунав се включват земите от долните течения на
Арджеш – Дъмбовица, докъм Яломица и Ведя.6
Целта на доклада е да се представят на кратко публикуваните резултати от различни регистрирани и проучени обекти, намиращи се в
близост и по десния бряг на р. Дунав, които допринасят за попълване
на празнините за тракийското племе гети през II в. пр. Хр. – I в. пр. Хр. и
връзките му с околния свят.
През 2012 г. Проф. Т. Стоянов обобщи и представи постигнатите резултати от проучванията на Югозападния квартал на гетската столица
Хелис в Сборяново, които са отчетени през археологическите сезони от
2005 – 2012 г. Подемният материал сред руините от двете страни на разкритата стена I е датирана в кр. III – II – I в. пр. Хр. Като най-близък паралел в укрепителните съоръжения се посочва укрепеното гетско селище
при Сату Ноу. Те е било с изявени търговско-икономически функции,
възникнало на брега на р. Дунав във втората четвърт на III в. пр. Хр. и
продължило да се развива до втората половина на века и през I в. пр. Хр.7
Проучвателят обстойно представя етапите на изследване и резултатите
от проучените късноелинистически структури от североизточната част
на „поляната“. Към късната елинистическа епоха принадлежат разкритите жилищни структури при огнища № № 58, 62, 63 и частично запазени есхари. За жилищния им характер свидетелстват откритите цели и
фрагментирани части от хромелни камъни, тежести за стан, прешлени
за вретено, точилни камъни, железни ножчета, инструменти и други
предмети от бита. Те носят сведения за поминъка на населението. От-
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критите там дребни предмети от глина се свързват с домашните култове. Амфорните дръжки и печати, също са датирани в късната елинистическа епоха, като свидетелстват за търговските контакти с центровете
Родос и Синопе. Откритият фрагмент от устие и тяло на купа с релефна
украса се отнасят към продукцията на ателие „Плагиат“, което е работило в някой от големите центрове на малоазийска Йония. Фрагментираната трапезна и кухненска керамика работена на ръка и на колело от
обособените комплекси КС-1, КС-2 и КС-3 и около тях е детайлно представена. Репертоарът включва: гърнета с цилиндричен силует и пластична украса, т. н. „фруктиери“, чаши от типа „дачика“, капаци, малки
съдчета. Откритата в КС-2 фибула е с паралели от територията на дн.
Румъния и Северното Черноморие с дата ок. I в. пр. Хр. – I в. сл. Хр. Според проучвателя, тя потвърждава горната хронологическа граница на
комплекса. Целият подемен материал е подробно анализиран, датиран
и е направена препратка към съответните паралели от други синхронни обекти (тракийското светилище при Демир баба теке, селището при
Сату Ноу, тракийски ямен комплекс при Русе, късноелинистическа керамика открита при проучването на римския кастел Сексагинта Приста, късноелинистическа керамика от римската крепост Скаидава – североизточно от с. Батин, късноелинистическата керамика от средновековния гр. Червен и др. с цитираната към тях литература). На базата на
сходството на откритата керамика от тракийско светилище при Демир
баба теке, проучено от Ана Балканска, както и датираните в I в. пр. Хр.
две монети на Дирахион, изследователят предполага, че континуитета в
използването на това светилище и структурите около него е допринесъл
за съживяването на живота и на провлака, макар и в по-ограничен мащаб. Позовавайки се на информацията от Й. Стефанов, за намерените
в източния край на провлака девет погребални урни с пепел, овъглени
кости и различни дребни погребални дарове, проф. Т. Стоянов допуска,
че тези семпли гробове с кремация принадлежат към плосък некропол
от късната елинистическа епоха, който бележи източната граница на
късноелинистическото селище от провлака, чието име остава все още
неизвестно.8
При направените наблюдения върху 146 некропола от периода
V – I в. пр. Хр. в Североизточна България, Р. Радев обобщава, че те са разположени в близост до важна хидрографска мрежа, върху доминираща
природна даденост и търсена пространствена обвързаност, чрез визуална връзка с древните селища.9 Ситуирането на вече споменатия некропол от късноелинистическото селище, вероятно е свързано с наследени
практики от ранноелинистическата епоха, когато при гетската столица
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Хелис са се обособили двата могилни некропола – Източен и Западен. В.
Сърбу изследва пограбалните практики при гето-даките (II в. пр. н. е. –
I в. от н. е.) в т. н. Карпато-Дунавски регион. Той счита, че отсъствието
на гробове не може да се свързва с „обезлюдяване“ в тази динамична
епоха. Направените археологически проучвания предоставят сведения
за различни погребални практики. От изследваните 25 могилни погребения, само 13 са плоски гробове с трупоизгаряния, които по гробно
устройство и инвентар са отнесени към простолюдието.10 Има и некрополи, които са съществували IV в. пр. Хр. – III в. пр. Хр. и II в. пр. Хр. –
I в. пр. Хр., какъвто е случаят при Зимнич в Телеорман, Влашко. От материала става ясно, че и през късноелинистическата епоха продължава
практиката за принасяне на коне в жертва. Те са поставяни в различни
съоръжения – ями. В някои случаи липсват части от скелета на коня,
като при кон № 8 или се среща частично обагряне, вероятно с очистителна цел, както е при кон № 13 от некропола при Зимнич.11 Северно от
с. Житница са разположени две могили, в които са открити погребения
от V – н. IV в. пр. н. е. и значително по-късни от I в. пр. н. е. – II в. от н. е.
Изследвайки ги, М. Домарадски оставя отворен въпроса кои обичаи са
дали право на това съжителство.12
През последните години в научно обръщение навлизат резултати,
които съдържат материали отнесени към късноелинистическата епоха
от проведени археологически проучвания на различни обекти от територията и региона на Русе. Керамичният репертоар е подробно анализиран, систематизиран и представен с конкретни паралели от В. Върбанов.
През 1974 г. Д. Станчев проучва римската крепост Скаидава, която се
намира на североизток от с. Батин. Сред представените находки са и откритите в тракийски пласт, датирани в периода II в. пр. Хр. – I в. пр. Хр.
В. Върбанов представя късноелинистическата керамика от проучения
обект и отбелязва, че не са открити жилищни структури. Той допуска
находките да са от нерегистрирани ями.13
По наблюдения на проведени теренни изследвания в Русенския край
Д. Иванов обобщава, че в много селища по дунавското крайбрежие без
изключение животът продължава до идването на римляните. Той смята,
че всички римски кастели (без Ятрус) са разположени върху съществувалите по-рано стари тракийски селища. Поради ограничените и непълните археологически изследвания, не е възможно да се говори за топографски континуитет. В Батин, Пиргово и Мечка между находките са
открити и фрагменти от местна щампована керамика със сив цвят, която
е близка по изработка и мотиви с находките от левия бряг на реката, които са датирани във II в. пр. Хр. – I в. пр. Хр.14
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Върбанов представя керамиката от тракийския ямен комплекс
при Русе с типология и аналози. Той я датира в периода II в. пр Хр. –
I в. пр. Хр. – I век и смята, че тези комплекси функционират от края на
II в. пр. Хр. – н. I в. пр. Хр. до третата четвърт на I век, като зенитът му
вероятно е през I в. пр. Хр.15
Късноелинистическата керамика от проучванията през 2008 г. в територията на римския кастел Сексагинта Приста е представена каталожно от ненарушени тракийски нива и ями от № 47 до № 74. Откритите
материали са датирани в I в. пр. Хр. – I век.16
По време на проведените спасителни разкопки на територията на
римския кастел Сексагинта Приста през 2009 г. са изследвани десет ями
от № 75 да № 82. А част от тракийския ямен комплекс. От откритите през
сезона общо 1927 бр. фрагмента тракийска керамика, 1354 бр. са определени като фрагменти от съдове работени на ръка, а 573 бр. фрагменти –
работени на бързо колело. От посочените само информативните фрагменти, позволяващи определяне на типа съдове от двете главни групи
са 246 бр. За изработването на прецизния каталог при анализирането
на керамиката В. Върбанов използва типологията и хронологията на I.
CRIŞAN от 1969 г. и др. Наблюденията му водят към заключението, че
хълмът до р. Дунав, в западната част на съвременния град Русе е бил
сакрална територия, където местното гетско население е извършвало
своите религиозни практики. В периода II в. пр. Хр. – I в. пр. Хр. до края
на I век там са разположени стотици ями. На тази свещена територия
през II век е изграден храм, който с поправки и преустройства функционира до 70-те години на III век.17
През 2011 г. В. Върбанов обработва непубликуваната керамика от
късноелинистическата епоха, която е открита в тракийски пласт при
проучването на средновековния град Червен. Той я разглежда в две основни групи. Керамика работена на ръка и на колело. За нейни най-близки паралели посочва съдовете от ямния комплекс в Русе, както и в синхронни обекти от територията на Румъния. Запазените амфорни фрагменти се отнасят към „псевдокоския тип“ широкоразпространен през
периода I в. пр. н. е. – първата половина от I век. Въз основа на проучванията и анализа на подемния материал, изследователят обобщава наблюденията. Той смята, че на хълма, където е разположен средновековният Червен, е имало късноелинистическо селище, което е унищожено
при подравняване и строеж през по-късните епохи. Остава открит въпросът за неговите функции и ролята му до завладяването на тези земи
от римляните. Също така не е ясна и връзката на селището с „тракийската крепост“, която се намира на 3 км южно от с. Червен.18
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Сред публикуваните десет монети от периода V в. пр. Хр – I век, открити по време на археологическото проучване на Сексагинта Приста
през 2015 г., присъстват и имитации на драхми, тип „Александър III –
Филип III Аридей, датирани в ср.-кр. на II в. пр. Хр.19
През 80-те и 90-те години на XX век също са коментирани обекти и
единични находки. Л. Бобчева съобщава за 45 златни монети датирани
в II – I в. пр. Хр. от землището на с. Житница.20 В района на Силистренски окръг се допуска, че съществуват седемнадесет селища, които не са
точно локализирани. Находките от тези територии се датират общо в
IV – I в. пр. Хр. Откритата бронзова фибула е отнесена към II в. пр. Хр.21
От направения кратък преглед на проучените макар и в малки мащаби гетски обекти от късната елинистическа епоха, разкриват в различна степен важни аспекти от бита, поминъка и религиозните практики на населението им. Откритите фрагменти от вносни амфори, монети
и други предмети са били признак за състоятелност на притежателите
си. Те показват икономическите контакти с егейския/останалия свят.
Само селището от късноелинистическата епоха от поляната в Сборяново, което възникнало върху руините на Югозападния квартал на Хелис е
представено до момента, прецизно по всички вторични белези: жилищни структури, находки, светилище, некропол и монети.
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В ПАМЕТ НА ГОШО И НАШЕТО ПРИЯТЕЛСТВО!
НУМИЗМАТИЧНИ ДАННИ ЗА СИНКРЕТИЗМА В
КУЛТА КЪМ ТРИТЕ НИМФИ ПРЕЗ II ВЕК
Доц. д-р Дочка Владимирова-Аладжова
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Българска академия на науките

NUMISMATIC DATA ABOUT THE SYNCRETISM OF
THE THREE NYMPHS’ CULT IN THE 2ND CENTURY
Assoc. Prof. Dochka Vladimirova-Aladzhova, PhD
National Institute of Archaeology with Museum
Bulgarian Academy of Sciences

Abstract
In the research coins of the administrations of the towns of Serdica and Augusta Traiana
from the 2nd century with depictions of nymphs are treated.
In Serdica the cult to the three nymphs is related to the reverence for Asclepius and Hygieia
and their connection with the healing mineral springs qualifies them as health giving divinities.
This thesis, at first sight, differs from the images in which the nymphs are holding spindles
and which is new in the iconography of the coinage of Seredica. The spindle, as an object, is
associated with other three deities – the Parcae, the fates, venerated as goddesses of destiny.
Thus the belief in the three health giving nymphs is incorporated in the adoration of other
female deities, who spun the thread of life and define its ending. Former or local beliefs are the
cause for the presented syncretic image of the nymphs on the coins from the seventies of the 2nd
century in Serdica. The coins of Marcus Aurelius (161 – 180) from Serdica and those of Lucius
Verus (160 – 169) from Augusta Traiana with their depictions of the nymphs, holding a spindle
prove an influence, which was obviously spread in Thrace. The new elements in the iconography
of the three goddesses indicate that various religious concepts from precedent centuries are
accumulated in their cult.

В

историята на Римската империя се проявява тенденцията, едни
и същи богове да се явяват с разнообразни имена, в различните области. Римляните, като цяло проявяват толерантност към новите
божества и религиозните митовe на другите народи, които са станали
част от широката им империя1. Терминът за този процес е синкретизъм
(συγκρητισμός) и представлява съчетание на различни, в някои случаи
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привидно противоречиви мисловни, идейни течения или вярвания,
които съществуват паралелно на една територия, сред еднородно или
друго население. В исторически план това е сблъсъка между многопластовото натрупване на местни култове с официално наложените религиозни вярвания. С времето този процес рефлектира върху култовите
паметници, в произведенията на дребната пластика, в глиптиката и в
монетното изкуство. Има различни проявления на синкретизма, в Тракия, той се проявява върху култовите паметници с изображението на
местните божества и главно на тракийския конник, който се представя с
атрибути на божествата от гръко-римския пантеон; върху монетите, той
се наблюдава най-често при второстепенните божества и персонификации2. При изображения върху паричните знаци сечени от градските
управи в Тракия, едно и също божество е предадено от гравьора по различен начин. Това се дължи на светогледа на майстора, формиран на базата на местните вярвания, на естетическите му възприятия от различни
култови статуи, от творческото му въображение и не на последно място
от популярността на култа на определено божество в даден град и район.
Пример за горе описаните процеси, дава една монета на Сердика,
откритата при проучванията на този античен град, която за сега е единствената от този тип3. Екземплярът е сравнително добре запазен, без налепи и обичайната благородна патина върху метала, причина за което
вероятно е съприкосновението с минералната вода, просмукала пласта,
в който е открита4.
Монетата е на император Марк Аврелий (161 – 180) (обр. 1) и има
следното описание:
Лице: …І М АVР… Бюст на император Марк Аврелий с характерната
му прическа, оформена от едри къдрици, надясно. Около изображението – зрънчест кръг.
Запазените букви върху лицето са част от надписа АV КАІ М АVРН
АNTΩNEINOC, изписван върху монетите на император Марк Аврелий.
Опако: Трите нимфи в дълги хитони, коси прибрани на тила в кок,
прави насреща; крайните с обърнати глави към средната и всяка с ръка
върху раменете и (лявата с лява, дясната с дясна), в свободните си ръце
държат по едно вретено; средната гледа насреща, държи вретено в дясната ръка и лявата е свободно спусната покрай торса. Долу в отреза е изписан надписа СЕРΔΩN. Около изображението – зрънчест кръг. Монетата
е от бронз, с диаметър 18 мм и тегло 3,30 г.
При отсичането печатът не е центриран спрямо ядрото и това е
причината зрънчестия кръг върху лицето и опакото да е запазен само
в едната част върху монетата – вляво при аверса и вдясно при реверса.
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По тази причина при надписа върху опакото – СЕРΔΩN, първата буква
С е отпечатана само в горната част, а при следващата Е също липсва
долната част.
Идентифицирането на предметите в ръцете на нимфите е затруднено поради слабия релеф и износеност на повърхността. Най-добре личи
вретеното в лявата ръка на нимфата вдясно. При останалите две се вижда, че те държат дълъг предмет, опрян на земята. Изображението се доближава до реверса на монетите на Марк Аврелий5 и Луций Вер от Августа Траяна, описано като трите нимфи, които държат по едно вретено6.
Първите монети на Сердика са отсечени при управлението на император Марк Аврелий (161 – 180)7, а изображението на трите нимфи до
скоро се смяташе, че се явява върху паричните знаци на императорите
Каракала (198 – 217) и Галиен (253 – 268)8. В книгата на Стаал за митологията на трите грации9 и на Христова и Жеков за монетосеченето на
Сердика10 бе ревизирано това становище и доказано, че типът с трите
богини се явява по-ранно в Сердика, още при император Марк Аврелий.
Описаните от Христова и Жеков две монети имат изображение върху лицето: АV КАІ М АVРН АNTΩNEINOC и бюст на императора в профил надясно, с броня11. Опако: Три харити (грации), облечени в дълги
хитони, държащи се за раменете. Долу под чертата надписа СЕРΔΩN12.
Върху втората монета, аверсният печат е като при първата. Опакото
е вариант на предната монета: Три танцуващи харити, държащи се за
ръце. Долу под чертата надписа СЕРΔΩN. Диаметърът и на двете монети
е 19 мм, а теглото – 4,5 и 3,2 г.13
Монетата от разкопките в Сердика се различава от публикуваните
екземпляри от Стаал и Христова/Жеков.
Авторите Христова и Жеков определят трите божества върху реверса като харити (грации). На друго мнение е Стаал, който приема, че
трите божества в хитони, държащи се за раменете върху монета на Марк
Аврелий от Сердика са нимфи14. Това поставя въпроса – харити, нимфи
или грации са трите женски божества върху монетите? В литературата съществуват различни мнения, понякога напълно противоположни,
но липсва категорично становище по въпроса15. В изследването на Имхоф – Блумер от началото на миналия век един от критериите е дали
божествата са с облекло (хитони) или не, като в първия случай те се определят като нимфи, а във втория като грации16. В труда си за монетите на Сердика, Ружичка определя трите женски божества също като харити17. В рецензията си към този труд, Богдан Филов отбелязва: „Трите
женски фигури върху монетите с номер 215, 490, трябва да се означат не
като Харити, а като Нимфи, добре известни в този вид според надписите
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върху многобройните оброчни плочки от Тракия, където техният култ е
твърде разпространен“18. Никола Мушмов приема аргументите, основани върху изследванията на Добруски и Дякович за надписите и изображенията на оброчните плочки с тези божества19 и описва монетите с тях
като нимфи20. В по-късните изследвания за монетите на Хадрианопол,
Августа Траяна, Сердика и други градове се говори за нимфи21. Една от
причините за терминологичните различия е, че в култа към нимфите са
напластени свойствени за тракийската религия стари домашни представи22, така както е в култа към други божества в Тракия23.
В оброчните плочки трите богини са наричани нимфи и са представени сами, облечени в хитон или голи, както и в антуража на други
божества. При самостоятелното им изобразяване местните скулптури
са използвали най-често иконографията на трите харити в гръцкото
изкуство или на трите грации в римското24. По подобие на грациите,
трите нимфи често са показвани голи, като едната се вижда в гръб, а
двете в лице, или трите като танцуващи. В ръцете си понякога държат
стомни, от които се излива вода, житни класове, ябълка, цветя, клонки и
пр., които са символи на покровителствената от тях растителност. Тези
изображения са възприети и върху монетите, но като цяло образите на
трите нимфи се явяват в ограничен брой емисии.
В Сердика култът към трите нимфи е свързан с почитането на Асклепий и Хигия25, а връзката им с минералните лечебни извори ги окачествява като здравеносни божества. Тази теза на пръв поглед се разминава
с изображението, при което нимфите държат вретено/а, което е новост
в иконографията на сердикийското монетосечене. Вретеното като предмет е свързано с други три божества – Парките. В римската митология
те са богини на съдбата. Първоначално представата била за една Парка –
богиня на раждането, сходна с Карменто. По-късно от епитетите към нея
се родили три парки, които носят имената Нона, Децима (покровителка
на рождението на детето до 9 – 10 месеца) и третата е Морта (смърт)26.
Трите Парки се отъждествяват с гръцките мойри, които предсказват
и ръководят живота. Вярата в трите здравеносни нимфи се съчетава с
почитта към други женски божества, които предат нишката на живота
и определят неговия край. За формирането на синкретичния образ на
нимфите върху монетите от 70-те години на ІІ в. в Сердика вероятно
влияят стари или местни вярвания27. Паричните знаци на Марк Аврелий
(161 – 180) от Сердика и тези на Марк Аврелий и Луций Вер (160 – 169)
от Августа Траяна с нимфите, които държат вретено28, свидетелстват за
култ, разпространен в Тракия, върху който са напластени нови елементи, отразени в иконографията на трите богини. По всичко личи, че еми-
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сиите с изображенията на нимфите с вретено/вретена са били ограничени и вероятно са били сечени в самото начало на управлението на Марк
Аврелий и Луций Вер, респективно в самото начало на монетосеченето
в Сердика. Може да се предположи, че тези монети предшестват сериите
с танцуващите нимфи, от които за сега има познати повече екземпляри,
в сравнение с единичните бройки от тези с вретената. Танцуващите нимфи ги срещаме още и върху друга монета на Марк Аврелий от Сердика,
където те са част от украсата на чешма29. (Обр. 3) Този факт подсказва,
че изображението с танца на жизнерадостните нимфи е предпочитан от
гравьорите и по-широко застъпен върху монетите. Единичните екземпляри на нимфи с вретена, може да се обясни с популярността на вярванията за контрола върху съдбата, е все пак ограничено – в даден район
или райони със сходни характеристики. Аргумент в тази посока се явява
и факта, че това са монети от най-малкия бронзов номинал, който обслужва предимно търговията в града, където те са сечени, в случая Сердика. Тук определено, култът към нимфите в различните му проявления
е близък на жителите му и има своята историческа обусловеност30. Разгледаният пример за религиозен синкретизъм до сега не е анализиран и
настоящият текст е скромен принос към голямата тема.
СПИСЪК НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ
Обр. 1. Монета на Марк Аврелий с трите нимфи от Сердика, бронз (лице и опако).
Обр. 2 Монета на Марк Аврелий с трите нимфи от Августа Траяна (лице и опако). (по
http://www.wildwinds.com/coins/ric/marcus_aurelius/t.html)
Обр. 3 Монета на Марк Аврелий с чешма от Сердика (по http://www.wildwinds.com/
coins/ric/marcus_aurelius/t.html)
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Обр. 1. Монета на Марк Аврелий с трите нимфи
от Сердика, бронз (лице и опако).

Обр. 2 Монета на Марк Аврелий с трите нимфи
от Августа Траяна (лице и опако).

Обр. 3 Монета на Марк Аврелий с чешма от Сердика.
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КОЛЕКТИВНА НАХОДКА ОТ АВТОНОМНИ
БРОНЗОВИ МОНЕТИ НА ГРАДСКИ УПРАВИ ОТ КРАЯ
НА II – I ПОЛОВИНА НА III ВЕК ОТ ПРЕСЛАВСКО
Димитър Димитров
Археологически музей – Велики Преслав

Георги Дзанев

Регионален исторически музей – Разград

Резюме
Обект на настоящото изследване е находка, съдържаща автономни бронзови
монети на градски управи от епохата на римското владичество в днешните български земи. Находката е описана от Йордан Господинов, който е основател и председател на археологическо дружество „Тича“. Точното й намиране в района на град
Велики Преслав е неизвестно. Първоначално е съдържала 74 монети. Във фонда на
АМ „Велики Преслав“ сега се съхраняват 64 монети от тази находка. В нея са включени екземпляри на монетарници от провинциите Долна Мизия и Тракия: Никополис
ад Иструм, Марцианополис, Хадрианополис, Улпия Анхиало, Одесос, Дионисополис,
Филипополис, Улпия Сердика, илюстрирайки характера на местния циркулационен
монетен поток в периода края на II – средата на III век.
Най-ранните монети в находката са от емисии, сечени от името на император
Септимий Север (193 – 211). Най-късни са монетите с името на император Гордиан
III (238 – 244) – сам и със съпругата си Сабина Транквилина (241 – 244). Находката е
укрита или изгубена по време на нашествията на варварски племена в земите на
провинция Долна Мизия в средата на III век: на готи, карпи, тайфали, вандали, астинги и певки през 248 г. или на готите през 250 – 251 г.

П

рез 20-те години на XX век в музея в град Преслав постъпва колективна находка от 74 бронзови монети на градски управи от
периода края на II – I половина на III век. Откупена е за музейната сбирка от Юрдан Господинов – съосновател заедно с Карел Шкорпил на археологическо дружество „Тича“ в Преслав.Находката е с неизвестно точно
местонамиране в Преславско. В настоящия момент 10 от монетите, силно изтрити и обезличени, не са запазени. Останалите 64 по градове и
владетели се разпределят по следния начин: Никополис ад Иструм – 32
броя (Септимий Север (193 – 211) – 6, Каракала (198 – 217) – 2, Плавтила
(съпруга на Каракала, 202 – 205) – 1, Макрин (217 – 218) – 4, Диадумениан
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(217 – 218) – 4, Елагабал (218 – 222) – 10, Гордиан III (238 – 244) – 5, Марцианополис – 17 броя (Септимий Север (193 – 211) – 3, Елагабал (218 – 222) –
6, Север Александър (222 – 235) – 7, Гордиан III (238 – 244) – 1), Хадрианополис – 9 броя (Каракала (198 – 217) – 2, Гордиан III (238 – 244) – 7),
Улпия Анхиало – 2 броя (Каракала (198 – 217) – 1, Гордиан III (238 – 244),
с Транквилина – 1, Одесос – 1 брой (Елагабал (218 – 222), Дионисополис – 1 брой (Гордиан III (238 – 244), Улпия Сердика – 1 брой (Каракала
(198 – 217), Филипополис – 1 брой (Септимий Север (193 – 211). Както и
при останалите находки от този тип, всички монети от съкровището са
от голям номинал: две – на Улпия Сердика, Каракала и на Филипополис,
Септимий Север – са от V-ти номинал (пентаасариони), а останалите
62 монети – от IV номинал (тетраасариони).От състава на неголямото
монетно съкровище е видно, че то е натрупвано в течение на половин
столетие при управлението на Северите и на Гордиан III – време на просперитет и икономическо замогване на балканските и близкоизточните
провинции на Римската империя. През този период постъплението на
монети в трезора е доста редовно и равномерно, макар и не особено интензивно – изглежда собствениците му не са се отличавали с големи стопански и финансови възможности. За това свидетелства и не особено
добрата запазеност на голяма част от монетите, следствие от продължително участие в циркулационния поток. От друга страна редовното постъпление на монетни емисии в находката позволява да се предположи,
че тя е открита на място, където в периода кр. на II – I пол. на III век е
съществувал значим поселищен пункт по трасето на път, свързващ градовете Никополис ад Иструм и Марцианополис, монетите на които съставляват основната част от трезора. Монетите на Никополис ад Иструм
са 32 на брой, точно половината от запазената част на находката. Монетите на Марцианополис, 17 на брой, представляват 26,56% от състава ѝ.
В това отношение находката не прави изключение сред публикуваните
досега монетни съкровища от източната и централната части на територията на римската провинция Долна Мизия, в които монетните емисии
на тези два града съставляват основна част. Деветте монети на Хадрианополис съставляват значителна част – 14,06 % от състава на монетното съкровище. Монетите на този град отбелязват сравнително значимо
присъствие и в други колективни находки от териториите на днешните
Североизточна и централна Северна България1. Находката от Преславско позволява да се изкаже предположението, че наред с Твърдишкия
проход2, минаващият до съвременния град Велики Преслав Ришки проход е бил друга пътна артерия, по която монетите на тракийския Хадрианополис са прониквали на територията на провинция Долна Мизия.
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Незначително е присъствието в находката от Преславско на монетите на
Улпия Анхиало, Одесос, Дионисополис, Улпия Сердика и Филипополис:
първата градска управа е представена с 2 монети, а останалите 4 – само
с по една. Укриването или изгубването на монетното съкровище е свързано с нашествията на варварски племена в земите на провинция Долна
Мизия в средата на III век: това на готи, карпи, тайфали, вандали, астинги и певки през 248 г.3 или на готите през 250 – 251 г.4
В чисто нумизматичен аспект интерес представляват една монета на
Никополис ад Иструм, имп. Макрин (217 – 218), неописана в касаещите монетосеченето на този град каталози (кат. № 10) и една монета на
град Хадрианополис, емитирана от името на Каракала (198 – 217), която
представя неизвестна от корпуса на Й. Юрукова комбинация от печати –
аверсен V 157 с неизвестен досега реверсен печат, много близък (но не
идентичен) с R 319 (кат. № 5 0).

Каталог на монетите от находката
Никополис ад Иструм
Септимий Север (193 – 211)
– с името на легата Cosconius Gentianus (195/6 – 197/8)5
1. л.: АV.КАI.Λ.СЄПТ / СЄVHPОС ПЄР. Глава на владетеля с лавров венец, надясно.
о.: VП КОСК ГЕNTIA / NOV NIKOПОΛΙΤΩN / ПРОС I. Хомоноя (Конкордия) с
калатос, права наляво, държи рог на изобилието в лявата си ръка и патера в протегнатата напред дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26 х 27 мм , т. 10,80 гр. (обр. 1 а, б).
Pick 18986, S. 358, Nr. 1267 (аверсът и реверсът са от други печати); Мушмов 19127,
с. 60, № 963; Върбанов 2002, I8, с. 164, № 2160 (аверсът е от друг печат); Христова, Жеков
20099, с. 119, № 8. 14. 38. 3. (реверсът е от друг печат).
– с името на легата Ovinius Tertullus (198 – 201)10
2. л.: АV.К.Λ.СЄП / СЄVHPОС ПЄ. Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница и
палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: (VПА.ООVI) TEPTVΛ / ΛOVNI(KOПОΛΙ) / ПРОС IC. Зевс с лавров венец и с
гол торс, седнал на трон наляво, държи жезъл с дълга дръжка с лявата си ръка и патера
в протегнатата напред дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26,5 х 27 мм , т. 10,70 гр. (обр. 2 а, б).
Pick 1898, S. 358, Nr. 1271 (aверсът е от друг печат); Мушмов 1912, с. 59, № 947;
Върбанов 2002, I, с. 165, № 2174 (аверсът е от друг печат); Христова, Жеков 2009, с. 44,
№ 8. 14. 1. 5.
– с името на легата L. Aurelius Gallus (201 – 204)11
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3. л.: АVКΛСЕП / СEVHPОС П.Главана владетеля с лавров венец, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: VПAVPГAΛΛOVNIKOПОΛΙΤΩN/ ПРОС IС. Зевс с лавров венец и с гол торс,
седнал на трон наляво, държи жезъл с дълга дръжка с лявата си ръка и патера в протегнатата напред дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26 х 27 мм , т. 11,90 гр. (обр. 3 а, б).
Pick 1898, S. 361, Nr. 1285 (реверсът е от друг печат); Мушмов 1912, с. 59, № 947;
Върбанов 2002, I, с. 162, № 2120; Христова, Жеков 2009, с. 45, № 8. 14. 1. 8.(реверсът е от
друг печат).
4. л.: АV.К.Λ.С / СEVHPОС П.Главана владетеля с лавров венец, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: VП.AVP.ГAΛΛOV. / NIKOПОΛΙΤΩN./ ПРОС I. Артемида с високи ботуши и
с развяваща се зад гърба наметка в ход надясно. В протегнатата си напред лява ръка
държи лък, а с дясната вади стрела от колчан зад гърба ѝ. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 27 х 27,5 мм , т. 12,30 гр. (обр. 4 а, б).
Pick 1898, S. 363, Nr. 1291 (реверсът е от друг печат); Мушмов 1912, с. 58, № 906;
Върбанов 2002, I, с. 162, № 2117 (аверсът е от друг печат); липсва у Христова, Жеков
2009.
5. л.: (АV.К.Λ. Е)П. / EV(HPО П). Главана владетеля с лавров венец, надясно.
Зрънчеста окръжност.
о.: VПA / VPГAΛΛOV / NIKOПОΛΙΤΩ/ ПРОС IСТР.Императорът като конник,във военно облекло и с развято зад гърба му наметало, в скок надясно. С лявата
си ръка държи поводите на коня, а с дясната замахва с копие към повален в краката на
коня неприятел. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 27 х 27,5 мм , т. 11,80 гр. (обр. 5 а, б).
Pick 1898, S. 369, Nr. 1326 (реверсът е от друг печат); липсва у Мушмов 1912; Върбанов 2002, I, с. 162, № 2114; Христова, Жеков 2009, с. 111, № 8. 14. 34. 13.
– с името на легата Flavius Ulpianus (210 – 213)12
6. л.: АVКΛС / СEVHPОС П.Главана владетеля с лавров венец, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: (V ФΛ OVΛ)ПIAN / NIKOПОΛΙΤΩN/ ПРОС IС. Неясно изображение, заличено от корозията. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26 х 27 мм , т. 11,10 гр. (обр. 6 а, б).
Каракала (198 – 217)
– с името на легата Flavius Ulpianus (210 – 213)
7. л.: AV K M AVP / ANTΩNINOС. Бюстна владетеля с лавров венец, с люспеста
ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
o.: V ФΛ OVΛПIAN / NIKOПОΛI / Т ПРОС I. Зевс с лавров венец и с гол торс,
седнал на трон наляво, държи жезъл с дълга дръжка с лявата си ръка и патера в протегнатата напред дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26 х 27 мм , т. 10,20 гр. (обр. 7 а, б).
Pick 1898, S. 409, Nr. 1564; Мушмов 1912, с. 65, № 1094; Върбанов 2002, I, с. 182,
№ 2472 (реверсът е от друг печат); Христова, Жеков 2009, с. 171, № 8. 18. 1. 4.
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8. л.: Надписът – напълно изтрит (AV K M AVP / ANTΩNINOC). Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница и палудаментум, надясно.
o.: V ФΛ OVΛПI(AN NIKOПОΛIT) / ПРОС I. Трофей, в основата му – двама седнали с гръб един към друг пленници с вързани на гърба ръце. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 23, 5 х 25, 5 мм , т. 11,10 гр. (обр. 8 а, б).
Pick 1898, S. 412, Nr. 1581; Мушмов 1912, с. 65, № 1087; Върбанов 2002, I, с. 182,
№ 2479; Христова, Жеков 2009, с. 217, № 8. 18. 47. 8. (аверсът е от друг печат).
Плавтила (съпруга на Каракала, 202 – 205)
– с името на легата L. Aurelius Gallus (201 – 204)
9. л.: ФОV ПΛАV / TIΛΛA (СЄВ). Бюст на владетелката със сложна прическа с кок
на тила и с драпирана дреха, надясно. Зрънчеста окръжност.
о: VПAVГAΛΛOVNIKOПОΛΙΤΩN/ ПРОС I. Артемида с високи ботуши и с развяваща се зад гърба наметка в ход надясно. В протегнатата си напред лява ръка държи
лък, а с дясната вади стрела от колчан зад гърба ѝ. До левия ѝ крак – куче в бяг надясно. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26 х 26,5 мм , т. 11,70 гр. (обр. 9 а, б).
Pick 1898, S. 421, Nr. 1627 (аверсът и реверсът са от други печати); Мушмов 1912,
с. 68, № 1151; Върбанов 2002, I, с. 184, № 2512 (аверсът и реверсът са от други печати);
Христова, Жеков 2009, с. 234, № 8. 21. 13. 1.
Макрин (217 – 218)
– с името на легата M. Statius Longinus (217)13
10. л.: АVТ К М ОПЕΛIO E /VH MAK(РINO AVГ).Бюстна владетеля с лавров
венец, с ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о: VП СТА ΛO IN NIK(OПОΛITΩN ПРО) / С ICTP. Орел насреща с разперени
криле и с обърната надясно глава, с венец в клюна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26 х 27 мм , т. 12,90 гр.(обр. 10 а, б).
липсва у Pick 1898; Мушмов 1912, с. 72, № 1271; липсва у Върбанов 2002, I; липсва
у Христова, Жеков 2009.
11. л.: АVТ К М ОПЄΛΛСЄV / MAKРЄINOС. Бюстна владетеля с лавров венец, с
люспеста ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о: VП СТА ΛONГINOV NIKOПОΛITΩN / ПРОС ICTP. Речен бог с гол торс, полулегнал наляво, свитата му в лакътя лява ръка е облегната на съд с изтичаща от него
вода, във вдигнатата нагоре дясна ръка държи тръстика. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 25,5 х 26 мм , т. 12,70 гр. (обр. 11 а, б).
Pick 1898, S. 451, Nr. 1763 (аверсът е от друг печат); Мушмов 1912, с. 72, № 1272;
Върбанов 2002, I, с. 200, № 2743 (аверсът е от друг печат); Христова, Жеков 2009, с. 301,
№ 8.23. 32. 7. (аверсът е от друг печат).
12. л.: (АVТ К М ОП) ЄΛСЄV / MAKР(ЄINOС). Бюстна владетеля с лавров венец,
с люспеста ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о: VП СТА ΛONГINOV NIKOПОΛITΩN ПРО / С IC. Императорът с лавров венец
и във военно облекло прав наляво държи жезъл с дълга дръжка с лявата си ръка и
глобус в протегнатата напред дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26,5 х 27 мм , т. 9,70 гр. (обр. 12 а, б).
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Pick 1898, S. 455, Nr. 1784; Мушмов 1912, с. 72, № 1258; липсва у Върбанов 2002, I;
Христова, Жеков 2009, с. 305, № 8.23. 34. 5.
– с името на легата Marcius Agrippa (217 – 218)14
13. л.: АV К ОППЕΛ E /VH MAKРINO .Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница с егида на лявото рамо и с палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о: VПАГРIППА / N / I / KOПОΛITΩN / ПРО I / TPΩ. Триножник с увита около
него змия с изправена надясно глава. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 27 х 28,5 мм , т. 10,00 гр. (обр. 13 а, б).
Pick 1898, S. 440, Nr. 1716; Мушмов 1912, с. 73, № 1277; Върбанов 2002, I, с. 196,
№ 2678 (аверсът е от друг печат); Христова, Жеков 2009, с. 321, № 8.23. 47. 2.
Диадумениан (217 – 218)
– с името на легата M. Statius Longinus (217)
14. л.: К М ОПЕΛΛI АNTΩ(ΔIAΔOVMENIANO ).Главана цезаря гологлав, надясно. Зрънчеста окръжност.
о: VП ТАTIΛONГIN / OV / NIKOП(ОΛITΩN) / ПРО I .(TP). Зевс с лавров венец
и с гол торс, седнал на трон наляво, държи жезъл с дълга дръжка с лявата си ръка и
патера в протегнатата напред дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 25 х 25,5 мм , т. 11,30 гр. (обр. 14 а, б).
Pick 1898, S. 464, Nr. 1828 (аверсът и реверсът са от други печати); Мушмов 1912,
с. 75, № 1327; Върбанов 2002, I, с. 212, № 2929 (аверсът и реверсът са от други печати);;
Христова, Жеков 2009, с. 325, № 8. 25. 1. 6.
15. л.: К М ОППЕΛ АNTΩN ΔIAΔOVMENIANO .Бюст на цезаря гологлав, с ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о: VП ТАTIOVΛON / ГIN / OV / (NIKOПО)ΛITΩ / N П / Р / О I. TPΩ. Деметра
права наляво държи жезъл с дълга дръжка с лявата си ръка и класове в протегнатата
напред дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26,5 х 27 мм , т. 11,90 гр. (обр. 15 а, б).
Pick 1898, S. 466, Nr. 1838; Мушмов 1912, с. 74, № 1318; Върбанов 2002, I, с. 214,
№ 2962; Христова, Жеков 2009, с. 332, № 8. 25. 5. 7. (аверсът е от друг печат).
16. л.: К М ОПЕΛΛ АNTΩN ΔIAΔOVMENIANO .Главана цезаря гологлав, с драпирана мантия, надясно. Зрънчеста окръжност.
о: VП ТАTIOVΛONГIN / OV / NIKOПОΛITΩN ПРО / I / TPΩ. Еквитас права наляво държи рог на изобилието в лявата си ръка и везни в протегнатата напред дясна.
Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26,5 х 28 мм , т. 10,70 гр. (обр. 16 а, б).
Pick 1898, S. 470, Nr. 1860; Мушмов 1912, с. 74, № 1321; Върбанов 2002, I, с. 214,
№ 2963 (аверсът e от друг печат); Христова, Жеков 2009, с. 357, № 8.25. 35. 1.
17. л.: К М ОППЕΛ АNTΩN (ΔIAΔOVMENIANO ). Бюстна цезаря гологлав, с
драпирана мантия, надясно. Зрънчеста окръжност.
о: VП ТА(TIOV) ΛONГIN / OV / NIKOПОΛITΩN ПРО / I / TPΩ. Еквитас права
наляво държи рог на изобилието в лявата си ръка и везни в протегнатата напред дясна. Зрънчеста окръжност.
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бронз , диам. 25,5 х 26,5 мм , т. 10,60 гр. (обр. 17 а, б).
Pick 1898, S. 470, Nr. 1860; Мушмов 1912, с. 74, № 1321; Върбанов 2002, I, с. 214,
№ 2963 (аверсът е от друг печат); Христова, Жеков 2009, с. 257, № 8. 25. 35. 1.
Елагабал (218 – 222)
– с името на легата T. Flavius Novius Rufus (218 – 219/220)15
18. л.: AV К M AVPH / AN(TΩNINOС). Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
o.: VП NOВIOV РОV / (ФОV NIKOПОΛIТΩN) ПРОС / (IСТ / РO / N). Орел с
насреща с разперени криле, с обърната наляво глава с венец в клюна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26 х 26 мм , т. 12,30 гр.(обр. 18 а, б).
Pick 1898, S. 496, Nr. 1991; Мушмов 1912, с. 79, № 1433; Върбанов 2002, I, с. 227,
№ 3180; Христова, Жеков 2009, с. 377, № 8. 26. 1. 8.
19. л.: (AVT К M AV)PH / ANTΩNЕINOС. Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
o.: VПА NOВ РОVФОV NIKOПОΛIТΩN ПРОС / IСТ / РΩN. Аполон (или Бонус
Евентус) гол, прав наляво, държи лаврова клонка с лявата си ръка и патера над пламтящ алтар в протегната напред дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 25,5 х 26 мм , т. 13,00 гр. (обр. 19 а, б).
Pick 1898, S. 480, Nr. 1909 (аверсът е от друг печат); Мушмов 1912, с. 77, № 1371;
Върбанов 2002, I, с. 230, № 3224 (аверсът е от друг печат); Христова, Жеков 2009, с. 388,
№ 8. 26. 7. 5.
20. л.: AVT К M AVPH / ANTΩNЕINOС.Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
o.: VП NOВIOV РОVФОV NIKOПОΛIТΩN / ПРО I Т. Атина с шлем права наляво, държи патера в дясната си ръка, лявата ѝ ръка е положена на бедрото; пред нея –
маслиново дърво с увита около него и протегнала напред глава змия; зад гърба ѝ, в
нозете ѝ – кръгъл щит. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26 х 27, 5 мм , т. 11,80 гр. (обр. 20 а, б).
Pick 1898, S. 482, Nr. 1921; Мушмов 1912, с. 77, № 1384; Върбанов 2002, I, с. 220,
№ 3075; Христова, Жеков 2009, с. 383, № 8. 26. 4. 7.
21. л.: AVT К M AVPH / ANTΩNЕINOС. Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
o.: VП NOВIOV РОVФОV NIK / OПОΛIТΩN ПРО / I ТРΩ. Атина с шлем седнала на трон, наляво, държи копие с лявата си ръка и патера в протегнатата напред
дясна. На трона зад гърба ѝ е облегнат кръгъл щит. Пред нея – цилиндричен алтар с
увита около него змия. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26,5 х 27 мм , т. 11,10 гр. (обр. 21 а, б).
Pick 1898, S. 482, Nr. 1923; липсва у Мушмов 1912; Върбанов 2002, I, с. 222, № 3095
(аверсът е от друг печат); Христова, Жеков 2009, с. 381, № 8. 26. 4. 2.
22. л.: (AVT) M AVPH / AN(TΩNINOС). Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
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o.: VП NOВIOV РО(V / ФОV NIKOПОΛIТ)ΩN ПРО / С I / СТР /ON. Артемида
с високи ботуши в ход надясно. В протегнатата си напред лява ръка държи лък, а с
дясната вади стрела от колчан зад гърба ѝ. В нозете ѝ вдясно – тичашо надясно куче.
Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 24 х 25, 5 мм , т. 11,40 гр. (обр. 22 а, б).
Pick 1898, S. 480, Nr. 1911 (аверсът и реверсът са от други печати); Мушмов 1912, с.
77, № 1378; Върбанов 2002, I, с. 224, № 3127 (аверсът е от друг печат); Христова, Жеков
2009, с. 398, № 8. 26. 13. 2. (аверсът е от друг печат).
23. л.: (AVТ) К M AVPH / ANTΩNЕINOС. Главана владетеля с лавров венец, надясно.
o.: (VП NOВIOV)РОVФОV NIKOПОΛЕIТ ПРО / (С I)СТ / РO / N. Асклепий
прав надясно, с обърната наляво глава, с дясната си ръка се опира на тояга с увита
около нея змия. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26,5 х 27 мм , т. 12,80 гр. (обр. 23 а, б).
Pick 1898, S. 486, Nr. 1939 (реверсът е от друг печат); Мушмов 1912, с. 77, № 1379;
Върбанов 2002, I, с. 224, № 3132; Христова, Жеков 2009, с. 406, № 8. 26. 20. 10.
24. л.: AVT К M AVPH / ANTΩNЕINOС.Главана владетеля с лавров венец, надясно. Зрънчеста окръжност.
o.: VП NOВIOV РОVФ / (ОVNIKOПО)ΛIТΩN / (ПРОС IС). Хигия права надясно
държи патера в протегнатата си напред дясна ръка и храни от нея змия, която държи
с дясната си ръка. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 25 х 26 мм , т. 12,70 гр. (обр. 24 а, б).
Pick 1898, S. 486, Nr. 1941; Мушмов 1912, с. 80, № 1462; Върбанов 2002, I, с. 220,
№ 3072; Христова, Жеков 2009, с. 408, № 8. 26. 21. 4.
25. л.: (AVT К M) AVPH / AN(TΩNEINOС). Главана владетеля с лавров венец,
надясно. Зрънчеста окръжност.
o.: VП NOВIOV (РОVФ) / ОVNIK(OПОΛIТΩN) / ПРОС IС. Хигия права надясно
държи патера в протегнатата си напред дясна ръка и храни от нея змия, която държи
с дясната си ръка. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 25,5 х 27 мм , т. 12,00 гр. (обр. 25 а, б).
Pick 1898, S. 486, Nr. 1941; Мушмов 1912, с. 80, № 1462; Върбанов 2002, I, с. 220,
№ 3072; Христова, Жеков 2009, с. 408, № 8. 26. 21. 4.
26. л.: AVTM AVP / ANTΩNINOС.Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница и
палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
o.: VП N(OВIOV РОVФОV / NIKOПОΛIТΩN) / ПРОС IС(T) / (PO / ON). Фасада
на храм с пет колони и с триъгълен фронтон с кръгъл щит в средата. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26,5 х 28,5 мм , т. 9,60 гр. (обр. 26 а, б).
липсва у Pick 1898; Мушмов 1912, с. 80, № 1466; Върбанов 2002, I, с. 229, № 3221
(аверсът е от друг печат); Христова, Жеков 2009, с. 429, № 8. 26. 46. 9.
– без име на легат
27. л.:АV К М АVPH/ ANTONINOC. Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница
и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
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о.: Шестредов надпис N / IKOП / ОΛITΩ / N ПРОС / IСТРО / N в лавров венец.
бронз , диам. 25 х 25,5 мм , т. 11,40 гр. (обр. 27 а, б).
липсва у Pick 1898; Мушмов 1912, с. 45, № 645; Върбанов 2002, I, с. 217, № 3026
(аверсът е от друг печат); Христова, Жеков 2009, с. 440, № 8.26. 54. 16.
Гордиан III (238 – 244)
– с името на легата Sabinius Modestus (241 – 242/3)16
28. л.: АVТ К М АNTΩ / ГОРΔIANOC.Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница
и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о: VП САВ МОΔЄ(СТOVNIKOПО)ΛЄIT ПРО / IСTPON. Орел върху поставка
между два легионни щандарта, насреща, с разперени криле, с извита наляво глава и с
венец в клюна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26, 5 х 26, 5 мм , т. 12,10 гр. (обр. 28 а,б).
Pick 1898, S. 516, Nr. 2097 (аверсът е от друг печат); Мушмов 1912, с. 82, № 1505;
Върбанов 2002, I, с. 238, № 3351; липсва у Христова, Жеков 2009.
29. л.: АVТ К М АNTΩ/ ГОРΔIANOC. Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница
и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о: VП САВ МОΔЄСТ NIK / OПОΛЄITΩN ПРОСIСТ / РО / N. Хомоноя (Конкордия) с калатос, права наляво, държи рог на изобилието в лявата си ръка и патера в
протегнатата напред дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 27 х 27,5 мм , т. 12,10 гр. (обр. 29 а, б).
липсва у Pick 1898; липсва у Мушмов 1912; Върбанов 2002, I, с. 238, № 3360; Христова, Жеков 2009, с. 465, № 8. 36. 36. 2.
30. л.: АVТ К М АNT Г / ОРΔIANOC AVГ. Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о: VП САВ МОΔЄСТOVN / IKOПОΛЄIT
ПРОС/ I / С. Немезида с калатос,
права наляво, държи рог на изобилието в лявата си ръка и аршин в протегнатата напред дясна; в нозете ѝ вляво – колело със спици. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 27 х 28 мм , т. 12,50 гр. (обр. 30 а, б).
Pick 1898, S. 513, Nr. 2080; Мушмов 1912, с. 82, № 1498; Върбанов 2002, I, с. 235,
№ 3302 (аверсът и реверсът са от други печати); Христова, Жеков 2009, с. 464, № 8. 36.
34. 10.
31. л.: АVТ К М АNT Г / ОРΔIANO AVГ.Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о: VП САВ МОΔСЄТ
(sic !) / NIKOПОΛЄITΩN / ПРОС IC. Глюкон с навито
тяло с раздвоена опашка, с лъчиста корона и с изправена и обърната надясно глава с
отворена уста и изплезен език. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26 х 26,5 мм , т. 13,20 гр. (обр. 31 а, б).
Pick 1898, S. 517, Nr. 2104 (реверсът е от друг печат); Мушмов 1912, с. 81, № 1487;
Върбанов 2002, I, с. 233, № 3268 (реверсът е от друг печат); Христова, Жеков 2009, с.
457, № 8. 36. 22. 2.
32. л.: АVТ К М АNT Г / ОРΔIANO AVГ.Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
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о: VП САВ МОΔЄСТOVNI / KOПОΛЄIT ПР / ОС ICTP . Фасада на храм с
четири колони и с триъгълен фронтон с точка в центъра; в целата – статуя на Хадес – Серапис с калатос, седнал на трон наляво, държи жезъл с дълга дръжка с лявата
си ръка, а дясната е протегнал към лежащия в нозете му триглав Цербер. Зрънчеста
окръжност.
бронз , диам. 29 х 29,5 мм , т. 15,40 гр. (обр. 32 а, б).
Pick 1898, S. 515, Nr. 2091 (реверсът е от друг печат); Мушмов 1912, с. 83, № 1523;
Върбанов 2002, I, с. 236, № 3332; Христова, Жеков 2009, с. 468, № 8. 36. 46. 7.

Марцианополис
Септимий Север (193 – 211)
– с името на легатаL. Iulius Faustinianus (207 – 210)17
33. л.: АV Λ СЄПТI / СЄVНРОС. Бюст на владетеля с лавров венец, с ризница и
палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: VI +ΑVСТINIAΝΟV / MAPKIA(NOПО)ΛΙΤΩ. Хомоноя (Конкордия) с калатос,
права наляво, държи рог на изобилието в лявата си ръка и патера в протегнатата напред дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 27 х 28 мм , т. 11,30 гр.(обр. 33 а, б).
Pick 1898, S. 203, Nr. 568 (реврсът е от друг печат); Мушмов 1912, с. 34, № 385; Върбанов 2002, I, с. 74, № 607 (реверсът е от друг печат); Христова, Жеков 200618, с. 38, № 6.
14. 36. 1.
34. л.: АVК Λ СЄП / СЄVHPOС.Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница и
палудаментум, надясно.
о.: VI +AVСТINIANO / V / MAPKIANOПОΛΙΤ. Тюхе с калатос права наляво, държи рог на изобилието в лявата си ръка и корабно кормило с протегнатата напред дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 23,5 х 24,5 мм , т. 8,20 гр. (обр. 34 а, б).
Pick 1898, S. 203, Nr. 571 (реверсът е от друг печат); Мушмов 1912, с. 34, № 394;
Върбанов 2002, I, с. 74, № 599 (реверсът е от друг печат); Христова, Жеков 2006, с. 42,
№ 6. 14. 38. 11.
35. л.: АVΛ СЄПТI / СЄVHPoС.Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница и
палудаментум, надясно.
о.: VI +AVСТIN(IANOVMAPKIANO)ПОΛΙΤΩN. Императорът във военно облекло прав насреща, с обърната наляво глава, държи копие с лявата си ръка и глобус в
протегнатата напред дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 25, 5 х 26, 5 мм , т. 9,80 гр. (обр. 35 а, б).
Pick 1898, S. 204, Nr. 575 (аверсът и реверсът са от други печати); Мушмов 1912, с.
33, № 379; Върбанов 2002, I, с. 74, № 597; Христова, Жеков 2006, с. 37, № 6. 14. 34. 4.
Елагабал (218 – 222)
– с името на легатаIulius Antonius Seleucus (220 – 221)19
36. л.: АVТ К М АVР / ANTONЄINOC. Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.

343

344

Димитър Димитров, Георги Дзанев

о.: VП I Λ ANT СЕΛЕVK M KIANOПОΛEΙΤΩN. Хомоноя (Конкордия) права
наляво, държи рог на изобилието в лявата си ръка и патера в протегнатата напред
дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 25 х 25,5 мм , т. 9,30 гр. (обр. 36 а, б).
Pick 1898, S. 259, Nr. 851 (аверсът и реверсът са от други печати); Мушмов 1912, с.
44, № 633; Върбанов 2002, I, с. 105, № 1168 (аверсът е от друг печат); Христова, Жеков
2006, с. 145, № 6. 26. 36. 7 (аверсът и реверсът са от други печати).
37. л.:АVТ К М АVPHΛI /ANTONЕINOC. Главана владетеля с лавров венец, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: VП ІОVΛ ΑΝΤ СЕΛΕ / VКOV MAPKIANOПО / ΛΙΤΩN. Немезида права наляво държи опрян на рамо камшик с лявата си ръка, дясната ѝ ръка е вдигната пред
лицето; в нозете ѝ вляво – колело със спици. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26 х 26 мм , т. 10,00 гр. (обр. 37 а, б).
Pick 1898, S. 257, Nr. 838; Мушмов 1912, с. 45, № 641; Върбанов 2002, I, с. 107, № 1219
(аверсът е от друг печат); Христова, Жеков 2006, с. 142, № 6. 26. 35. 1.
38. л.: АVТ К М АVPHΛI /ANTONEINOC. Главана владетеля с лавров венец, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: VП ІОVΛ ΑΝΤ СЕΛΕVКOV MA /PKIANOПО / ΛΙΤΩN. Речен бог с гол торс,
полулегнал наляво, свитата му в лакътя лява ръка е облегната на скала с изтичаща от
нея вода, във вдигнатата нагоре дясна ръка държи тръстика. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 25 х 25 мм , т. 8,70 гр. (обр. 38 а, б).
липсва у Pick 1898; Мушмов 1912, с. 45, № 651 (?); Върбанов 2002, I, с. 108, № 1228;
Христова, Жеков 2006, с. 141, № 6. 26. 32. 1.
– с името на легата Sergius Titianus (221 – 222)20
39. л.: (AVT K M AVPH.) / ANTΩ(NEINOC). Глава на владетеля с лавров венец,
надясно.
о.: VП СЕРГ (ТIТIА)NOVМАРКIАNOПОΛIT . Асклепий прав надясно, с обърната наляво глава, с дясната си ръка се опира на тояга с увита около нея змия.
бронз , диам. 26 х 26 мм , т. 9,10 гр.(обр. 39 а, б).
Pick 1898, S. 264, Nr. 885; Мушмов 1912, с. 44, № 613; Върбанов 2002, I, с. 103,
№ 1115;Христова, Жеков 2006, с. 139, № 6.26. 20. 3.
40. л.: АVТ К М АVPH /ANTONЕINOC. Главана владетеля с лавров венец, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: VП СЕРГ ТIТIАNOV MAPKIANOПОΛΙΤ / ΩN. Хомоноя (Конкордия) с диадема права наляво, държи рог на изобилието в лявата си ръка и патера в протегнатата
напред дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26,5 х 27 мм , т. 8,30 гр. (обр. 40 а, б).
Pick 1898, S. 266, Nr. 899 (реверсът е от друг печат); Мушмов 1912, с. 44, № 633;
Върбанов 2002, I, с. 103, № 1114; Христова, Жеков 2006, с. 144. № 6. 26. 36. 1.
41. л.: АVТ К М АVPHΛ /ANTONЕINOC. Главана владетеля с лавров венец, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: VП СЕРГ ТIТIАNOV / MAPKIANOПОΛΙΤ . Немезида – Еквитас права наляво държи рог на изобилието в лявата си ръка и везни в протегнатата напред дясна; в
нозете ѝ вляво – колело със спици.
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бронз , диам. 24,5 х 25 мм , т. 7,80 гр. (обр. 41 а, б).
Pick 1898, S. 265, Nr. 894; Мушмов 1912, с. 45, № 644; Върбанов 2002, I, с. 104, № 1123
(аверсът е от друг печат); липсва у Христова, Жеков 2006.
Север Александър (222 – 235)
– с името на легата Iulius Gaetulicus (222 – 224)21
42. л.: АV К М АV СEV AΛEZANΔРOC. Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: VП IOVГЕТОV / ΛI / KOV MAPKIANOП / ОΛΙΤ / ΩN. Хадес – Серапис с калатос, прав насреща, с обърната наляво глава. В лявата си ръка държи жезъл с къса
дръжка, дясната му ръка е вдигната нагоре. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 24,5 х 25 мм , т. 9,60 гр. (обр. 42 а, б).
Pick 1898, S. 281, Nr. 982 (реверсът е от друг печат); Мушмов 1912, с. 48, № 716;
Върбанов 2002, I, с. 116, № 1364; Христова, Жеков 2006, с. 171, № 6. 32. 6. 3.
43. л.: (АV К М АVP СЄVH) /AΛЄZANΔРOC. Главана владетеля с лавров венец,
надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: VП. ІОVΛI ГЄТ / MAPKIANOПО / ΛΙΤΩ. Хомоноя (Конкордия) права наляво, държи рог на изобилието в лявата си ръка и патера в протегнатата напред дясна.
Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 23 х 25,5 мм , т. 9,00 гр. (обр. 43 а, б).
Pick 1898, S. 283, Nr. 993; Мушмов 1912, с. 47, № 706; Върбанов 2002, I, с. 116, № 1377;
липсва у Христова, Жеков 2006.
44. л.: АV К М АV СEV AΛEZANΔРOC. Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: VП IOVГЕТОVΛ / IKOV MAPKIANO / ПОΛΙΤ. Немезида права наляво държи
аршин в лявата си ръка и везни в протегнатата напред дясна; в нозете ѝ вляво – колело
със спици. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 24,5 х 26 мм , т. 9,20 гр. (обр. 44 а, б).
Pick 1898, S. 283, Nr. 992 (аверсът е от друг печат); Мушмов 1912, с. 47, № 712; Върбанов 2002, I, с. 115, № 1361 (аверсът е от друг печат); Христова, Жеков 2006, с. 176, № 6.
32. 35. 4.
– с името на легата Fir. Philopappus (225 – 226)22
45. л.: АVТ К М АVР СEV AΛEZANΔРOC. Бюстна владетеля с лавров венец, с
ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: VП ФIР ФIΛOПА ОV MAPKIANOПОΛΙΤ . Хера права наляво държи жезъл с дълга дръжка с лявата си ръка и патера в протегнатата напред дясна. Зрънчеста
окръжност.
бронз , диам. 25 х 25 мм , т. 8,60 гр. (обр. 45 а, б).
Pick 1898, S. 292, Nr. 1041; Мушмов 1912, с. 48, № 723; Върбанов 2002, I, с. 118,
№ 1422; Христова, Жеков 2006, с. 170, № 6. 32. 3. 8.
– с името на легата Tib. Iulius Festus (227 – 228/9)23
46. л.: АVТ К М АVР СEVH / AΛEZANΔРOC. Глава на владетеля с лавров венец,
надясно. Зрънчеста окръжност.
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о.: VП ТIB IОVΛ ФHСТ M KIANOПОΛΙΤ / . Орел насреща, с разперени криле, с извита наляво глава и с венец в клюна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 25 х 25 мм , т. 10,10 гр. (обр. 46 а, б).
Pick 1898, S. 288, Nr. 1021; Мушмов 1912, с. 48, № 714; Върбанов 2002, I, с. 118,
№ 1413; Христова, Жеков 2006, с. 166, № 6. 32. 1. 7.
47. л.: АVТ К М АVР СEVH / AΛEZANΔРOC. Бюстна владетеля с лавров венец, с
ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: VП Т IОVΛ ФHСТOVMАРKIANOПОΛΙΤ . Хомоноя (Конкордия) права наляво, държи рог на изобилието в лявата си ръка и патера в протегнатата напред дясна.
Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 25 х 25 мм , т. 7,20 гр. (обр. 47 а, б).
Pick 1898, S. 286, Nr. 1010 (реверсът е от друг печат); Мушмов 1912, с. 47, № 706;
Върбанов 2002, I, с. 116, № 1382; Христова, Жеков 2006, с. 179, № 6. 32. 36. 2.
48. л.: АVТ К М АVP СЄVH /AΛЄZANΔРOC. Бюстна владетеля с лавров венец, с
ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: VП ТІВ IОVΛ ФЕСТОV MAPKIANOПОΛΙΤ . Хомоноя (Конкордия) права
наляво, държи рог на изобилието в лявата си ръка и патера в протегнатата напред
дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 25 х 25 мм , т. 10,60 гр. (обр. 48 а, б).
Pick 1898, S. 286, Nr. 1010 (реверсът е от друг печат); Мушмов 1912, с. 47, № 706;
Върбанов 2002, I, с. 117, № 1404;Христова, Жеков 2006, с. 179, № 6. 32. 36. 6.
Гордиан III (238 – 244)
– с името на легата Tullius Menophilus (238 – 241)24
49. л.: АVТ К М АNT ГОР / ΔIANO AVГ.Бюстна владетеля с лавров венец, с ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: VП MHNOФIΛOV MAРKIANOПОΛΙ/ (ΤΩN). Немезида – Еквитас права наляво държи камшик в лявата си ръка и везни в протегнатата напред дясна; в нозете ѝ
вляво – колело със спици. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26, 5 х 28, 5 мм , т. 12,70 гр. (обр. 49 а, б).
Pick 1898, S. 302, Nr. 1093; Мушмов 1912, с. 50, № 771; Върбанов 2002, I, с. 124,
№ 1517 (аверсът е от друг печат); Христова, Жеков 2006, с. 202, № 6. 36. 35. 1.

Хадрианополис
Каракала (198 – 217)
– без име на легат
50. л.: ANTΩNЕINOС AVT K M AVP CEV. Бюст на владетеля с лавров венец, с
ризница, палудаментум, кръгъл щит в лявата ръка и подаващо се над дясното му рамо
копие, наляво. Зрънчеста окръжност.
о.: АΔРIANO / ΠΟΛЕΙΤΩN.Атина права наляво, държи опрян до нозете си кръгъл
щит и копие с лявата си рука и патера над пламтящ алтар с протегнатата напред дясна.
бронз , диам. 26 х 27 мм , т. 11,0 гр. (обр. 50 а, б).
липсва у Мушмов 1912; липсва у Юрукова 1987 (аверс на с.164, № 278 и реверс,
близък до този на с. 172, № 329); липсва у Върбанов 2002, ІII25 (реверс на с. 159, № 1849).
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51. л.: АVТ К М АVP СЕV /ANTONEINOC. Главана владетеля с лавров венец,
надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: АΔРIANO / ΠΟΛЕΙΤΩN. Ганимед гол, с фригийска шапка и с високи обувки,
прав надясно. С дясната си ръка държи напречно гега зад врата си. Пред него вдясно –
кацнал върху цилиндричен постамент орел с разперени криле. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26 х 27 мм , т. 12,80 гр. (обр. 51 а, б).
Мушмов 1912, с. 146, № 2613; Юрукова 1987, с. 169, № 314; Върбанов 2002, ІII, с.
160, № 1851.
Гордиан III (238 – 244)
52. л.: АVТ К М АΝΤΓΟΡΔΙΑΝΟСA . Бюст на владетеля с лавров венец, с ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: АΔРIANO / ΠΟΛЄΙΤ . Зевс гол, прав насреща, с обърната наляво глава. С
лявата си ръка, през която е преметнат краят на наметката му, държи жезъл с дълга
дръжка, а в протегнатата си напред дясна ръка – патера. В нозете му вляво – орел с
разперени криле и вдигната нагоре глава. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 25,5 х 26 мм , т. 7,80 гр.(обр. 52 а, б).
Мушмов 1912, с. 150, № 2713; Юрукова 1987, с. 229, № 637 (реверсът е от друг печат); Върбанов 2002, ІII, с. 183, № 2135.
53. л.: АVТ К М АΝΤ/ (ΓΟΡΔΙΑΝΟС AVГ). Бюст на владетеля с лавров венец, с
ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: АΔРIANO / Π / ΟΛЄΙ / ΤΩN.Зевс с лавров венец и с гол торс, седнал на трон
наляво, държи жезъл с дълга дръжка с лявата си ръка и патера в протегнатата напред
дясна. В нозете му вляво – орел с разперени криле и обърната назад глава. Зрънчеста
окръжност.
бронз, диам. 24,5 х 26 мм , т. 6,90 гр. (обр. 53 а, б).
Мушмов 1912, с. 150, № 2714; Юрукова 1987, с. 215, № 567; Върбанов 2002, ІII, с.
183, № 2130.
54. л.: АVТ К М АΝΤ / (ΓΟΡΔΙΑΝΟСА ). Бюст на владетеля с лавров венец, с
ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: АΔРIANOΠ / ΟΛЕΙΤΩN. Хера права насреща, с обърната наляво глава, държи
жезъл с дълга дръжка с лявата си ръка и патера в протегнатата напред дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 23 х 23,5 мм , т. 7,10 гр. (обр. 54 а, б).
Мушмов 1912, с. 151, № 2742; Юрукова 1987, с. 222, № 600; Върбанов 2002, ІII, с.
199, № 2357 (аверсът е от друг печат).
55. л.: АVТ К М АΝΤΓΟΡΔΙΑΝΟС A . Бюст на владетеля с лавров венец, с ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: АΔРIANOΠ / ΟΛЄΙΤ . Атина с шлем права наляво държи копие с върха надолу с лявата си ръка и патера в протегнатата напред дясна; до нозете ѝ вляво е опрян
кръгъл щит. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 24 х 25 мм , т. 9,10 гр. (обр. 55 а, б).
липсва у Мушмов 1912; Юрукова 1987, с. 225, № 617; Върбанов 2002, ІII, с. 179,
№ 2079 (аверсът е от друг печат).
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56. л.: АVТ К М АΝΤΓΟΡΔΙΑΝΟС A . Бюст на владетеля с лавров венец, с ризница и палудаментум, надясно.
о.: АΔРIANOΠ / ΟΛЄΙΤ . Атина с шлем права наляво държи копие с върха надолу с лявата си ръка, а с протегнатата напред дясна придържа опрян до нозете ѝ кръгъл
щит. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 27 х 27, 5 мм , т. 9,90 гр. (обр. 56 а, б).
Мушмов 1912, с. 149, № 2695; Юрукова 1987, с. 226, № 621; Върбанов 2002, ІII, с.
179, № 2084.
57. л.: АVТ К М АΝΤ / ΓΟΡΔΙΑΝΟС A . Бюст на владетеля с лавров венец, с ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: АΔРIAN / O / ΠΟΛЄΙΤ . Артемида с дълъг хитон и развяваща се зад гърба
хламида в бърз ход наляво, с обърната назад глава. С двете си ръце държи дълга пламтяща факла. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 25,5 х 26 мм , т. 10,50 гр. (обр. 57 а, б).
Мушмов 1912, с. 149, № 2688; Юрукова 1987, с. 196, № 463; Върбанов 2002, ІII, с.
178, № 2061 (аверсът е от друг печат).
58. л.: АVТ К М АΝΤΓΟΡΔΙΑΝΟС A . Бюст на владетеля с лавров венец, с ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: А / ΔРIANO / ΠΟ / ΛЄΙΤ . Немезида права наляво държи жезъл с къса дръжка с лявата си ръка и везни в протегнатата напред дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 27 х 28 мм , т. 9,70 гр. (обр. 58 а, б).
Мушмов 1912, с. 151, № 2726; Юрукова 1987, с. 227, № 627; Върбанов 2002, ІII, с.
191, № 2248.

Улпия Анхиало
Каракала (198 – 217)
59. л.: АVТ М АVРН / АNTΩ INOC. Бюст на владетеля с лавров венец, надясно.
Зрънчеста окръжност.
о.: ОVΛΠΙΑΝΩ / Ν ΑΓΧΙΑΛΕ / ΩΝ. Тюхе с калатос, права наляво, държи рог на
изобилието в лявата си ръка и корабно кормило с протегнатата напред дясна.
бронз , диам. 26 х 27,5 мм , т. 11,40 гр. (обр. 59 а, б).
Strack 191226, S. 249, Nr. 524; Мушмов 1912, с. 158, № 2861 ; Върбанов 2002, II27, с. 56,
№ 822 (аверсът е от друг печат).
Гордиан III (238 – 244) с Транквилина
60. л.: АVТ К М АΝΤΓΟΡΔΙΑΝΟС Г СE / В TPANKVΛ / ΛЕΙNA. Бюстове един
срещу друг на Гордиан ІІІ с лавров венец, ризница и палудаментум (вляво) и на Транквилина с прибрани в сложна фризура коси, с диадема и наметка (вдясно). Зрънчеста
окръжност.
о.: ОVΛΠΙΑΝΩ / ΝΑΓΧΙΑΛΕ . Хигия права надясно, в протегнатата си напред
лява ръка държи патера и храни от нея змия, която държи с дясната си ръка. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26 х 28 мм , т. 10 гр. (обр. 60 а, б).

Колективна находка от автономни бронзови монети ...

Strack 1912, S. 286, Nr. 666; Мушмов 1912, с. 162, № 2964 ; Върбанов 2002, II, с. 77,
№ 1133.

Одесос
Елагабал (218 – 222)
61. л.: АVТ К М АVРНΛΙ / АNTΩNEINOC. Глава на владетеля с лавров венец,
надясно. Зрънчеста окръжност.
о.:OΔHСС / ЕІТΩN. Велик бог с калатос, прав насреща, с обърната наляво глава,държи рог на изобилието в лявата си ръка и патера над пламтящ алтар в протегнатата напред дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 26,5 х 27 мм , т. 10,30 гр. (обр. 61 а, б).
Pick191028, S. 567, Nr. 2299; Мушмов 1912, с. 91, № 1620; Върбанов 2002, І, с. 248,
№ 3468.

Дионисополис
Гордиан III (238 – 244)
62. л.: АVТ К М АΝΤΓΟΡΔΙΑΝΟСA . Бюст на владетеля с лавров венец, с ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: ΔΙΟΝVCO / ΠΟΛЄΙΤΩN. Велик бог с калатос, прав насреща, с обърната наляво
глава, държи рог на изобилието в лявата си ръка и патера над пламтящ алтар в протегнатата напред дясна. В полето вляво – нумерална буква Δ. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 25 х 25 мм , т. 9,80 гр.(обр. 62 а, б).
Pick 1898, S. 135, Nr. 384 (реверсът е от друг печат); Мушмов 1912, с. 14, № 114;
Върбанов 2002, І, с. 48, № 273; Жеков 200329, с. 55, № 33.2.1.

Улпия Сердика
Каракала (198 – 217)
– без име на легат
63. л.: AVT К(M AVP СЕV)/ ANTΩNЕINOС. Бюстна владетеля с лавров венец, с
люспеста ризница и палудаментум, надясно. Зрънчеста окръжност.
о.: OVΛΠΙΑС / (СЕРΔI)K(H) / С. Зевс с лавров венец и с гол торс, седнал на трон
наляво, държи жезъл с дълга дръжка с лявата си ръка и патера в протегнатата напред
дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 27,5 х 29 мм , т. 18,00 гр. (обр. 63 а, б).
Мушмов 1912, с. 276, № 4858; Върбанов 2002, III, с. 13, № 165 (аверсът е от друг
печат); Христова, Жеков 200730, с. 55, № 12.18. 1. 6.

Филипополис
Септимий Север (193 – 211)
– без име на легат
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64. л.: АVК Λ СЕП / СЕV(HPO) П.Бюстна владетеля с лавров венец, с люспеста
ризница и палудаментум, надясно.
о: MHT ФIΛI / ППОПО / ΛEΩ . Зевс с лавров венец и с гол торс, седнал на трон
наляво, държи жезъл с дълга дръжка с лявата си ръка и патера в протегнатата напред
дясна. Зрънчеста окръжност.
бронз , диам. 28 х 28 мм , т. 15,50 гр. (обр. 64 а, б).
Мушмов 1912, с. 298, № 5263; Върбанов 2002, III, с. 86, № 1115.
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РЯДЪК МОНЕТЕН ТИП С ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПАН
ОТ МОНЕТАРНИЦАТА НА ХАДРИАНОПОЛ (ІІІ ВЕК)
Радослав Гущераклиев
Регионален исторически музей – Ловеч

Резюме
В настоящата разработка е разгледан екземпляр на Гордиан ІІІ (238 – 244), отсечен в монетарницата на Хадрианопол. Открит е по време на археологически разкопки в района на кастела Состра от доц. д-р Ив. Христов.
Редките изображения на Пан върху бронзовите монети на градските управи от
периода І – ІІІ в., както и неясната му иконография, провокират и публикуването на
настоящия тип.
В корпуса посветен на монетосеченето на Хадрианопол, проф. Юрукова цитира
екземпляр от Берлин. По това време в българските нумизматични колекции липсва
подобен тип, за градската управа. Рядкото срещане на типа е потвърдено и в други
публикации.
Пан е представен гол, брадат, с кози рога, крака и копита, прав в ход наляво. В
дясната ръка държи сиринкс (музикален инструмент – овчарска свирка, изработена
от тръстика в знак на любовта на Пан към нимфата Сиринга), в лявата вдигната
над рамото – гега (диаметър – 21/22 мм; тегло – 4.80 г., втори номинал).
Аналогични изображения на Пан се срещат в иконографския репертоар и на други градски управи, върху монети от различни номинали.

В

настоящата разработка е разгледан екземпляр на император Гордиан ІІІ (238 – 244), отсечен в монетарницата на Хадрианопол.
Открит е по време на археологически разкопки в района на крайпътния
комплекс Состра от доц. д-р Ив. Христов1*.
Редките изображения на Пан върху бронзовите монети на градските
управи от периода І – ІІІ в., както и отчасти неясната му иконография,
провокират и публикуването на настоящия тип. Причината е единствена – поради по-голямата степен на информативност, която предлага реверсната страна на екземпляра. Той е по-добре запазен и по-ясно личат
атрибутите, държани в двете ръце от Пан.
Ето и неговото описание:
*	
Благодаря на доц. д-р Ив. Христов от НИМ-София за възможността да публикувам

този тип.
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Л. ΑΥΤ Κ Μ ΑΝΤ-ΓΟΡΔΙΑΝΟC ΑΥΓ
Глава на императора с лъчева корона, надясно.
Оп. ΑΔΡΙΑ-(Ν)ΟΠ-ΟΛ(ΕΙΤΩΝ).

Гол Пан (брадат, с кози рога, крака и копита), прав, в ход наляво. В
дясната ръка, протегната напред, държи сиринкс, в лявата, вдигната над
рамото – гега.
Бронз; диаметър – 21/22 мм; тегло – 4.80 г.
Екземплярът е отсечен по времето на Гордиан ІІІ (238 – 244) и е известен в нумизматичната литература2. В корпуса посветен на монетосеченето на Хадрианопол, проф. Юрукова цитира екземпляр от Берлин3.
По това време в българските колекции липсва подобен тип за градската
управа. Същият екземпляр, публикуван в корпуса за Хадрианопол, е описан петнадесет години по-късно4. Това означава, че описаният по-горе
тип, поне засега, е единственият, запазен от територията на България,
открит по време на археологически разкопки*.
Популярността на Пан в Хадрианопол е свързана в качеството му на
покровител на пастирите и техните стада като част от тиаса на Дионис5.
В монетосеченето на Хадрианопол Пан е представен в два различни
иконографски типа6. Върху монетните от първия тип, сечени при Каракала (211 – 217), е представен голият прав Пан с малка брада и рога, настъпил с крак паднала по гръб пантера. През лявата му ръка е преметната небридата, с дясната държи високо над раменете си гега7. При втория
тип, представен по монети на Гордиан ІІІ (238 – 244), в дясната ръка Пан
държи неясен предмет, наподобяващ на камшик, в лявата ръка – гега8.
Този именно втори тип е обект на анализ в настоящата разработка.
Върху малкото монетно ядро на екземпляра от Состра личи ясно
иконографията на втория тип Пан. Той е представен гол, брадат, с кози
* 
Не

изключвам възможността в частни и музейни колекции да са запазени повече
екземпляри.
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рога, крака и копита, прав в ход наляво. В дясната ръка държи сиринкс/сиринга (музикален инструмент – овчарска свирка, изработена
от тръстика в знак на любовта на Пан към нимфата Сиринга), в лявата,
вдигната над рамото – овчарска гега/педум. Овчарската свирка в дясната ръка на козикракия Пан е представена поне с четири тръстикови
цеви/клонки.
За да бъдат направени подобни уточнения в иконографията на козикракия Пан, особено по отношение на атрибута, държан в дясната
ръка, бяха необходими сравнения с аналогични типове и варианти от
други монетарници – местни провинциални и централни, хронологически, а така също и изображения на Пан върху други археологически
артефакти от същия период. Въпреки подчертаната многократно рядкост на типовете на пастирския полубог, аналогичен тип е емитиран и
в монетарницата на Месамбрия, поне що се отнася до територията на
съвременна България.
Типът в Месамбрия е наречен „танцуващ Пан“9. Двата известни екземпляра са емитирани върху монети от малък номинал. Отсечени са
с един аверсен и един реверсен печат, по времето на Отацилия Севера (244 – 246)10. Изображението на танцуващия Пан е сходно с това на
представеното в Хадрианопол при Гордиан ІІІ, т. е. и в представения тук
аналогичен тип. Атрибутите, държани от Пан в Месамбрия, са аналогични на държаните по монети на Хадрианопол – сиринкс и гега. Метричните характеристики също са сходни с екземплярите, описани за хадрианополската монетарница.
Първият тип с изображения на „Пан-пантера“ се среща и в иконографския репертоар на монетарницата на Никополис ад Иструм11. Отсечен е по времето на Елагабал (218 – 222), при провинциалния управител
T. Fl. N. Rufus (218 – 219?)12. Поне засега, този тип хронологически по-рано е емитиран в Хадрианопол.
Анализираните монетосечения на Никополис ад Иструм и Хадрианопол13 показват доста общи черти в дейността на двете монетни
ателиета. Съюзното монетосечене между двете градски управи е изразено в отсичането на т. нар. псевдоавтономни монети14, но без надпис
ОΜΟΝΟΙΑ. Тези монети с имената на двете градски управи са датирани
ок. края на ІІ – първото десетилетие на ІІІ в., период, в който матриците
на двете монетарници са били изработвани съвместно15.
Освен псевдоавтономните екземпляри, в монетната иконография
на двата града се срещат няколко редки типа, общи за двете монетарници16 – Нике, Хелиос, Пан, Триптолем, Изида и други. Съществуват и
метрологични сходства по отношение на тегловните стандарти17.
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Освен самостоятелното изображение на Пан, в иконографския репертоар на хадрианополската монетарница е известен и друг тип (трети) – Кентавър и Пан18. Отсечен е по времето на император Комод (177 –
192), при провинциалния управител Aemilius Iustus – ок. 180 г.?19. Изображението показва седнал гърбом Пан, свирещ на флейта, върху гърба
на кентавър в ход надясно.
Последваха и сравнения с монетни типове с изображения на полубожеството Пан в ателиета на провинциите Македония, Горна Мизия и
Дакия. В последните две провинции типът не се среща20.
В провинция Македония типът на „седнал“ Пан е емитиран в монетното ателие на колония Пела21. Представян е седнал Пан на скала, с едната ръка над главата, в другата, държащ гега, пред него е изобразена свирката му/сиринкс22. Известна е и емисия от времето на Гордиан ІІІ23, при
която, държаният в ръката от Пан педум е представен в полето вляво.
Общото в представянето на Пан в монетарниците на провинциите
Долна Мизия, Тракия и Македония е в начина на изобразяването на
Пан и в иконографските детайли – овчарската гега (педум) и сиринкса.
Различното – в начина на представяне на самия полубог. В монетните
ателиета на римските провинции Тракия и Долна Мизия, Пан е представян с кози рога, крака и копита, в Пела е представян в човешки облик. И трите големи градски центрове – Хадрианопол, Никополис ад
Иструм и Месамбрия със своите територии са част от провинция Тракия или са принадлежали към нея в своето развитие в периода І – ІІІ
век. Иконографският им репертоар, с известни специфики, носи всички характеристики на тази провинция, дори и след преминаването на
Никополис ад Иструм към провинция Долна Мизия (кр. на ІІ век), а
на Месамбрия към провинция Тракия (кр. на ІІ век). Месамбрийският
пантеон е част от интеррегионална хомоноя, влизаща в ареала на монетосеченията на Източносредиземноморския свят24. Подобни характеристики през римската епоха имат и монетните ателиета на Хадрианопол и на Никополис ад Иструм. Влизането им в новите провинции
е отбелязано по подобаващ начин в монетната иконография от административна гледна точка, но практически те си остават в сферата на
тракийската монетна иконография, носеща белезите на полифункционалния елинистически свят, възникнал след походите на Александър
ІІІ (336 – 323 г. пр. Хр.) на изток.
Друга причина екземплярът от Состра да е обект на внимание при
идентификацията на иконографията на Пан в монетарниците на Долна
Мизия и Тракия е свързана с представено изображение на сатир върху
монети на Хадрианопол, сечени при Гордиан ІІІ25.
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Пан – Гордиан III

Сатир – Гордиан III
(снимка по Върбанов)

При внимателно вглеждане в иконографията на т. нар. Сатир става ясно, че това всъщност е вариант на изображение на Пан. Според
Юрукова26 екземплярът е от втори номинал (20 мм, 4,47 г). Върху дребното монетно реверсно поле е представен гол сатир наляво. В дясната
ръка държи кантарос, с лявата придържа опряната на рамото му гега27.
Различията в изображенията на Пан в монетарницата на Хадрианопол при Гордиан ІІІ се свеждат до начина на представяне на детайлите
в иконографията. Поради дребния номинал и недобрата запазеност на
екземплярите, почти винаги съществува вероятност атрибутът държан
в дясната ръка да се окаже друг. Движещият се Пан (или танцуващ – Месамбрия при Отацилия Севера), при Гордиан ІІІ (също втори номинал),
в дясната ръка държи сиринкс, в лявата, вдигната – гега. Сатирът също
е представен в движение наляво. Според проф. Юрукова, в дясната ръка
държи вероятно кантарос, в лявата, опряна на рамото – гега. При сравнения на детайлите – в единия случай е представен сиринкс с вероятно
четири цеви, при Сатира е представен също сиринкс, но поради това,
че не личи добре е определен като кантарос. Друга е и позицията на сиринкса – държан нагоре-изправен. Друго различие е в представянето на
наметка-небрида при Сатира, която при Пан липсва или просто не личи
поради малкото монетно поле. Други различия няма.
Според мен, вероятно става дума за един и същ тип монетна иконография на Пан в два варианта. При единия вариант гегата е опряна на
рамото, при другия – високо вдигната. Има детайли и в представянето
на атрибута, държан в дясната ръка.
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Описаният като Сатир, т. е. Пан, държи в дясната ръка със сигурност
музикален инструмент – сиринкс. Поради сходния начин на изображенията, доста често при описанието на даден тип от един автор, той е определен като Сатир28, при идентификацията на типа е определян като
Пан29.
В монетосеченето на Хадрианопол все пак е известен тип на „Сатир
с детето Дионис“, сечен по времето на император Комод (177 – 192)30. Типът е емитиран върху монети от първи номинал31. Сатирът е прав наляво, придържа с лявата си ръка детето Дионис, седнало на рамото му,
в дясната ръка държи педум. До краката му вляво – едно малко сатирче.
Малкото монетно ядро на незапазения добре екземпляр не позволява да
се уточнят детайли в иконографията на Сатира.
Екземплярът от Состра има и още една важна характеристика и тя е
свързана с циркулацията на подобен тип нискостойностни монети. Докато големите номинали циркулират на по-големи територии, малките
или нискостойностните – задоволяват главно локални нужди.
От разгледаните по-горе типове и варианти, свързани с козикракия
Пан, нуждаещи се от допълнителни наблюдения, могат да се направят
следните предварителни заключения.
Изображения на Пан са част от иконографския репертоар върху
бронзовите емисии на градските управи от двете римски провинции
Тракия и Долна Мизия. Представянето му е свързано основно с ателиета, разположени в провинция Тракия или принадлежали към нея в
определен момент от своето историческо развитие. Подчертаването на
този факт е немаловажно, имайки предвид религиозния синкретизъм,
настъпил вероятно още през елинистическия период и особено характерен за римската епоха32. И трите градски центъра са разположени на важни пътни артерии. В иконографския репертоар на монетните ателиета
са представени следните типове и варианти.
І.1. Пан – Прав, с атрибути сиринкс и гега/педум (Хадрианопол, Гордиан ІІІ (238 – 244). Според портретното изображение и титулатурата на аверса, типът е емитиран в периода 238 – 240 г.33.
–
Танцуващ, със сиринкс и гега (Месамбрия, Отацилия Севера
(244 – 246).
Типът е емитиран само върху монети от малък номинал.
І.2. Пан, тъпчещ пантера – с гега в едната ръка и небрида през другата (Никополис ад Иструм, Елагабал, 218 – 219?; Хадрианопол,
Каракала, 211 – 217).
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Според Н. Христова и Г. Жеков34, Пан в дясната ръка държи гега, а в
лявата – сиринга (двуцевна флейта) и животинска кожа.
Типът е емитиран само върху монети от четвърти номинал.
Няма да бъде пресилено при историзацията на този тип да предположим, че козикракият Пан, тъпчещ пантера, е аналогичен на типа „Император, тъпчещ пленник“35.
ІІ. Кентавър и Пан – Хадрианопол, Комод, 4 номинал, Пан, свирещ
на флейта (с името на легата Aem. Iustus, ок. 180 г.?)
ІІІ. Силван – Пан (Пауталия, Каракала, номинал – 1 1/2).
На настоящия етап, поради малкото монетно ядро и неличащата
добре иконография е трудно да се определи типът на Силван-Пан36.
Според наблюденията, най-ранното представяне на Пан е по времето на Комод (Кентавър и Пан, свирещ на флейта), за монетното ателие на Хадрианопол, ок. 180 г.?, върху екземпляри от четвърти номинал.
Следва типът „Пан, тъпчещ пантера“ по времето на Каракала (211 – 217)
в Хадрианопол и Елагабал (218 – 219 г.?) в Никополис ад Иструм. Едва
по времето на Гордиан ІІІ се появяват самостоятелни изображения на
Пан с атрибути сиринкс и гега. (Хадрианопол, Гордиан ІІІ, 238 – 240). По
времето на Отацилия Севера (244 – 246) в Месамбрия е представен „танцуващ“ Пан със сиринкс и гега. Описаният по монети тип Силван-Пан
за Каракала от Л. Ружичка е труден за коментиране на настоящия етап
поради неясното изображение.
В провинция Македония е представян главно „седнал“ Пан на скала – почти постоянен тип в колония Пела. В лявата ръка държи гега,
пред него сиринкс или педум.
По-голяма е популярността на Пан, според нумизматичния материал, в различни градове на провинции от Мала Азия.
Представян е сам – прав или седнал или с Дионис. Типът се среща по
монети и медальони.
Прав със сиринкс и гега, при Каракала август (гр. Mидеон, Фригия)37
и Гордиан ІІІ (гр. Арнея, Мизия, при Гордиан ІІІ, 32 мм)38.
Прав, до него коза, при Максим цезар (гр. Аполония, Мизия, 19 мм)39.
Седнал на скала наляво със сиринкс и педум, при Филип І (гр. Силон, Памфилия) и Галиен (гр. Перге, Памфилия, 31 мм)40.
Прав със сиринкс и гега до Дионис, по времето на Гета Публий (гр.
Амблада, Пизидия)41.
Дионис в бига, теглена от пантери, водена от Сатир, в средата зад
бигата Пан с гега, при Комод (гр. Кизик, Мизия, медальон, 43 см)42.
От непълната справка по монети на Мала Азия, типът на Пан се среща в провинциите Мизия, Фригия, Пизидия, Памфилия, а вероятно и
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в други провинции. Известен е по монети на Комод (177 – 192), Каракала (198 – 217), Гета (203/4 – 211), Максим цезар (235 – 238), Гордиан ІІІ
(238 – 244), Филип І (244 – 249) и Галиен (253 – 268).
От съпоставката на типовете се вижда, че типът Пан, тъпчещ пантера засега не се среща по монети на Малоазийски ателиета. Типът на
седналия на скала Пан не се среща по монети в Долна Мизия и Тракия.
Характерен е за монетосеченето на Пела в Македония, но с различия в
представянето на Пан като животинските му характеристики са по-подчертани в Малоазийските ателиета.
Сред изображенията има интересни типове като Дионис в бига,
теглена от пантери от ателието на Пауталия, което има вероятно сходни
послания с това на медальона от Кизик (Мизия). В Пауталия Пан отсъства от представената сцена, но за сметка на това е дадена танцуваща
Менада (също в централното поле).
Хронологически монетите на ателиетата от Долна Мизия, Тракия и
Мала Азия показват сходни изображения на Пан с преобладаващо животински черти. В провинция Македония типът се среща по-рано от
представените по-горе.
Средата на ІІ в. е преломен момент в монетосеченията на градските управи в римските провинции. След различни войни и епидемии, за
кратък период от време, настъпва известно благоденствие, отразено и в
нарасналия интензитет на монетните ателиета.
Върху монета на гр. Закинтос, разположен на Пелопонеските острови, е представен друг интересен тип, свързан с Пан, отсечен по времето на Марк Аврелий (161 – 180)43. Представен е прав надясно, държащ
грозд с младия Дионис на лявото рамо44.
Наблюденията ми върху представянето на Пан върху римски централни монети са непълни. Изключването на Дионис от основните божества на римския пантеон рефлектира и върху представянето на членовете на неговия тиас. Въпреки че наблюденията имат предварителен
характер, те показват, че както Дионис, така и персонажите, свързани с
него, почти липсват в иконографския репертоар на централната римска
монетарница.
Иконографски познатият Пан – с кози рога, крака и копита, представен по монети на градски управи в Долна Мизия, Тракия, Македония
и Мала Азия, с редки изключения, не се среща в римското централно
монетосечене. Представена е само негова маска върху републикански
денар от 48 г. пр. Хр.45 от КМН Белене.
Единственият описан тип за Пан, представен прав наляво, в дясната
ръка държащ сиринкс, в лявата педум, е емитиран по времето на триум-
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вира P. P. Turpilianus (19 г. пр. Хр.), при император Август (27 г. пр. Хр. –
14 г.) върху денари46.
Едно от най-ранните изображения на прав Пан с гега, пред коза, е
представено върху тетрадрахми на Енос, емитирани 450 – 440 г. пр. Хр.47
Козоногият Пан, огласящ полята и горите със своята сиринга е постоянен спътник на Дионис в оброчните релефи от Тракия48. Той се среща и в трите основни иконографски типа, свързани с култа на Дионис.
Представян е прав или седнал, рядко облечен, почти винаги със своя инструмент сиринкс. Понякога държи опашката на коня или самият той е
яхнал пантера49. Известна е и оброчна плочка, посветена на Либер-Дионис, култ донесен от италийци, дошли в Монтана50.
Известни са изображения на Пан върху статуетки и статуарни групи51, върху апликации52, саркофази53, фриз от апликация върху бронзова ситула54. Пан е представян и върху теракоти55 и лампи56.
Според типологията на изображенията върху римски фигурален бронз от Долна Мизия57, Пан попада в групата на полубожествата
(ІІ-втора група); вид – 5; Тип – 1. Типът е на Пан танцуващ.
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БАЛ И КИБЕЛА – БОГОВЕТЕ НА ЕДИННОТО
ЧОВЕШКО НАЧАЛО
Елица Димова
Докторант – Югозападен университет „Неофит Рилски“
Център по палеобалканска писменост „Елис“

Резюме
Божествата Бал и Кибела са свързани по произход и име. Те са част от древния
корен на култовата тракийска система. Заемките, преминали в различни религиозни системи са способствали за загубване на значението за нашата култура. Смята
се, че Кибела е фригийска богиня, но тандемната й връзка с мъжкото божество – Бал
не е изследвана достатъчно.
Траките-фриги, преселили се от Балканския полуостров в Мала Азия прикачили
на Великата майка на боговете епитет „Кибелейа“, който впоследствие се превърнал в име. И потомците на траките-бриги населили новите си Анатолийски територии с каменни светилища на Кибела.
Атрибутите на богинята показват сложно предназначение за еволюцията на
човека, различно от третирането й наравно с други тракийски божества. Тя олицетворява прехода към развита духовно цивилизация чрез промяна в генома на хората.
Името Кибела – неговата форма, а също и значението му са идентични в по‑късните заемки с понятието Сибила. Това е архаична пеласгийска дума, която означава
пророчица (в резултат от епитет на Великата Майка – Сипилена). Името произлиза от връх Сипил – Sipylus, в чието подножие е бил разположен и едноименният
град. Той е известен с управителя му Тантал и след неговата смърт синът му Пелопс,
който дава името на п-в Пелопонес. Този връх най-вероятно не се е намирал в древна
Лидия, в територията на днешна Турция, а в Тракия. Омир в „Илиада“ споменава, че
Сипил е при реката Ахелой.
Разбира се не само митологичните източници сочат трако-българския произход на божествата. Самите им имена отразяват разбирането за единството на
мъжко-женското начало, а тракийските храмове са посветени на култа към Богинята-майка, за което има доказателства, свързани с нейните божествени атрибути – символите на царската власт – тирс, лъвове, както и символите на времето и
познанието, дадено на човека.

И

сторията е наука, чието призвание е да открива истината за човешкото развитие, а не постулат на религиозната догма, който е
опасно да променяш. В този смисъл тази статия ще излезе извън рамката
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на догмата за това кои са траките, дали имат нещо общо с българите и
кои са всъщност първичните български божества.
Тя разглежда древността по нашите земи като част от един по‑глобален процес на съзидание и придвижване на знанието от един духовен
център към друг, превръщайки се в глобален поток.
Историческата наука е дала различни гледища за това кои са Бал и
Кибела. В някои от изследванията тези персонажи са интерпретирани
отделно, но тук ще обясним защо е много по‑възможно да са по‑дълбоко
свързани от досега откритото.
Особеното в тази двойка започва още от имената. Те се съдържат
едно в друго. Ки Бел А е създание, което освен божествения ѝ произход,
притежава и връзка с мъжкия персонаж от по‑различен – духовен порядък. От името на Бал произлизат повече от 50 топонима на българска
територия, както и етнонима, което е достатъчно за да се приеме, че има
връзка с нашата история. Лингвистичният анализ на Бал извежда съдържанието от добре познатата ни дума бял, синоним на блестящ, откъдето
се смята, че и името на пелазгите – белазгите. Пелазгите са описани като
едно от жреческите тракийски племена, известни и с войнствеността си,
потвърдено от „Илиадата“ на Омир.
Зевс е пелазгиец, както и сина му Хермес, който носи кадуцей и торба „булга“.
Бал обаче е познат не само по нашите земи, но и в териториите на
Шумер и Вавилон. Храмът на Бал в Сирия беше едно от чудесата на храмовото строителство, както и внушителния мегалит от Балбек, Ливан,
кръстен на същия персонаж.
Но Бал е облечен като тракиец на черна рисувана ваза, където присъстват Кибела, срамежливо навела глава настрани, докато ангел, интерпретиран също като Сибила и подава тракийски венец. Върху керамиката присъства атрибутът бича глава и предмети, свързани с предназначението на божествената двойка.
Да се опитаме да проследим нишката на тези незрими на пръв поглед връзки.
Бал е от лувийците, които приемат Тевкър, известен тракиец и троянец, герой от „Илиадата“ след като го изгонва баща му и той заминава
при роднини в Сирия. Тевкър е изпратен по семейни причини на това
заточение, но всъщност косвено се разбира, че има и друга мисия, тъй
като отива при роднината си Бал. Така имаме податка, че произходът на
Бал е от траките.
Ведите описват една история, която съвсем не косвено отново е свързана с нашите земи. Според текста по време на всемирния потоп (тук не

Бал и Кибела – боговете на единното човешко начало

става дума за черноморския, който се приема, че около 5600 г. пр. Хр.) останал един човек на име Ману, който веднага се свързва след оттеглянето
на водите с друг човек с необикновени възможности като него, който е
оцелял на втората по височина планина в света. Според геолозите Рила
е била от най-високите планини, след което е потънала при следващо
нагъване на земните пластове. Мъжът, подобен на Ману се казва Сид.
Но това не е краят на историята, защото индийският епос разказва как
Ману по-късно се жени за Сита, твърде вероятно от рода на Сид. Трогателната семейна драма за ревността на съпруга минава през тежкото
доказателство за верността на Сита, което става чрез изпитание-ритуал
с огън, подобно на нестинарството. В България има местност около с.
Ситово, където е намерен един от най-ранните надписи по нашите земи
от система, чийто местен произход ще бъде задача да се докаже.
За Ману се предполага, че произходът му е от атлантите, тъй като
големият потоп ликвидира предходната цивилизация. Въпреки митологичния си характер идеята, че нашият произход е дълбоко през вековете,
се потвърди и от генетичните изследвания на населението на Балканите.
При цялата условност на епосите по света, които касаят древност
по-голяма от 10 000 г. пр. Хр. те са извор, който се потвърждава от множество артефакти, станали явни в последните години и намирани по
цял свят. Тези открития касаят развитието на човешката цивилизация и
връзките ѝ с предходната.
И така Бал се оказва една много интересна личност. От една страна
той има нещо общо с траките и Троя и от друга той е известно божество
на територията на Сирия, Ливан и Иран.
Кибела на свой ред е известна предимно в България, макар че нейни
изопачени реликти намираме в рамките на Римската империя и Мала
Азия. Другото име на Кибела е Богинята-майка, чийто проявления и
трансформации са по цял свят. Смята се, че името Семела или Земела е
по-ранно от Кибела.
Много интересни са плочките от Абритус, които показват богинята
в почти идентична поза, както има подобни изображения на Ищар от
Шумер, но за разлика от нея, короната на Кибела е разтроена, факт, който не е намерил адекватно обяснение. Тиарата е съставена от вързани
житни снопове, обаче тълкуването, свързано с нейната идентификация
със Земята, може да се окаже само първото ниво на обяснение. Не е за
пренебрегване и факта, че организираното земеделие и скотовъдство се
появяват в Европа първо на Балканите. Важните за развитието на обществото знания достигат Западна и Северна Европа няколко хилядолетия
по-късно. Макар и косвено това показва връзката на богинята с нашите
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земи. Освен със Земята – Гея Кибела е идентифицирана като главна виновница за плодородието.
На много от откритите артефакти Кибела е с хиперболизирани
женски атрибути, а на скулптурни изображения от Ватикана, Ефес и
др. места над главата ѝ има тристепенна корона с розети, която показва
тайното предназначение на божествената ѝ мисия. В намерените нейни
изображения от Ефес на полата и освен обичайните бичи глави, има и
пчели. В храма в Старосел куполът е кошерообразен, а и в Казанлъшката гробница отново Богинята-майка, която е централен персонаж, е
съпроводена от същия атрибут – бичата глава. Другите придружаващи
предмети са жезли, държани от служителките на култа – сибилите, огледала и музикални инструменти. Ако систематизираме нещата и потърсим логиката на подобна еклектика само в днешната ни материална
представа за света, най-малкото ще изкривим тълкуването до неузнаваемост. Връзката между всички тези предмети е чрез функцията на
Богинята-майка като пазителка на знанието за раждането на човешката цивилизация. На нея се приписва създаването на земеделието, а ако
намерим историческия синхрон с образите на Изида, Рея или някой от
другите ѝ свещени проявления, ще има възможност да се приближим
до обяснението. Бичите рога върху короната на Изида е не друго, а йероглифът за изгрев, но в образа на Кибела, това е указание за епохата,
в която се е появил свещеният ѝ образ. Пчелите и кошерът са символ
на значението ѝ за общността, тъй като пчелата-майка контролира генетично колко и какви пчели да се раждат. Трите дяла върху главата ѝ
от Абритус и по-късните образи от Ватикана, е много вероятно да са
свързани с начина, по който функционира възпроизводствения процес
в човека чрез синхрон на жлезите с вътрешна секреция и по-специално
на трите жлези в главата – пинеална-епифиза, щитовидна и хипофиза.
Всъщност няма тракийски храм, който да не почита чрез явни или тайни символи Богинята-майка.
Музиката също е част от божествената хармония на зараждащия се
живот, но много интересно е значението на огледалото, което е останало
като атрибут в някои фолклорни кукерски обреди и досега в България.
Принципът на древния свят, че това, което е горе, е това, което е долу е
част от магическото извикване на реалността от света на идеите и понятията.
Жезлите са символи на властта, но и реален език на посвещението
във висока духовна степен.
В скулптурите от прекрасно запазения храм на Кибела в Балчик, лъвовете също са част от символиката. И те освен като част от властовия
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ресурс на посветените в тайните на сътворението, отново ни препращат
към силата на генома.
Възможно ли е древните да са имали такива, познания, които да
указват, че са управлявали развитието на цивилизацията чрез знания,
които едва днес съвременните науки въвеждат като част от новата си
методика?
Отговорът е еднозначен, тъй като материалната култура на траките,
не просто предполага такова обвито с мистика знание, но го е закодирала в пропорции, в числови поредици и зависимости, в предмети, които
на пръв поглед имат просто ритуално значение.
Кибела често е изобразявана и на колесница, което може да обясни
защо в тракийските комплекси, където има и гробници, се срещат ритуално погребани коне заедно с колесниците. Ако погледнем всичките, познати в България факти, не можем да не признаем, че повечето храмове
са посветени не на друго божество, а именно на Богинята-майка. Такъв е
храмът Жаба могила с фронтона му, където всъщност е открито тракийското златно съкровище, такива са комплексите в Казанлък и Свещари,
където отново имаме бичи глави, както и прекрасните кариатиди, служителки на женския култ, почитащ Богинята-майка в Сборяново. Пред
Жаба могила са открити два лъва, разделени и намиращи се в различни музеи – НИМ и регионалния в Стрелча, а от гробницата в Лесичери,
която е от римско време, от почти идентичните лъвски фигури, оцеляла
е само едната, находяща се в Археологическия музей на Старопрестолния град. Интересна е ролята на Сибилите, служителки на култа, които
са били и войни и които често са изобразявани до божествената двойка.
В Свещари конникът е воден от жени-войни, такива мотиви се намират
върху тракийската керамика.
В Никополис ад Иструм основният култ, изповядван от населението
е към Кибела, а във Великотърновския музей се намират прекрасна стела на богинята с много интересна триъгълна тиара. В църквата „Свети
четиридесет мъченици“, под колоната на Иван Асен Втори, постаментът,
взет от по‑старо светилище, има същите бичи глави.
Произходът на двете божества – Бал и Кибела не е необходимо да
бъде търсен извън пределите на България, тъй като това няма да бъде
точната истина.
Да се върнем обаче към принадлежността на двете божества към
един тандем – Бал и Кибела. Разделени те вече имат само косвена връзка
със своя български произход. Както уточнихме по‑горе Бал се споменава като роднина на тракиеца Тевкър, а произходът на Кибела сякаш се
губи. Но това е само на пръв поглед.
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Наскоро бяха открити най-старите плочки с изображения на Бал
и Кибела на разкопките в Кози Грамади. Те бяха идентифицирани като
Зевс и Хера, но типичните атрибути показват по‑скоро връзка с българските Бал и Кибела. Макар, че от „Илиадата“ научаваме, че Зевс е тракиец от Додона. Освен това Земела е много по‑свързана от Хера със Зевс
според легендата, тъй като от извънбрачната им връзка се ражда сина
им Дионис. Земела е една от шестте деца на Кадъм. Нейният зет е Аристей е прочут опитомител на пчелите. Отново виждаме на пръв поглед
индиректната връзка с пчелите и кошера, като специална организация
на обществото, служещо на Богинята-майка. Но е очевидно, че култът е
по‑ранен по нашите земи от този в Рим и Мала Азия.
Не е без основание и връзката, която може да се направи със светилищата – утроби, които се намират в изобилие по нашите земи, незаслужено изследвани отделно от тракийските култови комплекси.
Каква е ролята на Бал в тандемната връзка на божествата?
Тракийските имена показват стройна логика, свързана с местообиталището им, предназначението ми и кодираното знание в езика, което
е останало като белег в значителен брой български топоними. Ки Бел А
определено е водещото божество. Името Кабиле несъмнено е свързано
с нейното основно значение за траките. Ролята ѝ като духовен стожер е
видна от множеството божествени атрибути, които са в нейно владение,
но това се вижда и от името ѝ, което съдържа мъжкото начало, трансформирано чрез Ки или Ка, дума за божествена душа от египетската
религиозна семантика, но и пряко свързано с тракийските мистерии.
Българският и тракийският мироглед всъщност нямат съществена
разлика, както се разкрива от все повече факти, намерени в последните
години. Именната ни система, която е останала от древността показва
връзка с идеята за божествената троица, но като единство, съчетано в
мъжкото и женско начало. Макар и от доста по‑късен период от богомилската книжнина разбираме, че имената на новородените деца в България са били три и второто е означавало, че новороденото е първо на
майка си, а след това на баща си. Така второто име е завършвало на неин
или „ин“, а третото на негов или на „ов“. Това показва, че нашата традиция запазва култа към майката много по‑дълго от културата на мъжката
доминанта, която основно се утвърждава чрез католицизма на Запад.
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Abstract
The reason for this study is the locazation of two rock eggs on the territory of the Studen
Kladenets and Skumsale sanctuaries near the town of Strelcha. Located on the south side of the
slopes of the Central Sredna Gora Mountain, the two objects of interest impress with their sheer
size and configuration of their components. On megalithic egg at Studen Kladenets a serpentine
sign is shaped and on the other egg from Skumsale, the same sign is carved in negative.
The egg is closely connected with the Orphic theogony. From the core of the cosmic egg
the first god was born. He is an androgyne and many epithets apply to him – Protogon, Fanes,
Erikepayos. The Kabiri cult is also associated with the egg – it bore the Dioskouroi and Elena, as
well. According to ancient authors they wear on their heads the half-shells as πĩλος. Remarkably,
the parade helmets found on the territory of Ancient Thrace are also shaped as πĩλος.

П

оводът за това изследване е локализирането на две скални яйца
на територията на светилищата в местностите Студен кладенец
и Скумсале до гр. Стрелча. Разположени от южната страна на склоновете на Централна Средна гора, двата обекта впечатляват с размерите и
конфигурацията на компонентите си.
Обектът в местността Студен кладенец се намира на 13,5 км северозападно от Стрелча. Местността е разположена по билото на планината, теренът е тревист, с ясно изявени скални групи, дванадесет на брой,
като по тях се наблюдават различни по форма и големина изсичания.
Най-впечатляващ е естествен валун, който гледан от югозапад наподобява яйце. В източната част на култовата площадка се наблюдава скално
изсечен жертвеник, съставен от пресечни линии, образуващи правоъгълници в позитив, а самите канали в негатив, с размери 1,20 м на 0,90
м, и приблизително правоъгълна форма. Вероятно камъкът е бил счу-
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пен, тъй като в дясно от каменната площадка се наблюдава фрагмент
със същите изсичания. Източно от тази група, на разстояние около 40
м се наблюдава друго скално струпване с множество негативни кръгли
изсичания и оформен скален процеп – тип скална арка, насочена на юг
по меридиана.
На 30 м североизточно от централния жертвеник върху неголямо
възвишение е разположена скална група, с множество негативни кръгли всичания. От южната страна на тази скална група е разположен яйцевидно оформен валун с размери 2,50 м на 1,20 м. В долната си част
е маркиран е със скално изсичане с форма на знака Z (обр. 1). Ясно се
забелязват следи от обработка по камъка, по всяка вероятност за да се
постигне яйцевидната форма1.
Мегалитното светилище Скумсале представлява комплексен паметник с впечатляващи размери – дължина 1300 м, широчина 600 м, които се състои от многобройни, последователно разположени изолирани
скални групи (масиви или скални откоси), които се издигат и доминират над околния терен. Всяка от тях е „приобщена“ към паметника по
различен начин, като са оформени скални арки, трон, пирустии, скални
площадки, яйцевидно оформено съоръжение, провирачка и пр. Концентрацията на изсичания е впечатляваща. Практически не е възможно в
рамките на този доклад да се опишат всички, поради което се спирам
само на най-ясно изразените и на специфичните съоръжения.
В южната си част светилището е оформено от два „ръкава“ – югозападен и югоизточен. След събирането на двата ръкава, се оформя пътека, която в северната си част завършва на голяма поляна. Тя е заобиколена от няколко скални групи. Интерес представлява факта, че част
от скалните групи на комплекса са без обработка върху тях или с много
малка концентрация на изсичания. Това подкрепя идеята, че са използвани само тези масиви, които имат пряко отношение към миторитуалните практики.
Първата скална група от югозападната страна е разположена върху
невисок хълм. Впечатляваща е концентрацията на съоръжения, регистрирани тук. От южната страна е разположен жертвеник с размери 3
на 5 м. Върху него са оформени сложна система от изсичания в кръгла,
елипсовидна и неправилна форма, които са свързани с канали и улеи
помежду си. На върха на хълма е изсечен кръгъл жертвеник (есхара?),
за съжаление половината от които е разрушен от иманярски изкопи. В
северното подножие е регистрирано съоръжение, което наподобява на
полукръгъл басейн, ориентиран изток-запад. Южната му част е изсечена
отвесно, а северната е оформена от плавна дъга с дебелина на стената
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от 0,20 м. Ясно си личи източната страна на съоръжението, западната е
скрита под земята.
Интересен скален монумент бе регистриран в източната част на възвишението. Представлява единичен скален блок, в чието тяло е изсечена яма с леко неправилна, овална форма, много наподобяваща формата
на яйце. Ориентирана е в посока север-юг, като по-широката ѝ част е в
южна посока. Стените са гладки, добре оформени, като източната е повредена от израсналото дърво – личат два огромни къса от нея, разместени в терена. Дъното на това е хоризонтално, гладко изсечено като под.
Съоръжението не е запазено в горната си част и по този начин въпросът
за неговото евентуално покритие остава открит. В южната част са запазени две стъпала, без съмнение изкуствено обработени, които наподобяват груба стълба, или съоръжение за сядане. Съставът на скалата
при това съоръжение е крехка, има естествени процеси на ерозия, при
които се оформят каменни плочи, понякога и плавно извити. В случая
тези процеси са били продължени от дейността на хората, при което се
оформя равен, хоризонтален под, гладки стени и своеобразния „трон“
в южната част на съоръжението (обр. 2). Дължината на съоръжението
е 3.80 м а максимална широчина 2 м. От южния му край, запазената височина е 1.80 м.
Подобно скално изсечено яйце, но вертикално изправено, е локализирано от Атанас Орачев в землището на с. Скала, Сунгурларе. В южната
основа на скален кордон, наречен Кая–Баш е регистриран каменен олтар, изсечен в естествено образувание, което оформя прав ъгъл. Формата на олтара е „разполовено яйце“. Впечатление прави и крепостна
стена, в непосредствена близост, градена от големи квадри, достигащи
дължина от 3 м. Авторът определя паметника като „Яйцето на Митра“.
Интересен е и паралелът, които прави с Осетинския епос и по този начин, стига до извода, че от скала в Тракия, Мала Азия и Кавказ се раждат
боговете. Така всъщност е роден и Митра2. За съжаление липсва каквато
и да е информация за останалите компоненти от това светилище, за да
бъде възможно да се анализира. Все пак, при наличието на тракийски
градеж е възможно скалното яйце да е свързано с религията на траките.
За мегалитно яйце на територията на Рила, в светилище на Царев
връх съобщава Васил Марков. То е маркирано с изсечени жертвеници
отгоре и е ситуирано от западната страна на мегалитната арка3. Близо
до Люляковото светилище, в района на Златосел, Валерия Фол открива
мегалитно яйце, което тя нарича „яйцето на змеицата“. За съжаление,
камъкът е бутнат от подпорните плочи4, но яйцевидната форма е безспорна. За трето мегалитно яйце ми даде информация колегата Антон
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Генов, за което сърдечно му благодаря. Намира се в светилището свети
Мина при Мечкул.
Наличието на скални яйца на територията на мегалитните светилища безспорно доказва тяхната значимост в представите на траките. Традиционно те се свързват с Орфическата космогония.
В Орфическата космогония, яйцето е зародишът на света, а от неговите два фрагмента от черупката се появяват Земята и Небето, а вътре
в него е двуполовия бог5. Богът „блуждае в етера“, той е „велик“, „роден
от яйце“, блести със златни крила, от него произхождат блажените богове и смъртните хора6. Според Делкур, двуполовото същество, което се
появява от яйцето има различни имена, всички синоними: Фанес, Протогон, Ерикепайос, Метис, Дионис7. Моранд отбелязва, че Протогон е
блестящ. Връзката между Фанес и светлината е ясно забележима в Химн
VІ, които е адресиран към него – „Донасящ чиста светлина, което е
причината да те назовавам Фанес“8.
Орфическата аргонавтика започва с обръщението на Орфей към
Аполон и представяне на космогонията: „Аз оповестявам строгата неизбежност на древния Хаос, и Времето, които в неговите бездънни спирали, роди Етер, и двойния, красивия и благородния Ерос, който по-младите мъже наричат Фанес, почитания родител на вечната Нощ, защото самият той първо се появява“9.
В златната табличката от Турия (датирана 4 в. пр. Хр.) има следното
обръщение: „На Протогон, Великата майка Кибела, дъщерята на Деметра, Зевс, Въздуха, Слънцето, Огъня който преодолява всички, Фортуна,
Фанес, Всичко помнещи Мойри, ти известен демон….“10.
Наименованието Ерикепайос е документирано много пъти в Теогония на Рапсодиите, и е едно от имената на Фанес, който е змиевидно
същество, с глави на бик, лъв и змия11. Ерикепайос е свързан с Дионис
в табличката от Фере. Буквално преводът е – Носещ тирс мъж и момче, като Михаела Алексиева предполага, че в тази табличка е изобразена свещената за орфиците диада майка – син12. Диодор Сицилийски
предава за връзка между Дионис и Фанес. В своите бакхически химни,
Евмолп казва: Сияе в звезден блясък огнения лик на Дионис, а Орфей: Затова (Озирис) го наричат Фанес, както и Дионис13. Според Макробий
Първият, появил се в светлина бил наречен Дионис14.
Две от най-запомнящите се фигури в гръцката митология са божествените близнаци Кастор и Полидевк (Полукс на латински), братята на
Елена, младежите на Зевс, Dios kouroi (Burkert 1985: 212). Тяхна майка е
Леда, съпруга на Тиндарей, царят на Спарта, на която Зевс се явява под
формата на лебед15. В светилището на Хилаейра и на Феба е поставено
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увиснало на ленти от покрива яйце. Според легендата това яйце е родила (снесла) Леда16, а от него се раждат Диоскурите и Елена. Понякога
Полидевк е син на Зевс, а Кастор на Тиндарей, което прави единия безсмъртен, а другия смъртен17. Митът за двамата близнаци дава очевиден
мистериален пример18:
„Редом един ден живеят и редом умират.
Към боговете безсмъртни съдбата ги тъй причислила“19
Връзката на Диоскурите със Самотракийските мистерии е много
близка – наричат ги Great Gods20. След анализ на хидрията от Башова
могила, Иван Маразов доказва връзката им с мистериите на Кабирите.
Мотивът за Диоскурите, яйцето и Елена е разпространен в апулийските вази21. В stamnos N 167 от Бостънския музей на изящните изкуства
е изобразен само Полидевк, държащ в дясната си ръка яйцето, в което
е сестра му Елена (Обр. 3). От ляво е Хермес, които съгласно легендата
е донесъл яйцето, а от дясно е изобразен Силен22. Близнакът е гологлав,
подпрян на кирка, с която ще разчупи яйцето. Силен държи в дясната си
ръка ситула, а в лявата фиала23, по всяка вероятност предназначени за
либацио. Едва ли е случайност, че точно безсмъртният брат е изобразен
тук. Присъствието на Силен отвежда към връзка между Дионис и Диоскурите.
Според Луис Фарнел, най-разпознаваемия знак на Диоскурите е яйцевидната шапка „пилос“ и двете звезди над тях24. Това се приема, че е
свързано с раждането им и изобразява черупките от яйцето25, но също
така е изобразитeлен код за преминалите инициация мисти26. Тази форма е предпочитана за направата на парадните шлемове при траките, които са наричани „пилофорои“ и „пилеати“. От особено значение е и факта,
че те са направени от благороден метал с богата фигурална украса27.
В гробница от Торета, Метапонто, е открита малка фигурка от белезникав варовик, която е едва 5,8 см, и изобразява „Раждането на Елена от
яйцето“ (Обр. 4). Анджело Ботини я отнася към последната четвърт на
V в. пр. Хр.28
Разбираемо е да се предложи тази интерпретация, тъй като вече
отбелязахме, мотива за яйцето, Диоскурите и Елена е разпространен в
изкуството на етруските – вази, огледала релефи и пр.29 Това, което е необичайно в случая е, че тази фигурка е намерена заедно с още една, която
очевидно няма как да се свърже с мита за Диоскурите и Елена: Малък
медальон от кост, висок 5,8 см. (заедно с кукичката), с двойно изображение (Обр. 5). От едната страна е изобразена гола мъжка фигура, стъпила
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върху малък постамент, върху които от другата страна е стъпила женска
фигура. Ръцете са несъразмерно дълги и свити пред гърдите, а мястото
на гърдите е отбелязано с две дупчици, както впрочем са изобразени
и очите на двете лица30. Ботини интерпретира това изображение като
Фанес. Разбира се, авторът свързва яйцето с тази фигура и при направения анализ, насочва към връзка между Елена и орфизма31. Според мен,
в малката скулптура може да се приеме за твърде възможно да е изобразено раждането на Богът с много епитети, един от които е Фанес. В такъв случай сме свидетели на раждането на демиурга, чието присъствие
е удостоверено и с амулета от кост. Трябва да се отбележи, че Торета е
в непосредствена близост до районите, от които произхождат златните
орфически таблички (Graf, Johnston 2007: 4 – 15).
В тракийското изкуство, изображенията на яйце не са много, но към
тях могат да се отнесат каничките с яйцевидна форма от Панагюрище,
Борово, кана № 112 от Рогозен, от Могиланската могила и от Кукова могила32. Вече посочихме приликата с парадните шлемове. В македонската
живопис също се изобразява яйце33, както и в гръцката живопис34. При
етруските този знак се появява многократно – във фигуралната украса
в Гробницата на Леопарда35, на Лъвиците36; пред входовете на фамилните гробници в Орвието са поставени каменни яйца37; върху повечето
цисти (cassone) от Марцаботто също са поставени скулптирани яйца38.
Това всъщност намира пряк паралел в Тракия – могилите № 12 и № 13
първоначално са оформени като яйце, покрити с бял каменен прах, като
Диана Гергова прави паралел с гробницата от Аджигьол, покрита с каменна могилка с идеалната форма на яйце39. Яйцето в този случай би
трябвало да се приема като символ на прераждането, зародиш на новия
живот на мъртвите.
Яйцето е възможно да се интерпретира и като омфалос, пъп на света, като тази интерпретация е възможна и за мегалитните яйца. В торевтиката изобразяването на омфалос е сравнително често срещано
явление. При фиалите почти винаги е оформено умбо посредством фигуративна, вегетална украса или концентрични кръгове от перли, листа,
точки и пр.40 Върху каничките също има обозначен център – например
скифосът от Стрелча41, както и в кръглите апликации за конски амуниции42. Към тези примери могат да се добавят и ключовите камъни в
подмогилните съоръжения.
Пред могила № 12 в Сборяново, вляво от фасадата личи глинен полусферичен олтар омфалос43. В проучвана култова сграда в Демир баба
теке, между двете платформи, разположени в западния и източния край,
археолозите попадат на две кръгли, изпъкнали формирования. Разполо-
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жени едно до друго, но не и на едно ниво, като са лесно разпознаваеми и
отделните слоеве на съоръжението. Във височина те достигат до 10 см.
Ана Балканска ги определя като омфалоси, които са били възстановявани. Интересното в случая е, покриването им отгоре със светло покритие,
което придава на повърхността жълтеникаво-белезникав цвят и матова
лъскавина44. Южно от споменатата постройка, няколко години по-късно археолози се натъкват на трети омфалос, разположен в каменна абсида45. Според Диана Гергова, правоъгълният храм с абсидната стена и
намерените няколко олтара представляват характерния план на гетското светилище46. За подобен глинен омфалос, открит при разкопките в с.
Црънча, общ. Доспат съобщава и Мечислав Домарадски47.
Омфолосът е свещен център, той структурира природното и социалното пространство. Не е случайно, че това е символа на Делфи, тъй
като светилището е разположено на центъра на света48. Омфалосът е с
овална форма, наподобява горната част на яйце. От Херодот научаваме,
че две от прорицалищата на Зевс – в Додона и Амон са свързани с птици: „Две черни гълъбици отлетели от Тива в Египет: едната отлетяла
към Либия, а другата пристигнала при тях (т. е. в Додона); застанала
на един дъб и заговорила с човешки глас за това, че било предсказано на
това място да има прорицалище на Зевс“49. Прорицанията в Додона се
изричали, докато жриците слушали шумът от листата на свещения дъб
в светилището, чрез които Зевс дава предсказанията50. В Тива, в Египет,
овален камък е представял Амон в светилището51. Друг интересен факт
от светилищата с оракули е, че всяко е свързвано с определено дърво на
Додона е дъб, на Делфи лавър, на Делос палма и пр.52
В Олимпия, в класическите времена методът за гадаене е бил с
жертвени животни. Но все пак има доказателства, че предците на пророците са интерпретирали гласовете на птиците. Зевс бил почитан в своеобразен олтар на открито53.
Всяко светилище само по себе си е център. Центърът е идеално свещено място, схващано като „Център на Света“ и свързващо трите космически области – небесен, земен и подземен свят свързани в една ос54.
Връзката на омфалосите с оракулите е ясно изразена и би трябвало да се
приеме, че място на извършване на гадателски практики е възможно да
се асоциира с омфалос. При другите три светилища е ясно забележима
„птичата“ им природа. Към тези примери следва да добавим и легендата
за определянето на свещеното място в Делфи – Зевс пуснал два орела
от двата края на света и те се пресекли точно в района на Делфи. Зевс
хвърлил камък от небето и след като паднал на земята, бил определен
като пъпа на света55.
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В светилището от местността Студен кладенец е регистриран жертвеник, съставен от пресечни линии, образуващи правоъгълници в позитив, а самите канали в негатив (Обр. 6). Тези камъни са използвани за
гадаене56. Подобен камък е описан и от Антон Генов в черковището на
Света Марина до с. Сенокос57. Да припомним, че в непосредствена близост до него е разположено мегалитното яйце с изсечен змиевиден знак
върху него. Знакът ни връща към Питон, пазителят на светилището на
Гея, победен от Аполон58. Тук трябва да се отбележи и заключението на
Димитър Попов, че тракийското жречество се състои от прорицатели,
като има в предвид култа към Дионис59.
Светилището от Студен кладенец, вероятно е свързано с гадателските практики. Възможно е това да е ставало чрез жертвена кръв. Наличието на мегалитно яйце, със знак върху него и каменен олтар за гадаене ни
дават възможност за интерпретацията на обекта.
Скално-изсечените, разполовени яйца биха могли да се свържат с
раждането на бог или полубог. В нашия случай при Скумсале това е възможно да са Диоскурите, посветени в мистериите на Кабири и важни
участници в тях. Това се потвърждава и от намереното наблизо Панагюрско съкровище, свързано също с тези мистерии60. Сравнително малкото намерени археологически материали61 ни дават основание да предполагаме, че светилището не е посещавано от много хора, което навежда
на мисълта за малки групи посветени.62
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Още веднъж за мегалитните и скално-изсечени яйца

Обр. 1. Мегалитно яйце в местността Студен кладенец.

Обр. 2.
Скално-изсечено
яйце в местността
Скумсале.
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Обр. 3. Хермес,
Полидевк с яйце и
силен (Padgett et all.
1993: 249).

Обр. 4. Раждането на Елена
от яйцето (Bottini 1988:
Tav. II, b).

Още веднъж за мегалитните и скално-изсечени яйца

Обр. 5. Медалион от
Метапонто с двойно
изображение (Bottini 1988:
Tav. II, c).

Обр. 6. Камък за гадаене от Студен кладенец.
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СКАЛНИ СВЕТИЛИЩА И САКРАЛНА
ТОПОГРАФИЯ В СЛИВЕНСКО
Д-р Владимир Демирев
Николай Сираков
Регионален исторически музей – Сливен
Резюме
Позицията на скалните светилища в природната среда е свързана с конкретните мегалитни дадености, но и с търсенето и реализирането на определени вярвания
и представи в различни времеви пластове. Осмислянето на тези дадености е нееднозначен динамичен процес, включващ наследено знание, интерпретирано на синхронно
равнище. Често динамиката в него е белязана чрез подредба на пластовете в обратен
ред – т. е. всяко знание на синхронно равнище мотивира предходното, търсейки взаимодействие и аргументи за своята жизненост. Това определя мястото и функцията
на скалните светилища в конструирането на сакралната топография в конкретното пространство на Сливенски регион.
В разгледаните в изложението някои обекти е налице ясен отпечатък на човешка дейност в определен аспект чрез моделиране на своеобразен културен текст със
собствен език, чието разчитане е влог в общата картина на сакралната топография.

Е

два ли е необходимо да мотивираме съотносимостта между скалните светилища и сакралната топография? Тук по-скоро ще се
опитаме да илюстрираме мястото и функцията на скалните светилища
в конструирането на сакралната топография в конкретното пространство на един регион. За целта ще бъдат разгледани само някои от тях в
общия контекст на сакралния текст. Позицията на скалните светилища
в природната среда е свързана с конкретните мегалитни дадености, но и
с търсенето и реализирането на определени вярвания и представи в различни времеви пластове. Осмислянето на тези дадености е нееднозначен динамичен процес, включващ наследено знание, интерпретирано на
синхронно равнище. Често динамиката в него е белязана чрез подредба
на пластовете в обратен ред – т. е. всяко знание на синхронно равнище
мотивира предходното, търсейки взаимодействие и аргументи за своята жизненост. Или казано иначе – всеки факт от познатото, сегашното,
ориентиран към предходния съдържа определен текст, чието разчитане
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води до цялостна картина на сакралната топография. Всъщност това е и
нашият метод – отправна точка е битуващата информация на синхронно равнище и връщане назад, колкото може по-назад във времето и колкото позволява информацията, с която е обраснал всеки обект.
Тъй като става дума за скалите като природни дадености, върху които е налице отпечатък на човешка дейност в определен аспект, е важно
да се потърси подходът за разчитане на кода на всеки отпечатък. Той
представлява своеобразен културен текст със собствен език. И затова,
независимо от наличие в определена степен на универсалност, всяко
скално светилище има свой образ и свой сакрален модел, чрез който битува в конкретната географска среда и конкретно пространство с мотивирана позиция в него. Тя може да е с проявление и базирана в местното
знание или чрез белези на конкретния терен. В много от вариантите е
налице съчетание между двете.

Жельови камъни
До с. Оризари, Твърдишко се намират Жельовите камъни. Късната
информация за наименованието идва от факта, че там някой си местен
жител, на име Жельо, имал кашла. Съществува предание, според което
той е напуснал имота си, тъй като е убил турчин, който е изнасилил и
убил дъщеря му. А легенда обяснява как са се образували тези камъни.
„Чувал съм, че има нишан. Има едно като диван върху един от камъните.
Също и за гъза на великана. Крали Марко кат са бил с великана и като го
убил великана пада и са пръска на парчета – пръснатите камъни и един
камък му викат гъза на великана – прилича на гъз.“1 Скално образувание досущ като човешки задник.
Това е невисоко възвишение на около 300 м южно от селото с височина около 20 м от север и около 10 от юг спрямо околния терен и около
100 м в диаметър по периферията. От източната и западната му страна
се стича вода към азмака до южния край на селото. Върху възвишението
има множество скали, тип пясъчник.
На северния склон на възвишението върху последната скала има изсечен „трон“, „гледащ“ на север.
На около 25 м западно от „трона“, върху скала, е изсечена правоъгълна равна площадка, ориентирана юг – север с размери: дълж. 175 см,
шир. 120 см, с различна дълбочина на изсичането спрямо основния скален масив. На югозападната страна на площадката е изсечена стеничка, която отделя площадката от друга полукръгла площадка, вкопана в
скалата с разм. 350 – 300 см. Елипсата е ориентирана на северозапад и е
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пресечена от 5 вдълбани в масивната скала улеи (не са пукнатини). Водата от тези улеи видимо се стича по отвесно изсечена страна на скалата.
Северно от елипсовидната площадка, върху ниска полегата скаличка
с чело на югоизток, е изсечен сравнително добре запазен диск, обрасъл с
лишеи. На северозапад има друг диск, „гледащ“ също на югоизток. Двата
диска са с диаметър 65 см Вторият диск е обособен релефно посредством
дълбок жлеб. Така се образува релефно ядро.
На около 10 м южно от „олтара“ се намира широк проход в скалите с
размери 3,5 м ширина и 13,5 м дължина в посока югозапад-североизток.
Проходът отвежда към билото на възвишението, където се очертава голям „харман“ върху земната маса с диаметър 35 м.
В събрания материал от местните жители е видно, че на Жельовите
камъни са се осъществявали някогашните обредни и празнични излизания извън селото, най-вече на младите през Великите пости, както и на
други общоселски празници от традиционната култура.
По всяка вероятност описаният комплекс Жельовите камъни е съотносим с древен соларен култ от къснобронзовата и ранножелязната
епоха2.
Основание за такова предположение дават двата диска, обърнати на
изток, за да бъдат огрявани от слънчевите лъчи. Паралели за това може
да се търсят в изследванията в Източните Родопи и Сакар3.
Видно е, че и този „Марков“ топоним, обяснен чрез предание, продуцира сакралност в местна култура и знание.

Цигумилка
Друг скален масив е в м. Цигумилка, северно от кв. Козарево,
гр. Твърдица. Вляво на пътя за рудник „Паисий“ се намира най-високата
част от района, откъдето се открива пространна панорама във всички
посоки. Върху най-високата част на възвишението има група скали. Там
се очертава правоъгълник, ориентиран изток-запад с размери от север
100 см, на запад 90 см.
Югозападно от това възвишение, върху равнинна част от билото,
има друга голяма група скали. Една от скалите е с вис. около 10 м с подчертано отвесна стена на североизток, върху която има естествени пукнатини, очертаващи голям кръст – с големината на скалата.
На югозапад от нея, на около 20 м, се намира друга по-ниска скала,
върху чийто северен склон е налице ясно очертано, изсечено в скалата
седло, „гледащо“ на север, с разм. 60 – 50 см, дълбочина откъм задната му
страна (гърба) 20 см, а отпред, 8 см. В средата му има малка вдлъбнатина.
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В подножието на седлото има площадка с размери 200 – 100 см, в чиято лява част е налице елипсовидно образувание с разм. 42 – 73 см, дълб.
15 см. От седлото има директна визуална връзка с най-високо възвишение на североизток.
Отдясно на седлото, ниско, почти изравнена с останалия терен, има
равна скала с вълнообразни образувания.
Според местно предание това седло се е образувало, когато там е седнал Крали Марко, малката дупка в него е станала след като „той пръднал“ (мотивация за свръхкачествата на епическия герой), елипсовидното образувание е мястото на неговата „цигумилка“, а накъдрената равна
скала е получила тази си форма, след като там се е „търкалял коня му“.
„Дето ѝ пръднал – как няма да са задържа като завали дъжд. Ами цигулката му тъй и тя изрисувана. Кучето, дето, куча стъпка имаши. Има
отстрани ино място, дето му са търкалял коня.“4
Трябва да се подчертае, че това място е едно от най-търсените и посещавани в района от иманяри – в местното знание предания разказват
за скрито тук голямо съкровище. Подхранващи това знание са множеството образувания по скалите, тълкувани от търсачите на съкровище
като знаци за него.
Наличието на явна обработка на скалата – изсичане на седло (трон),
площадка с елипсовидна дупка, в която се задържа вода, покрита ниша
навежда на предположението, че вероятно тук става дума за скално светилище, осмислено чрез предание за Крали Марко5.
Считаме, че тези няколко примера са достатъчна илюстрация на съхранена многопластова информация в конкретен топоним и на динамиката на нейното усвояване и възпроизвеждане съобразно конкретната
хронокултурна ситуация. В този смисъл може да се каже че „Марковите
(Кралимарковите) топоними“ винаги имат своето обяснение в предания
и почти винаги под тях стои старинен пласт, съотносим с определена
степен сакралност – най-вече наличие на скални светилища.

Хърсулград
В землището на с. Кипилово, върху югоизточния стъпаловиден
склон на високия хребет Хасаря, между притоците на р. Сайганица –
Хисаралта и Куру дере се намира крепост, позната под името Сайганско кале. Във вътрешността на крепостта има голям скален масив. През
1986 г., при посещение на участниците в национална научна археологическа конференция, проведена в Сливен, проф. В. Велков изрази становище, че на това място вероятно е имало светилище. Теренно обхождане
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и оглед на този масив е извършен през 2006 г. Намира се на около 10 м
северно от останките на средновековна църква. Върху северната страна
на скалата са изсечени две стъпала с ширина 160 см. Първото е високо
40 см с отстъп 20 см, а второто е високо 19 см с отстъп 30 см. Стъпалата
водят до равна площадка, която е очертана с изсичане от основния масив на скалата на запад с височина около 20 см. Площадката е широка
210 см и дълга 400 см върху нея се намира елипсовидна дупка с дължина
32 см, шир. 23 см и дълбочина 70 см с ниво на водата в нея 25 см. Преди
стъпалото има друга дупка с размери дълб. 60 см, шир. 55 с., дълж. 70 см.
От тази площадка в посока изток-югоизток се стига до стъпало, което отвежда до втора площадка, изсечена в скалата. Стъпалото е високо
35 см. Ширината на площадката е 300 см, а дължината – 590 см. На около
110 см от стъпалото на площадката има малка елипсовидна дупка с разм.
13 – 8 см с дълб. 43 см. с вероятност в нея да е имало дървена подпора.
В югоизточния край на скалата, от площадката се спуска улей, водещ
към голяма скална ниша с формата на вулва, „гледаща“ на югоизток, с
разм. 215 – 60 см с дълбочина 225 см. Пълна с вода и шума. Вероятно е
налице естествено образувание с допълнителна обработка от човешка
ръка с определена цел.За това говори наличието в долната част на „вулвата“ на изсечено тунелче, преминаващо в улей, по който се стича водата
на югоизток. При позиция срещу „вулвата“ от дясно се очертава малка
площадка, вероятно за стъпване. От другата страна на нишата има същата площадка с разм. 60 – 70 см. Откъм югозападната страна на скалата,
отляво на нишата, на 190 см по-долу, са изсечени три стъпала, след които
има вдълбан жлеб, като плитък канал широк 40 см и дълбок 15 см.
Целият скален масив от запад, юг и изток е очертан с отвесно изсичане на скалата. През средата на скалата е изсечен широк цокал (50 см),
по който се ходи спокойно по продължение на скалата в посока югоизток-северозапад.
Върху североизточната част на скалата има късен зид от крепостната стена. Всъщност тази част на скалата попада в крепостната кула.
Наличието на добре оформени площадки, вдлъбнатините върху тях,
изсечените стъпала и улеи, очертаването на скалата – плод на човешка
дейност, са характерни елементи за скалните светилища. Но само след
цялостно почистване и сондажни разкопки е възможно да се определи
точната функция на съоръжението.
На около 1 км югозападно от извора на р.Сайганица и на около 300
м западно от т. н. Търновски друм, изграден от речни камъни, сe намира
скално образувание сред гората. То представлява неправилен правоъгълник със заравнена горна повърхност. Размери на скалата: височина
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от север – 1,00 м, от юг – 0,80 м. Дължина от запад – 6,40 м; изток – 4,50
м; север – 4,00 м. Скалната площадка има наклон юг – север. Върху скалата има множество прорези-канали, които имат изкуствен характер.
На няколко места има изкопани малки дупки с различни размери в диаметър и дълбочина – 7 х 8 см. и 5х6 см. Може да се допусне хипотезата,
че те имат конструктивно предназначение на ограда, която ограничава
сакралната територия от околното пространство. Върху западната горна
половина, леко наклонена на изток е оформена площадка с явно изсичане в югозападния ъгъл на перваз с височина – 0,15 м. Площадката е с
размери: 1,40 х 1,20 м. В южната страна има добре очертан улей, следващ
наклона на площадката и продължаващ по целия наклон на скалата до
самия край. Успоредно на този улей на около 0,40 м. се спуска друг улей
от друга площадка, като образува улей, широк 0,40 м. На западния край
друга площадка е рамкирана от улеи в неправилен трапец с размери:
юг – 1,02 м., изток – 1,50 м., запад – 1,30 м., като западният улей е прекъснат в средата от образование като стъпка с три пръста. Трапецът е соларно-хтоничен символ на утвърдената орфическа доктрина6. На мястото
на сливането на двата улея има паничковидно образувание. В долния
край на големия улей, от изток има малка площадка. В долния край (север), скалата е изсечена V-образно навътре. Цялата скала е с вертикално изсичане спрямо околния терен. В близката околност около скалата
има разпръснати множество камъни, някои със следи от изкуствена обработка. Може да се допусне евентуална каменна ограда около скалата,
която е разсипана. В средата на I хил. пр. Хр. , тракийските светилища
започват да се ограждат с каменни огради, стени7. Символиката на каменната ограда е отделянето и разграничаването на сакралното пространство, центрирано около олтара, от света на профанното8.
Наличието на описаните скални обекти в района на извора на
р. Сайганица, с явна човешка намеса в контекста на определена сакралност, навеждат на предположението, че тук е имало тракийско селище.
В подкрепа на тази хипотеза е и наличието на надгробни могили – две
в парка на сегашното с. Кипилово и други, по информация на местни
жители, две в околностите му. Наличие на следи от голямо късноантично селище в долината на р. Сайганица и основи на ранно християнска
базилика с притвор9. Акцент в пространството е светилището високо
в крепостта, плод на древен култ, съотносим с хиерогамията и вероятна приемственост в сакралното пространство, материализирана чрез
църква до него.
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Хипотезата сотиря
Подобна ситуация на динамично напластяване в сакралната топография може да се провиди край с. Сотиря.
На североизток от селото има аязмо с патрон „Света Петка“. До селото е имало голям манастир с вероятно същото име или „Св. Спас“, както и обвръзката му с аязмото. Но всъщност, както посочва Шкорпил,
до зданията на манастира „излиза изобилен извор „Ерис“ наречен, един
от най-любопитните манастирски забележителности. Началото си зима
Ерисът от „бързата вода“, която извира при западното подножие на високия връх Катъгово, а като се изгубва наведнъж не много раздалеч от
началото си, тече под земята и извира чак до манастира“10. И сега в местното знание е налице оразличаване на аязмото и вриса. Аязмото „Св.
Петка“ е в подножието на Градището, в дола на север, а вриса е долу, до
селото, където е бил построен манастира. Тази ситуация е описана и в
цитираното изложение на Шкорпил. В селото е съхранен спомен за посещение на аязмото на Петковден и извършване на обредни действия, както и за лечение на болести. „Тя, аязмата, е чак горе , тя лекуваше ино време – който не вижда, не вижда. Тя колко дена не бълва и доажда ден да
бълва. Ино време леля ми си била сляпа нещо и били деца и на тъз аязма
три дена и три нощи сидял дядо да чака и тя бълва през нощта и те я вардат водата и леля с тъз вода са умила и оздравяла. Тя била най-малката и
са оженила у Тополчане. Казвала са Райна.“11 Отново Шорпил съобщава:
„На Спасовския манастир са биле подчинени близките скити. Един от
тях се е намирал на юг от манастира, гдето още до днес личат остатките
на една малка черквица (параклис), която е била посветена на Св. Троица. Близо до черквицата се намира една дупка, издълбана в песъчлив
камък; тя види се да е служила за прибежище на пущинаците. Тази
ниша е с размери 200 см височина и 150 см дълбочина. Непосредствено
до нея (по информация на местни жители) върху полегата песъчлива
скала е имало изсечени улеи, но скала е била унищожена от цигани, в
чийто двор е попаднала. А според друга информация тези ниши са били
две, но втората е унищожена.12
Следите от друга една черквица, която по предание е била посветена
на Св. Мина, се забележват в источната посока от манастирът, до подножието на върхът Божурец.“13 Местни предания са съхранили информация за съществуването на такива скитове – „Дето ѝ пещерата е било
църква… Баба ми казваше, че горе е било църква… Не помна да са ходяли там на някой ден“.14 При обхождането на терена приблизително беше
установено тяхното място, а дупката в песъчливия камък е налице и до
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днес с размери дълбочина 250 см, широчина 150 см. Но се оказа, че близо до нея е имало друга песъчлива скала, върху която е имало издълбан
кръг с улеи, но е заличена от местно циганско население. Друга скала, с
видима обработка и изсечени в нея форми с наименования, известни
сред иманярската общност: „тиган с дръжка“, „чашките“, „кози роги“ се
намира в северния край на селото в двора на Бочука, купен от сегашните
стопани от Руси Михалев Рандев. При огледа се установи видима намеса
на човешка ръка с изсичане на кръг с диаметър 50 – 60 см с дълбочина 15
см (тигана с дръжка), от който на изток излиза улей около 20 см с дълбочина 5 см (дръжката), вливащ се в обработена пукнатина на югоизток,
до друго съоръжение с правоъгълна форма с размери 60 – 35 см и дълбочина 12 – 15 см, известно с името „коритцето“, малките дупки (чашките)
върху челото на скалата 13 на брой с размери 6 см и диам. 5 – 6 см дълбоки. При направения експеримент изляхме кофа вода в кръга – водата се
спусна по улея и пукнатината, събирайки се в „коритцето“. Описаните
форми са известни сред иманярската общност като знаци за съкровище.
На около 300 м по въздух, западно от скалата, се намира местността
Юрта, където е имало старо селище.
Друга ниска пясъчна скала се намира на юг от селото, вляво от шосето, влизащо в него, на около 1 км от разклона за Бургас, близо до стара военна база. Над нея (западно) се намира невисоко, но със стръмни
склонове остро възвишение с множество каменни блокове от пясъчник.
От билото му, в посока югозапад, през дълбок дол се вижда ниска скала,
приличаща на клекнала жаба. И тази скала е пясъчник с размери: страна
откъм юг-северозапад 450 см, височина на изсичането на тази страна 35
см. Откъм североизток страната е около 400 см., но с дъговидна вдлъбнатина. В източната ѝ част е най-високата ѝ страна – 105 см с видима
ерозия без намеса на човешка ръка. Върху северозападната ѝ билна част
е налице добре оформено правоъгълно седло с размери 60 – 35 см и облегалка 22 – 23 см. В посока североизток, на по-ниско ниво, има елипсовидна ямка с размери 30 – 20 см. Като се седне в седлото краката автоматично си намират място в ямката. При тази позиция посоката на осова
визуалност е североизток през Пряслапа и към голямата ниша, старо
място на селището Прижан и местността Укел. При седнало положение,
вдясно, или на югоизток, има леко наклонена площадка с размери 80 см
(страна югозапад), 50 см (страна североизток) и 50 см на страни на югоизток и северозапад. Върху нея личат недълбоки (около 5 см) улеи в недобре изразена конфигурация в определена посока.
При първичен оглед се установява видима намеса на човешка ръка –
оформяне на седло, място за крака, вертикално изсичане на страните,
обработване на площадка.
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И още нещо интересно. Над селото, източно по склона на планината,
има местност Укела. Според местното знание тук е имало църква (вероятно параклис)15 и на това място са се събирали момчетата вечерта срещу
деня, на който ще играят кукери в селото (вероятно на Сирни заговезни),
палели са огън, престояват през нощта, след това се обличат и маскират
като кукери и тръгват из селото. Днес кукерите също ходят на Укел, но
само минават от там, спират за малко и продължават. Няма нощен престой. И преди и сега дружината е съпровождана от страна на наблюдаващите с подигравателен израз: „Кукер байдукер изсрал са на Укел“.16
Явно местността Укел е с важно място в селищното пространство
щом е свързана с началото на един от най-съществените обреди в селото. (Има и податки, че тук са се събирали и коледарите, за да тръгнат на
своята обиколка на селото, както и тук се е палел огъня на Сирни Заговезни, идвали са маскирани, от тук е минавала кушията на Тодоровден,
или, както изрича един от информаторите – „сичкото на Укел“). На нея
се осъществява промяната (преходът) в статуса на момците – към ролята им на кукери. И тук има няколко важни, свързани с този преход,
момента. Първо – това става извън селото, извън културното пространство. Второ – чрез нощта, когато, според фолклорно-митологичните
представи и вярвания властват „тъмните“ (демоничните) сили, време на
хаос, на отвъдния свят на мъртвите. (Георгиева 1993: 79; Стойнев 1994:
234). Трето – паленето на огън и то точно вечерта и нощта след Сирни
Заговезни и преди настъпването на „черната неделя“ и Великите пости.
Четвърто-обличането, преобличането и маскирането е в края на нощта
край огъня – тогава вече момците стават кукери и тръгват към селото, за да го обходят, т. е. преминават от некултурното към културното
пространство. Всичко това отвежда към презумпцията за наличие на
някакъв тип свещенодействие, съотносимо със „ставането“ на кукера и
кукерската дружина и функцията ѝ в предстоящото обхождане на селището. И като че ли, макар и в известна степен да звучи пресилено, може
да се разчете смисълът на цитирания местен подигравателен израз. Преходът от некукер към кукер е обозначен чрез отделяне на телесен продукт на вероятното сакрално място – отделянето на този продукт вече
утвърждава новата роля на кукера – отделяне от старото и преминаване
към ново качество. Тоест, раждане, като сакрален акт на сакрално място. В този смисъл семантичната аналогия сране-раждане: „Категорията
„раждане“, в голяма част от паремиите е семантично изравнена с техниките на телесната задница – „И него майка раждала, не го е кучка срала“,
„Изсрала го майка му на пътя“, „Него, ако го е майка раждала, мене не ма
е сврака срала“ (Тихолова, ръкопис).
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А може би става дума и за демаркиране на пространството – демаркиране на некултурното пространство и преминаване към културното,
където кукерите трябва да изпълнят своята роля.(Краев 2003: 57, 61)
Виртуалното „действие“ „изсиране“ (защото това не е фактическо
реално изпълнение на обредно действие, а елемент от словесна конструкция) може да се разчете в контекста на съхранени някогашни смисли в посока на своеобразен обреден акт на сакрализация на мястото или
обреден акт съотносим със сакралния характер на мястото, чрез оставянето, отделянето там на телесния продукт, но не от кой да е, а от кукера,
на който му предстои важната задача да извърви (обиколи) селото, изпълнявайки конкретни обредни действия.
Кукерските игри приключват с къпане на участниците в реката, когато се свалят маските, което е акт на детравестиране и преминаването им
в качеството им на некукери и приобщаване към колектива на социума.
Така в ситуацията на Укел и съпътстващия кукерите израз се очертава специфичен вариант на хронотопа на маскарадните игри – На
Укел (изток, спрямо сегашното разположение на селото, но на северозапад от старото място на селото с наименование Прижан)-нощ (тъмно)-огън-„изсиране“ – преобличане (маскиране)-тръгване на обиколка-център (мегдана) „аларга“ – сваляне на маските-къпане в реката.
Искам накратко да се спра на сборното място на кукерите, както и
на тяхната „топография“ в контекста на местната сакрална топография с
оглед участието им в сакрализацията на пространството.
УКЕЛ – Засега няма установена местна народна етимология на наименованието на местността. Направените консултации с езиковеди-етимолози сочат, че в основата на наименованието стои тълкуване за род,
племе. Без да имам претенции, че съм изчерпал възможностите за справки в някои от тях се посочва, че става дума за висш господарски елит при
прабългарите – УКИЛ, ВОКИЛ. Без да правя директни препратки само
ще припомня, че тук се знае, че е била някога българската махала, а на
отсрещния бряг на реката е била турската махала. И сега е българска, но
вече не само тук.
От гледна точка на усвояване на пространството, чрез неговата
сакрализация в местното знание, са налице предания за съществували
в района дванадесет манастира, или пет манастира. Със сигурност, като
факт, е известно, че тук е имало голям манастир с предположение, че той
е бил главния на Малка Света гора Сливенска. Категорично установено
е и наличието на три сакрални християнски топоса – параклисите „Св.
Илия“ на възвишението Атаната, „Света Троица“ и „Св. Мина“ в близост
до Укела. Югозападно от него е и районът на старото селище Прижан.
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Спрях се подробно на ситуацията край с. Сотиря, защото е налице видима сакрализация на пространството с подчертана динамика
във времето – от скалните съоръжения, чиято обработка е в определен
контекст на стара сакралност, вероятно обвързана с определен култ –
кръгове, улеи, щерна, чашки (предпологаемо изображение-проекция на
съзвездието „Плеяди“), огромна „дупка“-ниша в друга скала, изсечена
с конкретна цел и функция (неизяснени до сега) (напоследък се появи
информация за още две такива скални ниши в съседство), към аязмото,
манастира и скитовете (Св. Троица, Св. Мина, Св. Илия), както и битуващото местно знание, че манастирите, църквите са били 12. „От дядо
си съм чувал, че в Сотиря имало дванадесет манастира. Дядо ми изброяваше всичките 12 църкви, къде са били, ама аз не съм ги запомнил“17
(разбира се, че тук е определяща фолклорната представа за манастир
относно съществували някога скитове, оброчища, свързани с християнството).
Всичко това дава основание да се предположи, че съществува приемственост във времето спрямо сакрализацията на пространството (в
която участие имат и кукерите със „своя“ хронотоп) и че вероятно главният манастир на Малка Света гора Сливенска е бил тук именно заради
и като част от тази динамика на сакралност, освен и заради „големите му
имущества и власт“18.
От разгледаните скални обекти е видно: 1. Явно наличие на обработката на скалите от човешка ръка. 2. Обработването на скалите
е в контекста на определена посока относно конкретен култ, което ги
превръща в светилища 3. Скалното светилище е с функция на ядро в
пространството, кореспондиращо с други топоси. 4. Скалното светилище участва в конструирането на сакралната топография като фокус на
конкретна сакралност и база за продуциране на проявления на следващ
тип сакралност. 5. Участва в организацията на селищното пространство
като продуцира възпроизвеждането на пластове от местното знание
чрез различни негови форми-легенди, предания, обредност.
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Обр. 1. Задникът на великана
на Жельови камъни.

Обр. 2. Диванът на Вълчан Войвода на Жельови камъни.

Скални светилища и сакрална топография в Cливенско

Обр. 3. Сларен кръг на Жельови камъни.

Обр. 4. Соларен кръг на Жельови камъни.
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Обр. 5. Ритуалната площадка с улеите на Жельови камъни.

Обр. 6. Тронът на Жельови камъни.
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Обр. 7. Седлото и цигумилката на Крали Марко.

Обр. 8. Стъпала към ритуалната площадка на Сайганско кале.
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Обр. 9. Вулвата с улея на Сайганско кале.

Обр. 10. Общ изглед на скалата
в гората край р.Сайганица.
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Обр. 11. Изсичания върху скалата в гората край р.Сайганица.

Обр.12. Изсичания върху
скалата в гората край
р. Сайганица.
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Обр. 13. Тиганът с дръжка, пълен с вода в с. Сотиря.

Обр. 14. Улея ат тигана с дръжа в с. Сотиря.

Скални светилища и сакрална топография в Cливенско

Обр. 15. Чашките до тигана с дръжка в с. Сотия.

Обр. 16. Голямата скална ниша с изсечени стъпала край нея до с. Сотиря.
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Обр. 17. Скалата Жабата край с. Сотиря.

Обр. 18. Скалата с изсичания край с. Сотиря.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СИМВОЛНИЯ ЕЗИК
ИЗПОЛЗВАН В РЕЛЕФИТЕ И СКУЛПТУРИТЕ
НА РИМСКИЯ МИТРАИЗЪМ, РЕЛЕФИТЕ НА
ТРАКИЙСКИЯ КОННИК И ФИГУРИТЕ
„РЪЦЕ НА САБАЗИЙ“
Петър Георгиев
Свободен изследовател

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SYMBOLIC LANGUAGE
USED IN THE RELIEFS AND SCULPTURES OF THE ROMAN
MITHRAISM, THE RELIEFS OF THE THRACIAN HORSEMAN
AND THE FIGURES OF SABAZIOS’ HANDS
Petar Georgiev
Free-lance Researcher

Abstract
Based on research of the reliefs containing images of Mithra, of the Thracian Horseman
and of the sculptures and reliefs of Sabazios, the following statements can be made:
1. All three types of relief and sculpture compositions use the same symbolic language.
2. All three types of relief and sculpture compositions are thematically synonymous – they
express religious reverence and admiration to the Sun in its three hypostases – Zagreus,
Dionysus, Sabazios.

З

агрей, Дионис и Сабазий са митологичен персонаж, често литературно обединявани, въпреки очевидната несъвместимост на
образите на дете, на юноша и на възрастен мъж в края на живота си.
Според А. Фол тази митология е литературно отражение на реална тракийска обредност.1 Какви са релефните изображения от Римския период
на тези образи и какво ново биха казали те за тази обредност?

Зооморфна символика в изображенията на Загрей и Дионис
В редица релефи свързани с Дионис се повтаря устойчива последователност от изображенията на:
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– змия, която изпълзява от кошница;
– дете, овен или и двете заедно;
– млад лъв (виж обр. 1, 2).
Тезата, застъпена тук е, че тези три постоянно повтарящи се елемента изграждат възрастова градация, характеризираща раждане (змията,
излизаща от кошницата), детство и юношество (овен и лъв).
Втората теза утвърждавана тук е, че Загрей, Дионис и Сабазий са
изява на ритуална обредност, отразяваща различни фази на слънчевата
годишна цикличност – раждане (Загрей), оплодяване (Дионис), плодоносна част на годината (Сабазий).
„Божественото дете“, появило се от кошница е елемент на иконография, адресиранa към Загрей. Нон2 описва как Зевс, „преобразен като
змей“, сътворява Загрей: „Съединението с небесния змей оплоди утробата на Персефона (владетелка на подземното царство). Тя забременя и
роди Загрей, рогатата рожба“. По Нон Загрей се ражда като рогата змия.
Рогата змия в иконографията от разглеждания период няма, но широко е разпространен (и от по ранни времена) образът на змия с гребен
на петел, което приближава Загрей до представата за изгряващо слънце. Змията с гребен на петел е неотменна част от т. н. „ръце на Сабазий“
и тематично еднозначните релефи от т. н. Римски митраизъм; понякога
гребенът е изобразен като корона (релефът от Ампуриас).
Титаните разкъсват детето Загрей и от неговите части (в различни
версии) се ражда Дионис.
Беотийската версия на раждането на Загрей обяснява: Загрей се
ражда от съюза между Зевс и Семела (Semele от фригийски Zemelo, земя;
старобългарски – землиа3). След смъртта на Семела Зевс зашива плода
Загрей в бедрото си, от което се ражда Дионис.
Алегорията и в тази версия, и в тази на Нон е очевидна – Загрей
се ражда от съюза между Земята и Небето (Семеле – Земя; Персефона,
владетелка на подземното царство). Литературно описаният Зевс не е
еднозначно свързан с небето, но в релефите неговият образ е орелът.
Не е намерена етимология на името Загрей, научния свят трудно би
го свързал с българското „изгрявам“; така, както трудно би свързал и
българските „земя“ със „зъмя“ (змия), което е еднозначен елемент в езика на релефите – змията в конкретни случаи символизира земята (понякога това са други земноводни – жаби, гущери, костенурки).
И в изображенията от римския период, и в литературните източниците змията е общ, постоянен елемент и на Загрей, и на Дионис, и на
Сабазий.

Сравнителен анализ на символния език използван в релефите ...

На великолепния саркофаг от Metropolitan Museum (Фиг. 1) Дионис
е стъпил върху кошницата, от която излиза змия (раждането). Кракът на
Дионис върху кошницата означава: това е отминало.

Фиг. 14

На този и следващите релефи многократно е повторена възрастовата градация: раждане, дете, овен, лъв.

Фиг. 25
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Образът на овен от релефите е характеристика-препратка към Дионис в качеството на възрастов символ на израстване и характеристика
за потентност. Последната черта е изразявана и директно на някои релефи (фиг. 3), където в ликнона от шествията са изобразени фалоси, ясно
характеризиращи шествията на Дионис като период от годишния цикъл
на оплождане, какъвто е и пролетта – времето на провеждане на шествията на Големите дионисии.

Фиг. 3

В много от изображенията Сабазий е стъпил на главата на овен
(фиг. 4), което по аналогия с предишната символика означава – за Сабазий това е минал период от живота. По този начин и двата жеста се явяват разграничителна линия – кракът върху кошницата разделя Загрей от
Дионис, кракът върху главата на овен разделя Дионис от Сабазий.

Фиг. 46

Освен овена, като символ на плодовитост при Дионис е и шишарката на върха на жезъла. Дървото на Живота зад гърба на Сабазий (неговото минало) не ражда плодове, ражда семена скрити в шишарката. На
жезъла на Сабазий няма шишарка, сега тя е в ръката му и той я полага на
жертвеника, полага семена. Кракът на Сабазий е върху главата на овена,
този период за него е минало. На жезъла на Сабазий сега е изобразена
ръка с т. н. жест на Сабазий: религия, вяра.

Сравнителен анализ на символния език използван в релефите ...

След змията и овена, третият характеризиращ елемент върху релефите на Дионис е лъвът. Лъв, пантера или тигър са равностойни знакови фигури в изображенията при подчертаване сила и мъжественост
при Дионис. На по-голямата част от релефите Дионис е придружаван от
млад лъв или е наметнат с лъвска кожа, което е стремеж за идентификация с този образ (фиг. 5, 6, 7, 8, 9).

Фиг. 57

Фиг. 68

На релефите от фиг. 7 Дионис освен със своя възрастов белег (млад
лъв) е изобразен и със змия, неотменим белег и на Загрей, и на Дионис,
и на Сабазий.
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Фиг. 79

На бронзовата пластина (фиг. 8-2) Дионис е със символите си бръшлян, лъв, жезъл с шишарка и знака на слънцето над главата.

Фиг.8 10

Фиг. 911

Литературно Дионис не е санкциониран в образ на лъв или овен. Но
овена и лъва са знакови фигури в изображенията на Дионис, „ръце на
Сабазий“, изображенията Дунавски конници; те са част от композициите на най-значителните релефи на Римския митраизъм, които са обясними само с приемането им като качествени етикети свързани с израстване и мъжественост.

Сравнителен анализ на символния език използван в релефите ...

Дионис – Сабазий, змията.
В „Тракийският Дионис. Книга втора: Сабазий“,12 Ал. Фол регистрира връзката Дионис – Сабазий в произведенията на античните автори
Хизихий, Аристофан, Амфитей:
Хизихий13 (V в.): „Тракийският Дионис е другото име на Сабазий“. За
Хизихий тракийският Дионис не е гръцкият.
Аристофан14 (430 г. пр. Хр.): „Съдейки по това, което откриваме на
много места, изглежда, че Дионис и Сабазий са едно и също божество“.
Амфитей (II – III в. пр. Хр.) – „Сабазий и Дионис са едно и също“.
На релефите и изображенията Сабазий и Дионис са изобразявани
като две различни същества – Дионис е младеж, Сабазий е възрастен
мъж. Това, което може реално да свърже трите образа, Загрей, Дионис
и Сабазий в едно, е идеята, че изображенията представляват възрастови антропоморфни образи на последователни фази на годишния слънчев цикъл, което обяснява иначе физическата несъвместимост между
детето Загрей, младежът Дионис и мъжът Сабазий. Не са много обаче
директните литературни перепратки и аналогии към слънцето, ако изключим Макробий15 (в Тракия слънцето се нарича Сабазий „и траките го честват много тържествено“) и орфическите химни: („Слънцето е
наричано Panes (Пан) и Dionyso, не споменавайки за множество други
дадени му имена, основани на неговите качества и на годишните сезони.“)16 В релефите слънчевата връзка е показвана по различен начин, но
достатъчно ясно.
На пръв поглед е необяснима връзката слънце – змия, но и в литературните интерпретации, и в античните релефи змията е общ символ и на
Загрей, и на Дионис и на Сабазий.
Плутарх17 (46 – 127 г.), описвайки Олимпиада, майката на Александър, описва „едонките, а и тракийките, живеещи в подножието на Хемус,
които по време на тържествените шествия в чест на Дионис носели опитомени змии...“.
Демостен18 (330 г. пр. Хр.): „Хубавите тиаси се движеха по улиците
със змии парейи, закачени на главите, и с викове еуой сабой“, от което
става видно, че става въпрос за честване на Сабазий“.
Климент Александрийски19 (II век) – „Сабазий е богът, изтеглян
през пазвата, змия.“
Арнобий20 (III – IV в.) добавя „златистата змия“.
Приемането на змията като антропоморфен образ на бога Саба21
зий , самият той идентифициран със слънцето, обяснява изображенията на римските монети от Пауталия, Августа Траяна и Сердика (фиг.
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10), на които хтоничното същество змия е със знака на слънцето. Интересни са символите, гравирани върху монетите. В тях има три елемента, свързващи ги със Сабазий, и първият е знакът на слънцето. Вторият
знак също отвежда към Сабазий – някои от змиите са изобразени с брада, някои имат и гребен, подобно на изображенията „ръце на Сабазий“
и „митристките“ релефи. По-съществен е третият елемент, където краят на опашката завършва с три житни класа, символ на плодородието.
Трите класа в края на опашката са идентични на тези, с които завършва
опашката на бика от релефите на т. нар. „римски митраизъм“.

Фиг. 10

Единството на Загрей, Дионис и Сабазий като слънчева алегория на
годишния цикъл обяснява защо змията е съществен белег и на Загрей,
и на Дионис, и на Сабазий (като όφις παρείας при Демостен, като рогата
змия при Нон). Този съществен белег може да бъде идентифициран само
с божествения дух (душа), единен и за тримата, който като безсмъртна
субстанция остава и след смъртта на Сабазий (змията до жертвеника
на убития бик, змията до тялото на убития бик, змията около погребалната урна на релефите на Митра и Дунавските конници).

Сравнителен анализ на символния език използван в релефите ...

Дионис – Сабазий, бикът
Образът на бика срещаме още при Загрей. Последното му превъплъщение в борбата му с титаните е бик. Плутарх пише, че на пеласгийския
остров Тенедос имало крава, за която се полагали специални грижи и
когато раждала мъжко теле, го съсичали с либрис, сякаш то е „Загрей,
малкият Дионис“22.
Диодор съобщава, че „някои говорят за мита, че имало и друг, много
по-древен Дионис, вторият Дионис. Този Дионис, когото някои наричат
Сабазий, бил син на Зевс и Персефона и научил хората на земеделие. Той
именно бил представян и с рога“.
Плутарх пише за елейските жени, които „по време на молитва призовават бога с думите „ела при нас с биче копито“23, а също, че „много
гърци правят изображения на Дионис във вид на бик“24.
При Еврипид25 рожбата Дионис е рогата и Зевс я увенчава с венец
от змии. Във Вакханки Дионис многократно е в образ на рогат бик (610,
920). В „безумно опиянение“ вакханките от дионисиевите шествия разкъсват бикове по ливадите, аналогично с представата от по-късния израз „вкусване на божието тяло“, тялото на Дионис.
В тази връзка са и няколко изображения на Дионис с рога на млад
бик (фиг. 11).

Фиг. 1126

Бикът като времеви символ обаче идентифицира най вече Сабазий.
На релеф от Танаис (фиг. 12) с познатата композиция от релефите на Тракийския конник вместо змия, в короната на дървото е изобразена глава
на бик. Надписът под конника показва, че се отнася за посвещение на
Тиберий Савромат, цар от тракийската династия Разкупориди, и започва
така: „Василевсът, бидейки Сабазий“, вероятно със смисъл „царят, бидейки поклонник на Сабазий“ или „царят, бидейки във възрастта на Сбазий“.
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Фиг. 12

Този релеф освен факта на преклонение пред бичия образ на Сабазий поставя въпроса – не е ли изображението на змията зад Дървото
на Живота от релефите на Тракийския конник с „жеста на Сабазий“
(фиг. 13) самият Сабазий в неговият „зооморфен образ“, както се изразява „Александър Фол“?

Фиг. 1327

Образът на бик адресиран към Сабазий е възрастов белег, който не
противоречи на змийските описания и изображения – общото начало и
за Загрей, и за Дионис, и за Сабазий; а общото в различните образи на
един променящ се с времето индивид е това, което наричаме дух, душа,
отбелязана в релефите чрез змията28.
На посветителските надписи на оброчните плочки на Тракийския
конник обаче обръщението е към различни богове. Този факт дефинира
змията и като универсален образ на бог, защитник на живота, персонифициран или от контекста, или от посветителския надпис.
Образът на бика като идентификатор на Сабазий е най-добре изразен в т. н. релефи на Римския митраизъм.
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На релеф от вила Боргезе, Рим (фиг.14), намиращ се сега в т. н. Нов
Лувър, град Ланс, Франция изобразяващ Митра, убиващ бик, под Митра
е изписано: DEO SOL INVICTO MITRHE. Надписът е графит, стандарта
на подобни надписи гласи: „непобедимият бог Сол на Митра“ (непобедимото слънце на Митра). До ножа на Митра от релефа Боргезе върху
бика е изписано: NAMA SEBEZIО.
Според Франц Кюмон29 NAMA SEBESIO е или заклинание, или персийски поздрав. По вероятна обаче е версията зад нама да е санскритското нама, използвано в изразите нама Вишну, нама Шива и превеждано като слава, поклон, почитание30; в турския и персийския намаз е
молитва. Така надписът добива най общ смисъл: слава, поклон, молитва
за Сабазий.

Фиг. 14 31

Наистина ли бикът, когото Митра убива, е образ на Сабазий? Какъво трябва да изобразява релефът, за да сме сигурни, че Митра убива
Сабазий? Естествено, актът на самото убийството на Сабазий от Митра. Този акт е изобразен на скулптура от Капитолия, намираща се сега
в музея във Ватикана (фиг. 15). На скулптурата е изобразен бюст на Сабазий с неизменната шишарка в ръка, носител на семето. Пред Сабазий
е фигурата на Митра в характерната поза от убийството на бика. Но бик
няма. Вместо в бика, Митра е забил ножа в Сабазий. Изразът на лицето
на Сабазий е недвусмислен, Сабазий умира. Това, което изразява релефът, е изразено ясно и недвусмислено – Митра от релефите на римския
митраизъм убива Сабазий, символизиран с бика.
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На лявото рамо на Сабазий е изобразен орел, в лявата си ръка Сабазий държи дърво, около което е увита змия. Орел и Змия, Небе и Земя.
Загрей роден от съюза между небето и земята умира като Сабазий, до
него отново са Оецът и Майката. На гърдите на Сабазий е изобразен
знакът на Слънцето.

Фиг. 1532

По-подробно описание на сцената убийство. Това е стандартната сцена на бикоубийство, изобразена на много митраистките релефи
с характерната поза на Митра. На
преден план е погребална урна, около нея е увита змия, вдясно е лъвът,
над урната са свели глави двамата факлоносци от същите релефи.
Това е стандартната сцена на скръб
над погребалната урна, изобразена
на много от релефите на митраизма.
Убийството на бика е аналог на
жертвоприношенито на египетския
бог на плодородието бога слънце Апис, изобразяван като бик със
слънце и змия между рогата (фиг.
16). Бикът е жертван в края на годината за да възкръсне отново като
Озирис и цикълът да продължи –
Озирис, Амон Ра, Апис – продължеФиг. 1633
нието на Ра.
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Един елемент от релефите на митраизма, който показва, че бикът от
релефите символизира богът на плодородието е начина на изобразяване
на неговата опашка – тя завършва с житни класове (фиг. 17).

Фиг. 17

На митраистките релефи е изобразен скорпион, откъсващ тестисите на бика (фиг. 18). Със зодията скорпион завършва есента, сезонът за
прибиране на семената, необходими за следващата година: актът символично изобразява този момент.

Фиг. 18

Изследвайки имената на тракийското племе Сабоки и името Сабзий
Л.А. Гиндин34 посочва самотракийския теоним Σαων и неговите форми
Σάβοι, Σάβος като напълно вместващи се в семантиката на апелативно
ономастичната основа saω(a) – „благо, добро, израства, процъфтява“,
засвидетелствана в къснохетските езици; в лид. Saven – „израствам,
плодородвам“. Сава, Сабо, Сабазий – бог на плодородната част на годината.

Змията (Загрей), лъвът (Дионис) и бика (Сабазий) в
„Римския митраизъм“.
На няколко десетки „митраистки“ изображения наред с бика са изобразени змия и лъв в скръбна поза над погребална урна, подобно на
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изображението от музея във Ватикана. Тази композиция се обяснява с
тезата – Загрей (змията с гребен на петел) и Дионис (лъвът) скърбят за
смъртта на Сабазий. На фиг. 19 релефът от Хедерхайм35 ясно показва
сцената на скръб.

Фиг. 19.

На релефа освен скърбящите змия и лъв е изобразена и традиционната за релефите на Тракийски конник композиция „змия върху Дървото на Живота“.
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Фиг. 20

На релефът от Остербрукен (фиг. 20)36 освен скърбящите лъв и змия
е изобразена и сцена на тракийски конник с лъв, придружени от помощник, а на релефа от Карлсруе (фиг. 21)37 е изобразена описана от Херодот
сцена на тракиец с лък, който стреля по облак.

Фиг. 21
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Релефите на Римския митраизъм изобразяват смъртта на старото
слънце в образа на бика Сабазий и раждането на новото (Загрей), символизирано със змията до жертвеника, змия с гребен на петел (фиг. 19,
20). Гръцката митология не отразява ясно нито Загрей, нито Сабазий,
за нея те са нещо чуждо и привнесено. В римския период балканските
легиони разнасят в Европа балканската обредна религия към слънцето,
наречена по късно Римски митраизъм. На фиг. 22 са показани змията с
гребен от ръка на Сабазий и от сцените на бикоубийство.

Фиг 22

Кой е Митра, убиецът на Сабазий в указаните изображения не е тема
на настоящото изложение.38
На релефите на т. н. Дунавски конници (фиг. 23) отново са изобразени змията, урната и лъва, символи в сцените на инициализация при
преминаване от възраст във възраст на реални персонажи.

Фиг. 2339
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За ролята на змията и лъва в предхристиянската религия говорят
релефите, показващи отношението на християнството към тях.
Стенопис от Равена, Архиепископски параклис (фиг. 24) , V в. сл. Хр.,
Вечният бог Христос е победил, стъпил върху змията и лъва. В ръката си
Исус държи книга с надпис: „Аз съм пътят, истината и животът“. Пред
кметството в Мюнхен в средновековието (XII век) като врагове на християнската религия отново са символите лъв и змия.

Фиг. 24.

Жестът на Сабазий, дървото на живота

Фиг. 2540
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Какво означава „жеста на Сабазий“ от релефите на Тракийския конник и ръцете на Сабазий? На каменните стели от 9 000 години пр. Хр.
и по късните от Шумер е запазен мотив, който се повтаря в римските
изображения от първи – трети век пр. Хр., определяни като „Ръце на Сабазий“. На плочката от Гьобекли тепе (фиг. 25-1) изображението представлява дърво, от едната страна на което е изобразена птица, от другата – змия. В изображението от Шумер птицата е заменена с крилати
грифони. В шумерската версия (фиг. 25-2) пазителите на дървото са наричани и „господари на доброто дърво“.
Идеята за дървото и неговите пазители, земни и въздушни духове,
хероси или херувими е широко известна в древността.41

Фиг. 2642

На изображенията от Шумер (Фиг. 26) божествата от двете страни на
дървото също са символизирани със змия и птица. Протегнатите ръце
на божествата към Дървото дефинират неговото
доминиращо положение.
Хипотезата е, че с Дървото
на Живота е символизиран
„всепроникващия и всеобхватен Дух на Живота“, даряващ живот на Земята и
Небето – негови пазители и
покровители.
Единствено на този релеф (фиг. 27) на тракийски
конник от Константинопол
(British Museum) на Дървото на Живота са изобразени и орелът, и змията.
Фиг. 27
На известните релефи на
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Тракийският конник присъства само змията, символ на Майката Земя.
Конникът държи в ръката си привързани три клонки, символ на триединството, което е пред него – Дух на Живота, Земя, Небе.
Същата троица е подчертана и в изображенията „ръце на Сабазий“.
На първата фигура (фиг. 28-1) вдигнатите два пръста са обозначени като
земя и небе – на тях е кацнал орел, носещ на плещите си жаба. Земята е
символизирана с земноводното жаба, небето – с орел. На третият пръст
от жеста, палеца, обикновено е шишарката, символ на Дървото на Живота. Същият способ на символика имаме и на втората фигура (орел и
жаба), на третата земята е символизирана със змия.

Фиг. 2843

Дървото на живота, змията и орела са изобразени и на релефите на
Сабазий от Копенхаген и Албания (фиг. 29). Над троицата Орел, Змия
и Дърво е изобразено и слънцето Сабазий, напомняйки версията за
раждането на слънцето (Загрей) – от съюза между Зевс (Небе) и Семеле
(Земя).
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Фиг. 29

Вечно зеленото дърво символизира вечния, всепроникващ дух на
живота, одухотворил Земята и Небето. Така очертаната устойчива троица Дърво на Живота, Орел и Змия може да бъде легитимирана като
предхристиянска света троица – Свети Дух, Отец и Велика Майка, преобразувани в късното християнство в Свети дух, Отец и Син след елиминиране на Майката.
В показаните примери змията е показана в три аспекта, символизиращи:
– змията като символ на Земята или Дух на Земята.
– змията като универсален земен дух-защитник (херос), пазител и
посредник на Духа на Живота (Дървото на Живота), изобразявана
на тракийските оброчни плочки.
– змията като дух на конкретен бог – защитник – Загрей, Дионис,
Сабазий
Показаните примери обясняват добре смисъла на присъствието на
Змията и дървото на тракийските оброчни плочки: конникът, (а понякога и богиня) отправят молба към Духа на живота и неговият защитник, херос, често персонифициран и с конкретно име на бог в посветителския надпис.
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Жестът на Сабазий от релефите на Тракийския конник (вдигнати
три пръста) и жеста на самите ръце на Сабазий е знак, утвърждаващ
преклонение към светата троица Свети дух, Майка и Отец.

Като обобщение
1. И трите вида релефни и скулптурни композиции – тези на Тракийските оброчни плочки, ръцете на Сабазий и релефите от т. н.
Римски митраизъм използват един и същ символен език.
2. И трите вида релефни и скулптурни композиции са тематично еднозначни – отразяват религиозна почит и преклонение към Слънцето в трите му ипостази – Загрей, Дионис, Сабазий.
3. Освен познатите от литературните форми зооморфни образи, в
релефите се вмъкват и образи формиращи качествени представи,
най вече възрастови – овен, лъв, бик.
4. Като цяло релефите формират образен разказ отразяващ реално
съществуваща ритуална обредност в балканския религиозен свят.
Изображенията от т. н. Римски митраизъм и Ръце на Сабазий показват ясно характера на сабазиевите чествания, най вече като
начин на изпращане на старото слънце и посрещане на новото,
изразени както във фигурите „ръце на Сабазий“, така и в релефите
на т. н. Римски митраизъм.
5. Релефите отразяват и ясно подчертана йерархична представа за
устройството на света, в която първично е Духът, одухотворяващ
и пресъздаващ земния и небесен материален свят, триединство,
подчертавано многократно на каменните стели с т. н. „жест на Сабазий“.
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FORTRES ABRITUS – EPISCOPAL CENTRE
IN THE PROVINCE SECOND MIZIA
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Abstract
Christianity spread in the Thracian lands and the Roman fortress Abritus. Probably in
the 4th century was formed Christian community in the fortress. In two written sources from
5th and 8th century Abritus was named as a bishop centre with a name of Bishop Marcian of
the 5th century. Archaeological excavations confirm the presence of Christian churches in the
fortress in 5th and 6th centuries. This turned the castle into an important religious centre in the
province Second Mizia (4th – 6th century).

П

рез I век римляните покоряват тракийските племена и създават в техните земи провинциите: Мизия, Тракия и Македония.
Римската провинция Мизия възниква през 15 г. от н. е. и обхваща северната част на Древна Тракия. През 86 г. тази провинция е разделена
на две – Горна и Долна Мизия. Долна Мизия обхваща днешна Северна
България, а окончателно нейните граници се оформят при династията
на Северите в началото на III век. По време на реформите на императорите: Диоклециан (284 – 305 г.) и Константин I Велики (306 – 337 г.) Долна
Мизия е преименувана във Втора Мизия, а от нея се отделя Добруджа,
като самостоятелна провинция Скития. След разделянето на Римската
империя на две части през 395 г. тракийските земи са включени в нейния
източен дял (Византия).
В завладените на Балканите земи римляните изграждат солидна селищна и пътна мрежа, която укрепва тяхната власт. По тази пътна мрежа в границите на империята се разпространяват религиозни култове и
вярвания – първо официалните римски, а след това и християнството.
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Един от най-значимите градски центрове в провинциите Долна и Втора
Мизия е крепостта Абритус, локализирана до днешния град Разград1. В
периода I – III век тя се оформя като укрепен лагер, седалище на римска
помощна част – кохорта. След това съществува като късноантична крепост (IV – VI в.).
С раждането на Римската империя в Древна Палестина възниква
християнството.
Въпреки, че векове наред неговите последователи са подложени на
гонения от римските власти, то се разпространява сред широки слоеве
от римското общество. През 313 г. с Миланският едикт християнството е
признато за равноправна с останалите религии в Римската империя. На
Първият Вселенски събор проведен в гр. Никея (Мала Азия) през 325 г.
са разработени каноните на вярата. В края на IV век християнството се
утвърждава като официално религия в Римската империя.
Християнството се разпространява и в тракийските земи2. На Балканите са създадени местни църкви още от апостол Павел в градовете
Филипи, Верея и Солун. През следващите векове възникват и други църковни центрове в Древна Тракия.
Проблемът с разпространението на християнството и превръщането на късноантичната крепост Абритус (Разград) в епископски център
е интересен и не добре проучен3. Причината е липсата на достатъчно
писмени извори по темата. А. Явашов и Т. Иванов, които изследват крепостта, отделят внимание и на религиозните вярвания на нейните жители. Проучени са сгради свързани с религиозните култове, в това число и
християнски, както и некрополите, разположени в околностите на крепостта. За да се изясни въпроса трябва да се разшири кръгът на разглеждания изворов материал, като се добави и информацията от археологическите проучвания на крепостта.
Няма данни за проникване на християнството в района на Абритус
(Разград) през първите векове на римската власт (I – III в.). Едва през IV
век се открива информация за неговото разпространение в този регион по косвен начин. Крепостта Абритус (Разград) е свързана с пътни
артерии с най-големите градски центрове в провинцията: Дуросторум
(Силистра), Марцианопол (Девня) и Никополис ад Иструм (с. Никюп,
Великотърновско). В писмените извори се открива информация за разпространение на християнството в тези градове през IV век. Вероятно
по това време през тези градове то достига и късноантичната крепост
Абритус (Разград).
На първо място трябва да се посочи важния градски център Дуросторум (Силистра)4. От този град са известни християнски мъченици.

435

436

Данаил Петров

Първият е епископ Дазий, който заедно с шест римски войника е убит
по времето на император Диоклециан (284 – 305 г.) и това събитие е описано в „Деянията на Дазий“. Вторият е Емилиан, който пострадва при
управлението на император Юлиан (361 – 363 г.), като за това се споменава в труда на Теодорит Критски и „Пасхална хроника“. Друг значим
градски център е Марцианопол (Девня)5, където са известни имената
на няколко епископа на града от IV век. По времето на пребиването на
император Валент в крепостта (60-те години на IV век) се споменава за
епископ Домнин. Християнският писател Саломен в своята „Църковна
история“ посочва друг марцианополски епископ от това време – Мартирий. Към тази група градове трябва да се добави и Никополис ад Иструм (с. Никюп, Великотърновско)6. В района още през 348 г. се заселва
със своето папство известният готски епископ Улфила, който превежда Библията на готски език. Информация за тези събития ни дава Филистрий в своята „Църковна история“.
Може да се предположи, че през IV век в късноантичната крепост
Абритус (Разград) възниква християнска община и градът се оформя
като епископски център7. Повече информация за разпространението
на християнството в този регион има от V – VI век. Абритус (Разград)
се споменава като епископски център в два писмени извора. Първият е
посланието на марцианополския архиепископ Валериан до император
Лъв I (457 – 474 г.) от 458 г. В него се изброяват имената на епископи в
Северна Тракия, подчинени на марцианополския епископ (вероятно във
Втора Мизия). На първо място сред тези епископи е посочен епископът
на Абритус – Марциан. Няма запазени други имена на епископи от крепостта. Абритус (Разград) е посочен като епископски център и в Епархийски списък от VIII век.
Освен писмените извори за изясняването на проблема могат да се
използват данните от археологическото проучване на крепостта и намерените при разкопките основи на сгради и материали, които могат да се
свържат с изповядването на християнството. При проучването на крепостта Абритус (Разград) Т. Иванов разглежда някои сгради свързани с
разпространението на християнската религия в района8. В началото той
се спира на сграда XIII в крепостта, разположена в западната част на крепостта, на 60 м източно от Западната порта. Част от нея е изследвана първо от А. Явашов, който попада на вторично употребена плоча с гръцки
надпис с името на бог Аполон и предполага, че това е негово светилище.
Т. Иванов установява, че това е старохристиянска трикорабна базилика,
с триделен притвор, ориентирана изток – запад. Външната ширина на
сградата е с дължина 13, 50 м. Притворът ѝ е разделен на три помещения,

Крепостта Абритус – епископски център в провинция Втора Мизия

които съответстват на трите кораба. При проучването на полукръглата
апсида на средния кораб е открита мраморна мощехранителница без похлупак. Върху една от късите страни на мощехранителницата е издълбан
кръст запълнен с червена боя. Северните и южните вътрешни стени са
изградени от ломени камъни на хоросанова спойка и измазани с хоросанова мазилка. Стените на страничните кораби са изградени от квадратни
тухли. Настилката на пода също е от тухли. Базиликата вероятно е строена през VI век. При разкопаването на куртина „Е“ намираща се непосредствено на изток от Северната порта на крепостта са открити фрагменти
от мраморна олтарна маса с дъговидно извита предна част. Най-интересна част от тази маса са скулптурни изображения на два лъва. По всяка
вероятност тази олтарна маса е част от интериора на някоя базилика
в крепостта. Други мраморни фрагменти, които могат да се свържат с
църковна украса са открити в правоъгълна кула № 19. Т. Иванов изказва
предположение, че част от сграда X, която е използвана първо за баня, е
преустроена по-късно в християнски храм (вероятно помещения от № 1
до 4, като еднокорабна църква). Тук е намерен правоъгълен каменен блок
с вдълбан в него кръст боядисан в червено. В края на XIX век А. Явашов
разкопава в източната част на крепостта едноапсидна засводена църква с
троен разчленен притвор, която според Н. Марводинов е от V век.
В некрополите на крепостта Абритус (Разград)9, разположени извън
нея са открити няколко християнски погребения от V – VI век с беден
гробен инвентар (керамични съдове и други битови предмети). При едно
от тези погребения е намерен надгробен камък на жител на крепостта с
издълбан на него надгробен надпис на латински език. В близост до пътя
Разград – Шумен, след бензиностанцията, е намерена късноантична
гробница. Тя се състои от малък коридор и гробна камера с размери: 5,50
на 2,50 м. Изградена е от ломени камъни и е ограбена още в древността.
Късноантичната крепост Абритус (Разград) е унищожена в края на
VI век и тук се заселват славяни и прабългари и възниква средновековно
селище (VII – XI в.). Въпреки, че тези земи са в границите на Българската държава, Византия продължава да ги разглежда като своя територия.
С това може да се обясни факта, че в Епархийски списък от VIII век се
споменава крепостта Абритус като епископски център, заедно с други
големи градски центрове от късноантичната епоха: Дуросторум, Марцианопол и т. н.
След възстановяване на археологическите разкопки на античната
крепост Абритус (Разград)10 през 1990 г. в продължение на няколко сезона е разкопана еднокорабна църква и масивна сграда югоизточно от нея.
Месните археолози предполагат, че това манастирски комплекс от IX – X
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век. Той е построен върху основите на късноантична сграда от V – VI
век. Може да се предположи, че в тази късноантична сграда е резидирал
епископа на крепост Абритус – Марциан през V век.
За важното значение на крепостта и селището до днешния град Разград говори и факта, че както след налагането на християнството като
официална религия в Средновековна България през 864 – 865 г., така и
след завладяването на тези земи от византийците през 971 и 1001 година
тук вероятно е възстановен епископския център.
В заключение трябва да се посочи, че на базата на разгледаните извори може да се твърди, че през Късната античност (IV – VI в.) в крепост
Абритус (Разград) се разпространява и налага християнската религия
за официална. Като голяма крепост в Североизточна Тракия, Абритус
(Разград) се превръща в значим епископски център в провинция Втора
Мизия.
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Abstract
During archaeological excavations of the site Street to the south of the Patriarchate
various antique materials were discovered – numismatic, epigraphic, and etc. Their presence in
a stratified site from the Middle Ages arouses a number of questions, the answers of which are
suggested in the present research.

П

рез десетте археологически сезона, в които с моя екип проучваме обекта Улица – южно от Патриаршията, придобихме важни знания за развитието на вътрешния град на Велики Преслав през
вековете, за динамиката в градоустройството и др.1 Проучваната улица
води от южната порта към важните в центъра сгради на царския дворец, патриаршеската резиденция и някои административни служби,
свързва оформените площади във вътрешния град. Трасето е запазено
в различна степен, а при разкопките се попадна на голяма сграда успоредна на улицата, както и на група от други сгради изградени в различно време и най-вероятно, които не се застъпват хронологически. Някои
от тях са изградени на една строителна линия с банята (западно от проучвания обект) открита през 70-те години на миналия век и с нейния
анекс от изток. Всяка от сградите е имала своя строителна история и
след като са били разрушени в края на столичния период на Преслав,
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върху останките им е била трасирана отново улица с направление към
Южната порта. При разкопките се потвърди известната вече практика от предишни проучвания, че поради денивелацията на терена, която е двустранна, от север на юг и от запад на изток, непрекъснато се е
налагало да се подравнява терена и да се терасира при изграждането
на различните комплекси. Установено е, че проучваните комплекси в
център на Велики Преслав са разположени най-малко на три по малки
изкуствени тераси, което наложило изграждането на подпорни зидове и наклонени или стъпаловидни преходи между тях. Относителната самостоятелност на отделните комплекси очертава специфичната
за Преслав „дворно-площадна“ система за застрояване2. В процеса на
осъществяване на строителните дейности е докарвана пръст от удобни
за това обекти извън центъра. Много характерни в това отношение са
стратиграфските напластявания в двореца3, дворцовата базиликата4,
такива бяха регистрирани на терена и при разкопките на обект „Улица“. Визуално отделните слоеве се разграничават, като цвят, структура
и привнесени елементи.
При разкопките наред с типичния за Преслав археологически материал от IX – XIV век попаднахме и на нумизматични, епиграфски и др.
паметници от елинизма, античната и късноантична епоха. Наличието
им в стратифициран обект от средновековието предизвиква редица въпроси, отговор на някои, от които предлагам в предложената разработка. Наблюденията ми показват, че винаги тези артефакти се намират в
пластове от червеникава, песъчлива пръст, които се различават от останалите, обикновено със сивочерен цвят в различни нюанси. Логично е
да се смята, че пръста за подравняване на терена във Вътрешния град на
Преслав е вземана от близки до него места, между които са и такива с регистрирани по-ранни следи от живот. Същите са отбелязани в Каталога
на археологическите паметници на Шуменски окръг5 и между тях става
дума за местността Дели Душка, където е регистрирана късноантична
базилика6, местностите Аргатово, Камъка, Стамболйолу и др. с намерени там следи от тракийски и антични селища7, както и разнообразни
материали от този период. На артефактите от тези и други обекти е посветена статия на Георги Джингов8, в която авторът се спира на открити
монети, керамика, фибули и др. от по-ранни от средновековието епохи.
Тази информация, както и значим брой паметници от фонда на музеите
във Велики Преслав и Шумен9 показва, че с голям процент на вероятност може да се твърди, че откриваните ранни материали във вътрешния град на Преслав са внесени с пръст използвана за подравняване на
терена, взета от някоя от изброените по-горе местности.
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Моите наблюдения сочат, че най-често срещани между античните материали, логично са монетите. От всички открити екземпляри на
обект „Улица“, датираните в предходните на средновековието епохи са
по-малко от 1%. Хронологически най-ранна от откритите монети е екземпляр на Лизимах (305 – 281)10. Монетата има следното описание:
Лице: Глава на Атина с шлем, надясно.
Опако: BAΣIΛEΩΣ ΛYΣIMAXOY Лъв в скок на дясно.
АЕ, 15/16мм, 5,02г11
От времето на римската империя има монети сечени от градската управа на Марцианопол, такава намерихме и през 2014 г.12 Тя принадлежи
на император Гордиан III (238 – 244)13 и е важна, защото произхожда от
пласт, в който бе дълбоко вкопана яма, в която намерихме каменен блок.
Най-многобройни са медните монети от Константиновата династия,
които обикновено са изтрити, лошо запазени, в някои случаи и пробити,
което показва, че те са били използвани вероятно, като медальони т. е.
изпълняват вторични функции14. Пак през 2014 г. попаднахме на монета
на Констанций I (363 – 365), която беше пробита, а местонамирането непосредствено до проучено в миналия сезон погребение15 и вероятно тя
е свързана с него. Големият брой открити монети са от IV – V в. което е
нормално, предвид голямото количество отсечени медни монети, които
са с много ниска номинална стойност, практически, единичните монети
нямали почти никакво значение.
Както отбелязах по-горе през 2014 г. при разкопките в една яма с
дълбочина 150 – 160 м, запълнена с червена пръст бе открит част от варовиков блок с размери: височина на блока 43 см, ширина 20 см и дебелина
19 см. Върху него е изписан 6 редов надпис на латински език16. (Обр. 1)
Според гл. ас. Николай Шаранков от СУ „Св. Климент Охридски, това
е фрагмент от надпис в стихове17. Палеографията на буквите и частта
от разчетеното съдържание е основание паметника да бъде отнесен към
втората половина на ІІ – началото на ІІІ в. Шаранков отбелязва, че от
Преслав има един фрагмент от надпис в стихове18, с донякъде сходен
шрифт, но за да е сигурно дали частите са от един и същ надпис, трябва да
се проверят и сравнят размерите и видът на камъка, начина на изписване
на буквите и др. Доколкото може да се възстанови текста, той е с (авто)
биографичен характер и вероятно става дума за надгробен надпис.
Освен „интригата“ с открития преди две години надпис, по интересни са въпросите, които той повдига. Защо и кога този варовиков блок е
бил закопан в земята, а не е постъпено практично, той да бъде използ-
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ван за строежа на някой от сградите наоколо. Самото заравяне, по-скоро
хвърляне в дълбока яма, показва, че той е трябвало да бъде далеч от погледа на жителите и посетителите на двореца и патриаршията.
Отговорите на възникналите въпроси се крият в историческата ситуация в българската държава в периода IX в. и усилията на княз Борис към
създаването на самостоятелна българска църква19. Решаването на тази задача минава през много дипломатически ходове, един от които е сближаването с римската църква. Княз Борис се възползва от изострените отношения между Рим и Цариград, за да търси независимост на новосъздадената българска църква. Поради решителния отказ за това от византийска
страна, той възобновява стария си политически съюз с Немското кралство и така се доближава до папството. Княз Борис-Михаил иска с писма
епископи и свещеници за разясняване на различни въпроси, свързани с
християнската вяра и обредност. В резултат папа Николай I (858 – 867)
изпраща в България мисия водена от епископите Формоза Портуенски
и Павел Популонски, която включва и представители на немското низше
духовенство20. Задачата им била вторично покръстване на българския
народ, проповеди против византийската църква и духовенство, и в освещаване на голям брой построени от тях църкви21. Дейността им продължава до 870 г. Същевременно, Византийската империя преосмисля
позицията си по българския църковен въпрос. На четвъртия вселенски
събор в Константинопол през 870 г. е взето важно решение, в присъствието на представители от всички подвластни на цариградския патриарх
църкви се постановява, че България преминава под негова юрисдикция.
В замяна, тя е призната за автокефална архиепископия, което ще рече,
че българската църква получава практическа самостоятелност, като само
формално е подчинена на Константинополската патриаршия. Папските
свещеници са принудени да напуснат България. Рим обаче, не изоставя
надеждата да си възвърне загубената зона на влияние и години след това
прави опити да възстанови връзките си с българската държава, но княз
Борис-Михаил вече е направил своя окончателен избор.
От периода на латинската мисия се датира надпис от Преслав, открит
първите десетилетия на XX в. в базиликата при Гебе клисе22. Текстът на
латински гласи „по времето на понтификата на блаженопаметния папа
Николай I в десетата година, в името на всемогъщия Бог, се освещава
тази църква в присъствието на княза на българите Борис с целия негов
клир и народ“23. Приема се, че надписът е свързан с построените църкви
от папската мисия в Гебе клисе и Сакалова могила, които са се отнасят
към началото на приемането на християнството в Първото българско
царство24.
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Според мен, укриването на надписа открит през 2014 г. е закопан в
ямата след приключването на апостолическата мисия в Преслав в 870 г.
До и по време на римското пратеничество, този надпис с латински текст
не е „пречел“ на никого. Настъпилите политически промени, обаче изискват да се премахват всички свидетелства, които имат някаква, макар
външна връзка (латинските букви) с папската мисия, в резултат на което
варовиковият блок е закопан в земята. Откриването на този паметник
илюстрира ситуацията в Преслав в последните десетилетия на IX в., когато всичко, което е свързано с краткотрайната връзката с Рим е заличено или дълбоко скрито.
В заключение искам да отбележа, че примерът с разгледания блок с
латински надпис показва, че всеки открит артефакт при археологически
разкопки крие своя „тайна“. Независимо от коя епоха е, той може да обогати с нова информация историята на мястото, където е открит.
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АСТРО И КАЛЕНДАРНА СИМВОЛИКА ВЪРХУ
КЪСНОАНТИЧНА КУЛТОВА КЕРАМИКА ОТ
ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
Николай Сивков
Регионален исторически музей – Перник

ASTRAL AND CALENDAR SYMBOLS ON LATE ANTIQUITY
CLAY DISHES OF THE CULT FROM WESTERN BULGARIA
Nikolay Sivkov
Regional Museum of History – Pernik

Abstract
The article presents a clay dish of the cult (kernos), which was discovered during
archaeological excavations of the ancient necropolis of the II – IV AD near the village of Zabel,
district of the town of Tran. Stamped images and the spherical shape of the pebbles of quartz
in the body of the receptacle may be interpreted as the astral (lunar) and the calendar symbols.
Kernos was used in the funeral rite and represents the cosmological model of the world. Pebbles
of quartz represent miniature stylized zoomorphic and ornithomorphic images (gems). The
semantics of the images on the artifact and its structural features are associated with the
cosmogonic idea of cyclicity in nature and the idea of human immortality.

В

настоящата статия е представен глинен култов съд (кернос), намерен в землището на село Забел, община Трън, при провеждането през 1999 – 2003 г. от РИМ – Перник на археологическо проучване
на античен некропол в местността Св. Спас, северо-източно от селото.
В района на обекта е локализирано неукрепено селище на рудари и металурзи: в съседство с него са регистрирани антични шахти за добив на
олово и сребро. По откритите при разкопките монети некрополът и селището се датират от II – IV в. сл. Хр.1
В плитки, трапецовидни погребални ями, вкопани в скалната основа
на терена, сред гробните дарове са открити и няколко глинени керноса.2
Те са били сложени в централната част на гроба, на най-високото ниво
на пълнежа, т. е. по всяка вероятност са оставяни там след извършването
на погребалната трапеза.3
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Астро и календарна символика върху късноантична култова керамика ...

Този вид паметници са намирани по археологически път в различни
места из страната – в Пернишко, Самоковско, Благоевградско, Врачанско, Пазарджишко, Павликенско.4 Керносите от с. Забел са плитки глинени паници с четвъртита или кръгла форма, на ръба на които е залепена малка чаша. По дъното на едни от тях са направени определен брой
луновидни набождания, а на други са вградени дребни камъчета кварц
с големина 3 – 8 мм. Разглежданият артефакт, съхраняван във фонда
на РИМ – Перник, представлява квадратна глинена чиния с размери
19 х 19 х 4 см. (Обр. 1) На единия ъгъл е залепена кръгла чаша с височина
5.5 см, диаметър 6.5 см. Върху другите три ъгли от горната им страна са
щемпелувани стилизирани дървесни листа (Обр. 2) По външната страна
на стените са щемпелувани 28 (7 х 4) броя осмолъчеви розети. В дъното
на чинията са вградени 30 броя парчета камъчета бял кварц, 29 от които образуват сферична фигура. (Обр. 3). Предположително те са били
предварително моделирани, т. к. една част от тях представляват зоо- и
орнитоморфни изображения (тип геми). (Обр. 4)

Космология
Изображенията на розетите и сферичната фигура от камъчетата
кварц могат да бъдат интерпретирани като астрални (лунарни) символи. В древногръцката традиция осемлъчевите розети са били приемани за соларен знак.5 Представата за слънцето като за колело, което се
търкаля по небето, е характерно за много народи.6 Слънцето обаче не е
единственото „небесно колело“. Розетите могат да символизират както
соларни, така и лунарни и астрални обекти (например Юпитер или Венера).7 Броят им върху керноса (28) отговаря на количеството на дните
в сидеричния лунен месец (27,32 дни) – времето на пълната обиколка
на луната около Земята (относително звездите), а тяхната периодичност (7 х 4) е свързана с лунните фази, променящи се приблизително
през 7 дни. Вероятно в случая тези символи имат отношение към движението на луната по еклиптиката, но не и слънцето. В астрологията
числото 28 е свързано със системата на тъй наречените „лунни стоянки“ („лунни домове“), през които минава луната по своя небесен път –
своеобразен лунен зодиак, известен от дълбока древност на източните
народи (шумери, араби, индуси, китайци).8 За лунарния характер на
календарната информация, съдържаща се в символиката на керноса,
говорят и други факти.
30 (29 + 1) броя камъчета кварц, вградени в дъното на чинията, отговарят на количеството на дните в един синодичен лунен месец (29,53 дни).
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От тях 29 образуват голяма сферична фигура, а едно камъче, най-дребно
по размер, стои встрани от другите, под чашата на керноса.
Фазите на лунния цикъл от неомения до новолуние са отбелязани
чрез „жилките“ на стилизираните „листа“ по трите ъгли на чинията:
(2+3) + (6+4) + (3+4) = 22. Фазата първа четвърт на луната настъпва на
петия (или седмия) ден след новолунието. Пълнолунието настъпва на
15/13 ден от месеца. Съответно първият лист фиксира първата четвърт
на луната (5/7 ден), вторият, разположен срещу чашата, отговаря на пълнолунието (15/17 ден) и третият – на последната четвърт (22 ден).9

Космогоничен модел на света
В обредните практики постоянно се възпроизвежда ритуално връщане към първоначалното време на сътворението на света. Съгласно
Мирча Елиаде „всяко творение повтаря най-висшия космогоничен акт –
сътворението на света. Мястото, където се осъществява актът на творението, е „свещено място“, както и времето на първотворението е „свещено време“.10 Представите за сакралното пространство-време с трансцедентния „център на света“ намират отражение в различни космогонични модели на света, съдържащ в себе си абстрактна конструкция (схема)
за устройството на мирозданието. Керносът, използван в погребалния
обред, представлява един такъв модел.
При митологичното съзнание вселената се възприема най-често
като „небе и земя“. Двата елемента в този сложен образ могат да бъдат
представени с един общ геометричен символ – „кръг“.11 При маркирането на „земята“ обаче се среща и друг символ – „квадрат“.12 Структурата
на керносите представлява подобен двучастен модел на света. Компонентите им (чаша и чиния) или и двата са кръгли, или са комбинация от
две различни фигури – кръг (чаша) и квадрат (чиния). В съвкупност двата символа означават единството на земното пространство с небесното,
реда и цялостността на нещата в космоса и в социума.13
Тази двойна структура на света, сътворен от космическо яйце, се
споменава в митовете и легендите на различни народи. Според старите
гърци например Времето е снесло огромно яйце, което се разцепило на
две половини – Уран (небе) и Гея (земя).14 В други случаи змия, живуща в първичния океан, снася яйце, което се чупи така, че от едната му
половина се образува земя, а другата – небе (шумери, индуси, гърци).
Темата за „космическото яйце“ възможно присъства и в разглеждания
артефакт – в образа на сферичната фигура, образувана от камъчетата
кварц на дъното на чинията.
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Свързани в едно цяло, фигурите „квадрат“ и „кръг“ образуват пространство, символизиращо цялото мироздание. Всичките сфери на това
космическо пространство в вертикален и хоризонтален план обединява и организира „Световното Дърво“ („Дървото на Центъра“) – митологема, съответстваща на понятието Световна ос.15 По вертикала то се
състои от три части: клоните му се съотнасят с небето, стъблото – със
земния свят, корените – с подземния свят. Централност и медиативност
са сред основните му характеристики. В значението си на „път“ (стълба/
мост/„шаманско дърво“), съединяващ света на хората с подземния свят
и света на боговете, по който и душите на мъртвите пътуват за отвъдното,16 Световното Дърво се възприема като посредник между вселената
(макрокосмоса) и човека (микрокосмоса).
В образната система на керноса този вид Axis mundi присъства индиректно, загатнато чрез щемпелувано изображение на три стилизирани дървесни листа върху корпуса на чинията (pars pro toto). Основата
му условно се намира в чашата, символизираща небесния океан, което е
напълно в съответствие със сведенията, съдържащи се за него във фолклора на повечето народи.17
Ролята на космическото дърво в митологията са изпълнявали различни дървета: ясен при скандинавците, дъб при славяните, платан при
кавказците, а също така бреза, явор, ябълка и др. При избора на дърветата за тази роля са били взимани предвид техните природни качества
и свойства в представите на хората, принадлежността им към добри
сакрални сили и други критерии. Дъбът например бил предпочитан за
неговата твърдост и дълголетие, както и за жълтия цвят на листата през
есента.18
Схематичният и стилизиран характер на листата, представени в
керноса, не позволява пряко да съдим за вида на дървото, към което те
принадлежат. Единствено по специфичната им форма можем да направим някои предварителни предположения. Според ботаническата терминология листата имат „яйцевидна“ петура и са характерни за такива
дървета като липа, турска леска, бук, слива и др.
В конкретния случай вероятно имаме листа на елша (Alnus). От една
страна те изглеждат най-близки контурно с листата на условното „дърво“, загатнато в образната система на керноса, а от друга – митологичните представи именно за елшата най-вече съвпадат с функционалните
особености на артефакта.
Една от причините за почитането на елшата в древността била връзката с отвъдния свят.19 Клонката на това дърво, според Р. Грейвс, означавала едновременно символ на смъртта и на възкресението. В „Одисея“
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Омир споменава него като едно от трите дървета на възкресението (другите две са тополата и кипарисът), образуващи горичка пред пещерата
на нимфата Калипсо.20 Нейният остров (Огигия) се намирал на западния край на света, на брега на Океана, там, където е входът в царството
на Аида, описан от Хезиод в „Теогония“ (Тео, 806).21
В езотеричната традиция дървото елша се приема за „мост“, съединяващ долния свят (отвъдното) със земния, т. е. изпълнява медиативната функция на Световно дърво. Тази представа е повлияна до голяма
степен от факта, че в реалната действителност то се използва като водоустойчив дървен материал в хидростроителството.
„Дървесният код“ в образната система на керноса още веднъж подчертава сакралността на този ритуален съд за погребална храна, с поемането на която се осъществява връзка с отвъдното на съвместна трапеза с мъртвите.

Лунна пътека
В дъното на чинията са вградени 30 камъчета кварц, образуващи сферична фигура и представляващи миниатюрни стилизирани изображения
на глави на птици (грифони?) и животни (тип геми). Основната фигура,
която те образуват, последователно свързани едно с друго, представлява
змиевидна серпантина, започваща от лявата горна страна и продължаваща в посока надясно и надолу. Общо във веригата са събрани 29 броя
камъчета. Отделно от тях едно дребно камъче е разположено встрани,
под чашата, и служи като допълнение към групата. Взети заедно (29+1) те
отговарят на броя на дните в синодичния лунен месец (29, 53 дни).
Също така е важна съдържателната страна на конфигурацията. По
специфичен начин тя символизира едновременно и времето, и пространството на космоса. Начинът на представянето на времето като
„змия“ при изображението на фазите на луната във вид на серпантина е
познато при различни култури още от времето на палеолита.22 От друга
страна змията е свързана с хтоничния свят и играе ролята на медиатор
между световете подобно на луната в небето.23
Първата гема в серпантината (съответно първият ден на лунния месец – неоменията) съдържа образ на „овен в жертвена поза“. Пълнолунието (14 ден) е представено с най-голяма по размер в сравнение с другите гема, изобразяваща глава на „грифон“ (?). Последните дни в лунния
цикъл също така са представени с изображения на глави на драконоподобни същества, символично участващи в „смъртта“ на луната: хтоничното и лунарното образно са свързани помежду си. В този контекст
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гемите в култовите съдове от късноантичния погребален комплекс край
село Забел, Трънско, съдържат своеобразна езотерична „маршрутна карта“ за пътуването на починалия в отвъдното към новото си прераждане.
Семантиката на изображенията върху артефакта и структурните
му особености са свързани от една страна с космогоничната идея за цикличното обновяване на природата (на примера на луната), а от друга
страна – с идеята за смъртта и възкресението на човека.
Съгласно изследванията на тракийската култура за разлика от елините и египтяните траките не са смятали себе си безсмъртни, но са могли
да станат такива чрез извършване на обреди на обезсмъртяване.24 Задгробният свят е бил възприеман от тях не като последното пристанище
на човека след смъртта, а като част от вечния кръговрат на живота – от
раждането към възкресението чрез смъртта. Отвъдният свят не се противопоставя на света на живите, т.к. раждането и смъртта се намират в
единна връзка и са тъждествени: всяка смърт води към ново раждане.
Този цикъл на умирания и прераждания съвпада със сезонните преходи
на умиращата и възраждащата се безкрайно природа, образно и символично представени в метаморфозите на луната и змията.
Обновлението на човешкия живот след погребението се свързва с
ритуална трапеза, посветена на починалия, когато в обредните действия
на символичното жертвоприношение се използва и керносът като култов предмет.25

Заключение
Връзката на късноантичния кернос като култов съд с почит към
мъртвите и предците чрез обредна храна намира отражение в образното му оформление и в структурните особености. Символиката им
потвърждава тезата на Димитър Попов, че при траките ритуалът на
обезсмъртяването е „извършван нито на земята, нито на небето, а във
взаимодействие между двете начала“, т. е. на границата, маркирана от
луната – пазителка на входа в отвъдното, където става прераждането,
олицетворяваща в себе си идеята за цикличното начало в природата и
в социума.
Ако съчетанието на слънчевите дискове със скалните некрополи
при траките в Родопите означава според А. Фол съчетание на хтонизма и
соларността и синкретизъм помежду им, което поражда вяра в безсмъртието26, същото може да се каже и за лунарния култ, намерил отражение
в керносите в погребалните обреди през античността в западнобългарските земи.
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Abstract
The Bulgarian state was established under Gostun and after two years was passed on
to his nephew Kubrat in accordance with the rules of a variety of nations, transiting to state.
The Gostun notion means regent. The names of the Bulgarian rulers have Indo-Iranian
matches and sounds. There is no evidence from the Eastern Roman authors about a national
or aristocratic assembly. Therefore, the notions “Old Great Bulgaria” and “ruler” are pointing
that the Bulgarian state was established in the beginning of the 7th century. Eastern Roman
historians are reporting specific information on the establishment of the Bulgarian state.

П

роблемът за създаването на държавите е научен, идеологически
и политически. В съвременните теории противопоставянето им
и различието в тълкуването на изворите са естествени. Различието на
мнения и научното им противопоставяне, ако има подобно, е единственият начин да се търси историческо развитие.
За началата на българската държавност не е изследвано много, и следователно много не се знае. Основни въпроси тук са: Обединението на
Органа-Гостун и Кубрат държава ли е, или племенен съюз? И след разпадането му, новата държава при Аспарух от военно-племенен съюз ли
възниква, или е запазена част от по-ранна държава? Подобни въпроси в
световната наука са много. Например дали хуните към времето на Атила
са военно-племенен съюз или държава, независимо от владенията им
между Китай и Рим, и независимо от това, че са покорили много народи
със създадена държавност?
При въпроса с българите, под влияние на съвременни тези „Стара
Велика България“ при Кубрат се определя дори от един и същ автор, като
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племенен съюз управляван от вожд, който бил и владетел1. А различията
между вожд и владетел са значими и определят различни политически
състояния и организация на най-ранните общества. Затова племенните
съюзи не са познати по древни извори и съвременни теории с крале или
владетели. Независимо от различното съдържание на общи понятия
като базилеус при Омировите гърци и василевс при т. нар. византийци,
т. е. източни римляни – ромеи.
Но кои са основните съвременни теории? Първата е за държавата
като политическо господство на племе над племе ръководено от царе, а
втората за определящо характера на обществото разделение на класи, което първоначално било ранно-класово, ръководено отново от царе. Двете
теории намериха отглас в науката на социалистическите общества като
път към решаването на проблемите на Третия свят: „Към 1961 – 1962 г.
сред историците марксисти се поде дискусията за тъй наречения „азиатски начин на производство… Политически актуална на фона на бурно
развиващите се националноосвободителни движения в Азия, Африка и
Латинска Америка, научно оправдана от огромния изследователски материал, натрупан през последните десетилетия от изтоковедите и африканистите, тази дискусия, в която участвуват учени марксисти и от социалистическите, и от капиталистическите страни… обещава да донесе
теоретични резултати от най-висока класа“2. Цитатът не е излишен. Политико-идеологическите резултати са различни от представите и очакванията в тогавашния социалистически свят. И основна причина за това е
погрешната научна представа за създаването на държавата в родово-племенните общества, или в страните от Третия свят.
Естествено, в подобна позиция не е отразено съществуването на
различни и противоположни мнения, и тук е причината за „резултатите
от най-висока класа“.
Подобен е и въпросът в историята на България. С Аспарух ли започва тя – държавата на българите? Или има и военно-племенен период,
който прераства в държава преди времето на Аспарух?
В известията на средновековни автори като Патриарх Никифор може
да се среща единство между българи и хуни, приемано от съвременни
автори3. Проблемът е в това, че никой не го е доказал. Ранната форма
на съществуване на Кубратова България след въстанието срещу аварите е определена от Nicephorus patriarha като „e palaia kaloumene megale
Boulgaria kai legomena Kotragoi, omofiloi auton kai outoi tughanontes“4, т. е.
наречените „Старата Велика Вългария...и ...котрагите“, които са родствени на хората от Велика България, и във вероятен съюз с тях. „Старата
Велика Вългария... и... котрагите“ са представени като политическо обе-
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динение със собствена древна история и родствено племе на българите
без определение за държавност. Вероятно не са много примерите, в които военно-племенни съюзи са представяни като стара и велика страна,
при това противопоставена смислово на племенна група.
Ираноезичната традиция определя още в древността понятието сар.
Понятието саракт е произхождащо от българско название на сар като
велик вожд и цар. Възможността владението на българите над областта Загоре като част от преотстъпена имперска земя да е с особено значение за българската история, бе представена като хипотеза към 2004
година. Според мен „понятието саракт... се отнася за конфедерална, съюзна територия, а не за цялата държава“5. Двата надписа на кана Крум
от Хамбарли съдържат сведения за деление на страната на административно-военни обрасти, които позволяват тя да се представи като обща
държава. В първия надпис от Хамбарли кана Крум съобщава, че в предприетите походи на Крум срещу държавата на гърците „Крум архонтът
сюбиги излезе с войската си срещу Адрианопол и брат му не го забрави,
но излезе и той...“6. От текста на надписа е ясно, че братът на кана Крум
разполага със собствена власт над част от военния потенциал на България и следователно със собствена територия и военно-наборно и данъчно облагаемо население. От хрониката на Теофан Изповедник също
се вижда, че братът на Крум ръководи собствена войска: „А новият Сенахерим Крум, възгордян от победата, като оставил своя брат и неговата
войска да обсажда Адрианопол...нападнал с пехота и конници столицата“ – O de neos Sennaherim Kroummos artheis te nike, katalipton ton idion
adelfon meta tes idias dunamews poliorkein ten Adrianoupol meta s’ emeras
tes autokratoris Leontos epelton en dunamesi kai ippois te Basilide poleiperieei
pro ton teihon apo Vlahernon eos tes Hruses portes epideikumenos ten peri
autondunamin…7.
Ако кана е владетел на саракта и едновременно с това управлява
България от Плиска, то брат му би трябвало да владее земите на север-северозапад по р. Дунав. Земите в Балканския Югозапад още не са
били присъединени към българската държава.
Р. Рашев за разлика от други автори отчита и мнението ми за саракта
като държавна територия, въпреки собствената си теза: „Вариант на
превода държава е предложеното напоследък мнение саракт да се схваща като тракийска конфедеративна територия в състава на България8.
Съществуват противоречия при определянето на племената на оногондурите и котрагите. Теофан Конфесор пише в хрониката си, че те са
„От същото езеро до реката, където се намира стара велика България
и т. нар. котраги... През годините на Константин (Константин ІІІ), кой-
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то управлявал на Запад... Кробат, господарят на казаната България и на
котрагите завършил живота си – ... e palaia Boulgaria estin e megale, kai oi
legomenoi Kotragoi omofiloi duton kai outoi tughanontes. Epi de ton hronon
Konstantinon tou eisten dusin, Krobatou tou kurou tes lehtheises Boulgarias
kai Kotragon…9. Авторите на преводите и коментарите на текста на Теофан Изповедник посочват, че „Оногундурите и котрагите били племена
от тюркски произход, родствени на първобългарите“. „Велика България
се наричала старата Кубратова България между Азовско и Черно море,
по долното течение на реките Днепър, Дон и Кубан“10. „Кириос“ е превеждано по-свободно като владетел, но се отнася за България и на котрагите, т. е. на държава с федеративен характер, каквато по-късно ще
бъде държавата на кана Крум. За разлика от България при Крум съюзът
на българи и котраги най-вероятно е обединение на държава и съюзни
племена. Примерите от древния свят са много, включително и от Тракия, в която по съобщение на Тацит (Анали, ІІІ, 49), траките водещи суров живот в планините се подчинявали на царете си само по желание.
Държавата на българите е създадена при Гостун – родствено с латинското gestator, с Organa със сходно значение на „създател“, и след
двегодишно управление е предадена на племенника му Кубрат в съответствие с нормите на преход при редица народи към държава. Понятието име Гостун означава временно управляващ. Имената на българските владетели имат индоирански съответствия и звучене11. Сведения
от източноримските автори за народни или аристократични събрания,
в които властта да е представена като изборна няма. Затова понятията
Стара Велика България и господар насочват към създаването на държава при българите още в началото на VІІ в. Източноримските историци
съобщават конкретни сведения за създаването на Българската държава.
По-късно след създаването на Дунавска България византийските автори ще определят българските владетели с понятие за предводител, и
това е сериозно различие с конкретните сведения на източно римските
автори.
Проблемът за създаването на държавата е общотеоретичен и съвременен. В случая с българските държави, той е пряко свързан и с историческото ни наследство.
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ЧУДЕСАТА НА ТРАКИЯ И НЕЙНИЯ WELLNESS
ДУХ ЗАРЕЖДАЩ С ИНТУИЦИЯ
Гл. ас. д-р инж. Минчо Полименов
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Резюме
Докладът разглежда тенденциите от практиката и отговаря на въпроси в подкрепа за повишаване на качеството на комплексния туристически продукт1. Разглеждат са спецификите на ресторантьорството като съществен компонент на
туризма и се съпоставят с изискванията на XXI век за нова архитектоника на ресторантьорския продукт и пентагностичните влияния на определени Wellness продукти имащи отношение към критериите за производство, демонстрация реализация
и презентация. Навлиза се към особеностите на регионалните кулинарни продукти
при приготвяне на съвременни модернистични ястия. Стремежа е към тематични
ресторантьорски продукти имащи уникална оздравителна сила формирани на основата на „фолклорни версии за боговете и мита“ или „обреди и всекидневни дейности“
довеждащи до подпомагане на здравословния начин на живот2.

И

нтуитивните особености на тракийските обичай и корени ни
насочват към основата на детайла без разсъждения, а по твърдения и предпочитания така, както е наслоено от времето с интерес към
свръхестественото. В основата на интуицията лежи иновативността,
иновативната идея е еволюция в предлагането според Дюбоа и Блан и
води до подобрявате качеството на продукта.3 Менталността в тракийските обичаи и ритуали е свързана с природните закономерности и начините на действие, които са били поверени на тракийския жрец. Интуитивната идея е в основата на тракийските обичаи, чрез тази мистичност
се одухотворяват и ритуалите и се свързват с техниките на действие,
които са част от духовната реалност. Wellness продуктите търсят нови
решения към възстановяване на работоспособността и здравословния
начин на живот, в основата на които стоят интуитивните решения, които не всякога могат да бъдат обяснени логически и се свързват с мистериозността.
Целта на доклада е да акцентира на чудесата на Тракия, на тяхната
трансцеденталност и на уникалността на интуитивния иновативен под-
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ход и техния уелнес дух, зареждащ с енергия и водещ към здравословен
начин на живот.
Уелнес дух свързан с тракийските обичай означава и добро здраве.
Практикуването на определени обичаи и техники от тракийски ритуали
са в смисъла и на концепцията за здравословен начин на живот. Археологическите открития безспорно са доказали, че траките са вярвали в
духовната връзка на човека с космическата енергия. Енергийността на
точките (светилищата), които са избирали е уникална и всяка от тях е
насочена към духа на планетата и нейната вяра. Траките са познавали
до съвършенство съзвездията и чрез златото са практикували ритуални
церемонии, които са ги зареждали с енергия от слънцето. Връзката вероятно е светлината в атмосферата и водата, която дава живот. Елементи
на текстове са само знаци, които по начало нямат фиксирано значение и
придобиват смисъл единствено в разчитане на символиката.4
Чрез Орфеизма се насочваме към човешката душа и космическите
сили, които регулират енергийните полета. Водата, като основна съставка на всяко органично същество и на планетата, е връзката при всичко
живо, нейното pH (водороден показател) и физиологична стойност при
колебание води до промяна и създава хомогенни резонансни структури.
Траките едва ли са познавали до съвършенството химизма в процесите
разкъсването на връзките, създаването на свободни електронни двойки и радикали, които са в състояние да рестартират обменните процеси
в човешкия организъм. Те са си обяснявали всичко чрез божествената
сила на природата, като чрез бога на плодородието и виното Сабазий,
които древните гърци наричат Дионис „бог на най-културната напитка“5, а римляните Бакхус, доказват лечебността на червеното грозде и
червеното вино, което съдържа ресвератрол между 0,2 до 5,8 мм на литър. С тази интуиция към процесите траките са си обяснявали силата
на божествената енергия, която от природата и слънцето се е трансформирала в съвършен продукт, който те са свързвали с човешката кръв,
вероятно са искали да ни напомнят, че ресвератролът е този, който чисти кръвта на човешкия организъм от свободни радикали, а при каква
изомеризация настъпват процесите си остава загадка.
Постигането на Уелнес здравословен начин на живот като баланс на
духа, ума и тялото е чрез прилагане на здравословни практики и контролиране на жизнените процеси. Нуждата от енергия от храна за рестартиране на жизнените процеси е в основата на превенцията за постигане на
хармония. Запазване на жизнените функции в продуктите и на хранителните вещества в тях се постига с тяхното правилно технологично обработване. Качественото обработване и правилното технологично смес-
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ване на продуктите е в основата на направата на здравословни ястия и
на удължаване на качеството на живот. Този начин на мислене води към
иновативни нива на удовлетвореност и на постигане на качествени ресторантьорски продукти.
Постигане на здравословна кулинарна продукция се дължи на влагане на екологични продукти и суровини и на заложени технико-технологични предизвикателства, които напълно трябва да отговарят на
търсенето. Тенденциите са от промяната на хранителните навици към
съкращаване на времето за обработка, следене за безопасност и качество
на производство при запазване на традиционните вкусове.
Внедряване в кулинарното производството на иновативни технологични съоръжения и технологични процеси води до подобряване на
качеството и запазване на хранителните и ароматни вещества на продуктите в кулинарните изделия и доставяне на храносмилателната система на ценни хранителни вещества в активна форма. Този новаторски
кулинарен модел, предлаган в рецептите, обработва полуфабрикатите с
машини и технологии при технологична и термична обработка, както в
дълбочина така и повърхностно при строга определена температура за
определено време и налягане. Чрез всяка рецепта трябва да се гарантира свежестта на хранителните вещества и степента им на калоричност.
Ястията при кулинарна обработка трябва да са със специфичен цвят,
аромат, сочност и приятен вкус, при непосредствено въздействие с обонятелната и вкусовата рецепция да възбуждат апетита и да са достъпни6.
Специфичните вкусове на българските национални ястия водят до активиране на ензимите, отделяне на храносмилателни сокове и привличане на консуматорите. Комбинирането на вкусовете на полуфабрикатите
при мариноване и технологична обработка с билки и антиоксиданти като
ресвератрол, (намира се в люспите на червеното грозде, в някои билки,
боровинките и семки) води до производство на съвременни здравословни кулинарни асортименти с добри органолептични качества (вкус, аромат и др.). Ястията, приготвени технологично по кулинарен начин (варене, задушаване, печене) трябва да бъдат екологични и здравословни за
консуматорите. Разработват се ястия с доказан антиоксидантен ефект,
при които се спира действието на различни свободни радикали, които
могат да повредят клетките. В технологичната обработка навлизат етерични масла чрез продукти като артишок и пащърнак, които стимулират разграждането на тежките мазнини в храната и помагат при стрес7.
Равномерното дозиране на ензими, които не се синтезират в човешкия
организъм, като bromelain в ананаса и actinidin в кивито, стимулират
жлъчката и черния дроб и водят до засилване на храносмилателните

463

464

Минчо Полименов

процеси и възстановяване на съединителната тъкан. Много от билките
и подправките, които се употребяват в българската национална кухня
имат също антиоксидантно и антиалергично стимулиращо действие на
храносмилателната система, като такива са балканска чубрица (Satureja),
джодженът (гьозум – Mentha spicata), самардалата (Allium bulgaricum), и
др. Особено ценна в салатите и ястията е лютата чушка, която е богата
на Витамин С и силният антиоксидант и алкалоид – капсаицин. От нея
се приготвя лютив и сладък червен пипер, който присъства при подлютяване и ароматизиране на ястия от българската национална кухня.
Оцветяването се дължи на каротеновите въглеводороди, а ароматът на
въглехидратите, които при термична обработка не трябва да прегарят,
защото качеството на вкуса се променя до горчиво. Ценните хранителни
вещества се срещат в пресни плодове и зеленчуци и тяхната активност
не свършва след пакетирането им, метаболитната им активност преминава през редукция с кислород, окисление на нишестето и захарите и
освобождаване на въглероден диоксид. Тези процеси за различните зеленчуци протичат с различна скорост и трябва да подлежат на сертифициране, наблюдение и окачествяване. Процесите могат да бъдат следени
чрез лакмуси, следящи свежестта и концентрацията на свързаната вода,
както и чрез следене на настъпващите външни промени. Различни индикатори трябва да са в състояние да следят концентрацията на противовъзпалителните фитонутриенти, като сапонини, които включват аминокиселината „аспарагин“ А и ензима „аспарагиназа“ (диосгенин – сапонин, особено концентриран в сладкия картоф). Сапонините е доказано,
че имат противовъзпалителни и противоракови свойства и успяват да
контролират мазнините в кръвта. Пребиотици като цикория, аспержи и
артишок и извлеченото етерично масло инулин-полифруктан служат за
храна на бифидобактерийте и лактобацилите. Аспержите са източник на
аспаргин и триптофан, който е в основата на серотонина, чрез който се
контролират основните мозъчни невротрансмитери, имащи значение за
доброто настроение и оптимални нива на фолиева киселина.
Необходимо е да се извърши класификация на продукти и рецепти,
които имат ценни хранителни вещества, например като инулин „пребиотик“ в аспержите, и да се създаде възможност за наблюдение. Кулинарните иновации трябва така да са разработени, че да водят до пречистване на организма, при технологична обработка да се стига до запазване на
целостта на растителната и животинска клетка, стремежът да е към премахване на вредните токсини и химикали по уникален начин и спиране
на генериране на мастни депа. Безценни са свойствата на йонизираната
вода с клиноптиололит за човешкия организъм, иновацията постига за-
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силване на обмяната на веществата, стимулира се сърдечно-съдовата и
храносмилателната система. Стремежът е към термична обработка с йонизирана вода и консумация на леки храни през пролетта и лятото при
спазване на технологичния режим на обработка.
Рецептите трябва да са обърнати към доставяне на енергия и постигане на баланс на тялото и духа. Достигане на съвършени аромати и вкусове трябва да е водещо за да привлича и да води до удовлетвореност.
Чрез съчетание на фини съставки и вкусове ще се достигне до успокояване на духа и търсене на хармония с природата, едно от основните
правила, които са изповядвали и практикували траките и тракийския
орфеизъм-знание за безсмъртието на душата.8
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