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ПРЕДГОВОР

ПРЕДГОВОР
"Известrт ua Народпия Jltузёй Бургас", То.м 3 излиза в чест ua осе.мдесетго
дшшtшtата от pOJJcдeuueтo и двадесетгодишиииата от слtъртта щt осиователя
щt .11tузея проф. Иван Гълъбов. Тук са
изнесени

11а

15 11

ua Юбилейиата копфереm(ия,
16 декеJitври 1998 г. в Бургас.

1/0;ttecmeuu

докладите и съобщеттта,

тюсветепа иа двете годштш1ш

u

проведепа

Позвощtх,,tе си да зaflaзU;Jt названието на Известията, в което се съдър:нса

епитетът "иародеи",

ue

телиия проф. Гълъбов, 110

сшtо за да cщrзu.11t традrщията, създадеиа от забелеJJСII

u

да улестт колегите, които в бъдеще ще се позовават

на статиите, cъдъpJJCatt(u се в пего. Някой

,,fO:JICe

да се подрttЗ11и от думата

"иародеи", твърде девмвираиапрез иЗJitшtшюто столетuе. Ние oбarte
че

дулште

дeJitaгoгcкmne

CJite убедеиu,

,погат да бъдат опозорявшш от тези, които ги у11отребяват при

ue

cu иапътt. СъJiсuвявайки словосъчетаиието "парадеи лtузей" ние се

иадявшtе дtt ишю,шtuлt за Jlmoгo по-стар културен пласт, произтичащ от витор
З IIте

ua

величавото Българско възра;щдаие, продъл:нсuло, с11оред нас, 11 през

първото десетилетuе
Първuят

1950 г.

ltJO.IIt от

ua

11ротивореrтвия за Отечеството llll

11

за света ХХ век.

"Известия на Народиuя Jltyзeй Бургас" се е 11оявшt още през

Той и е сшtо е съставенu uздадеи от 11роф. Гълъбов. В иего са ишtерили ;ня сто

три ftегови труда, оставящи тpatiua следа в

uaruama

и сториографuя. Първиюп, с

който се открива тoлlll, представлява първата публикаl(ия иа меса.мбрuйския
декрет, касаещ тракuйския дииаст Садала. Това е у тtкалеи епиграфскu,щ,"епшик,
третиращ omiюtueuuятa JJ1e:JJcдy древтtте гърци и траки. От лtига па публикува1/еmо до днес тази студия па проф. Гълъбов се цитира XliЛJtдliiJЪitШ от щtщuu •tyJJcдu
у цеи11. В толtа tтлшршtе uпървия тру д 11а професора върху cltet(Uфuкaтa щt "цлеиа
в българския език" - филологицеска студия, която за славистuте 11родъл:жава да
е актуал11а

u

затова е претърпяла още uяколко изда.тт. В То,"

1 четем 11 първото

11одробно описапие иа aJmщчmm елтор11011 в Бургас ("Сладките кладеици").
Сшtо това да бяха публuкtщиuте, nеговата
бu бuла иепреходиа. Но освеи качествата

m eJJcecm u

значzмюст за пауката

ua гoflJIJи у чеи - археолог u филолог u изклю ttителното качество да съставя
екип. В "Известuя ua Народтт лtузей Бургас" се иатъквшtе ua гошмщта студия
ua проф. Тодор Герасrмюв върху ,,юиетосе•tеието ua Месшtбрия. С праисторическо
изследва.ие уrщствува ед1111 от патриарстпе шz българската праистория cm.u. c.
Петър Детев. За къстtте иесебърскu 11 созополскu I(Ъркви тук rzeme."t публuкfщu
ята на иай-голе,шт позиавац ua българското възроJ1сдеиско изкуство ст.и.с. Асеп
Васшшев. На по-иовата българска IICmopия е посветена студията ua авторuтетоще през

1950

г. проф. Гълъбов проявява
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11ия криевед Георги rroп Аянов. Горо Горов rrредлага богатата исторliЯ на родиото
си село Заберново. В тома има специале11 раздел, в който са публикуватt фолКJlории
лштериали, събрапи от 11рогUJtmазиалии у rJители, иасърчаватt от проф. Иваи
Гълъбов да издирват иародии улtотворепия.
Вторият том от "ИзвесmШl иа НародиllЯ музей Бургас" също е издидеипод
11е11осредственото ръководство иа проф. Гълъбов. Той датира от

1965

г., когато

Гмъбов отдавиа вече :нсивее в СофliЯ и работи в БАН, 110 за t(ЯЛ :нсивот той

ctt

остаиа свързаи с БургаскtlЯ музей. Тук той публикува кepUJitикama от драгата па
Созополското пpиcтaJ/utt(e. Проф. ГepacUJttoв оm11ечатва cтamttя върху моиетии
те изобра:щеиия 11а статуята па А полои от KaлUJituc, а проф. Ивап Веиедикав
лредлага месUJitбрийската хидрия с "Грабването

том чете.м още едип забеле:"сителеи учеи

-

ua

Орейт11я от Бореас". В този

проф. БoptJc Геров, който tJзследва

проблема 11а рудните разработки в Тракия през рwtската епоха. Привлече~~ е 11
световиа известиият епиграф проф. ГeopztJ Михайлов, който публикува за 11ърви
път ияколко иадtшса. Едшшят от тях предспшвлява цяло повествувапие за
собствеиик

ua

opъ:JtCetiua работилтща в град Марцианопал (Река Девтт) . Надпи

сът е открит близо до село Патщово, БJiргаска област. В то.ма осезателно
присъствува

райопа

ua

u

проф. Велизар Велков с подробиа публикацttя на pu.lltcкu обекти от

Мшtко Т1.р1юво. С uy,"юлtaтtl•ma cmamliЯ върху две puлtcl<tl съкровшца

тук дебютира и .11mадият тогава проф. Михаил Лазаров. Незабравщщят арх.
A mшtac С11ркаров, историк

ua

архитектурата

ua

Бургас, връсттtк и 11риятел

ua

Гълъбов, се заmtлtава с IIJIKOJIKO баиски 11остройки в окр1,га, датиращи от вpe.lltemo

па ос.111аиското владичество.
Предлаганwтr

To,tt 3

от Известията, както изт ък11ах.11tе, се посвещава

световно uзвеспитл уче11 проф. Иваи Гълъ бов. Ние

11а

tte бяхлtе в състояпие да not<alllt.llt
cmpaua. В mo.11ta все пак

у чеии от чу;щбzта, а също така и българисти от uatuaтa
у частвуват старите приятели

ua

проф. Гмъбов: 11роф. Алексшtдър Фол, проф.

Михаил Лазаров и дългогодишnата директорка

ua

Несебърския .музей Жаиа

Чzтбулева. Присъствува и оргапизшпорката 11а юбилейnата конфереm(tiЯ, дирек
торката

ua

Бургаския яузеti 11. с. Цоия Дра:11сева, сега Началиик упра811еиие

имузеи, гшtерии и изобразителтt изкуства " .при Мииистерството 11а културата.
С доКJlадите Cll omдaдoxtz fiОчит K'Ь.llt юбиляра и редица .lltnaди учеии от СУ, БАН и
~tузеите в Югоюточиа България.

Не крие.111 наде:JtСдата си, че този То111

3

от "Известил 11а Народтtя музей

Бургас" IIЯ.IIta да бъде последеи. Светлата пQ.IIfem

проф. Иваи Гълъбов тщ

задъ:тсава да продъл:Jtсилt за11очиата от

през 11астъпващото 11ово

ua
ueUJ 110peдut(a и

хилядолетие.
Ст. 11 .с. д-р Иван Карайотов
Завеждащ Археологически музей
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ПРОФ . ИВАН ГЬЛЪБОВ

(1918 - 1978)

н.с. Цоня Дражева
Директор на Бургаския музей

Иван Петков Гълъбов е роден на

28 май 1918 г . в гр. Чирпан. След завършване

на гимназ ия в Бургас и Славянска филологчя в СУ "Кл и мент Охридск и ", през
1942 и 1943 год. той специализ и ра в Герман ия: индоевропей ско езикознание в
универси тета в Хайделбер г и санскрит, староn ерси й ски и славя н ска филология в

Берлин при прочутите немски езиковеди М. Фасмер, Х. Гюнтерт и Г. Райхенкрон.
П олуч ил отлич н а база при изтъкнатите бълтарски учени в СУ- акад. Стефан
Младенов, проф. Роман ски. чл. кореспондент В еселин Бешевлиев, nроф. Кирил
М ирчев - при специ ализацията той разширява зна н ията си в областта на основните
и ндоевро пейски езици, старата история и археологията.

През

1948 r.

Гълъбов поСIЬnва на работа в новосъздадения Народен музей

в Бургас, наследник н а музея на Археологическо дружество "Дебелт". В града ,
където е получил гимназиалното си образование в класическата паралелка на

П ърва мъжка ги м назия, той nолага началото на мt·югостранната си научна и
популяризаторска работа в областта н а археологията и истор11ческото езикозна
ние. Преминал по СIЬлбицата уредник, старши уредни к и директор (195 1 г.) на

О кръж ни я исторически музей. Гълъбов поста в я основите на активното археоло
гическо проучван е на един огромен по мащаби регион. включващ уникални
археологич ески центрове като Созопол анти чната Аполония, Несебър -

Месамбри я, Дебелт

-

Деултум. Акве калиде

-

Бургаски м и нералн и бан11.

П омор ие - Анх и ало, българската част на Стра нджа и много други .
Той nоставя началото и на колекцията на Бургаската художествена галерия,
която то гав а е художествен отдел към Н ародн и я музей - Бургас.
Още в нач алото н а своят<.L работа Гълъбов е пр и нуден да бран~• музейното
дело в Бургаския регион от чи н овническ ите о n ити за налагане н а коли ч ествен и

идеоло гическ и подход в съби рателската ~1 експ озици он н а работа.
В мн огобро йн и п убликации в местния и н а ци о н алн и я печ ат той доказва
неnрекъсн ато необходимостта от си стем но възп и та ни е н а обществото в прекло н е
ни е и подкрепа за съ хранява н е на а рхеолог ич еското наследство. И днес запазват
своето знач ен ие думи те му от п ублика ци я във в -к " Народен ф ар " от

1948

г.:

"Музеят 11е е склад, та да САtетие.м, че е добре ко.ммектоваи, щом броят
асортимеитите му иадхвърли ltЯКолко cmoтm(tl. Той е nauonmuкy.JJt иа ;щuвота,

ua
ua

тази будиа, твор ческа деятелиост, която и когато 1щ гледа от Atyзeuuume
витриии, вълнува и определя иашето бъдеще. "
Гълъ б о в е директор на м узея в Бургас до 1957 г. Под неговото ръководство
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се поставя началото на Известията на Народния музей Бургас - т.
т.

1. 1950 год. и

г.
Хабилитирал се през 1957 r., Гълъбов пос-гьпва като ст.н.с. в Института по
български език - секция за общо и балканско езикознание. В периода 1958 - 1967

11 , 1965

г. е и научен секретар на Института. От
доцент,

1963 до 1967 г. е nоследователно хонору ван

nрофесор и ръководител катедра история на българския език nри ВТУ

"Кирил и Методий"'.

През

1967 r.

nроф . Иван Гълъбов заминава за Залцбург (Австрия), където

отначало чете лекции като гост-nрофесор. В

1970

год. той спечелва конкурс за

редовен професор, конкурирайки се със седем изтъкнати европейски слависти.

Малко nо-късно става директор на Института по славянска филология в Залц
бург . Когато през

1975

год. българското правителство закупува във Виена

Културния дом "Витгенщайн ... проф. Гълъбов става негов пръв д иректор. И на

този пост той проявява изключителни качества като мени джър на науката,
създавайки към дома "Витгенщайн .. научен институт.
На

13.12.1978

г. в разцвета н творческите си сили. след кратко. мъчително

боледуване, проф. Гълъбов почива.
Проф. Гълъбов оставя значително по обем, разнообразно по съдържание и
нзключително богато на идеи научно творчество. което тепърва предстои да бъде
оценявано и юползвано в областите на археологията, българската и славянска
епиграфика, българо-славянско и индоевропейско езикознан11е 11 др .
Резултатите от неговите археологически изследвания са отразени в редица

интересни публикацни, като "Археологически приноси за историята на гр.
Бургас·· 1950 г. , където по археологически материали авторът локализира
античния емпориум "Сладките кладенци·· от

V-I II

в. пр. Хр. на територията на

гр. Бур гас и о•1ертава границата на хинтерланда на Аnолония Понтийска във
вътрешността на Бургаския залив. В статията "Аполонийски nриноси" Гълъбов
обнародва за първи път архаичната статуя на Аnолон от nолуостроn Атия, а по
късно в монографията·· каламис и аnолонийската пластика" доразвив а идеите си
за развитието на центровете на античното изкуство в Странджанекото крайбре
жие.

В "Каменни rробн11ци от Несебър·· са обнародвани

3 в. пр.

12

каменни гроб~1ици от

н. е. ~~са изяснени редица въпроси, свързани с живота, етн11ческия характер

и духовната култура на града в елинистическата епоха. Гълъбов е автор на най
добрата популярна книга за Несебър - " Несебър и неговите паметници"
с второ издание през 1961 г.

(1959 г.)

Изследванията върху елиниетическото нэс11едство на Черноморското крайб
режие се допълват от уникалната находка- надnиса на тракийския династ Садала
- "Един новооткрит 11адпис от Несебър''

(1950

г.). Преводът и тълкуванията на

надnиса , документиращ отношенията между гърци и траки по крайбрежието в
елинистическата епоха, и досега са заnазили авторитета на nървоизследователя.

В ·'Археолоrи•1ески материали и наблюдения от Странджа", публикувана в

сб. ''Странджанска ексnедиция" (1955 г.), той публикува материали, свързани с
поселищн ото развитие в предримската и римската епоха, в района на Северна

12

н.с Цоня ДражеВа, ПРОФ. ИВА Н ГЪЛЪБОВ

Странджа и за nърви nът изследва

rto

(1918 -1978)

археологически материал славянското

проникване в този район, датирайки го в VПI в.
Гълъбов е основоположник на подводните археологически изследвани я по
нашето крайбрежие. Още в

1959

г. той активно поnулярю11ра м етодите на

подводната археология и очертава nерспективите на нейното развитие в Бълга
рия.

Той е организатор и на nървата nодводна археологическа експедиция ··мас
лен нос''

- 1960 r.

За заслугите му при nроучване на регнона и опазване на древния Несебър.

през

197 5 г.

Гълъбов е избран за "nочетен гражда нин" на Несебър.

Безспорно най-важно място в неговата на учно - нзследователска дей но ст
заемат nроблемите на неторията на българския ез11к с център - старобългарската
книжовна традиция.

Един от основните му трудове - ··за члена в българския ез ик"
е публику
ван в т. I на ··известия на Народния музей Бургас". Проф . Гълъбов ус 11лено

работи в областта на историческата фонет~1ка, българската д11алектна структура.
старобългарската фонетика. ез ttковите асnепи на появан на старобългарския
език и nи смо, Кирило-Метод11 евото дело. изследванията 13ърх у езнка на старобъл
гарските автори

11 техните възгледи по езикови nроблеми

Кон станти н Фило соф.

Климент О хридски, Йоан Екзарх. Константин Преславски, представители на
Тhрновската школа. Посмъртно излиза най-голямото съч инение на nроф. Гълъ

бов в тази област - ··старобългарски език с увод в славянското езнкознан11е'' ч.
г.
Разрешаването 11а nроблемите на и сто рията 1-1 а българския език nроф . Иван

1, 1980

Гълъбов свързва с привличането на богат еnиграфски материал от новооткрип1
или неизследвани nам етници: "Един малко 11звестен надпис от времето на Стра

цимира'' , '·Ямболекия надпис··. "Паметници на средновековNата българска еnиг
рафика". "Български надnи с от Царевец от началните годин11 на турското робст

во" , "Скатmя надnис n ри с. Калугер ица". · ' Приносът на епиrрафскня матери ал
за решаван е на лингвистичните nроблеми", "Н адnис11те 11а боянските стено n11 С 11· ·
и др.

Знач ителна част от изследванията му са отnечатани в чужд11 издан~tя на
немски, френски, русю 1 , което е важен nринос за nоn ул ярнзнране на българската
наука.

Научната дейност на проф. Иван Гълъбов сс отличава с ор11Г1111алност

11

богатство на идеи и тези. Той остави научни разработки по редица въпроси, които
наред с техн~1я

npt1HOC отразяват различ••~•

етаnи по пътя на научното дирене н са

nлодотворна база за научни дискусии.
Творч еството на проф. Гълъбов има непреходно значение. Неговата многос
транност с nро11нзана от монолитната същно ст на една богата ли~1~10ст. остав11 ла
трайни следи в световната наук а. Щастливи сме. че възходът на тоз1t11зклю чителен

учен е запо•tнал в Бургас и то •·•менно в Бургаския музей.
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ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ
НА ПРОФ . ИВАН ГЬЛЪБОВ

1948
1. Животътот ми налото [за Бургаския музей].-Народенфар,бр. 1 055, 24март 1948.
1949
2. Из миналото на нашия край. 1. Бургаското крайбрежиепрез 18 век .- Народен фар,
бр. 1356, 16 март 1949; бр. 1357. 17 март 1949.
1950
3. Археологически приноси за историята на град Бургас. !.Сладки кладенцн.ИНМБургас, 1, 1950. с. 241-251.
4. Еди н н овооткрит надпис от Несебър. - ИНМБургас. 1, 1950. с. 7-22.
Рец.: J. et L. R о Ь е t· t. - Bulletin epigt·aphique, 1953, с. 133.
1952
5. Аполонийски приноси.! . Една архаична статуя. II. Родоско-йонийска керамика.ИА И , XVIII , 1952, с. 93-118.
1955
6. Гробниците на древна Месемвр~1я разказват... -Наша родина, Il, 1955,9, с. 13.
7. Дебелт-един изчезнал град. - Черноморски фронт. бр. 1669,21 септември 1955.
8. Древ~1а Аполония - средище на самостоятелна скулптурна школа. - Черноморски
фронт, бр. 1515, 24 март 1955.
9. Из миналото на Факия . - Черноморски фронт, бр. 1642, 19 август 1955.
IО.Каменниrроб11ици отНесебър. - ИАИ.ХlХ(Сбо рникв ч естна Г. И. Кацаров. 11).
1955, с. 129-147.
1956
11. Един малко известен надп исотвреметонаСрацимира . - Българскtlезнк , Vl, 1956.
3, с. 229-238.
12. Мн нойекая надпись. найденная в Бургасе (Болгария) . - В ДИ. 1956,3, с. 151- 157.
13. Монети на Rнтичните градове от Бургаски окръг.- Черноморски фронт,бр. J 841,
аnрил 1956.
14. Несебър - музей на архитектурното наследство на нашитезсм11 .- Работническо
дело, бр. 323. 18 ноемвр11 1956.
15. Нови проучвания и разкоnки в Несебър .- Черноморски фронт. бр. 2019, 16
ноември 1956.
16. Прозорци към света [Заrръuкитеколонии по Чсрноморскиябрят]. - Наша родина,
1956,9,c. l7.
1957
17. Археол о ги чееки материал ин набл10дения из Странджа.- В: Комплексна науч на
Странджанека експедиция през 1955 г. Доклади 11 материали. С. 1957 с. 61-72.
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18. В Несебър nреди шест века ... - Наша родина , 1957.7. с. 18-19.
19. Въхело=Анхиало ,Атия=Антея(Тоnонимични nрино с и) . - ИИБЕ. V, 1957.с.
407-409.
20. Грижи за Несебър и неговите nаметници .- Паметници на културата и музеи. II.
1957. 2, с. 9-14.
21. Несебър ще живее исминалотос и .- Черноморски фронт.бр. 2249.3авrуст 1957.
22. Ощеедин стар град излиза от забрава [Поморие]. - Черн оморск и фронт. бр. 2237.
2 юли 1957.
23. Принос към изу ч аване на Странджанеката тоnон имия .- В: Комnлексна научна
Странджанека ексnедиция nрез 1955 r. Докладин матер~1али. С .. 1957, с. 73-98.
24. Tгeasure - ti'Ove Near Bщ·gas. - Bulgaria Today , 24. 1957.21 с.
1958
25. Бележки за еnиграфски nаметници от Несебър.- В : Изследва ния в честна акад.
Д. Дечев , С., 1958, с. 22 1-230.
26.Далечното минало на Бургас. - В: Юбилеен сборник80 rоди~1и от Освобождението
на Бургас. Бургас ,

1959
27. Несебър н

1958, с. 7-12.

неговите nаметници. Пътеводител. С.,

1959, 102 с.
1959, JO,c. 28 ; Г. Горов .- Черноморски фронт, бр. 281 О,
129 май 1959; V. Ve 1kov. - Byzantinoslavica. XXIII. 2, 1952. с. 343-344.
28. Подводна археология .- Веч срн11 новини , бр. 2234,2 1 февруари 1959.
29. Подводни археолог ич ески обекти от нашето крайбрежие. - Народен сnорт. бр. 2,
2 май 1959.
30. Прадедите на б·ьлrарите .- Наша родина. 1959,3, с. 14-15.
31. Achelo=Anchialus, Atia=Antl1eja. - ln : BiЫiotheca classica orientalis , Berlin, 1959,
с. 407-409.
1960
32. Ексnедиция "Маслен нос".- Подводен сnорт. 2, 1960, бр. 7-8. с. 19-22.
33. Ям болският надnис. - В : Езиковедско - етнографски изследвания в nамет на акад.
Стоян Poмati CКII , С. , 1960, с. 42 1-426.
34. Das antike und mitte1alteг li cheNesebaг.-Antike und Mittelaltet· in Bulgaгien. Bet·lin .
1960, с. 306-328.
35. DieAJ·chaologieim NatioлalmuseLtm von Burgas.- Antike und Mittelalterin Bulgat·ieп,
Be1·lin, 1960, с. 300-305.
36. Einfi!hJ·ung zum Bi lderbuch vоп N. Popov. Razkaz za Nesebal'. Sofia. 1960. с. 7-15.
1961
37. Каменни стра tt ИЦ~1 отб·ьлгарското мин ало . - Наш а родина, 1961,7, с. 18-23.
38. Нови nаметници на аnолонийската nластика - В : Изследва н~1я в nамет на Кар ел
Шкорnил . С., 1961 , с. 223-231.
39. Несебър и неговите nам етници. Пътеводител. 2 юд., С., 1961, 103 с.
40. Старата к ултура и арх н те ктура на Н есебър .- Архитектура. VIП, 1961 . 1. с.
18-23.
41. Рец.: Хубаво издан11е на интересен античен nамстн 11к на културата [Петров , Т. , И .
Рец.:В. Велков.- Турист, IV ,
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Венедиков, Б. Кузупов. Антнчната гробница край Поморие. С .. 1960.47 с.]. - Черномор
ски фронт. бр. 3372.19март

1961.

1962
42. Езикови особености на Боянските надn11си oтXII I в .- ИИБЕ. VПI, 1962,с. 27-36 .
43. Подводно архео:JОГttческо проучване през IX век. - Наша родина, 1962. бр .
5, с . 6.
1963
44. Водач за изложбата "Стари българсю1 надпнсн ... уредена в чест на 1100t· одншнината на българската писмености на V международен конгрес на слависппе .
с .. 1963. 15 с.
45. Въведею1е [към книгата наН. Поnов. " Разказ за Несебър''. С., 1963.34 с.]
46. К~1рнл о-метошtевскн nроблеми на българската археология и еttttграфика. - Архе
ология. v. 1963.2. с . 6-10.
47. Надnисите на Боя11ските стенописи. С .. 1963. 111 с.
48. Паметнtщ11 на средновековнатабългарска еnнrрафнt<а. (По случай 1100 год11ни на
българската шtсменост). - Музеи ~~ паметющн на културата, JII, 1963, 2. с . 2-7.
49. Die tht·akischen -enos-Bildung.- Балканско езикознание , VI , 1963. с. 75-79.
50. Ре ц.: Едно отлично издание. [И в.В ен еди ко в. Панагюрскотозлатносъкровище
(Албум) . С .. 1961]. - Изкуство , XIII. 1963.6. с. 45-46.
1964
51. Нови изто•tш щи за обогатяване на историята ни .- Земеделско знам е, бр. 290. 1О
декември 1964.
52. Стара дружба [За Владнслав Варненчик]. - Typttcт. IX. 1964. 1. с . 2-3.
53. Трак11йски1·е нмена на - Т]Vос;, - avo<; и технtпе nроблемн .- ИИБЕ, Х, 1964.
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110I10I'em Veselini Besevliev. Sofia , 1978. с . 255-26 1.
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П рез сеnтември

1996 r.

българо-германската археологическа експеди

ция, която разкоnава селищната могила при с. Драма на югозапад от Ямбол
и проучва микрорегиона й, nопадна на гли н ена шпула с неnравилни краища

(3.2 см

висока и с диаметри

2.65

и

2.6 см).

Изделието бе открито на терена на

височината "Кайряка··, в светилище, което е функционирало от средата на

li

хил. до

1 в.

пр. Хр., но извъ н стратифицираните пластов е. сред материали

с втори•н·ю ситуиране настрана от каменния кръг, сигурно nр и надлежащ към

желязната епоха. Предложен ата датировка на шп улата я отнася към Късно
Еладския IIIB/C период с колебания за XV-XIV в. пр. Хр. и дори малко по

рано.'
Гравиран ите върху шпулата пет знака (ф и г.

1)

могат да бъдат четени от дясно на ляво, но и

обратн о, ако са служели като н егативен ролев
п ечат. П о н еже второто е технически по-малко
вероятн о

и

все

още трудно

се вписва

в

до сега

установените нач и ни да се грав и рат подобни текстове, редовният дясно-ляв

про•1 ит

си

остава за

nредnочитане. Четвъртият з нак е повреден, пети

ят е проблемати ч ен, но третият е христоматийно
ан алогичен на А ЗО 1 по класификацията на Ли
нейното n исмо А. Първият и вторият са съ що

добре познати по тази класи фика ция като АВ О 1 и
АВ

51,

но създават и възможността да бъдат

разчетен и и по линейното писмо В, тъй като се
срещат и в него. 1
Находката се п оявява точ110 четиридесет го
дини след nубликуван ето на хипотезата на Иван
1

з

ФtJг.

4

1

s

Гълъбов за "минойски надnис" от изравнената

вече. Бургаска праисторическа селищна могила.
(фиr.

rлиliена четиристенна призма.

3

2)

положен върху една от nлоскостите на

Тази хипотеза бе ведн ага отхвърлена от Г.

Георrиев , 4 но се потвърди косвено от откритите по-късно знаци върху

nредыети от Бургаския регион (медния слитък от с. Черково (фиг.

3).

кръглия глинен ·'капак·· от брега на Атанасовското езеро. фраrментира-
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ната гл и нена призмичка от Руенската селищна могила). които бяха иденти

фицирани от

Ив . Карайотов. 5 Сходствата на някои от тях със знаците от

Драм еката ш n ула и nо-специално с първия и с втория вече създават една
твърде добра проблемна ситуация, която ми
предоставя и повод да изразя дълбокото си

възхищен и е от догадката на Ив. Гълъбов.
Сходствата обаче, сам и п о себе си са ма 
nоз начител ни сnрямо контекста, който тя съ

държа и в който се разnолагат находките. Съ
щевременно , тоз и

,______________,

текст

все

културно-исторически

по-категорично

изпълва

теорията ми за Микен ска Тракия , която nредложих още през

със

1972 r. 6

кон-

смисъл

Това ми

nозволява да го скицирам.

Като оставям настрана разглеждането на известния археологически
материал от късната бронзова епоха, неговите паралели с микенския, сигур
ния в н ос на изделия и трако-микенските търговски връзки от средата на

Jl

хил. пр. Хр. насетне7 искам да наnомня, че сега засега най-изразителната
локализаци я на Микенска Тракия се о чертава по Северно-Егейското, Про

понтийското и Западно-Понтийското крайбрежие в Югоизточна Европа, в

Северозападна Мала Азия с бреговете й , по rоле-

..----."---- - -- --.

мите реки (Струма , Марица и Дунав) и по пътните

трасета край течението им. 8 На тази карта изпък
ва особено релефно от юг на сев ер Маричин а
Тунджанеката низина , пътят п о която. след завоя
на Тунджа nри Кабиле край Ямбол , се отправя на
североизтоJ< към Бургаския залив и nрез Източ на

Стара nланина достига степното пространство. 9

Устието на Марица е вратата , през която преми
нават егейско-стеnните взаимодействия и в двете
посоки.

Към д нешна дата тази характеристика на
основния тракийски излаз на Егея се отнася и за

т.нар. минойска пи сме ност. Измежду всички ми
нойски писмености именно Линейното А писмо е
най-широко разnространено извън Егейския ба

сейн, собствено казано , а и се е полагало върху
различни изделия

-

за разлика, например , от Ли-

нейното писмо В , което си остава в местна микен-

Фиг. 3
,___ _ _ _ _ _ _ _ __.

ска у потреба и се е изписвало върху архивни документи и съдове. 10 Линей
ното А пи см о е засвидетелствувано в островите Китера, Тера, М елос, Кеос,

в Тиринт, Микена и Св. Стефан (южен Пелопонес) , както и в Милет и Троя. 11
Най-важните за моя преглед находки са от Микру Вуну на южния брнг на

Самотраки, 12 т.е. на острова срещу уст ието на р. Марица. Трак о-троянска-
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та, по-късно -- трако-фригийската контактна зона от родствени етно
култур ни общности. съгласно моята терминология, 13 се вписва по този
на чин в интерактивен ареал най-късно през втората полов ина на П I
нървата п олов ин а на П хил. пр. Хр. Тук бих се изрази л и другояче
предисторията н а Мик ен ска Тракия заnочва да проговаря.

-

Обстоятелството, че първите два знака от Драмеката шпула могат да
бъдат прочетени като писмени знаци от Линейното писмо В , предизвиква
сер иозни проблеми. Те произтичат и от различнитедатировки на посоченитепо
горе текстове, отнесени към отделни периоди на II хил. пр. Хр., от комбинацията
на самотракийските изделия с йероглифни негативни печати, както и от хипо
тезата на Д. Мацас, че откритите на острова знаци-надnиси на Линейното

nисмо А са доказателство за ··критски произход" на т.нар. тракийски свещен
е:тк, изnолзуван от жреците в Самотракийските мистерии. '~
Най-простото решение на всички неясноти би било да се приеме , че
находките са случайно поnаднали в сегашните си местонахождения сред

11,руrи внесени и ли заграбени материали. Такъв извод, обаче, не отговаря на

археоло гическата среда и на езиковедските наблюдения . 1 s Въпреки че, от
друга страна, първите два знака от Драмеката шnула би следвало да се
ч етат по Линейното В nисмо da-du-. сиреч по недокументираната
досега в силабария му последователност за начало на дума. диrрафът не

може да бъде лесно nренебрегнат. Той би могъл да nредставлsrва първото по
рода си изрично сведение за комбиниране на А и В nи сменост. но и изцяло
Ли неен В текст със заемк и от А. При втория случай ще се вземе под внимание
nредложението на К. Бошнак ов, направено още през 1996 г .. по силата на
което въnросните nет знака образуват 11зцяло Линеен В надпис. 1 6
Тези възможности. които , вnрочем. се отнасят н за другите северно
егейски и тракийски находки. nодхранват хиnотезата за знаци, nоложени о·1

знаещи предназначени ето и смисъла им хора. Казаното. макар и с голямо
наnрежение, може да бъде схванато строго езиковедск11 и тогава ще трябва
да се разсъждава върху евентуалностrа от nисмовиа комуникация, вкmочи

телно и от регистрация на реалии. И двете средства биха били усвоим и само
от аристократическия елит в евроnейска и в малоазийска Тракия. в това

число - и от жречеството. Това би предоставило на идеята наД. Матцас
допълнителна подкрепа.

Тази ситуация- мечта за езиковедите - сега засега, обаче. изглежда nо
земна. Приземяванетой се налага от nосоченото nо-горе различие в датиров
ките, което, най-малкото, доказва уnотреба, сnецифизирана п о епохи н
области и след историческото време на Линейната А nисменост във вси•JJ<"ите
й варианти. Такова nроучване nредстои , още nовече, че nолагането на знаци
no метрични/търговски nричини е разnространена техника. която не изисква
да се знае езикът на заnиса. Няма защо да се знае този език и в слу чаите.
когато

изделието

е

nо•1и та но

като

свещен

предмет , т.е.

мислено

е

като

поср едн ик между човека и н еговото божество във вярата-обредност. Подо-
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бен свещен предмет ще си остане в употреба дор и никой да не знае какв о
означава гравираното върху

него.

Най-земната от всички ситуации. обаче, е онази, за която никой никога
нищо н е е казвал до сега. А н е е казвал, защото по зитивистката наук а

разглежда хората от древността на II-I хил. пр. Хр. като обучени немски
r имиазисти. конто си знаят урока. За разлика от тях , действуващи I' e лица на
тази

древ ност

могат да

използуват

и

дор и

да

полагат

разпространени

и

ко нвенционални з наци като кодове. Кодът скрива всичко - и число, и тегл о.
и стой ност , и мислена/вярвана функция.

Кому е нужен такъв код? Ето, това е вече друга история .

Първото съобщение с поместено в Vorbericht Uber die 14. Grabungskampagne in Drama!
Bulgarien 1996. SaarbrUken, den 1. M:in 1997. 1nstitutftlr У ог- und Fruhgeschichte und Vorderasiatischt
Archaologie. Universitatdes Saarlaпdes: S. 136, АЬЬ. 58.
! П о GooлRT L. - J.-P. OLIVIER. 1985. Recueil des iпscriprionse n lineaireA. 5: Addenda, C01тigenda,
Concordances, IndexetPianchesdessignes. Paris, XXП-XXV\1.5.
J Гълыов И в. 1956. Ми ной екая надпнсь , найденная в Бургасе (Болгария) - ВДИ 3: 151 157. =ГълъБОв Ив. 1986. Избрани трудове по езикознание. Соф~1я : 669-675.
J Г ЕОРГИЕВ Г. 1958. Пеевдоми нойекая надпись .- ВДИ 3: 151-157.
1
К лРлйотов И в. 1978. Критск~1 меден сл итък от село Черково, Бургаски окръг .
Нумизматика 1: 13-17 с цялатадотогавашна лит. Ср . и пубJ111кацните на И в. Клrл йотоБ
.. Нов праисторически надпис от Бургас" (в-к " Черноморски фронт" , бр . 12004 от21 мall
1981 г.) и "Праисторически надпнс от Руен " (в-к " Черtюморски фар" , бр. 135 25от3юшt
1986 г.) .
6
Фол. Ал. 1972. Полит!Ическа нсторня на траките. Края на второто хилядолеп1едо кра я
на nетнвек nр.н.е. София: ЗН-68. Ср. форм улировките у FoLAL. 1991. Mycenaean Thrace IJ .
- Старинар, Н. С. 40-41 (1989-1990): 127-130.
' Последноспредиwнаталит. вж. LICHARDUS J. - AL. FoLet лш. 1996. Bet·ichtUberdiebulgarischdeutscheп Ausgrabungen in Drama (1989-1995). Neolithikum- Kupferzeit- Bronzezeit-EizenzeitRomerzeit. Bericht RGK 76: 5-I 06.
м Ср. Фол Ал. 19972 • История на българскитезсми в древността до края на III в. пр. Хр.
София: 233-248.
' Вж. последно LICHARDus J. - J. VLADAR. 1996. Karpatenbecken- Sinta~ta - Mykene. Ei n
Beitrag ztн· Definition der Brozezeit als histo1·ischer Epoche. - Slovenska Archeologia XLIV-1:
25-93.
1
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Списъкът на текстоветесЛинейното писмо А, няко11 откоито неса критски по nроизход,

вж. у GODART L.

1994. Les ecritut'es cretoises et le bassi 11 med iterraneen. - Comptes Rendus des Seances
de 1' Academiedes lnscriptions etdes Belles-Lettres: 707-731 .
11
Картатанаразпространениетовж .уN I ЕМЕIЕR W.-D. 1996.А Linear А lnscriptionfromMiletus
(MILZb 1).- Kadmos35: 87-99 и специално: 99.
11
М лтsлs D. 1991. Samotl1гace апd the Northeastern Aegean: The Minoan Conoection. Studia Тгоiса 1: 159-179; Млтsлs D. 1995. Minoan long-distance trade: а view from the No1·tЛern
Aegean. 1n: Laffineur· R. - W.-D. Niemeier(eds.). 1995. Politeia. Societyand State in theAegean
21

ИзВестия на Нароgния музей Бургас, том 3, 2000 г.

Bronze Age. Proceedings ofrhe 5111 Iпtemationa1 Aegean Conference. UпiversityofHeide l bet·g,
10-13 April 1994 (= Aegaeur11 12. Annalesd'archeologieegeennede 1'Univer·sitede Liegcet UTPASP): 235-246.
13
По Фол Ал. 1994. Тракийсю-tят Дионис. Книга втора: Сабазий. София: N9N21-5, 34-41
и стр. 256-294.
14
Вж. бел . 12.
15
Вж. GODЛRT . Les ecritures: 712.
16
Като благодаря на колегата К. Бошнаков за предоставеното ми копие на неговото
четене, изразявам надеждата си , че той ще ro nубликува. Смея да твърдя, четова четене

има голямо културно-историческо значение за самото тракийско селище при Драма от

късно-бронзовата-ранножелязната епоха.

FOURTY YEARS AFTER
Alexander Fol
(Summary)

The authoг puЬiishes а clay spool-shaped object, discovered Ьу the Bulgarian-German
expedition that excavates а tell neat· the village of Drama to the southwest of Yambol
(fig.l ). The spool-shaped object was discovered in а sanctuary, situated on the Kairyaka l1ill.
There are five signs engraved on it, wl1icl1 can Ье read from right to left. as well as in the
opposite direction in case they had been used as а negative stamp. We are incliпed to accept
the reading ft·om rigl1t to left. The fourth sign is damaged; the fifth one is proЬ\ematic. while
the third one is anaJogous to АЗО 1 ofthe classification ofthe Linear А. The same refers to the
first and the second sign, corresponding to АВ О 1 and АВ 51 respectively, but they can also
Ье t·ead according to the Linear В , since they аге also to Ье met there.
Additionally the sign on the ox-hide copper ingot fi·om Cherkovo (fig. 3) and two other·
finds with pictograms (fig. 2), discovered on the shore ofthe Atanassovo Lake and the tell at
tl1e village of Ruen are also presented here. The coincidence between these signs creates some
kind of а pгoЫematic situation. lt is а good reason to express ош· admiration with tl1e conjecrш·e
of Prof. lvan Galabov, made in 1956.
Tl1e recently discovered spool-sl1aped objectprovides grotmd to detcrmineonce again the
r·oad from South to Notih, wh ich at the turn ofthe Tllndzha river at Kabyle tums to northeastcrn
dir·ection towards the Вау of Botrrgas and cгossing the eastern part of the Stara planina
r11ountain, reaches tl1e steppes.
This pr·eseпtation attaches signi ficance to the increasing nu111be1· of finds with pictograms
from southeastem Thrace.
А question is raised about the code that hides everytblng - the nu111ber, the weight, tl1e
value and the assumed/Ьelieved function. Tl1e question is: Wlю is in need for such а code?
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БЪЛГ АРСКОТО ЧЕРНОМ О РИЕ
ПРЕЗ АРХАИЧНИЯ ПЕРИОД.
СЪСТОЯНИЕ НА ПРОУЧВАНИЯТА
През

1952 година,

в своите "Аnолонийски приноси'' Ив. Гълъбов публикува

една заб ележителна сбирка от архаична източ 1ю-гръцка керамика, намерена на
дъ ното на Созоnолското nристанище, която и до днес остава най-значителната
~·ерамична колекция от ранни вносни съдове, произхождаща от Българското

Чер наморие (Гълъбов,

1952).

С тази nубликация Ив . Гълъбов nостави за пръв nът

в българската историческа литература един от най-съществените въnроси н а
ра нната история на Западноnонтийското крайбрежие - времето на създаването
и първите стъпки в развитието на черноморските градове.

Безспорно най-забележителното събитие, каJ<то в Средиземноморието, така

н в Черноморието през архаичния период

(VII- VI

в. пр. н. е.) ет. нар. Велика

гръцка колонизация. В nродъл жение на около два века в резултат на една
и миграционна вълна , чиито nричини все още не могат да намерят своето задово

.1 ително обяснение. по бреговете на древния Понтос Еуксей нос се появява верига
от по селення (познати н11 с не до там сnолучливото латинско 11азвание колонии),
ко ито ще играят съществена роля през цялата Античност в осъществяването н а

ко нтактите между местните. черноморск11 култури 11 културите на Средиземномо
р ието. Ето защо в продължение на век ~1 половина nроблемът за колонизацията
не престава да бъде в основата на вниманието на съвременната историческа и

археологическа наука. (вж . в nоследно време за Черноморието

Bouyzek. 1990;

G1·aham, 1994; Tsetskblad:e, 1994; Tselskhlad:e. 1998) .
Проблемът, който nостави Гълъбов, всъщност е nовече върху доказателстве
ната сила на керамичния материал за изясняване на времето на създаването на

кол они~1те

no Западното

Чернаморие ~~ nо-специално на Аполония. Проведените

n рез nоследвалите nетдесет годи ни археологически разкопки и проучвания , както
на

сушата, така

и

nод

водата.

увеличиха

количеството

на

ранни ,

архаични

\!атериали, открити и в други сел11ща, и дават възможност за едно ново nреглеж

дане на про блема за ситуацията
~~

VI

в.

np.

no Българ ското

Черномарие през времето на УП

н. е.

Общоизвестната

оскъдица на литературни сведения за Великата гръцка

колонизация в Чер номорския басейн и nо-специално за неговия западен бряг.
коментиран а многократно (Cook, 1946; Burn. 1935; Roebuck, 1959; Danoff, 1962;

Danoff, 1976) , насочва

все nовече интереса на учените към данн и те на археологи-
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чееките изследвання. С изклю•rенне на някои едию1чни и откъслечн11 сведения за
отделни градове по западния бряг на Черно море не съществува нито едно
изчерnателно nисмено nредание нито за времето, нито за начина на колонизиране

на тозн район от античния свят. Не можем да се похвалим и със сведения от

еnиграфски характер. Ранни надnиси от

VII -

V

в. пр. н .е. от Заnадното

Чернаморие лиnсват. ил11 ако нма. това са nредимно обикновени 11адгробни стелн
от самия край на

V в ..

ко11то за наш11я случай не са от особена nолза. В известен

С!lrисъл оnределен rmтepec представлява привтrчането на лингвистнчннте дан1111.

главно що се отнася до 11м ената на градовете (BeSe1·/ie••. 1972; Бещевлиев. 1993) .
Ето за що обръщането t(ЪМ данните. добити no пътя на археологическите
разкопк~t, са от особено важно з начение като nърви•rен, негrодnравен извор зн

ранната история на Западното Черном орие. Досега интересът на учените е
насочван предимн о към изследването на ранната (арха11чна) гръцка керамика.
като свндетелство за nроникването на гърците в Черно море ~~

времето на

създаването на съответната колон ня (Boш·dman,

1978;

Gralщm,

1980; Boardman, 1991; А lexandrescu,
1958: Gral1am, 1990: Bouzek. 1990). Това изследване, обаче, обикно

вено е откъснато от археологическия контекст

11

използваните в случая керамичН11

предмети в значителен смисъл губят от своята доказателствена сила. Проведеннте
през последните някол ко десетилетия археологически nроучвания, освен

Lfe

дос

тигнаха до най-ранните, девствените слоеве на архаичните селища, доказаха

наличието на nоселения и корабоплаване по крайбрежието далеч предн гръцката
колонизация, което налага разглеждането на въпроса в друга светлн на.

Интересът към старнннте от Заnадното черноморско краi1бреж 11 е дат11ра още

от XIX век. И на територнята на румънското крайбрежие 11 по Българското
Черномарие проучванията за почват в края на XIX век и с разл11чна интензивност
се водят и досега. Когато разглеждаме въnроса за археолоп1чесюtте разкоnк11 по
Заnадното Черномарие и по-сnециално на останките от древн ите елинсю1 колон1ш
трябва да имам е nредвид едно особено важно обстоятелство. По-голямата част от
тях се намират сега под съвременни градове, съществували на това място почти без

прекъсване от времето на своето създаване. Това хилядолетно развитие е разру
шавало културните напластявания , което. от една страиа затруднява стратиграф
ското проследяване на натрупва11ето на културни останки, а от друга nрави nочти

невъзможно nроникването до най-ранннте културн11 слоеве. Изключения: Ист
рия, върху чиито останки след късната античност не е съществувало селище, и до

известна стеnен Анхиало, който след късната античност се премества на ново

място , разположено на около

3-4 км източно от античното сст1ще. В някои слу t1ан

по-значими в това отношение са nроучванията на некроnолите и през nоследннте
десетилетия резултатите на nодводните археологически юследвания.

В настоящето изложение ще се задоволя само с резултат~пе от nроучванията

по българската част на заnадния бряг на Черно море, воден главно от съображе
ннето, че н е nознавам в детайли nоследните открития на румънсюпе колеги.

И звестните досега сведения

-

литературните ювор11, тоnон11мни и

хидронимни данни и археологическ~rте изследвания , насочват наш~1те разсъжде
ния в две основни ~1аnравления: времето на създаването на селищата като елински
колонии и тях~rата връзка със съществувалите още nреди колонизацията селища.
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По Българското Черномарие
интензивност и

възможности

се

археологически изследвания с различна

провеждат почти

във

вс11чки

антични

селища.

намиращи се на брега на морето. Подводните археологически nроучвания, чието
начало е в залива на Маслен нос през 1960 г .. допринесоха също за изясняването
на редица от проблемите на ранната история на крайбрежието. Без да се опитвам
да правя подробен преглед на nроучванията. ще се задоволя да изтъкна само тези
от откритията. които могат да подпомогнат решаването на интересуващия ни в

момента nроблем. За по-голяма прегледност ще разгледам селищата nоотделно,
заnочвайки от юг на север.

~AffoЛЛovta;

Apollonia;

Созопол

Основният източник за времето на основаването на гръцката колония Аnо

Ps. Scymn. (728-731 ), чието сведение (преповторено от Anonym. Pel'ipl. Ponti
Euxini) гласи: "Тоя град [Аполония] основали милетчани, които дошли в тия места

лония е

около петдесет години преди царуването на Кир'', т. е. през последното десетиле
тие на VII в. пр. Хр. - между 610 - 600 г. Сnоред едно късно сведение (Aelianus.

ойкист при основаването на колонията бил философът Анакси

Varia hist. 3, 17),

мандър, чиято рождена дата би отнесла създаването на Аnолония с около половин
столетие по-късно. Това сведение, обаче, не е потвърдено в нито един от по-късните
автори. Тук би могло да се мисли за една втора, по-късна имиграционна вълна,
но това е проблем за друго изследване.

Сведенията са коментирани многократно (вж. Roebuck. 1935, 119; Cook, 1946,
77; Alexand,.escu, 1978}, и лродължават да се тълкуват, но те сами по себе си едва ли
ще ни изяснят датата на създаването на стария град.

Археологическите проучвания в Созоnол. които заnочват още nрез

1885

г. и

продължават до наши дни, са съсредоточени nредимно в некропола на античния

град . Най-налред били разкоnани четири надгробни могили, разлоложени в
самия край на античния некропол на града (Seur. 1924, 330-338). През следващите
десетилети я са правени епизодични проучвания на различни места в стария град,

nредизвикани предимно от случайни открития, без да донесат нещо съществено за

изясняване миналото на града (Лазаров,

1971 . 5-6).

Едва nрез лятото на

1946 г.

се

nредприемат редовни археологически разкопки в некроnола на античния град,

1ООО
V и III в. пр. Хр. (AnoлoNWL
на Чертюморе-Разкопкии проучвания, li, 1948; AnoлOJtUfl, 1963). Около летнадесет
nродължили четири летни сезона, ло времето на които са открити около
гроба, датирани в nериода между втората четвърт на
години

ло-късно

nроучванията

в

некроnола са

гробове от архаичния период (Лазаров.

години

(Panayotova, 1998).

се лровеждат и

1971).

nодновени , като са открити

и

Те продължават и nрез лоследните

Едновременно с това през последните три десетилетия

подводни археологически

изследвания, които също

имат сво я

лринос за разглеждания от нас въпрос.

От съществено значение за настоящото изследване са откритията в самия
град . Това са nроучванията на Degгant през

1904 г., публикувани

nо-късно от

G.

Seuгe (Sеш·е , 1924 и тълкувани от Frel, 1960), и част от голямата находка. извадена
от дъното на Созоnолското nристанище nрез 1927/28 r. (Гълъбов , 1952). Към тях
трябва да се добави едно случайно откритие в центъра на стария град, което
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nозволява нещата да се дета йлират. Става дума за едно ойнохое от груnата на
източно-гръцката керамика , с изображени е на див а коза . nри надлежащо нат. нар.
груnа ·'Ciн~vre sauvages·· (за керамиката от тази груnа - ·'The Wild Goat Style .. вж.

nоследно у

Dupon/ 1998. 32-70), което мож е да се датира общо в
VII в. и ли nо-точно в nоследното десетилетие mt в ека
(Лазаров, 1 990, 35, N 1 ; Alexand1·escu. 1978. 19 sq.). Към него трябва да добавим и
един фраrментотойнохое (Гълъбов, 1952. р. 108, fig. 78. 79). чиятодата нее п о-късна
от кра я на Vll в. (Aiexandrescu . 1978. р. 36. n. 17). От края н а VII и ли началото на
Vl в. са два фрагме~t та от куnи с розети (Гълъбов . 1952, 109-1 10, fig. 73-а; Frel. 1960,
241. n. 5; датировката на тоз~t пt n куnи обаче може да бъде и nо-късна - вж. Cook
and Dupont. 1998). Засега това са един ствен ите nотвърждения на сведението н а
Cook

апd

rюследната четвърт на

Псевдо -Скимнос за основа ван ето н а града в nоследното десетилетие на

VIJ

в. При

това вс~tч ки те са открити на територията на стария град.

От nървата n оло вина на Vl в. е един фрагмент от ра н на хиоска керамика.
намерен н а о-в Св. Кирик (Frel, 1960. р.241 , n. 3; Boardman. 1965, 1.. р. 34, n. 5).
датира н от Frel " преди средата на Vl в.". В се в това вр еме трябва да nоставим и два
фрагмента от атически черноф и гурн и кратери с колонки , датирани съответно към
580 и 580-570 г. (Frel, 1960, р.214, n. 7 et 8). Вси чки те са намерени на мал кия о-в

Св . К~1ри к, къДето съвременните изследователи са склонни да nоставят началото
на коло н ията, съдейки по сведени ето на Страбон

(7, 6, 1). Преди

средата н а

VI

в.

с датата и на блюдото с изображение на розета от лотосови цветове (Гълъбов, 1952.
N2 30. обр. 73, б) , ч~t йто nроизход трябва да се търси в северно-йонийските
центрове (вж. Cook and Dиpont. 1998. 53; А lexandrescu. 1978. 49).
Досега в некроnола на Аполо ни я не са открити материаJtи, които да се
добл и жават до времето на създаването на колоннята. Това е обясни м о, ако се
nредnоложи. ч е основател и те на стар ия град са б и ли nредимно млади хора и
оформ ян ето на некроnола е за nочнало nо-късно , nри това в n·ьрвите десетилетия
той е би л с огра ни чени размери.
Изглежда, че архаич ни ят некропол е бил разnоложен по юго и зто чните
склонове на хълма '·Св. И лия'', югозападно от антични я некропол в м. '·Харма
ните''. Н ай-ранни те материали , откр ити досега в архаичн ия н екроnол, са два
х ио ски киликса с изображе ни е на nротивопоставени петли, ко ито могат да се
датират към 560 г. пр. н. е. (Лазаров, 1990, 37, No 3).

Става ясно , независимо от оскъдния археологически материал, ч е създава
нето н а Аnолония не може да се nостави по-рано от nоследното десетилетие на

VII

в. Тря бва да имаме nредвид , ч е досегашните n роучвания са бил и съсредоточени
главно върху н екро n ола на града. З нач ими р азкоnки на територията на древния
град, където могат да се очакват и nовече м атер и али от времето на осно в аването

на колони я та досега,

не са nровеждани. В nоследните год ини археологически

nроучвани я се и звъ ршват в са мия град. Откритите материали, между които и
ар ха ична керамика , все. още не са nубликува~tи. Доколкото съм в течение на
нещата те са от втората nоловина на V [ в. и клонят n овече към края на века.

Откритият досега археолоrи <tески м атериал не дава възможно ст за изяснява
не на nроблема за местонахождението на арха ичн ото селище . Когато разсъжда
ваме за местоположението на древ ния град трябва в ин аги да имаме nредвид, •1е
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съвременната конфигурация на Созополския полуостров е съвсем р азл и~.!iа

палеогеографската обстановка на Vll -

(Цимитров. Порожанов. Орачев.

o:r

Vl в. пр. н. е. Според едно предnолоЖен не
1982, 442) от Vl в. пр. н. е. до към I в. пр. н. е.

сегашният о. Св. Ки рик и Созоnолският nолуостров са били свъ рзани с нисък. но
ш иро к пясъ•1е н провлак. който за емал басейна на съвременното созоnолско
nр истан и ще. Сега върх у този провлак е стъпил въл ноломът. който свърз ва
острова с пол уострова. След I в. пр . н . е. • ·вследствие на потъване този nровлак се
е скрил под водата". Осн о вание за тази хипотеза авторите намират в извадените
от дълбачката nрез 1928/1929 г. антични материал и. които според тях могат да
n ро изхождат само от гробове, изкопани в ниския пясъчен бряг. По такъв 11ачин

се е образувал голям nолуостров , удължен с около 1ОО м чрез един риф ,
североз аnадно nродължение на о. С в. К ирик. "който тогаuа се е ~1амирал nод
водата".

Това nредположен и е се основав а на твърден ~1 ето за по-ниското ниво на
\Юрето nрез средата на

I

хи л. пр. н. е. При е ма се, че към средата на

li

хил . пр. н .

~- за nочват. нар. ФанагориИска регресивNа фаза. П рез nослсдните стол етия 11а

II

х ил. пр. н . е. нивото вече се е nон11жило под съвременното. Досегашните изслед
вания поставят пика на Фанагорийската регресия в периода VII -VI в. 11 р. н. е ..
когато нивото се е понижило с около

4-5

м в сравн ени е със съвремен ното. Тук

ста новищата на различните изследовател и се разминават що се отнася до величи 

н ите. Някои автори са скл онни да предп олагат пони жение дори до- 1 О м (Шилuк,
1975; литературата у Орачев. 1990). Ако това предпол ожен ие се потвърди nри по
нататъшните изследвания ще се окаже, че по времето на на ста няването н а мил ет

ск ите изсел н ици сегаш н ият о-в Св. Кири к е бил свъ рзан със Соз ополския nолуос
тро в и е образувал ед11н дълбоко вдаден в морето nолуостров, заграждащ отл~1 чн о
за щитен от южн и те, източ н ите, север оизточните и северните ветрове залив. За да
бъде заn азен той и от западните ветрове, сnоред автор11те на сnоменатото твърде
ние , са б и ли изгр адени два вълнолома от големи лом ени каменни блокове.
нах върляни без спойка, чиито останки се н амират сега под водата. П р 11 това
'1ол ожен и е ще отпадне неоправда ното nредположен ие за разполагането ~•а кол о 

tf i!Ята първона ч ално на о. Св. Кирик, тъй като ще се окаже, че в кра я на

VH в. това

не е било остров. Следвайки този ред на мисJIИ бихме намерили и обяснение ш1
твърден и ето на Стр абон , че градът е б и л разположен както на nолуострова

(сега шни я) така и на остров (о. Св . Кирик) , тъй като

no времето н а Страбо н нив ото

на морето се е nовишило и nровлакът съединяващ Св. Кирик с континента е бил
залят.

TaJ<a предложената ко н фигурация на Созоnолския залив през Античността е
ного съблаз н ителна , защото, ако се потвърди , н и чертае една географска ситуа
ци я, корен н о различна от съ временните ни nредстави за акваторията на созопол 

с~о: ия nолуостров. И освен то ва

-

по такъ в начин се очертава наистина един

вел иколелен залив, защитен от всич к и възможни опасни ветрове в Ч ерно море. Н о
11 безсп орно се н уждае от м н ого точ н и , ко н кретни изследвания , с о ч ертава~1 е на

релефа н а дъното, съобразен и както с nостиженията в изучаването н а изменението
на брего в ата ив ица, така и с конкретни я арх еолоrи ческ11 материал.
В най -дълбок и я слой , nр и разкоnки на южната крепостна стена са намерен11
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д ва малки глинени съда /чаши/ от късната бронзова епоха , чиято датировка се
вмества между XV 11 XII в . Това са засега и най-ранните материал и , намер ен и на
територията на п о -къси ата колония. От таз и епоха са обаче многоброй ните
каменни котви, открити nри nодводни археологически изследвания в акваторията

на созоп олския nолуостров (Мегалитите в Тракия, Ч.

2).

които показват наличи

ето на анкраж в този район през второто и началото на първото хил . пр. Хр. Без
съм нен и е значителното количество каменни котв11. открити досега в рай о на н а

Созоnолския nолуостров. предп олагат съществуването и на селище от съ щото
време. което засега остава н еоткрнто.

Останки от сел и ще. н о от ранната бро нзова е поха (П I хил. пр. Хр .) , останали
сега под водата. са намерен11 в района на сега шн ото пристанище н а Соз опол. То
е предхождано от nо-ранно селище, чиито останкн са също сега под водата и

датиран о във финалната фаза н а халколита (nърв ата n оло вина на

IV хил.

пр . Хр.

(LazarOI' . 1993: Лазаров. 1996: Angelo1•a and al., 1995). Па к в района на съ временното
nри стани ще са открити оста нки от сел ище от Ран ната желязна епох а, сега
nотъ н али под водата .

От направения преглед става ясн о, че най-ранното заселван е в района на
бъде щата ко л ония Аполония е станало още в nериода н а халколита. След
и з вестно

п рекъсване

сел ището

продължав а съ ществуването си

Ранната бронзова епоха ( Ш хил. пр. Хр. ) .

по времето

на

За наличието на живот в това място

през II хил. пр . Хр. говоря т многобройните каменни котви. Изключи телно важни
в тази насока на разсъждения са открити ята на останки от селище от Ра1ш ата
желязна епоха (Angel01тa

and а/.,1995).

Проу•1ванията са в н а чалото си , за да се

nравят по-съществ ени изводи , но ако те се потвърдят при nо-нататъшните изслед

вания, то очевидн о нашите досега шю1 nредстави за най-ранната и стори я на

Аполония ще се nроменят. Става я сно. че гръцката коло низация се е осъществя
вала nри кор енно разл11ч11и от съвременни те nалеогеографски услов ия и тяхното
уста11овяване ще бъде от съществен о з начени е при по-нататъшните разсъждения
върх у гръцката колонизация на Заnадния Понт. Дали заселниците от Ми лет са
завари ли по-ранните обитатели на сегаш 11ия созоnолски полуостров би могло да
бъде уто чнено при бъдещите подводни археологически разкоnки в района на

Созополското nристан ище .
Вече след средата н а

VI

в. пр . н. е. Аполония о•1евидно добива nо-гол ямо

зна че11ие. Макар откри тнят досега керамичен материал да е все още оскъден , той
е по-разно образен . Сега наред с керамиката тип " Фи келура ·· срещаме вече и
керамика от атически произход. За нарас налото значение на града говорят и някои
скулnтурни nроизведения , п убл икува ни пак от Гълъбов. които извисяват Аполо
ния и в това отношени е и я съпоставят със нейнита метрополия Милет. Към края
на VI в . градът за почв а да сече ~1 своите първи сребърни монети, които намират
разпространение по цялото Западно Ч ерноморие.

'A yzio.ЛO<; -

Ancblalus - Anchialos-

Поморие

Времето на възн11кването и етн и ческата принадлежност на селището остават

все още н еясни. От краткия текст

на

Strabon (7 ,6, 1)

' А'УхtаЛ.о:; :rco Л.(xvLOv

'A:rcoЛ.Л.rovнiтrov ( "Анхиало, гр адец на аполон ийците") е произлязло становището
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на съвременните изследователи, че Анхиало е създаден като колония на Аnолония

"

цел

пълно господство над сегашния Бурrаскв залив

терито рия ,

за

владеенето

на

предnолагаемите

солници

11

пр11надлежащата М)

и

срещу

влияннето

на

съседната Месамбрия. При ема се, че Анхиало би могъл да бъде създаден не по·ъсно от средата на Ш в. пр. Хр. - времето nреди заnадането на Аnолония. като
се посочва или V в. (Данов, 1947. 123) или JV в. пр. Хр. (Slrack. 1912. 204). По-къ сно
.Jа нов отиде още по-наnред, като предлож~1 дата за създаването на Анх11а.1о "може
611 едв а къ м края на VI в. пр. н. е., по всяка вероятност малко след 11ли nък преди

ос новаването на Месамбрия" (Панов.

1969. 15), изхождайки отново от npeзyмnцll

tтa за създава нето на Анхиало като nредыостие на Аnолония срещу Месамбрия .
Сведе нието на Страбон се потвърждава от един декрет на Аnолония , намерен
в Истрия (IGBR, !2, n. 388 bls) , от който става ясно , че Аполония е воювала с
Уfесамбрия , тъй като nоследната се е оnитала да и отнеме Анхиало, разрушавай

' И крепостните му стени. Н адn1 1 сътседатир а кы1 средата на

ста ва ясно , че по това време Анхиало е бил укреnено място
стени, и е играел значителна роля в

икономическ11я

и

II в. np. Хр. и от 11его
(<pgo\JQLov), с креnостн11

nолнтическия

живот на

Аn олон и я. Без да се сnирам п одробно на въпроса (той заслужава nо-сnециатю
вн имание, което ще наnравя на друго място), ще се задоволя да отбележа само не
\1Н огобройните археолоп1чески открития. наnрешени в pai'ioнa на този l'рад,
отнасящи се за времето преди установяването на римляните по тез~1

t>leCT<".

Досега следи от тази най-ранна креnост на Анхиало не са открити. След
войната с Месамбрия тя е била възстановена, защото е отбелязана от Овид11i1 ,
ко йто минавайки с кораб на nът за заточението си в Томи в 9 г. от н. е. отбелязва
А н хи ало като селище с креnо стна стена (OI•id., Tгist.l, 1О, 35).
Не внася нещо съществено за местонамирането на ранния Анх и ало и
ос къдният археолоrическ11 матер11ал. Из вестно е местоположеннето на града след

като е получил статут на град по времето на Траян - вм. '·Палеокастро" на около
..J км северозап адно от съвременния град Поморие, където са провеждани ограни
че ни no мащаб археологически разкопки (Лазаров, 1971; Съсълов. 1974; Стоев.

1989).

От това място произхождат единични ранни материали (амфорс11 nечат на

Родос от

Il

в.

np.

Хр. : един надпис на Сараnие и Изида от същото време). конто

не могат все още да бъдат основание за локализиране на ранно сел ище тук.
Ранн и материал и са намерени nри nодводни археолоrнчески nро учвания в
акваторията на съвременния град Помори е- камснНI-1 котви от II хил. пр . Хр.

(La:OI'OI', 1974:

Karayoto1•. 1983). тасоски

амфори от

IV

в. пр. Хр.

Men1Jp.Ppia.-M esambJ'ia-Hесебър
Според сведе1н1ята на античните автори вреr.1 ето на основаването на Месам
б рия е твърде противоречиво. Сnоред

Ps. Scymnos (737-742)

то е извършено от

изселниц11 от Калхедон и Мегара по времето на Дариевия nоход против скитите,
с други думи между 5 19 - 51 3/512 г. пр. Хр. (докоJ iкото годината на nохода на
пер сите все още nредизвиква дискусии). Херодот nък п осочва, че заселването на
Месембрия е станало от Бизантион и Калхедон, преди да гн нападнат финикийци
те, с други думи през 493 r. (подробно у Velko''· 1986, който е скло нен да даде
nредnо читание на сведението на Ps. Scymnos).
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пък, обяснявайк и им ето на града, дава да се разбере. че това

е по-стар, трак и йски град, носещ името на неговия основатеп. тракийския владетел

Мелеа. Интересно е, че сведението на Страбон се е запаз ило до късно и с-ьзнан ието
за тракийск~1я nроизход на името ни е запазено в една надгробна стела от II в. след
Хр . (!GBR. 12. n. 345).
Архсологичесi<И разкопки в Месамбрия , макар и епизодичн о, се водят от 1920
(Велков. Ив .. 1920: Вж. nреглед у Velkov. 1969, 12). Редовните разкоnки в града
заnочват от Ив . Гълъбов nрез 1948 r. и се водят непрекъснато до наши дни. В тов а

r.

отношение Месамбрия е най-добре разкопания град по Българското Ч ерна м ор и е
( VelkOl', 1969; Velkov, Ogneno1'a, Tscllimbuleva, 1986). Открит е значителен археоло
П1чески материал , по- голямата част от който все още не е п убликуван (Nessebre.
1. 1969: Il.1980). Най -ранният вносен керамиче н матернал, обаче, не надминава

края lia VI - нач алото н а V в . пр. Хр. От рисуваната керамика - това е едно
чернофигур но ойнохое от 500-480 r. (Лазаров. 1990, S.43. n. 8). Една хиоска амфора
и няколко фрагмента от края на

(Лазаров.

VI -

началото на

V в. допълват това впечатление

1973. ).

По време на разкопките, обаче, са открити добре засвидетелства ки останки от
сел ище с крепостна стена от ранната желязна епоха (XII -V I в. пр. н. е.- Venedikm'.
1980. 7-22). което гютвърждава сведението на Страбон за nо-ранно от времето на

колонията поселение. С това селище могат да се свържат и откр ип1те по време на
подводни археологически изследвания от двете страни на полуострова к аме нни

котви (Mezaлumume в Тракия. Ч.

2; Ogne110va-Marinova. 1979).

Сред най -къс11ите

материали от халщатското селище, обаче, л ипсва керамика от сло я Babadag III
(А lexandrescu, Murimz 1 982). обстоятелство, което. ако се потвърди при по
прецизното изследване на целия откр ит досега ранен

керамичен материал , ще

остави под съмнение tiепосредствената връзка на установилата се в края на

VI в.

дорийска апойкия със по-<..1арото селище.

'Oдюu6c;-Odessus-Bapua
Според сведснието на

Ponri Euxini ( 79-80).

Ps. Scymnos (748-750).

когато в Мидия царувал Астиаг

(Laza,·o1•, 1985).

nовторено от

A11onym.

Peгipl.

Одесос е бил създаден от 11зселници от Милет във времето,

-

т.е. през втората четвърт на

VI

в. пр. Хр.

Това е единственото сведение за създа ването на милетската

колония.

Оскъдна е н ранната архаическа керамика, намерена досега в Одесос . Архе
ологически наблюдения и разкопки на територията на стари я град се извършват

в прод1,лжение на повеч е от 1ОО години. У становена е територи ята на града през
разли чн11те периоди на неговото съществуване. Тук също се натъкваме на харак
терната за повечето антнчн11 сел11ща особеност - оста нките от древ ното сел ище
се намнрат nод съвремен11ия град, което безспорно затруднява nроникването до
на й-ранн ите к ултурни слоеве. По вре~1е на разкопки през 1983, 1984 и 1985 г. на две
места бе достигнат н ай-ран ният nласт - след11 от жилищата на първите заселници
-дървени кол иби , заедно с фрагменти от хиоска керамика , включително от една
phiale mesompl1alos. п лоско бл юдо с пръстеновищю стол че , украсено с розета от

късния северно-йонийск и ст1щ (сравн11 Ale;~:andl'escu,
зо

1978,

11.

122 и сл.; Cook and

Михаил ЛазароВ, БЪЛГдРСКОТО ЧЕРНОМСРИЕ ПРЕЗ АРХАИЧНИЯ ПЕРИОД...

~ont.

1998. 53 )

и чернофигур на ати•1еска керамика. Всички те н е надминават

~рата четвърт на

VI в.

и по-точно трябва да се nоставят около средата на века.

Ранни архаически материали са открити и nри разко nките nрез

1960-1964 г..

'~гато са разкопани ня колко ями. в които са открити материали от средата на VI
(Тончева. 1967).
Интерес представляват два фрагмента от куnи, украсен и с розети и точки

Тончева.

1967. р. 159-160.fig ..

n рез целия

Vl

в. (сравни

З.а.Ь), които се отнасят широко от към края на VII
Alexandrescu. 1978, 225; Cook and Dupom, 1998. 26-27 ).

Отделно можем да отбележим една колекция от няколко коринтски съда от
-оедно кори нтски я стил. съхранявана навремето във Гръцката митрополия във
Вар на и след това nредадена на Археологи•1 еск ия музей в София (Иванов, Т..

1азаров.

1990.

11.

4 ) , която

1950:

ни насочва към една по-ранна дата - първата четв·ьрт

fШ VI в. пр. Хр. Произходът на тази колекция обаче остава н еизяснен. Досега друга

ра нна коринтска керамика в Одесос не е открита. Дали тези единични открития ще
се

потвърдят остава да nокажат бъдещите археологически nроучвания.

rtаii -правдоподобно остава сведени ето на
'Трез втората четв·ьрт на

Vl

Ps. Scymnos за

Засега

основаването на Одесос

в. пр. Хр.

Сnециално внимание предизвиква името на града- ·оь~::аа<х;, Odessos, което
не е гръцко и е от по-ранен от времето на колонизацията период (Delcl1e1•.

Be~e ,•lie1•,

1972 :

Бешевлиев.

1974:

Бе1иевлиев.

1988).

.,аз пространен ата група от предгръцки имена н а

1950.335:

То nриналлежи на широко

-ssos,

и е nодхранвало много

"11""Ь;1куван~1Я - карийско, тракийско. трако-пеласгийско, които неминуемо довеж

дат и до пр едполагането на по - ранно от гръцката колония сел и ще. В едно
изследване върху неrръцк11те имена. запазени върху епиграфски nаметници от
Одесос, В. Бешевлиев стига до извода, че тракийски имена почти липсват (Бешев

шев,

1988)

и nреобладават тези от малоазийскн nронзход, което .го навежда на

м нсълта да определя друг. не тракийски произход на населението. остав1-t ЛО името

Одесос на милетските колонисти.
Досега следи от такова nо-ранно селище на територията на милетската
кол ония или в неnосредствената околност не са открити. Изхождайки от тълкува

нето ~1а името на града - ·'воден " , ''селище разположено на вода·· , "воден град",
редица изследователи са склонни да

търсят връзка между милетската колония и

ня кои от така наречените "наколни селища'' оста нки от конто се намират сега.

п отъ нали във Варненското езеро (Бешевлиеив.

1974: Бешевлиев. 1988: Георгиев.
1977; За тези сел11ща вж. последно у ll'й1101', 1993: Lazaro1•, 1993: Лазаров. 1996).

Отдалече носrга им от Одесос, както в географско, така и в хронолог1~ческо
отношение (втората фаза на халкошiТа и Ранната бронзова епоха

п оловина на

V- 111

-

втората

хил . пр. н. е.) ни карат да гнедаме със скептицнзъм на такова

nредположение.

Съвременната конфигурация на Варненския залив, осо бе но в ~1ай-дълбоката
му, западна ч аст. е нзключнтелно много н зменена nрез последния век, в резултат

на голем 11те строителни дейности . както в съвременния град, така

11 в пристанище

то му. Антич ното селнще е бшю разположено върху северния скл он

на малък

зали в . защитен от сенероизточ ните ветрове от малък нос (нос Варна , nродължение

на който днес с В1.;rноломът на съвременното пристанище). Този зали в е бил
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заnазен до края на XIX в. , когато е бил засиnан лри строителството на съвремен
ното nристанище В арна (1895-1906 r.) . Сега той се очертава чрез 5-метровия
хоризонтал, който след нос В арна се врязва на 250 м юшътре в брега. Защ11тен е
бил от северните и североюточните ветрове. Тук е било лрвстанището на Варна
до края на XIX в . Северннят му бряг може да се лрослед и ло ра J n оложени ето на
все още за nЗJените складове ("маази ") големи nостройt<и от камък, строени
nр ез XIX в. Най-вероятно е този залив да е бил изnолзва н за nри станище още от
античността. Днес, nоради значителните nромени , наС'П>n11 л и nри nострояването
на съвременното nри станище на Варн а, не сме в състояни е да и з следваме евенту
алните изменения на нивото на морето и оттам конфигурацията на бреговспа
ивица. Досега в района на съвременното nристанище са нам ерени две каменни
котви

11

един оловен щок с кутия.

П ървоначалното селище е било 11зграде но от колиби от колове и п лет.
Керамиката от втор ата половина на VI и началото на У в . пр. н. е. не е особ ено
изобилна

-

сред траnезната керамика преобладават атическите съдове, а сред

амфорите - nроизведения н а източн о -гръцките центрове- Х11 ос . Самос, Лесбос

(Лазаров,

1982: Лазаров. 1973: Лазаров. 1981 ).

скулптура и друг и прю наци nоказ ват. ч е

11

Липсата н а мон етосечене. на ранна

през втората nоловина на

VTв. Одссос

е останал все още незначително селище .

Llto J' UO'oнo}.uт-Kpov •'of - Dio11ysopoli.ro-Бaл •tuк
Античната литератур на традицня не ни nредлага нищо съществен о нито за

вр емето на основаването, нито за метрололията на Ди о нисол ол и с. Все nа к градът
не е останал нзвън техните кратю1 съобщения (Ps. Scymn .. 751-757: Anonym. Perip/.

Ponti Еих.. vss 78-79: Plin. N. lz .. 4. 11, 44: St.
информ а ц11Я, nовторена nочп1

Ву:. :

Strabo. 7. 6. 1).

но един ствената

у вси чките е. •1е градът нан-напред се е наричал

Kгolmoi. а ло-късно е б нл nреимен ува н на

Dyonisopoli . Оста~iалото

е литератур

на интерnретация на съвременната и стор иография (Блаватсксщ
Оанов. Хр. ,

1952. 29-30:
1947) . По йонийския диалеJ<Т н а еnиграфските пам етници се заключ ава

за милетския произход на н е1 ·ов ите заселниц11.

Началото на археологич еските разкопки е nоставен о nрез

I<. u Х.. 1912).

1907 r.

(Шкорпил ,

По -з начител ните открити я са свърз ани с крепостната стена. чиито

най-ран~1и учаС'П> ци , разкрити досега . н е отнват n о-рано от края на

IV в.

11р. Хр.

П о-до бре засв идетелствуван о е съ ществуването на града nрез римския период .
Досега ранна керам11ка. която да ни предста ви времето на основав<:~нето на града.
н е с nубликувана (Оимитров,

/986).

Btt;dn"-Bizon e- K авариа
Анп1чните литературни сведения за Бизон е са също така изключ ител н о

nестеливи и в изв естен см исъл противоречив и . Отн о во най-съществен о е сведенll 
ето н а

Ps. Scymnos (758-760}, както и за другите градо в е преповтор ено от Anon.
Pe1·ipli Pont. Eux .. 75-77, че Бизоне е градче (зtol.tX\Itov) на варварите или колон~1я
на Месамбрия. Името е тракийско (Detcf1e1•, 1950; nисмените сведения за сел11щето
у Велков, 1982). Локал 11 з ирано е на високия хълм Чиракман , над при ста нището
н а съвремен ния град Каварна (Мирчев и др., 1962, 22-23). Разкоnки на това мя сто
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се провеждат от

\952 г.

насетне. Най-ранните матер иали, главно ам форни печати.

са от началото на елинистическата епоха. Напоследък една керамична находка в

жили ше на склона на хълма (непубликувана). която се отнася към края на
н ачалото на

V

VI -

в., като че ли ше измести времето на съществуването на селишето

към nо-ранна дата. Голяма част от ант11чното сели ше е nр оnаднала в морето след
едно разрущително земетресение около средата на П в. пр. н. е. В

Ar.PPE, 24

Бизоне ше бъде отбелязано вече като ·•пусто място·· (x&go~ ЁQll!lЩ).
Единични материали, открити по врем е на разкопките от

\952 г. отвеждат към

една ранна епоха от времето на енеолита. Засега те са все оше недостатъчни за
разсъждения за ранно селише (Мирчев и др.,

1952).

Проучвания са правени в залива на съвременното nристанище, където са

намерен и две каменни котви (Порожанов.

1989, 8),

много фрагменти от амфори

(главно Тасос н Херакпея Понтнй ска}, както 11 от по-къ сно време (Тончева. 1964.
./6-47). Тук съ шо конфи гурацията е несигурна 11 изисква спещншни проуtrвания.

Tipt(u; - Tit·izi!)· -Кшшакра
В исок до

70

м скалист полуостров, вдаден дълбоко в морето с nосока север

юг. Името принадлежи на еди н ранен, nредтракийски тоnонимичен пласт (Detcllel•.
1950, 508; Беиtевлиев, 1974: nисмените сведения у IGBR. !,, р. 42-44).

Върху високото плато е възникнало селише, най-р-анните следи от което.

отк рит11 досега, се отнасят към

JV в.

пр. н. е. (Balkaпska.

1980).

От заnадната страна на nолуострова се оформя чрез извивка на континента. r
ната брегова ивr1ца голям морскн заш1в. Тук са nровеждани многобройнн
nодводни археолоrнчески нзследвання. Откри ти са 39 каменни котв11 на д·ьлбочи
на 5до8 -10 м (Боев, 1 966: Пopo:)JCalioв. 1989.8), каменни 11 оло вни шоковеотвси•rки
разновидности, античr111, раннов11зантийски н средновековни амфори ( Кузманов.
Салкин. 1992), което nоказва. че заливът е бил изnолзван за приставане на корабrr.
Сnециален и11терес nредставл ява намирането ва един особен слитък- сnлан
от злато, сребро и мед, датиран около ср едата на второто х 11 лядолетие пр. н. е. ил и
към XIV в. (Тоичева, 1974; Бонев, 1988).

Kap{jj)l ).Цl1l1' -

POI·tus

c a,·ia- Фар Шабла.

Прнстанището сзасвидетелствувано чак уР. Ме/а

nовторено у Ап. РРЕ.

2.22,

а след това у А 1·. РРЕ

като при ста нище на карите, разnоложено между
Калатис и Калиакра. Локализацията, както и етническата nрин адлежност 11

35,

75

времето на създа ването му са предизвиквали много съмнения и д искуси и (nодроб 

ностите у Лазаров.

1988 и

Орачев.

1990 6).

Локализирано е nри сегашния фар на

rp.

Шабла главно по разстоянията у антични те автори (Лазаров. 1988). Локалюацll
ята най-напред е nредложена от Л. Божков, който съоб разяв ай ки се с разстоянията
у Ар нан и Анонимния автор (на

180 стадия от Калатис и

на

120 стадия

от Тиризrrс)

приема, че nриста нището трябва да е било разnоложено при фар Ш абла (Божков.

1925).

Съм ненията идв ат от несъответстви ята между величините на ариановите

стадии и съвременните разстояния между двата nункта (Калатис и Тиризис), които
са абсолютно точно ло кализирани.
З Известия на Народтtя . нрей Бургас
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Ф<1р Шабла. на около

4 ,5

км източно от съвременния град Ш абла, е

разположен на едноименен нос. Съвременната конфигурац~1я на бреговата ивица
не пр едлага особени възможности за устройването на пристанище. И това на пръв
поглед е голямото съмнение за локализирането н а Ка рон ли мен на това място. Но
очевидно е, че съ вр еменната географска среда е коренно различна от античната. На
това място брегьт е подложен на активните абразионн и действия на морето и
измиването на брега и настъnването на водата към сушата е твърде забележимо .

Сnециални подводн и археологически изследвания, извършен11 през

и

1979

1980

г.

позволиха да се разкрият коренно разлJ1•1ни от съвременните лалеогеоrрафски
условия за съществуването на nристанище.

На

50 м

южно от нос Шабла е построена съвременна естакада с nосока запад

изток , която навлиза lia

м 11авътре в морето. Тя е стъnила върху широк

400

подводен риф със същата посока и дължина, чиято най-голяма дълбочина в

източния му край е

5- 6 м,

след което дълбочината се увеличава много бързо.

Южн о от този nотънал риф се очертава широк , но п литък залив. В залива се
откриват каменни и оловн и щокове, а м фори и керамика от

от н. е. Северно от рифа са намерени
Орачева,

5

vr в.

пр. н. е. до

каменни котв~1 (Лазар ов.

1988;

VI в.

Opatteв,

1988; Порожаиов, 1988, 9).

Заnадно от южния зал ив на брега се откриват останки от антично сели ще 

керамика. стен и. креnостни стени и др . (Василчин,
пр. н. е. до

VI

1994) . конто се датират от VI в .

в. от н. е.

Посо<1еният риф nредставлява по-специален интерес. П етметровата изо

бата, к оято минава на върха на рифа, завива към брега в посока
м

SW и

след 1ОО

тръгва в заnадна посока , усnоредно на съвре менната естакада на

юж н о от нея , и на

70

250

м

м от началната точка на естакадата, завива на юг, почти

успоредно на сегашната брегова ивица. П очти по- същ и я начин се врязва към
ко нтинента и десетметровата изобата . П о такъв начин се очертава един

н ев и дим сега залив. Ако отдръпнем м и слено нивото на м орето с

4-

5

м (с

колкото се nредполага, че е било nо-ниско нивото н а морето в пика на

Фан агорийската регресия nрез

пр. н. е.) ще устано вим , <1е бреговата

ивица е минавала на около

VI - V в.
150 - 200 м

източно от сегашния бряг, а рифът е

стърчал над водата в продължение на около

400

м и е защ ита в ал разположе

ния южно от него зали в от северните ветрове. Дълбочината от

3

м (наnълно

достатъчна за газенето на античните кораби) в така очертания залив е заnоч
вала на около
защ~IТен от

200

100-1 50

м от античната бреговата ивица, като заливът е бил

метров естествен вълнолом.

Потопяван ето на рифа-естествен вълнолом ще да е станало някъде през
в. , (Лазаров.

1988),

V-VI

в резултат на което заливът е nрестанал да бъде защитено

място. Престанало е да съществува естествен ото nристанище, nрестанало е да
съществува и селището на брега. Това nредnоложен и е се nотвърждава и от лиnсата
на материали , по-късни от

VI

в. от н. е.
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Прегледът на състоянието на археологическите откр ития по Западнопонтийс
кото крайбрежие, съпоставено с оскъдните л итературни източници налага някол
ко съ ществени извода.

1.

Пр оучва нията на най-старите, архаичните слоеве на древн 11те колонии са

край но недостатъ чни . Достиган ето до тях ще става в се по- трудно в бъдещ~ , к ато
се има предвид обстоятелството, lle в повеч ето случа и те остават п од застро ени те
ч асти на съвременните градове .

2.

М а кар и все още н едостатъ чни за п о-к атегор ични и зводи , археологически

те да~1ни , главно керамиката , nотвърждават оскъдните сведения на л итературн и те

извори за времето на създаването на съответн ите колоннн

no

крайбрежието. като

п очти във всички случан н е надви шават посочените у стар ите автори дати. Това
з аключение се nотвърждава и от наблюдението върх у вноса на ранн ата арханчес

к а кера мика във вътрешните райони на Лонтн йска Тракия . Както показват
досегаш ните открития , изглежда. че той се е ограни чил само в крайбрежни те

градове и техните неnосредствени райони (Лазаров.

3. Този

1981) .

и з в од, който се налага от дълги roд11HI1 , влиза в противоречие с едн о

дру го наблюдение. С изключен и е на Аполония и Круни-Дионисополис, които
носят типично гръцки

наз вания (Be~ev/ie1'.

имена , всички

1972).

оста нал и колонии са възприел и

местни

Пр едnол ага се. че то ва са имена на за варен и от

колон и стите сел ища.

Досегашните археологнчески пр оучва ния на крайбрежието (и н а су шата 11
под водата) оч ертават няколко главни nериода на nееелищн ия живот преди
гръцк ата колонизация:

а/ последната фаза на х алкол ита

(2

пол ов ина на

\1 -

1 половина

на

IV

хил .

пр. Хр.) , засвидетелства на главно чрез останки от потънал и селища във В арнен
ските езера и по край брежието на юг от Стара nла нина . както и с ня к ои селища на

са мия морски бряг.

(Lazar01', 1993; Лазаров. 1996)

б/ Ранн ата бро н зова епоха (ПJ хил. пр. Хр .). засвидетелстван а чр ез останки
от втората фаза на съ ществ ув а н ето на сега потънал нтс селища във Варненските
езера и по крайбрежието. (Lazaro 1•. 1993;; Лазаров, 1996).

в/ Откритите под водата древ н~1 каменни котви

(2 пол овин а н а II хил. пр. Хр . ) ,

не намират засега стабилни потвърждения за наличието на селища от

Късната

бронз ова епоха на сушата.
г/ Ранн ата желязна епоха - XII-VII в. пр. н . е. ( Venedikov; Angelova und а/. ).
Тов а са селища , съществ ували както на м я стото на nо-късните гръцки поселения
- Месамбрия , Созопол (?), та ка н в други райони н а крайбрежието - при

Мандрен ското езеро (Балабанов.

1984;

Р авадинова (Мегалитите в TpaJ\uя, ll.

Карайотов.

1975).

Малкото кале над

1984, ) и други все още недостатъчн о изслед

вани селища.

Досегашните nроу чвания обаче не nозволяват да се nроследи непрекъснат
nосел ищен животnрез всичкитетез и L1 ети ри хи лядол етия. Напротив , като чели ще

се очертаят добре изразени хиатуси между отдел ните археологичес ки епохи . За
настоящето изследване от значен и е е установяването на непо средствена връз ка

между раннохалщатските селища и гръцките колонии. Досега, ако наблюденията
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на Александреску и Моринц за халщатската керамика от Несебър не бъдат
оnровергани , ще се окаже, че гръцките колонисти са се настанили или на мястото

на изоставен11 тракийски селища (Месемврия, Аnолоння), или блнзо до nо-стари

тракийски селища, от които са възnриели имената на колониите. Откриването и
изследването на тези селища е належаща задача.

В този смисъл изследването на nасепищния живо'f по западноnонтийското
крайбрежие nрез ранножелязната епоха е изключително наложително за изясня
ване на nроблема за до коло низационните контакти. Лиnсата на керамика от
геометричния стил не може да бъде единствен измерител за лиnсата на доколони
за ционни контакти. Откриването на ранни , nредколонизациоиии фибули във
вътрешността на Тракия, нелосредствено край крайбрежието. чиито nаралел и
трябва да се търсят както в Анатолия, така

м ор ие (Георгиева,

1993 )

11

в Кавказ

11

Източ ното Средиземно

nодсказват и наличието на контакти nреди Великата

гръцка колонизация и създаването на античните селища по крайбрежието.

4. Този nроблем е в неnосредствена връзка с и з я сн яване на
услов ия по крайбр ежието през

VII -VI

палеогеографските

в., когато са се създавали колониите. и

ко ито изглежда са били коренно разли чни от съвременните. От особено значе11ие
ще бъде установяването на величините на понижението на Чер но море по времето
на так а изречената Фа нагорийска регресия. Приема се. че nрез nоследните столе
тия на

li

хил. пр. н . е. нивото на морето ве~е се е понижило nод съвременното.

Досегашните изследвания поставят пика на Фтюгорийската регресия в периода

VII-VI

в. пр. н. е., когато нивото се е понижило с около

4-5

м сравнено със

съвременното. Тук становищата на различните изследователи се разминават що
се отнася до величините. Някои автори са склонни да nредnолагат понижениедори
до

- 1О

м (Шtuzuк,

1975: .щтературата у

Орачев.

Сега обаче настъn ва сериозен проблем.

1990).

VIJ-VI

в. е времето на гръцката

колонизация и създаваNето на античните nристан11ща по черноморското крайбре
ж ие. При н11во ~.а мор ето -10 м бреговата ивица б~i навлязла твърде навътре.
сравнено със съвременн ата. Това би отдалечило ч увств ително мястото на селище
то. както го намираме сега, от бреговата ивица. което на практика означава да

оста не без удоб 1ю nр11стан~1ще

(пр облема у Щеглов,

съображен11ята на Ксенофонт (Anab ..

IIJ, 4. 3-6), а

1978. 15-22).

Ако следва м е

ние не можем да не ги следваме.

защото това са съображения извлечени от практиката на хора моряци, н аличието
на удобно при ста нище е едно от неотменим ите 11311Сквания при изграждането на
морско сел ище. О•1евидно nо-nриемл ивата величина е 4-5 м, макар че и nри н ея
уста новяването на вероятното изменение на конфигурацията на залива, удобен
за nристанище трябва да бъде първа грижа.
Как са протекли по-нататъшните изменения на нивото на морето nр ез
класическия и елинистическия период, засега е трудно да се устано ви. Румън ск ият

учен Бану

(Banu. 1969)

обособява една дакийска регресия, която заnочнала в

J в.

пр. н. е.~~ завършила nр ез

t в. от н. е.. когато понижението на инвото е достигнало

величини от nорядъка на

-4 до -5 м. Тя била по сл едвана през втората половина на

11 в. от н. е. от втора влашка трансгресия , по времето на която нивото се nовишил о
с около

4-5

м в срав11ение с дакийската регресия или с други думн е достигнало

съврем е нното ниво. Тази трансгрееня продължава и до наши дн11. С поред Фьодо-
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:-ов ( Федоров.

1963)

nовишението се е почувствала по времето на

т.

нар.

Ни мфейска трансгресия nрез IX - Х в .. когато вече нивото се е повиши ло с около
1 - 1,5 м над съвременното (вж. отрицанието у Шеглов. 1978. 15).
Д и скуси ите по въпроса са значителни. Общо взето nриемането на една
средиена величина, отнасяща се за цялото Черн оморие. и nрилагана към
он кретен залив ще ни доведе до nогрешни изводи. Тук голямо значение придо

IВа отчитането и на еnейрогенните движения на сушата, както и абразивното
;хейств ие на морските вълни. Пробл емът е много добре nоставен от Ат. Орачев
tОра чев. 1990). Макар него.вото изследване да е само върху Добруджанското

:

Ара йбрежие, nрепоръките му в тази насока са абсолютно необходими за всеки
~>г район на Черноморието. Само изследването на всеки конкретен залив 11
е.1 ище на брега може да ни доведе до съ ществени изводи. Време е да се разбере
т всичк и изследователи на морското крайбрежие, че всякакви изследвания.
несъ образени с

конкретната

палеоrеографска ситуация на крайбрежието през

рэзл ичните епохи, ще водят към погрешни изводи.

Отчитането на тези измен ения и устан овяван ето на точните величини н а
nромен ите са изключително важни nри установяването на древни те nристанища

по За nадното Ч ер номори е. Ще подчертая отново : и зучаването на всеки конкретен

ал ив ще ни доведе до неn одозира ни различия в досегашните ни nредстави . Така
на nр им ер има редица залив и , при които носът , който ги отдел я от морето,

пр одължава навътре във вид на риф , сега покрит от водата. При въл нение неговата
111 н ия се бележи от пяната на разбитите вълни. Ако понижим мислено нивото на

.ао рето с

4-5

м

. колкото е било

предnолагае мото nрез

VII-Vl в .. тогава

този ри ф

ще с-rърчи над нивото и ще се явява к ато един естествен въл нолом.

С изклю•rение на зал ива nред фар Шабла, у нас досега не е обръща но

вни мание на изучаван ето на този вид естествени вълноломи. Проблемът ще бъде
•а кв и са били дълбочините на оформилия се басейн по времето 11а съответната
регресия и удобни л и са били за закотвянето на кораби. Проблем, който ще трябв а
за се решава за всеки конкретен залив. В nерспектива ще трябва да се изготвя т
отделни карти с релефа на дъното на всеки залив, за който има информация , че е
из nолзван като nристанище.

Много nроблеми поставя и изследването н а появата нат. нар . nясъчни коси ,
к о ито в даден момент са затворили удобни nреди морски заливи и са ги
п ревърнали в затворени nо-дълбоки или по-nлитки езера. По този начин разnо
.1ожените в морските заливи nристанища са били л ишени от връзка с морето ,
което е nрекратило и тяхното съществуване. Такива са случаите наnрим ер с
Дуранкулашкото, Варнен ското и Поморийското езеро. Най-ин тересе н е случаят
с Истрия.

Без засега да е предложена една прецизна датиро вка , общо взето

предnоложен ията за времето на образуването на тези коси са насочени към
къс~1ата античност. Ако те се nотвърдят , тогава ще се намери нормално

о б яснение за nрекъсването на съ ществ ува нето на редица селища по Заnа д ния
Понт след VI-VII в.

5. И зтъкваните многократно останки от nредколонизационни названия на
сел ища и реки по край брежието (последно Бешевлиев. 1993) , засега не могат да се
свържат с един определен nериод.
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Ако се базираме на досегашните археологически открития ще стигнем до
няколко

предположения:

по времето на настан яването на гръцките изселници, крайбрежието не
е било заселено;
било е изоставено ;
nо-ранните от времето на колонизацията селищата се намират в съсед

ство с ел ин ските апойкии.
Доказването на всяко едн о от изrькнатите пред положения изи сква система
тичн о комплексно изследване на цялото Българско Ч ерноморие.

ЛИТЕРАТУРА:
Балабаиов, 1984
Бещевлиев./974
Бещевлиев, /988

- П . Балабанов. Тракийскит10рзиз близо до Бургас. - ИМЮИБ,

V, 11 - 32.
X(XXV), 3-7.
на селение 1-1<1 Одесос. - ИНМВ . 24(39),

- В . Бешевлиев . Към въnроса за името Одесос . - ИНМ В ,

- В. Бешевлиев. За най-старото

5 - 14.
Бешеолиев.

1993

-

В . Бешсвл нев . То nонвмичнн окон ч ания като белег на племе~1на обш

ност.

Блаватская,
Боев,

1966

1952 -

ИН МВ .29(44).5 - 13 .

Т. В . Блаватская. Заnадноnонтийекис l'орода в

на нос Кал вакра . - Корабо строене
Божков.

1925

-

Vl l - 1 веках до

11. э . М .

Р. Боев . Ексnсд1щия за nодВОдНI-1 археологическ1 t nроучвани я в района

11

корабоnл аване ,

1. 27-30.

Л . Божков. Где сс е намирало античното nр1-1 станнщс Кария .- Сп БИ

АД. ХХV , 8,120-123 .
Бонев,

1988

Васил •tин.

- А л Бонев . Тра кия 11 Егейск~1я свят n рез втората nолов1ша на
лет11е пр . н . е .- РП , ХХ, 1988.

1994

- Ив . Ва с влчнн. Археоло гвчески разкоп ки на нос Ш абла nрез

11

хил ядо

197811

1979 r. - Добруджа . 11 , 10-24.
Велков. Ио.,
Велков,

1920

1982

Георгиев, 1977
Георгиева, 1993

- И в . Ве.rlков. Археолоr·нческ11юследвания. - ГНМ.

-

В . Велков. Антични известия за Бизоне.

Цанов,

1969

Дилштров.

1986

11 , 1920,60-64.

В: Чиракман-Карвува- Ка

варна. София , 25-28.
- BJJ. Георгиев. Траките и техният език . С.

-

М . Георгиева . Фибул и от старожелязвата епоха във Варненския

ологически музей . - ИНМВ .
Гълъбов. 1952
Данов, 1947

-

архе

29(44), 14 - 27.

- Ив. Гълъбов , Аnолон11Йски nр~tноси. - ИАИ ,

XVIII , 1952, 93- 118.
1947.

- Хр . М . Данов . Заnадният бряг на Черно море в древносrrа . С .,

- Хр . М . Данов. Характер и значение на гръцката колонизация по заnад
ниября1· на Чсрноморе. - Археология , Xl, 1969, 1, 13 - 21.
М . Димитров , Проучван11 я върху историята на анти ч н11я Дионисоnо
лис. - Добруджа ,

3. 90-99.

Димитров, Порожанов. Орачеи. /982
- Б . Димитро в , К . П орожанов , Ат. Орачев.
Пристанищата н а Аnолони я и Месамбрия . - В : Мегатrтите в Тракия. Част

2. С.. 438-458.

"

Иванов, Т. ,

1950 - Т. И ванов. Принос към вноса 11а коринтска керамика в Одесос. - ИВАД.
Vlll, 77 - 85.
Карайотов, 1975 - И в. Карайотов. Тракийска крепост на северн~tя бряt· на Мавдренското
езеро. - Изкуство, 3 - 4, 25-31 .
Кузманов, Салкин. 1992
- Г. Кузманов. Ас. Салкин . Антични амфори от акваторията на
Ч ерноморското крайбрежие на Южна Добруджа. - ИНМВ . 28(43), 27-61.
Лазаров,191 1
- М . Лазаров. Археологическите разкоnки и nроучвания в Бур гаски

38

Muxau11

ЛазароВ, БЪЛГдРСКОТО ЧЕРНОМСРИЕ ПРЕЗ АРХАИЧНИЯ П ЕРИОД ...

окръг.

Резултати . nроблеми. задачи. - Известия на българск111·е музеи .

1.

3-20.
"'азаров.

1973

-

М. Лазаров. Антични амфори

морие. - ИНМВ,

':азаров.

1981

-

(VI - 1 в.

пр . н. е.) от Българското Черно

IX(XXIX), 3-52.

М . Лазаров. О ~•екоторых особенностях архаического керамическоrо

имnорта в Понтийекай Фраки и. - В: Демографическая ситуация в Причер
номорье в nериод Великоi1 греческой колонюации. Тби лиси, 1981, 61 - 68.

;3Зйров.

1982

-

М.Лазаров . Търговията на Хиос със заnадноnонтийските градове .

-

ИНМВ , 1 8(33), 5-15.

'Jазаров, 1988
- М . Лазаров. Загадъчното карийско nристанище. - Фар.88 . Варна. 33-42.
1азаров, 1990
- М. Лазаров. Антична рисувана керамика от България . С.
1f1Зl1ров u др .. 1991
- М. Лазаров, Хр. Ангелова , В. Драганов. Подводни археолаги
чееки nроучвания на крайбрежно селище от финала на късния енеолит в

акваторията на nри станище Созоnол . - АОР,

1азаров.

1996

-

1990,

София ,

на nонтийската и средиземноморската история. - История ,
lирчев и др.,

Орачев,

- М. Мирчев ,
Xlll , 21- 109.

1, 48-61.

Г . Тончева, Д. Димитров. Бизоне - Карвуна. - ИВАД,

- Ат. Орачев. Приноси към nалеографията на Добруджанското крайбре

1990

жие. - Добруджа.

Орачев.

36-39.

М. Лазаров. По-гы•алите селища по Заnадното Чернаморие в контекста

7. 32-52.

- Ат. Орачев. "Кари " в Черноморието?

1990 6

добруджанското крайбрежие.

158-173.
1988

Орачев, Орачева,

-

1. Писмените сведения за кари по
ln: Studia i11 ho110гem Borisi Gerov. Sofia,

- Ат. Орачев , Ив. Орачева . Реконструкци11 на каменни и оловни

котви от Шабленската музейна сб•1рка. - Археол огия , XXIX, 1. 18-29.
Порожанов, 1989 К. Порожанов . Датировка на каменните котви с отвори от Българско
Стоев,

то Чернаморие - nостижения и nроблеми. - АрхеолопiЯ, XXXI , 1. 6-15.
- Д. Стоев . Креnостната стена на античния Анхиало , регистрирана с
nомощта на геофизични метощ-1. - Археология. ХХХ! , 4. 37-40.

1989

Съсълов,
Тончева,
Тончева,

- Д. Съсълов. Римски градски улици в Анхиало .- ИНМВ. Х (ХХУ),

1974
1964
1973

Тончева,
Шилик,

1967
1975

Шкорпил, К. иХ.,

Щеглов,

1978

.flexandгescu Р.,

303 - 311.
- Г.Тончева. Потънали пристанища. Варна.
- Г.Тончева. Нови да нни за търговията на черноморското крайбрежие
nрез XVI-XIV в. пр . ~~- е. - Векове. 11 , 3.
- Г. Тончева. Архаични материали от Одесос. - ИЛИ, ХХХ, 157 - 180.
- К.К.Шилик. К палеогеографии Ольвии . - В : Ольвия. Киев, 51-91 .
1912
- К. Шкорnил иХ. Шкорлил, Балчик. - ИВАД, V, 47 - 62.
-А. Н. Щеrлов, Северо-Заnадный Крым в античную эnоху. Ленингра_~·

- Р. Alexndrescu. La ceramiqнe d'epoqнe archa'ique et classique ( VII
- IV-e s.). Histria IV, Bнcharesr/Paris.
-tlexandrescu, Morimz. 1982
- Р. Alexa11d1·esCLI, S. Moriпtz. А propos de la couchc
precoloniale de Mesamb•·ia. - Pontica ХУ , 47 - 55.
Ange/o,,aanda/.,1995
- Hr. Aпgelova. V. Dragaпov. К . Dimitrov. Prel1istoric Settlemeвts
in the Harbour of Sozopol (pгelimiпary commuп icatioп) . - Iп : L. Nikolova
(ed) Early Broп ze Age Settlemeпt Patterвs i11 tl1e Balkaпs (Са . 3500-2000 ВС.
Calibrated Dates). Sofia, 54-55.
Balkcmska. 1980 - А. Balkaпska . 1980: Tirizis-Tirisa-Akra. Die tl1rakiscl1e ш1d rбmisch
byzaпtiпische Stadt am Кар Kaliacra (Scythia Miпor) . - Кlio , 62,1, 27-46.
Be.~ev/iev, 1972
- V. Besevliev. Zur Chronologie der ti1Гakiscl1en Siedltmgsпameп. - Iп:
Actes dн !1-е congres internati011al des etudes du Sud-Est Europeen, !1. AtMnes, 277
- 286.
Boardman, 1965 - J. Boardmaв . Greek Arcl1aeology on the Slюres of tl1e Black Sea. Arcl1aeological Reports for 1962-1963. 34.
1978

39

ИзВестия на Нароgния музей Бургас, том

3, 2000 г.

- J. Boardman. The G reeks Overseas, 3rd ed. Londoв.
Boa"lman, 1991 - J. Boardman. Early Oreek Pottery on Black Sea Sites. 01 А 10(3), 387 - 390.
Boнyzek.1990
- J . Bouzek. Studies of Greek Pottery in the Black Sea Area. Prague. 1990.
Вит. А. R.. 1935 - А . R. Внm . Dates in Early Oreek History. - JHS, 55, 133.
Cook, R. М., 1946 - R. М . Cook. lonia апd G reece in tlte Eiglнlt and Seventh Centuries В. С . 

Boardman, 1980

J HS. 66. 77.

Cook and Dupom. /998

- R.

М.

Cook

апd Р.

Dupont. East Oreek Pottery.

Lопdон апd

e\v

York, 1998.

Danoff, Chr. М., 1962
- Chr. М . DanoiТ. Pontos Euxeinos, RE, Suppl. IX.
D(maff Chr. М., 1976
- Chr. М . Danoff. Alttrakien, Berlin (Древна Траки я. С.)
Detc,hev. 1950
- D. Detchev. Die Tltrakischen Sprachreste. 2. Autlage. Wic1t 1976
Graham. J., 1958 - J . Oraham. The Date ofthe Greek Penetration of the Black Sea. - BICS, 5,
Graham, 1990

Frel. 1960

25 - 42.
- А . J. Graham. Pre-coloнia l Contacts: Questions and Problems. - l n: Greek
Colonists a1td Native Populations. Proceedings of the First Australian
Congress of Classical Arcltaeology. Sydney. 9 - 14 Jul y 1985. Oxford, 1990,
45-59.
J. Fre1. Monumcnts d'Apo11on ic Pontique a L.I Mus~e dt• Louv•·c. ИАИ , ХХ111 ,239 Q251 .

IGBR

- Oeorgi Miltailov. lnsriptiones graecae in Bilgaria repertae, Serdicae, 19581970, Voi. I-IV.
Karayoto1•, 1983 - lv. Karayotov. А T ltracian Sea Ood from Pomorie, Bulgaгia. - IJNA 12.3.
263-264.
/..дzarov. 1974
- М . Lazarov. Localites pregrecques sur le littoral de la me1· Noire au sud du
Balkaп .-Thracia, 111 , 107-1 13.
/..дzaro1•, 1985
- М . Lazaro v. Odessos- une ville antique sur lc littoral thrace du Pont Euxin. ln: Le pouvoire central et les villes еп Europe de I'Est et du Sud-Est du XV siёcle au x
debuts de la revolutioп industтielle. Les villcs portuaires. Sofia, 63 - 69
Lazaro1•. 1993
- М. Lazarov. Les sitcs submerges le long du Pont Ouest dans le contexte de
l' histoire pontique et mёditerranl!eпne.- Pontica, XXVI, 7- 18.
Ognenova-Marinova, 1979 - L. Ognenova-Marinova . Mesambria Pontica. - Wiadomosci
Arclteologiczr1e, XLIV. 34 - 40.
Panayoto1•a, 1998 - К . Panayotova. Apollonia Poпtica: Recent Discoveries in tlte Necropolis.
- l n: G . R. Tsetskltladze (ed.), Thc Oreek Colonisation or tlte Black Sea Area.
Historia. Einzelshriften Heft 121,97-113.
Roebuck. С., 1959 - С . Roebuck. lo1tian T rade and Colonisa tioп , Ne\v York. 119.
Seur, l924
- G. Seur. Archeologie thrace.- RA. Deuxieme serie. \, 307 н сл.
Srrack. М. L. 1912 - М . L.Strack. Oie aпtiken MOnzen von Thrazien 1. Teil. 1. Die MU nzen dcr
Thraker und dc1· Stiidte Abdcra, Aiпos, Anchialus ( - Die antiken Mi.lnzen
Nordgriechcп lands.l, Hft.l ). Berlin.
Tsetskllladze. 1994
О . R. Tsetskhladze. Greek Peпetration of tltc Black Sea. - l п: G . R.
Tsetskltladze апd F. De Angelis (eds). The Arcltaeology оС Greek Col oпisatioв.
Essays Dedicated to Sir J ohп Boardmart. Oxford, 111 - 136.
Tsetskhladze, 1998 - G . R. Tsetskhladzc (ed.), The Greek Colonisation or tlte Black Sea Area.
Н istoria. Einzelshriften Heft 12 1.
Velkov, 1986
- V. Velkov. L. Ognenova- Marinova, Zh. Chimbuleva. Mesambria,
Mesemvria, Nessebur. Sofia.
Velka1', 1969
- V. Velkov. Mesambria - Mesembria - Nessebar. (Siшation. recherches,
notes ltistoriques). - l п: Nessebre. 1. Sofia, 9-28.

40

Михаи11 ЛазароВ, БЪЛГдРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ П РЕЗ АРХАИЧНИЯ ПЕРИ ОД . ..

ТНЕ

BULGARIAN BLACK SEA
COAST DURING ТНЕ ARCНAIC PERIOD.
STATE OF INVESTIGATIONS
Мiliail

Lazarov
( Summ ary)

The well-kлo\vn lack ofliterary evidence is the main I-easoп for tl1e iпvestigatot-s to coпsideг
:.haeological data of an utmost importance fог theiг study of the Great Greek Colonization
w е Black Sea and especially about its westem coast. No matter oftl1e fact tl1at archaeological
:::.t:arcl1es and obseгvatioпs oftheaгchaeological sites on theBLJigarian Black Sea coast have been
-"Тied out in the course of more tha11 one hundгed years, the investigatioпs ofthe most ancient
:dзaic layers oftheGt·eek colonies are entirely insufficient. Considering thefact that in most cases
I5I' remains at·e buried undeг tl1e modem to\vns, their investigatioп i11 the flltuгe \Vill become
m mоге difficult.
Although insllfficient to allow definitive conclllsions, the archaeological evidence (mostly
~ics) otiginating from the Gt·eek colonies coпfirm thescanty literary evidence abollt the time
theiг foundation. In most cases the at·chaeological dating coincides \Vith that of tl1e ancient
L.Ihoп;.

This obseгvation does not cotтespond to the linguistic data since with the exception of
pollonia and Кrounoi - Dionyssopolis, the гest oftl1e polises aloпg the coast have non-Gt·eek
ames, which evolves the supposit.ion of the existeпce of eat·lier settlements on the sап1е place
d'ore the time of the Colonization. Four chгonological layet-s prior to the Colonizatioп have
Ьееn register·ed as а гesult ofaгchaeological reseat:ches: The secoпd phaseoftl1e Eneolithic(second
зlf ofthe Vth mill. ВС - fii'St half ofthe IVth mill. ВС); Ею·lу Bronze Age (IПrd mill. ВС); Late
~nze Age (Ilnd mill. ВС) and Early Iron Age. The detem1ination ofthe contacts and l'·elations
thepopulation ofthe eat·lier settlements with theGгeek settlers mllst Ье considered ofап tttmost
1portance for the future investigations of the Bulgarian BLack Sea coast.
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Връщането към началото, погледът назад съвсем не са неща. съпътстващи

ежедневието ни, ако и всеки от нас да изпитва необходимост. макар и от време на
време - почти единствено по повод на кръгли годишнини, да отдаде заслуженото

на онези преди него, благодарение на които е проправен път и са създадени важни
за науката и обществото неща.
Такъв е и поводът, събрал ни днес честването на 80-годишнината от
рожден ието на човека, учения и учителя Иван Гълъбов. поставил началото на
подводн ите археологически изследвания в България.

Това честване е основанието с година напред да отбележим четиридесетго
дишнината на подводната археология в България. И още нещо- на

г. се навършиха
Созопол.

20

15 март 1998

години от създаването на Център а за подводна археология в

Заглавието на настоящето изложение само по себе си показва, че то не цели

въвеждането в научно обръщение на неизвестни за науката данни и фш<ти.
Краткият преглед с вид на статистика. естесп~ено. не е в състояние да
пресъздаде трудностите, неудачите, ентусиазма, лутани ята и радостта от открити

ята, но в п исаните в него имена и делата, които стоят зад тях, сами по себе си
очертават пътя на развитие на nодводната археология в България.
Още в началото на века братята Шкорnил допускат съществуването на
археологически обекти (праисторически селища, оnределени от тях като наколни)
на дъното на Варнен ските езера. Години по-късно - през

1960 r., когато в Турция

екиn, ръководен от Джордж Бас вече разкоnава nри нос Гелидония nървия открит
кораб от късната бранзова епоха, И ван Гълъбов оглавява nърв ата археологичес
ка експедиция в България, проведена в акваторията на Маслен нос. Тя е органи
зирана от Реnубликанската секция по под!Воден спорт. Гълъбов е председател на
археологическата подкомисия на секцията. Основание за организиране на експе
дицията са многобройн ите керамични фрагменти, открити по време на трениро 

въчни водолазни спускания. Сред тях преобладават фрагменти от хиоски и
тасоски амфори, сравнително nо-оскъдни материали от римския период и по

многобройни - от късната античност и средновековието . Освен керамика, за пръв
път от морското дъно са извадени оловни наnречници на дървени котви. Според
Гълъбов , интересът към Маслен нос е нараствал с времето и особено през

средновековието по негово мнение заливът е бил често nосещаван от кораби.
(Лазаров

1975,

с.16-17)
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Сега водолазните огледи на различни места от черноморската акватория са

.:тинно занятие на занимаващите се с nодводна археология. Те съставляват
~едварителния етаn от действител ната археологическа работа nод вода. И все nак
- въл нението на хората , които за nърви nът откриват на морското дъно следите
~отдавна отминали времена и изклю•1ителната значимост на тези открития- нс

.:З.\10 доnълващи съществуваща информ аци я , а отварящи път за нови на уч ни
.IИрения и открития. ни задължават да им отдадем заслуженото.

Началото на подводните археологически изследвания е свързано с ентусиаз
а на nървите водолази в България. които се nревръщат в най-ревностните

рздетели за изучаване на nодводното ни археологическо наследство. Няма крайб
~tКен музей, в чиито фондоведа не се съхраняват находки , nредадени от водолаз и.

ъвременната българска nодводна археология е длъжна да nризнае. че съществу
аан ето й, че нейното основополагане, е резултат на симбиозата между водолази
археолози.

1960

година не бележи началото на водол азното дело в България и ако я

р~s ема м е за година първа на българската nодвод н а археология. то е. защото

рга низираната тогава и ръководена от nроф . Гълъбов ексnедиция за първи път
'lределя за своя цел археологическото про у чван е на о пр едел ен район от българ -

-- ата

акватория на Черно море.

Началото е поставено.

Следват многобройни и ползотворни проучвания п о цялото крайбрежие:

1960/1961

г. - nроучвания в Несебър под ръ.ководството на Иван Венедиков.

Ве..1 изар Велков и Люба Огненова-Маринова ;

1961/1962

г.

-

огледи в акваторията на Каварна под ръководството на

Гора нка Тончева;

1962/1963 - проучвания в залива на Равда под ръководството на Люба
Оrнено ва-Маринова;
1965/1966 - nроу•r ване при Калиакра, ръководено от Ради Боев;
1967 - изследваниявакваториите на Поморие и Китен под ръководството н а
fнхаил Лазаров
1967/68 - про учване nри Черни нос под ръководството на Горанка Тончева;

1969 -

про у чвания в Поморие и Созопол под ръководството на Михаи л

..lазаров ;

1970-72 - проучване в Несебър с ръководител Люба Огненова ;
1971 г.- проучвания в Каварна и 1972 г. - в Балчик с ръководител

Горанка

Тончева;

1973 1974 -

огледи около о- в Св. Анастасия- ръководител Иван Карайотов;

огледи около Кал и акра и Ш абла - с ръководител Бълкан Вълкано в .

•7азаров 1975,

с. lб-17)

Учредената през

1974 г. и

наречена от своя автор Александър Ф ол " историко

.'iрхеолоrич еска мисия Аполония

-

Странджа"

-

nроект на Ин ститута

no

>р а кология при БАН , дав а нов тласък на подводните археологически изследва
Нlt Я по българското черноморско крайбрежие . В екиnа са включени мл ади и
'lерсnективни историци и археолози , ч и йто ентусиазъм и университетска шко

Iо вка неизбежно въвеждат българската подводна археология в нейния втори етаn
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nознавачите на старините участват nряко в теренната работа на морското

-

дъно.

Божидар Димитров, Калин Порожанов, Венцислав Полов е следващото
- nоколението на Тракия Поитика - т.нар. "работен инструмент",
необходим и необходимо изnолзван за изучаване на древната ни морска история.
локоление

Изследването на начините на съжителстване с морето и на неговото преодо

ляване от страна на крайбрежното население бележи този втори етаn от развитието
на българската подводна археология. Това само по себе си означава оnит за

nроникване в логиката на общества, зависими и nодвластни на nриродно
обществената необходимост да съществуват и да се вместват в битие, определено
от неизбежната и задължителна обвързаност с "другия бряг" .
Дългогодишните наблюдения по цялото nротежение на черноморското ни
крайбрежие, натруnаните знания и оnит, естествено резултират в осъзната необ

ходимост от целенасочване на усилията в областта на морската история и
археология. През 1978 г. ло инициатива на nроф. Александър Фол в Созоnол е
създадена База за морски nроучвания, nонастоящем

-

Център за nодводна

археология.

Само година след създаването на Центъра, nрез
първият международен симnозиум Тракия Понтика

1979 r. в Созоnол е nроведен
- форум, който заслужено

отвоюва име и nрестиж, има вече седем издания и е считан за най-мощния
инструмент за популяризиране на българските достижения в изследванията на
морската ни история.

Наред с екипите, работещи за Центъра по подводна археология, ло
черноморското крайбрежие работят и други научно-изследователски групи

-

експедиция "Космос" под ръководството на проф. Велизар Велков и

Доброволно сдружение " Морско Общество", Бургас , под ръководството на

Иван Карайотов .
Стъnка по стъпка Центърът в Созопол изгражда методиката за подводни
археологически изследвания , изминавайки nътя от огледите под вода до проучва
нето на стационарни археологически обекти, каквито са nотъналите nраистори

•Iески селища, открити по нашето крайбрежие. Тяхното проучване е най-сериоз
ното nредизвикателство и изпитание за българските nодводни археолози nрез

nоследните години . Години, след като братя Шкорnил бяха обърнали внимание
върху съществуването на археологически обекти на морското дъно, години , след
като древните nристанища бяха основен обект на изследване от страна на nодвод
ните археолози, този вид археологически обекти се nревърна в основен акцент на
техните занимания.

Истина е, че археологията nод вода най-често е свързвана с разкоnки на

потънали кораби и това я nревръща в символ на екзотични nреживявания и в

тъждество на атракцията. В българската nодводна археология лиnсват Каш,
Гелидония, Я си Ада ... В България е наnравен само един оnит за разкопаване на
потънал кораб в периода 1982- 1986 г., чието проучване, надяваме се, скоро ще
бъде nродължено. Ръководители на разкопките саМ. Лазаров, К. Порожанов, В.
Поnов,

( Порожшюв 2000)

Българската подводна археология, обаче, има nраисторическите селища nод
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вода, чието проучване, макар и не така атрактивна, е свързано с търсенето на

отговорите на много и важни за науката въпроси. Те могат да бъдат решени

единствено в резултат на обединените усилия на учени от различни области.
След блестящите наблюдения, направени от братя Шкорпил и Ара Маргос
на праисторически находки, извадени по време на драгаж във Варненските езера,
проучването на откритите селища продължи под вода. Разкопките във Варненс
ките езера, ръководени от Иван Иванов, в Китен и Созопол - от М. Лазаров, В.
Драганов и Хр. Ангелова, при устието на р. Ропотамо от Иван Карайотов,
осигуриха безценна информация за развитието на крайбрежието и неговото
население през епохите на Късния Енеолит и Ранния Бронз и въведоха българс
ката подводна археология в нейния трети етап на развитие , налагайки нов модел

и методика на изследване на археологически обекти под вода.

Основните въпроси, поставени от проучванията на праисторическите селища
по българското крайбрежие на Черно море могат да бъдат резюмирани по
следния начин:

1.

Какви са били тези селища:

- наколни,

отговарящи

на традиционните

представи

за

наколни

селища,

изградени във водни басейни;

-

наколни (изградени на платформи), но разположени на су шата;

селища, изградени на сушата без използване на платформи?

Състоянието на досегашните проучвания все още не ни дава възможност да
отговорим категорично на този въпрос. Все пак , разликата в дебелината на

културните напластявания от Късния ен еолит (2.1 О м за Созоnол) и Ранната
(0.2 - 0.4 м за Китен и Созопол) дават основание да смятаме, че
културният пласт н а енеолитното селище в Созопол е могъл да бъде образуван

бронзова епоха

единствено на сушата, докато по всяка вероятност жилищата от Ранната бронзова
епоха са били също разположени на сушата, но изградени на платформи ,
издигнати на около метър над земята с дървени пилони, за да бъдат предпазвани

от периодични наводнения. В подкрепа на това становище са откритите в ранно
бронзовите селища следи от хоризонтални дървени конструкции. (Draganov 1995,
р.235;

2.
ивица

Angelova, Draganov, Dimitrov 1995,

с.

54-55).

В nряка връзка с пьрвия въnрос е въnросът за очертанията на бреговата
във времето на съществуването на селищата и тяхното местоположение

спрямо морския бряг.

Сегашното местоположение на известните досега праисторически селища с
близка хро нология е различно (Фиг.

-

1):

неолитните, енеолитни и раннобронзови пластове на селището от Дуран

кулак са изцяло разположени на сушата;

-

еднослойното селище в Шабла е разположено в заблатена местност;
проучените селища във Варненските езера са на дълбочина

3-4

м под

сегашното морско ниво;

-

енеолитните и ранно-бронзовите селища при Атия , Созоnол, Ропотамо и
6-8 м под сегашното ниво на морето.

Китен са на дълбочина

Очевидно е, че за да определим характера на тези селища, би следвало да

отговорим първо на въпроса къде са били разположени те във времето на своето
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съществуване. Отговорът н а тоз и въпрос е свързан със сериозните изследв ания на
nромяната на бреговата ивица във времето.
Сер и озен оnит за реконструкция на палеоб р еговата ивица бе направ ен за

селищата в Китен ( Фuг.2 ) 11 Созопол ( Фиг.З) . Геофизнчннте изследвания , прове
ден~! в двата зал ива nоказаха, че тези селища съвсем не са били разп оложен~! на
морс кия бряг. а в близост до сладководн и басей ни (река, езеро) и са отстояли на

известно разстояние oтбpeгa.(Geo,.giei'-PetkOI' et al.

1994: Ge01·gie1', Velkovski, PetkOI'

1994)
3.

-

Прич11Н11те, довел и до измен еннето н а ко11ф11 гурацията н а бреговата ивица

катаклизъм ил11 постепеt1но nокачване на морското юшо?
Усилията на много уче~1и в момента са насочени към изследване на катастро

фалното пока•IВане н а нивото на Ч ер но море. датирано nреди около

7500

годин и .

Тоnенето на огромни ледникови маси в южното полукълбо довеждат до покач в а 

не нивото на Ср ед11зем но море дотол кова, че водите м у преливат Б осфо ра и
нахл уват в затвореното дотогава Черно море. Н ивото му за nочва да се качва

много бързо. поглъщайки огромни части от сушата.
Изследваните от нас селища са красноречиво доказателство. че отварянето на

Босфора в nосока от Средиземно към Ч ерно море е nредизвикало nокачване на
морето до стой ности nо-ниски от дълбочин ата, на която сега откриваме сепищата.
Н аnъл н о е въз м ожн о една от nр ичините за преустановяване на живота в тях да е

едн о последвало отвар ян ето на Босфора преди 7500 годин и и много постепенно
nокачване на морското нив о, което да е направило н евъзможен ж ивота в тях. В
nолза на подобно твърдение е местоположението на селищата от Късната брон
зова епоха, които са юнесени по-навътре в сушата от сегаш ния морски бряг.
Отгов орът на този въпрос до гол яма степен ще реши и въ проса за

4.

Причшште, до ве.rш до изоставя нето на селищата

-

ката клизъм?, nосте

пенн о nокачване на морското ниво? , други лромени в екосредата?, шtваз юt?.
съчета ние на разл &t'IНИ прич11ни?
Палеоботаничнн , остеологични и се.циментоложк~1 анализ и дават възмож
но ст да бъдат оnределен11 характеристиките на n алеоекосредата, в която са

съществували сел ищата. а така също и особеностите на тя хната иконоi\Н1ка.

(BozJzilo i'Cl, Filipo1'a 1991: 01·cel Clzr.. А. Orcel 1991: Bozllilo1•a. Filip01'al994; Spaso v.
lliev 1994: Angelova, DraganOI' - in princ)
5.

Връзките на селищата, проучвашt по бъл гарското крайбреж11е с дру г11

селища по черноморското крайбреж ие

и в С редюемноморето от същия период;

нач11н1tте на осъществяването н а конта~-rlt между тях.

По своя та структура геоморфологи ята на турското черно мор ско крайбрежие

от н. Аястефанос до н . Ь аба близо до гр. Ер чел не се р азличава от тази на rожното
българско крайбрежие. Гео мор фоложк ите изследвания в Турция показват, че

сегашният шелф на дълбо чин а
тото хил. пр . Хр.

-

подобни сел ища тaм.(D1·agano1'

8-1 О

8-10

м nри Ергене бележи бреговата и в ица от У

достатъчно основание да допуснем съществуването н а

1995)

В Мр аморно м оре на същата дълбоч ин а -

м са открити керамични фрагменти от късния ен еолит и Ранн ата бронзова

епоха (устна информация на проф.

Mehmet 6zdogan). За

съжален ие, обаче, архео

логич еск и изследвания на такива обекти в Турци я липсват.
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Прави вnечатление изключителното сходство между керамиката от Ранната
бронзова епоха от Китен и от Варненските езера

(Tonceva 1981). Далеч ното

отстояние на сели щата едно от друго и географските характеристики на терена
\tежду тях недвусмислено ни насочват към единствения възможен nът за осъщес

твяване на контакти nомежду им

-

морето. Независимо. •1е досега плавателни

.:ъдове от този nер!Иод не са открити. сход ните култури на сел ища. намиращи се

ча значително разстояние едно от друго. ни вдъхва надежда, че такива открития

~а nредстоящи. В nолза на тази надежда са и находките от дълбо ковод ни риби,
открити в селищата, чийто уло в е могъл да бъде осъществ ен единствено на море.
Проучван~1ята на nраисторическите селища nод вода обединяват усил ията на

:чен и от различни област~1 - най-сериозното доказателство за мултиди сциnщl
нар ния характер ~1а nодводните археологически изследвания. За разлика от
археологическите открития

на сушата. лодводната среда. в

която са ·заnазени

останките от nраисторическите селища осигурява възможност за добрата съхра

нено ст на органнчн11 останки - безценен юточник на информация за тези отдавна
отминали nериоди на •ювешката история. Заnазените останки от дървените
конструкции на nраистор~1ческите жилища в Китен и Созоnол дадоха възможност
за. ИЗ\)а.бо-mа.не на. на.й-n:ъnrа"Та х:~юноnоrи'\на КQИВа за Баnкю·нпе и Еrе.я за
Ранната бронзова епоха - 285 години.
Единствено nродължаването на лодводните археологически разкоnки

11

съ 

nътстващите ги мултидисциnлинарни изследвания биха могли да nocoL1aт верните
отговор11 на всички въпроси.

Трудно е да бъдат резюм11ранн 40-годишните усилия на ВС11ЧК11 онез11,
посветиш1 вр ем е, енергия, мисъл

на nодводните археологически изследвания в

Бълrар 11я. Още по-трудно е да отдадем нужната почит на всеки един от тях.
Връщането към началото в

1960

г. е прюнание за техните дела, благодарност. че

въnРЕК И венчка остав11ха следовн ицн 11 най-веtJе - надежда, че те ще се множат.
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археологически рllЗКО/lки

-

в Китеи

проучеиите и проучватшrе селища
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ТНЕ FOURТY

ГОДИНИ ПОДВОДНА АРХЕОЛО ГИЯ В БЪЛГАРИЯ

ua

иодводтипе археологичесюt paзt<.OJIKII
в Созоиол

YEAR ANNIVERSARY

OF BULGARIAN UNDERWАTER
Нris tina

ARCНAEOLOGY

Angelova

( Summaty)
This pt·esenta rio п aims to make а brief summ ary of \vhat l1 as Ьееп done in
Blllgaria in tl1e field of unde1·wate1· ai'chaeology since 1960. when the first unde1·water
arcl1aeological expedition at Саре Maslen поs \vas ot'ganised. Tt was headed Ьу Рго f.
I vaп Galabov.
The maiп acl1ievemeпts of the posed Ьу the Stibmel'ged pt·ehistoгic settlements
discovered along the B ulgaгi archaeo logical researches lllldeгwateг аге bl'iefly pгesented ,
as well as tl1e main p гob lems ап Black Sea coast. For mоге than 1О уеагs th ey have Ьееп
the maiп focus of underwater aгchaeological investigation in Blllgaria.
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Тотко Стоянов

:КОНТАКТИ НА СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРАКИЯ
С АНА ТОЛИЯ, КАВКАЗ И БЛИЗКИЯ ИЗТОК
ПРЕЗ РАННОЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА
ПРЕДИ ГРЪЦКАТА КОЛОНИЗАЦИЯ
И дн ес сред основ ните въnроси, свърза ни с прехода от културата на бронза
към културата на желязото в Тракия са актуални въnросите Кога? Как? При какви
обстоятелства? и пр . И днес има у чени , които nриемат, ч е к ултурата на желязото

е до н есен а в Юго източ н а и Централна Евроnа nри реалните или ефимерни n оходи
на кимерите. 1 Сега обаче, ни е знаем, че към това време - втората nоловина на
VIII - nървата nоло вина на Vll в. пр. Хр ., Трак ия на югоизток от Карпатите, и
особено на юг от Дунав. веч е е встъnила реално в еnохата н а желязото по не
столетие и nоло вина по -рано. 2 За у чените. з анимаващи се с nроблеми те н а
произхода и разпространението на металургията на желязото, като Р . Плсй н ер

н аnр им ер, Тракия е естествен географски '·коридор " за nр еnредаването на този
фундаментален културно-и сторически феноме н към Централна и Северна Евро
nа. Лиn сата на достатъчно nаметници от българските земи, и особен о н езадово
л ителната степен на тяхното nублику ване и интерnретация, nредnостави в него

вите карти , представящи тез и процеси в края на

II и нас1 алото на I

хил. пр Хр, само

стрел ки с въnросител ни , на фона н а бяло nетно. 3 А nаметници , макар и не толко ва
мно го бр ой ни , съществуваха - оръжия , сеч ива и наки ти , както и данни за доб ив
и обработване на желязо.

Още един nример. Данните за nроизводство на желязо в слоевете от
н а еnон имн ото селище nри Бабадаг (к арта

1. 8)

11

фаза

и няк ои други с~1нхронни обекти

по Долн11я Дунав , nредизвикаха nравомер н ото nредnоложен и е, че тази част от
Тракия вероятн о е била имnулсирана за ранното усвояване на желязото чрез
преки ко нта кти с Анатол ия .~ Аргументи за доразвиване н а тази х иnотеза, обаче ,
така и не бяха ланси рани в литературата.
Ще се оn итам в оrра ни•1 ения обем, с който разполагам тук. чрез ин терnрета 
цията н а груnа артефакти да до nълн я ха рактер истиките на nроцеса на усвоява

не(то) и развитие(то) на културата н а желязото в Североизточна Т ракия на фона
н а преки ко нта кти с Анатоли я и Близкия Изто к в началните столетия на I хил. пр.
Хр . , до създаването на гръцките аnойкии по ч ер номорски я бряг на Тракия. Става

дума зат. нар . кръсто видни б р адви (секири) и тесли (Armchenbeile, геsр. -dechsels;
н· unnnion- = lugged axes, resp. -adzes; haches а ai llerons). Вnрочем , разграничаването
на втората гру n а - теслите, е факт в някои изследвания едва в п оследн ите годи ни. s
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А това има важно значение, тъй като свидетелства за мястото и ролята в културния
процес не само на типолог ичееки сходни оръжия. но и сечива.

В Анатош1 я, Кавказ и Блюкия Изток кръстовидните брадви и тесли. израбо
тени от бронз, са добре ювестни nрез цялото \1 хил. пр. Хр.ь В Елада те имат
камерно nредставяне в края на Бронзов ата епоха. В Южна Тракия засега са
известни само две находки от Къснобронзовата епоха (к алъn nри Моги лица.
Смолянско 7 и две бронзови тесл и/?/ от деnозит nри Шарк ьой х ). За останалата част
на Балканите, засега, не разnолагаме с дан ни за бронзоnи изделия от тази

enoxa. 9

(карта 1) Така наличната и нформация дава основания де се nриеме, че кръстовид
ните брадви и тесли, юработени от желязо. се nоявяват в Югоизточна Евроnа като
новост nрез
Ранн ожелязната епоха. Това ги nрави характерен и ясен белег
(критерий ) за контакти с Източното Средиземномор s1 е, където прототиповете им

са били създадени и уnотребявани в nо-ранна епоха. Като противоположен
пример могат да се посочат мечовете тиn

разnространяв ат nрез
началото на

I

Il

Nenzingen

(на груnата

Naue II) които

се

хил. пр. Хр. от Северна Европа до Гърция 11 после от

хин. заnо чв ат да се изработват от желязо най-наnред в Гърция и

Тракия 10 и постепенно изместват бронзовите в Западните Балкани и Централна

Европа. Съпоставката на железните брадви и тесли от Тракия (и съседните
региони) с техните топологичееки първообрази, nри възможност за nрецюиране
на датировката на двете сравнявани груnи артефакти, дава въз м ожност за откро
я ване на културните връзкн и контакти между различни области в рамки ·rе на

цен11я ареал на Източното Средиземноморие. Картнрането на находките nодсказ
ва, че тези връзки и контакти са се извършвани 11 по суша, и по море . При това ,
за появата си в Евроnа нов ите сечива могат да извървят н двата пътя от nървичния
център до района на възnриемане ~~ развитие.

Благоприятно условие за очертаването на този. процес 11 прецизиране на
конкретните контрагенти на отделните субрегиони на Трак ия е значителният
н аnредък в nоследнитегодини в юучаването на тази специфична група артефакти ,

nоотделно за Анатолия , Близкия Изток, Югоизточна и Ц ентрална Европа ,
особено след nубликуването през 1990 година на обобщаващия труд на А. Весе. 11
Друг фактор за напредък е публикуването през 1995 r. на нови n ет железни

брадви(?) от Североизточна Тракия
(обр .

1. 1) 11

и

- 3 от землището на с. О броч ище , Добричко
2 от с. Марково, Шуменско (обр. 1. 4-5). 13 Заедно с юrкои сnецифични

разновидности на двойн~1те брадви, накити и други артефакти те оформят една
доста богата информационна база за разсъждения по заявената проблематика.
Доскоро от България бяха известни само една кръстовидна брадва случай1-1а находка от Омарчево , Новозагорско (обр. l. 7) 14 11 7 кръстовидни сечива

от няколко различ11и типа от колективната находка от
открита в земл ището на гр. Криводол. Врачанско (обр.

19 желез ни nредмета,
1. 10-16).' 5 И до днес тази

находка си остава най-богатият деnозит, съдържащ едновременно оръжия (коnия,
брадви?) , земедел с ки 11 стопански сечива (брадви. тесли ? . дл ета, сърnове), ковашю1
и дърводелски инструменти (чук. кл ин, трион) и елементи на конска сбруя
(странична скоба ~~ корозирали фрагменти от юзда). 16 Открити извън археологи
ческн контекст.11 двете находки трудно се nоддават на диреJ(ТНа прецизна датиров

ка. Ако брадвата от Омарчево пол учи дата в началните векове на Ранножелязната
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епоха ' 7 • то находката от Крнводол нма твърде плаваща датировка. В първичната
i1 публикация Б. Н11колов определи твърде късна дата - VIв. пр . Хр.'~. отмествана
110-късно към

VII 19

и

VIII

в. пр . Хр. 20 В същото време Б . Хензел анализнра

железните кръстовидни брадви, открити на територията на България и Румъния ,
ва фона на известните тогава nаметници от Гърция 11 Анатолия. Той достигна до

извода. че брадвите от Омарчево, Криводол . И нсула Банул уй . Чернату. Бърлад
и др. (обр 1. 2-3. 6-14) следва да се датират в периода Х- V Ш в. пр. Хр. По-важен
3 ~ настоящото изследване бе неговият ювод. че център на развитие и разпростра
нение на кръстовид11ите брадви не са Трансилвания и Среднодунавската област

(мнение застъпвано и в съвремен ната румънска л итература 2 ' ), а пространството

от Централна Анатолия през Гърция до Долния Дунав. 22 Излезлите след моног
рафията наБ. Хензел корпуси на брадвите от Европа , Анатолия и Близкия Изток.
и особено обобщителният труд на А . Весе, nотвърждават тази теза и дават
въз можност да се конкретизират

и доnълнят наблюденията по отношение на

Тракия и североизточните й дялове в частност.
Трите еднотиnни nаметника от Оброчище с.а очевидно много близки типоло
гнческн с двете брадви от колективната находка от Бърлад, в Южна Молдова , и се
отнасят към тиn Ш.l С. вариант 3, по класификацията на А. В есе (обр. 1. 2-3. карта

1 9). За екземnляр 1пе от Бърлад в л итературата са предложе~1и различни дап1 от края на XI-X в. 21 до края на IX-VIII в . пр. Хр У Към същата тиnологическа
гр упа следва да се отнесе вероятно и екземплярът, открит в металургична работил
ница при Чернату (обр. 1. 9, Карта 1. 10) с дата между X l и началото на Х в. пр .
Хр. 25 Бих обърнал внимание на почти и денти•тите размери на по-големия
екземпляр от Бърлад с тези на две от брадвите от Оброчище. и Това е указание за
близост в хронологическо 11 генетическо отношение. Следователно, по анал огия
с румънските паметНiщи, новопубликуваннтс от Североизточна България могат
да получат дата около началото на

I хил.

пр. Хр. Нещо повече, те биха могли да

се разглеждат и като най-ранните от цялата група, като се има предви д, че

произхождат от обект. разположен в непосредствена близост с морския бряг и по
късния Круни /Дио нисоrю.li (Балчик). 27 Наблизо са удобните заливи nри Бюоне
(Каварна) 2 ь и Тиризис (Калиакра)lУ. Каменните котви. открити в тях, и особено
полиметалният слитък с форма на кожа, са сред сочените за най-сигурни доказа-·

телства за морските контакти на Тракия с Егеида и Източното Средиземноморие
през вторат::t половвна на

11 -

началото на

I хил.

пр. Хр. 30 В централната част на

nлатото на нос Чиракм ан, където по-късно се развива Бизоне, са открити матери
али , датиращи от Халколита до Ранножелязната епоха. 31 Ранната дата на nамет

ниците от Оброчище nолучава косвена подкрепа и от новоnубли куваната двусп и
рална ф11була от същото зем лище, която по аналогия с добре датираните фибул и
от некропола np11 Сборяново следва да се датира в интервала X-IX в пр. Хр. 32
Нещо повече, брадвите и фибулата от О брочище са сред най-изразителните
свидетелства, засега, за съществувалите в района на Франгенското плато в басейна
нар . Батова селвща , обезпечавани с железни и бронзови сечива, оръжия и накити,
през цялата ранна фаза на Ранножелязната епоха. Ясен индикатор за това, засега,
са ф ибулите от фонда на Варненския музей. 33 Следва да се nодчертае, че освен
типовете и вариантите, които имат паралел11 с известните до момента характерни
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за Тракия фибули. има и няколко. коитосочат, както правилно изтъква М .
Георгиева. ·'връзките на местното население

...

чрез прек ите морски nътиша.'· с

Анатолия, Кавказ и Средиземноморието.)4 (вж карта

1)

Груnата сходн и сечива от Оброчище, Бърлад и Чернату възхожда ти п олоп1-

чески към къснобронзовите брадви от Централна Анатолия - груnа

II.A 1-3

по

А. Б еее (респ. тиnове III-V по Ерка нал). 35 В края наП хил. пр. Хр. там се nоявяват
и варианти , изковани от желязо. 36
По-големият екземnляр от Марково (обр. 1. 4) е близък типологичееки с
брадвите от Оброчище , но все nак очевидно сnада към друг вариа нт. Сред
известните железни екземnляри от Европа той е най-близо , сnоред мен, до най

мас~IВната брадва от Криводолската находка (обр.

\. 1О ) - тиn III 1D. вариант 2.

по А. Весе. Близки до нея са няко11 екземnляри и от nредходния вариант, nознати

от Анатолия и Егейска Гърция .:Н В различните комnлекси те се датират от

VII в. пр. Хр. В същия хронологически диаnазон
II .l по А. В есе 3~, с които има тиnоло гич еска
от Марково (обр. 1. 5). Любоnитно е. че почти точен

началото на Х докъ м средата на

се вместват и артефактите от груnа

близост вторият екземnляр

а налог на нашия паметник е единствената брадва от желязо от Кам потехар, ЮЗ
Испания. От Балканите най-близки от тази груnа са брадвата от Омарчево и
Синсимион . Румъния. и в nо-малка степен екземnляр·ьт от Ин сула Банулуй (срв .
обр.

\. 5

и

\. 6-8).

Изхождайки от тези аналогии може да се nредположи , че

брадвата от Марково би могла да се датира в интервала Х- VIIIв. 39 За съжаление
л илсата на данни за конкретния контекст на находките не nозволява евентуалното

им синхронизиране н пр. По со чените аналоги~t за паметниците от Марково
подсказват, чете биха могли да са резултат и от контакп1 с Егейско-Анатолийската

област. опасредствани от Южна Тракия. Марково се намира в район , в който се
пресичат пътищата , идващи от Източно -староnланинските проходи към Северо
източна Тракия и тези водещи от В арненски я залив към хинтерланда.

Сред ново n убликуваните оръжия от колекция та на Ш у менския музей опре
деле~• интерес nредставлява и една двойна желязна брадва от района на с. Пет
могили, ·шуменско (обр. \. 17). 40 Тя не се вмества в пtnолоrията на крито 
микенските двойни брадви и техните балкански. къснобронзови деривати.~• Н о.
за сметка на това, откриваме точна аналогия от бронз о Централна Анатолин.
Интересно е, че еnонимният екземnляр от Емирдаг (обр. \. 18), както и вариантите
нзвестни от К юлтеnе 11 Тарсос. се датират в първата половина на li хил. пр . Хр. 41
Нах одката от Пет могили подкрепя идеята, че през целия период на Ранножеляз
ната епоха, до създаването на гръцките колонн11, траките от крайбреж~tето между
Варн а 11 Калиакра и техният хинтерланд сн имали nреки контакти с Анатолия .

Закавказието и Сиро-палестинското крайбрежие. Разположението на местонахо
дишата на кръстовидните брадви , фибулите и двойните брадви, имащи реnлики u
Тракия, очертава най-общо трасето на пътя. който от Раннобр онзовата епоха
свързвал черноморското крайбрежие от района на Синоnе-Амисос nрез централ
на Анатоли я , ·'Киликийските врати" на план11ната Тавър с Тарсос и п о киликийс
кото крайбрежие на юг към С и рия, Финикия и Палестина (вж карта

1).43

Вероят

ността nрекият път nрез Ч ерно море от С11ноnе покрай Крим ския nолуостров към
северозаnадния бряг на Понта да е бил познат на местните мореплаватели още
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nреди гръцката колонизация, отдавна е аргументирана в литературата. 44 Изложе
ното дотук nодкреnя с нови, конкретни факт:И таз и идея.
Към nосочените по-горе паметници би следвало да се добави още едно

интересно свидетелство за контактите на Североизточна Тракия с Близкия Изток
- златната куnа от о. Белене. Датировката й, изведена на базата на паралелите

извън Тр акия, е най-вероятно

VIII-VII

в. пр. Хр. Технологическите й белези.

обаче. не изключват произвежданетой в близост до мястото на депонирането. 45
Възниква въпросът за характера на контактите. довели до появата на
разгледаните артефакти. В литературата вече съществуват модели, в които се

разгра ничава значително разнообразие от възможни причини за nоявата на
nредмети, характерни за една култура в друга среда.•~ Вместо механичното
"разnространение" nо-конкретно е да се говори за "контакти". Зад тях обаче може
да стоят "разузнавателни (и/или разбойнически, пиратски) походи/п ътувания" и

свързана с тях " nлячка "; "натурална обмяна (бартер) "; "размяна на подаръци";
·'ритуално nосвещение''; "миграция или имиграция на занаятчии .. ; "колониза
ция "; "тъ р гови я , основана на еквивалентна основа (покуnко-nродажба)." В

рамк ите на самата търговия (респ. размяна) се разграничават нив а: -локална; 
интеррегионашrа; - далечна/международна (long distance trade) със съответните
особености.

В конкретната ситуация следва да се имат nредвид някол:ко условия. Част от
находките, разглеждани тук, които могат да се датират в самия край на II или
началото на

1 хил.

пр. Хр. са свързани с време на криза на бронзовото производ

ство в Тракия и регионите на юг и югоизток от нея и утвърждава не на желязото

като основен метал . След края на Хи особено

JX в.

пр. Хр. желязното nроизвод

ство е усвоено в целия визиран регион и се стабилизира nроизводството на

изделия от бронз. През

Vlii- УП

в., на фона на

интензивни колонизациоriни

процеси в Средиземноморието, те че и съответно взривосбразно обмен на стоки и
идеи , изчерnващи в различни комбинации описаните варианти на контактите.

като се имат предвид различните нива и специфики в социално-икономическото,
nолитическото и културно развитие на племена и страни от мегарегиона. ~ 1 За
Черно море обаче, до средата на

VII в.

пр. Хр., няма ясни археологически(!) следи

от колонизация на мореnлаватели, nроникнали през Пропонтида. Поне разбира
на като находки 1~ находища на керамика от егейски и източносредиземноморски
nроизход. 4~ В този смисъл. възможността за разгра~rичаване на вътрешночерно

морски контакти в nървите четири столетия на

1 хил.

пр. Хр., е тема значима и

перспективна.

Я. Боузек смята, че желязото и солта са били много важни в локалната
обмяна (респ. търговия), но не са били nредмет на далечна (презморска) търго

вия ,49 докато със сигурност търговците от Средиземноморието винаги са имали
интерес към редките метали

-

мед , калай, злато и сребро. Ако картата на

основните находища на тези метали в Европа и Мала Азия (карта 2, без среброто)
е вярна, връзката. респ. търговията на СИ Тракия с Централна Анатолия не е
особено логи~IНа. "Експорт'' обаче на злато (от Трансилвания?) и евентуално

калай или бронзова суровина (от Бохемия и Трансилвания ) чрез пристанищата
(респ. тържищата?) на Северозападния Пон т е доnустим. 50 Може би слитъкът от
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Калиакра (втора пол.

(43%) е бил

II хил. np. Хр.), съдържащ злато (32%),

сребро

(18%)

и мед

приготвен да замине на Юг.

От друга стра.на , за появата на nоне част от железните сеgива и оръжия в
Североизточна Тракия , по аналогия с процеса на въвеждане на желязото в
културата на Гърц1ия, бихме могли да предположим , ч е са резултат от имиграция
на м айстори от АНJатолия. 51
С р и ск да прозвучи изненадващо, ще представя едно пр едположение относно
суровините, а вероятно и nродукц ията. които са правели постоянно района на

днешна СИ България (лишена от метални залежи) контактна зона с пунктове за
размяна на различни суровини и изделия, водещо от своя страна до снабдяване с
всич.ки необходими количества метали и развитие на местни центрове наметало
обработване. Още от Халколита богатите и достьпни находища н а висококачес

твен кремък в Лудогорието са способствали за развитие на добив и разнообразно
производство на се:чива , и за селското стопанство , и за занаятчийското производ

ство. Няк ои от ТЯ J< са запазили своето практическо значение до индустриалната

епоха. 52 На таза б;аза , вероятно от съседите си на юг от Хемус и от Карпатите,
ж ителите на район1 а са си набавяли в значителни количества мед и злато, а по
.късно и бронз. За Халколита най-блестящ пример е некрополът при В арна. За
Къснобронзовата епоха има данни за няколко производствени центъра в днешна

Североизточна България , обединени от Н . Чер ньi х под името металургичн о

огнище Дичево. 53 При криза н а културата на едн а метаЛна епоха и преход към
но в а , вероятно стой н остта на кремъчните суровини и изделия е нараствала.

Естествен о е част от пунктоветеза размяна и развитие на металообработване да

се намират в крайморските селища с удобни за приставане залив и , както и по
nътищата водещи към хинтерланда и съседните области.
1

ТЕРЕножкин. А. Кнммерийцьi. Москва. 1977, 20; Срв . H ODDI NOП, R. The Thracians, Lo11don, 1981 ,
84-85; BouzEк , J. Gree:ce, Anatolia and Europe: Cultural interrelations during the Early lron Age.
(Studies in Mediterranean Archaeology, vol. СХХЩ, Jonsered. 1997, 44-45.
t Вж ToN cEvл, G. Chr•onologie du Hallstalt ancie11 dans la Bulgarie dtl Nord-Est, Studia Tl1racica,
5, 1980; ГЕРГОВА, Д. Постижения и nробле~ш в nроучването на ранножеляз ната епоха в Тракия .
- Археология , 1986, .3, 11-12 с л ит.; Стоянов, Т. Могилен некроnол от Ранножелязната епоха.
Сборяново , I . С . 1997, 74-85. 164-167 е л ит.
; Pt.EINER , R, Die Wege <Jes Eisens nach Europa. - ln: FrUhes Eisen in Europa. Festschrift Walter Ulrich zu
seinem 70Gebursttag. Scll1affhausen, 198 1, 115-128. АЬЬ. 4, 11. Интересно ела сеотбележ11 , че в картата ,
отразяваща разnространението на наi1-ранните железни nредмет11 в Евроnа(АЬЬ . 4) П леннер не
е отбелязял сnомеиаТJате в текста(s . 11 6) мечове от Тоnчий . Поnово , Омарчево и нож от Сава
Цонева ; Срв . Pt.EINER, R. La pcnetration du fer dans la splн~re cult\Jrelle gгecque, thrace et vcneto-illyrieпne
-Dialogues d ' histoireaюcienne. 8. 1982. 168- 192, lig. 1-2. В тази nубликаuия . може би писана nо-рано
от nредходната , не са споменат11 изобщо железни артефакт1~ от тери торията на дн. България ;

Срв. BouzEк. J. Ор. cit.., fig. 22. К'Ъдето от всичю1 страни в Югоизточна Евроnа е nроnусната само
България , респ. тази основна част от древна Тракия .
- Стоянов. Т, Цит. съч . l бб.бел . IЗ-15 .
~ Вж

MOLL.ER-KARPE, А. Hethitische Dechsel. - lstMitt, Bd. 40, 1993, 227-234.
• WEssE, А. Die Armcheneilc der Alten Welt. Ein Beitrag zum Beginn des Eisenzeit im Ostlicht:n
Mitteleuropa.(Universitaitsforschungen zur Pr!!historischen Archaologie. 3), Bonn. 1990, 9-72, Taf. 1-22,
Karte 1, 3-5, 19.
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· 1bldem, 60-61.

о

570, Tar. 22.
N. Koz.man Deresi Mevkjj(Sarkбy. Tekirdag) Maden Buluntulari. - ln: Readings in
Prehistory. Studies presented to Halet yambel. lstanbu1. 1995. 217-23 7. Levha 6. Тук няма възможност да
Sлvлs НлRмлNклvл ,

i

се разгледа в пълнота хара"'Тера на тази нахопка, както 11 въпросаза калъпа за отлtfване на брадви
от музея в Смолян(бел .

7).
\Vesse. А. Ор. cit .. Karte 2-5.
111
HлNSIH. , В. BronzeneGriffzungensch,verteraus Bulgarien. - PZ, 45. 1970. Hft. 1. 26-41. Срв. и Bouzeк ,

9 Вж

J . Op.cit.,I04.cmп. вбeл.l-7.

\Vesщ А. Ор. cit.; VuLPE, R. Die Axte und Beile in Rumfulien 1-11. - PBF. Abt. IX. Bds. 2; 5. Milnchen.
1970; 1975 ERКANлL. Н. Die Axte und Beilc des 2. Jahrtausends in Zentralaпatolien.- PBF. AbL IX. Bd. 8.
MUncl1en, 1977: MIRON. Е. Axesand Adzes from Canaan. -PBF, Abl.IX. Bd. 19. Sutlgart, 1992: ZERA\'ICA,
Z. Axte und Beilc aus Dalmatien und anderen Tcilcn Kroatie11s. Mo11tanegro. Bosnien ш1d Herzegowina. PBF. Abt. lX. Bd. 18. Stuttgan. 1993: etc.
11

12 Атлнлсов . Г. Тракийско въоръжен~tе от фонда на Истори ческн музей Ш уме11 .

от древна Тракия. Ш уме11

В : Въоръжеюtе

12 173. 121 72) са еднакв11
- дълж . 27 см, шир. 7,7 см . Третата(нкв . 121 76) е с близк11 размери - 25.3 см , ш•1р . 6 см .
1' П лк ТАМ. 50. Nо-обр. 43-44: дълж. съотв. 11 ,5 •• 29,5см .
"ДетЕВ, П. Две тракийски брадв 11 от Южна България. - Археология , 1966, 3, 54, обр. 1-2.
1s Николов, Б. Коле"'Тнвна находка от железнн предмет11 от хал щатската епоха до гр. Криводон ,
Врачански окръг. - Археология, 1970, 1, 51-53, обр. lа-д -2а-б . По реда на представяне, първите
5 nамеп1ика са брадви. Тъi1 като авторът не е оnисал ъгъла на заточване 11 не са nредставени
1995.51.

о -обр . 45-46. Двеотбрадв11те(ннв .

nрофили на изделията, без автоnсия не би могло да се каже ЩIЛ \1 някои от тях не са тест1 .
Последнитедва паметника (обр. 2а-б у Б. Николов. тукобр . 1. 15- lб)са посо•1ени катоllЛета. Това
сс оttжда добрсиотtt люстрацнята . Всроя1 но nорадн недоглеждане 11.'1и лош nреводотбъ.'1rарск11 ,
тези сечива са представени у А. \Vesse (Ор. cit.. о 170-171, Taf. 23) също като брадви. Засега. не
са м11 известtнl кръстовидниJ]Jlета от съседните области tia БаJU<ансю1я nолуостров . Самюп факт.
че в Тракия сс появяваттри фу!iКuнонално различи в кръстов1щнн сечива - брадви. тесли ~1 длета

е показателен за вероятното изработване на тез11 п1nове в местнн работилници .

53-57, обр . 3-5 .
750-650 r. пр. Хр . През 60-те год1mи за начална дата на Ранножеляз ната епоха
се приемаше все още Средноевроnейската хро нология- ок. 800 r. np. Хр. След nромяната на
хронологията в синхрон с Егейската периодизацня 11 хронолоt ·ия, актуализиравата дат.t за
брадвата от Новоза горско бн следвало да се измест11 към Х 111111 X-IX в . np. Хр .
1" Н нколов. Б . Цит. съч., 57. Датнрането бе неправилно , от методологнческа гледна точка . rьi'i като
бе основано само на датата на к11ебсла от юзда. nри това. чрез късt-tо датнранн nаралели от стеnн t•e
ва Северното Черноморне. К11ебели от този тиn в Централ на Евроnа се датират към Vl l l в. np.
Хр.
срв. РА ТЕК , Е. Zum Obergang von der Urnenfelderzeit zur Hallstattzeit in TransdanuЬien. OberЬiick
Uber den heutigcn Forschungsstand. - ln: Hallstatt Kolloquium, Veszprem 1984. Budapest. 1986. 165-167.
Taf. 2 л. 6-7, ТаГ. 8. Срв. J. CнocнoRO\VSKI Ekspa11sja kimmeryjska па 1ere11y Europy Srodko\\·ej.
Кraky\v, 1993.65, Rys. 3.(1X-V III в. пр. Хр .).
Освен кръстовиднитебрад,ви, ко~tто генетнчно носят по-ранна дата, към дата не по-късно от Vlll
1•

П лк тлм.

17 П . Детевядатнра

в . пр. Хр. со чи 11 единttятот върховетеза коnне(Н t-tколов , Б. Цнт. съч, 55. обр. 5а). който има точен

nаралел от гроб XXVII при Атинската агора, датиран ок. 900 г.

np. Хр. Той съдържа кръстовндна
1. 1О) 11 ю1струмент близък
Die MetallbeigaЬen der frtlheisenzeillichen

брадва много блюка до n1,рвата от Криводолската находка(тук обр.

до клина в този комnпект

- вж M O LLER-KлRPE, Н .
Kcrarneikos-Gr.iber. - JDA I, Bd 77. 1962,64-67, АЬЬ . 28.

Късната дата за цялата находка от Криводол беше възnриета

-

nърва nоловина на

19 И стоrия НА

VJ в. пр. Хр .
БълглРия. 1, С. 1979, 138.
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11 от ToNcevл, G. Ор. cil., 105-108

Татко СтояноВ, КОНТАКТИ НА СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРАКИЯ С...

:о Н иколов. Б. Криводол - дрсвнн култури . 1984, 11 .
11 Sтоrл , А . The Beginning of l roп Techпo logy i11 Romnпia . - l п : The Bronze Age - lror1 Age
Transition in Europe. BAR. l п ter ntшonal series, 483(1). 1989. 48. 51 , 59 lit.
н HANSEL. В. Bcitr!igezur regio11alen und clн0110Iogischen Glicderung der Alteren Hallstallzeit ал der Untereп
Do11au. (Beitr!tgeZLir Ur- und Frtihgeschichtliche Arch!tologiede.c; Mittelmeer- Kнlrurraumcs. Bd. 16). Вопл.
1976. 160-161.
" WE:>sE. А. Op. cit., 144, No 175-176.
1' Grмв LITAS. М. BronzeAge Cultures in Central and Eastern Europe. Paris-H ague-Londoп , 1965. 232.
15 WESSE. А . Ор. cit ., 143-144. No 177 я кл асифrщrrра във вариант 2 щt тrш 111 . 1 С , f/0 като се има

предвrш възстаfювката nрем ежена в румъr~ската . 1в rература . тя с по-блнзка до тези о1· Бърлад
~~ Обр0411ще- вж BлDER , Т.

Dic Fibclп in Rumilnien. - PBF. Abt. Х 1V. Bd. 6, MUncl1en. 1983. 18-20.
55. А -10: Срв . Sто1л. А. Ор . cit. 48. 51 1it., fig. Ч .
26 В ис . 27 см. ш11р. 6.8 см . Срв. бе. 1 . 12.

ТаГ.

2' Неnосредствено на север от устието на р. Б:пова . на ч11i1то ляв бря1· е с. Оброчище. между

курорта Ал бена и Балчик . е IIМLIJIO сел нше от Ранножелязната епоха . За него и Круни-Диоюl ·
соnол Вж. Бо&Ч ЕВд , Л.. Археологи•rеска карта на Толбухннсю1 окръг. С . 1973. 22-24. Условия1·а
за заселва11е nри Круни-Дноннсоnол 11с са б н.rт вннаr1-1 фаворизtrранн от обнл тпе подлочвен 1 1
вод11 - вж Дим~1тrов . М . Укрепленшrгн щ1 Дноннсепош1с-Карвуна. - В : БаЛ 'IНк - древност 11

съвремие, Балч11к.

1990. 25-26,

бе!l.

1-4.

За сел ище с ф)'IIKltiHI

nоявата(?) на Кр) 1111- ДноннсоnО.111С свндстелстват над

1ОО

mt

търговско средище отnредн

броя от

T.liap.

Й оРдлнов, И . Нумнзматнч11ата колекция ~111 Археолоrнческня музей Балчнк

стрет1-nарн.

-

вж

11сторнчески 11звор

за нсторнята на града 11 окол ностите му . - В: Балчик - древ~1ост 11 съвремие, Бал•1ик. 1990, 4951 . Река Батова, коя1·о в древността ебнла по-пълноводна. вероятносбила nлавателна в долното
с11 TC'ICIIIIC. Указаш1е за това е нзрнчното ii споменаване nриизброяването на nрнс·rанищата no
брега, както 11 прнсъствнето ii на ранн1гrе rсоr'})афск 1 1 карти . И мето ii с Zyras. Вж. BESEVLIEV, В Die
Erstc Н istorische Karte \'Om Scll\\•arzen Меег tmd seiner \VCStlicheп KUste. Thracia Pontica, 11, 1985.
46-46,
1

~ От Каварна nронзхожда желязна брадва тип кеJrт. която Г. Тончева датира X I - I Xв. пр. Хр .

ToNCEVA , G. Ор . cit., 52, Pl. Х 1 Х . 7. За п.ве nодобнн , новоnубл11куванн железнн брапви от с. Граднще
11 с. Жълъд, Шуменско вж : Атлнлrов . Г. Цнт. с1.ч .. о 47-48. без nрсцюнра~1а дата в рамкнrе 11а
Ранножел язната епоха.

·• БоБ ЧЕВА. Л . Цнт. С'Ь4 .. 40-41 : Джнт·ов. Г. А . Б АЛК.-\НС'КА, М . й ос нФо вл Ка111 1акра. 1. Креnостно
1990. 9-1 О с .rн1т.
ЗО П о южл но в , К. Дат11ровка на камснr1нте котв 1 1 с 01 вор11 от Българското Черноморис nостr1ження н проблещ1 .- Архео.rrо гня , 1989. 6-15: СъщfiЯ Общес·гво 11 държав1юст у траюпе.
С. 1998. 106 - 122 : TOIIЧ EBA , Г. Н овнда111111 за нрговията по Черноморското крайбрсжне nрез XV11V в. пр. н.е. - Векове , 197 3. 3, 17-24.
) l МнРч Ев. М .. Г. Тонч ЕвА. Д . ДимитРОв Бюоне - Карвуна . - ИДАД, 12. 1961 . 26-27. Сnоред
Влснлrш . В. Ч11ракм а н .- Векове, 1985, 3, 23 , nрез Ранножелязната епоха " ... ~1а Чиракман 11 в
•1еrовня раi1он е нмало едно uеrпрално 11 някоJJко други траюti1ск11 сел ища" . Археологнчесю1

строителство . С.

материал н документнратсслище отранната фаза на Ранножеляз~1ата епоха 11 nри с. Божурсц(ок .

3 км

ЮЗ от Каварна) - вж Бон Ев , А .. Т. Димов Прнноси към праистор11ята н а ДобруджА .

Векове.

1985, 2. 39.

н ГЕОРГН ЕВА, М Фнбули от старожелязната епоха във Варненск11я археологнчсскн музей . ИН М В , 29(44), 1993(1997)19-20, No 27. Табл . IV.27. Срв . Стоянов . Т, Могилен нек роnол от
Ранножелязната епоха . Сборя11ово. 1. С. 1997, 74-80. No 129-130, Табл. XVII1 . XXIV.
;1 ГЕОРГИЕВА . М . Цит. съч . От Оброчище лроизхождат 11 четир11 масив ш r железнн двоi1нн брадв 11
Атлнлсов. Г. Цнт. съч . . о 51 , Инв . No 12180, 1277, 12181 , 12179. Ако прнсмсм , че сходството с
бронзовата брадва от Рояк. Проваднi1ско. латrrрана в Къснобронзовата enoxa(oк.X 1 V-X III в.) ,
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е основание за датиране в началото на Ранножелязната епоха. брадв11те от Оброчище придо
биват важно значение за характеристиката на тракийската култура в района . За тиnологията

и датата вж B ucннoL.Z, Н.-0. Doppclaxtc und dic Fragcder Balkanbczichuпgcn dcsAgaischcn Kulturkreises.
- ln : Poulter. A.(ed.) Ancient Bulgaria. Papcrs presented to the International Symposiurn on the Ancient
History and Archaeology ofBulgaria. Nott·ingham, 1983, Part. 1, 79-80 lit .. No 54 . АЬЬ. 19. 21 f.
>• ГЕОРГИЕВА. М Цит. съ ч .. 21. No 1(Долище, Варненско). No 2(Ки ч ево. Варненско). No 22(Църква.
Добрнчко) , Nо 23(Североизточна Бъ л гария). No 25( Просечен. В арненско) , Табл . l. 1!1-1 V;
OEORGIEVA , М . ribules pre-co1oniales de 1а сбtе ouest-pontique. - ln: Proceedings of the First lnternatioпa1 Poлtic Congress, Varпa 1 997(iп print). Особево интересви са фибулата от Пресечен.
Варненско и новопубл икуваната от B apнeнcкo(Georgieva , М . 1997) , които имат nаралели сред
находки от Ю гоизто чна Анато.rrи я , Сирия, Асирия , Финикия~~ Палести riа - вж STRONACH, О. The
deve1opment of tl1e fibu1a in tl1e Near East. - Iraq, vo1. ХХ! , 1-2, 1959, 195-200. fig. 7.6, 9.5-7.
35 WESsE, А. Ор. cit., 30-32, АЬ Ь . 15-16, Karte 5; ERКANAL, Н . Ор. cit., 5- 12, Taf. 2-4, 8.
36 WESsE, А. Ор. cit., 147, No 203, 206, Taf. 23. Към бронзов 11те nам етни ци от група Н .А 1 трябва
да се добавят и два екземnляра от района на устието нар . Халис - DENGATE, J. А . А site Survey
aloпg 111 е Soth Shore ofthe B1ack Sea . - !п : Proceediпgs ofthe Xth lnternational Congress of Ciassica1
Arc11aeollogy. Ankara 1973. 1978. vo1. 1, 254-256. llls. 6-7 . Р1 . 67. Fig. 13.
н \VESSE. А. Ор . cit .. 168. No 202. 207. 209-214. 216, Taf. 27, АЬЬ. 55.
3~ WESSE. А . Ор. cit .. 166. 168, No 223. 174, 180, 193, 143-1 46, 182, Taf23, АЬЬ 55. По-горе(бел . 15) вече
бе nосочено, че nогрешно No 170- 171 (тук обр. 1. 15-16) от Криводол. к011ТО са длета. са вкшочени
в класификацията на брадв~rте и теслите.
39

Вж бел. 17. Срв. WESSE, А . Ор. cit., 144. За брадвата от Свнсимион вж SтorA, А. Ор. cit .. 48, Fig.
4. 2. От Марково nроизхожда и една желязна двойна брадва , сходна със сnомеватите четири от
Оброчище(вж бел. 33) - АтмrАСОВ, Г. Цит съч, No 51, И вв . No 12386 .
•" АТАНАСОВ, Г. Цит. съч .. No - обр . 42. Дълж . 28 см .
•, B uc ннOLZ , Н . -0. Ор . cit., 52 , апm . 27 , АЬЬ. 8 d.
н ERKANAI., Н . Ор . cit.. 21-22, Taf. 6, No 66-68.
н За nыя nрез Анатолия вж FRENCH, D. Mycenaeans in the Black Sea? - Tl1racia Porнica . 1, 1982,
21-281it; MACQUEEN, J. The Hittites ar1d their coпtemporaries iп Asia Minor. Tames & Hudsoп, 1975,
93-94; OURNEY. О . The Hittites. Baltimore, 1964, fig. 1. Този nът е най-краткото разстояние между
Средизимно и Черно море.
.. ЛАЗАРОВ, М. П отъна лата флотил ия . С. 1975. 86-89: Вж и доклада наМ. Лазаров в на стоящия
сборник.
45 За датировката и интерnретацията - Стоянов. Т. Една хиnотеза за златната куnа от Белене.

- В : Боговете на Понта , 2. Варна. 1999(nод nечат). В nървичната nубликация - ЛлзлРОВА, С.
Златен съд ото. Белене. - ИМСЗБ , 20, 1993,261- 263 - куnата е датирана XII-Xl в. пр. Хр.

~6 Срв. FRENCH. D. Ор . cit., 21-281it: Сошs . J. Tl1e Europeaп Iroп Age. Lопdоп, 1984, 14-1 8: BouzEк.
J . Ор. cit.. 210-2141it.
47 Вж Sн ЕRRАТТ, S. ANO А . Tl1e Oro\vth oftl1e Medilerraneaп Eco11omy ir1 tl1e Early First Milleп11ium
В С. - World Arcl1aeology, vol. 24, No 3, 1993, 361-378.
·~ За дискусията по nредколониал ните контакти и най-раннитеколонии вж nоследно: TsEТKHLADZE.
О. Oreek Co lo11isa tioп of the Black Sea Area: Stages. Models апd Native Popul tioп . lп :
Tsetkl1ladze, O.(ed.) Oreek Co loпisat ion of the Black Sea Area. Historical I пterpretation of ArciJaeology. Stuttgart, 1998. 9-66.
~ Един nасаж от Одисея(!, 18 1-1 84) обаче, свидетелства , че и качествени (стоманенrr) железни
9

изделия са бил и обект на nрезморска търговия.

Яl Срв BouzEк, J. Ор . cit., 21 О. fig. 245: Ср в . MACQUEEI\', J. Ор . cit .. 41
Анатолия вж BELLI, О. Tl1e proЬlern of ti11 deposits iп Aпatolia апd

\Vritten sources. -

ln : Aпatoliaп

1it. За източшщите на калай за
its пееd for ti11, accordiпg to tl1e
Jron Ages. 2, Tl1e Proceedings or tl1e Second Aпatoliaп lron Ages
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ColloqLtium, lzmir 1987(8ritiSII

lпstitute

За залежите от мед, злато . сребро

11

of Arcl1aeology at Апkага Moпograph No. 13), 1991 . 1-9;
DEJESus. Р. Metal resources in Апсiепt Anaюlia. 

олово вж

AnSt,28.1978.97-102.
SP. The appearanceof lron in Greece. - Atl1eпs Anals of Archacology, 1970. 2. 288296; срв BoARDMЛN. J. The Greeks Overseas. Tl1eir early colonies aod Lrade. Tl1ames & Hudsoп. 1980.
55-60
,, СКi\КУН. Н . Развитие nро113водства в эnоху nа11еомсталла в Болгаршt .- Pulpudeva. 6, 1993, 152164. Ч рез nетрографскн аналнз е доказано. че nрез хмколиrd кремък от СИ Бът·арttя е бнл
ексnортиран в дн . Молдова 11 Украйна; Още nо-11нтересна е 11нформация rа за нах<>шtще-rо np11
jJ Вж l лкovJDIS,

с. Крива река. Ш уменско. където се npeдnoлat'a едва от халколи1'Н11't'С работилници за кремъч1 111
сечнва(срв . Тодоi'Овл.Х. ЭнеолнтБол гарин. С.. 1979.40; СКi\кУн, Н . Uи t . CЪ•t . , 164). Там , 11 nрез 30те години на нашия век " Местни cncцttaлиcтtt намират крсменните жttЛitll ги ексnлоатират ... CJ ICд

това в селото ... сс очуква и nолучават ... сnециашtи силно юострени кремъци за дика~1и ... Тс-Jн
t<ремъuи , които търговци закуnуват 11а самото място , се разнасят 11з uяла Бът•rарliЯ и дор11 вън
от България: в Ромъния. Турц11я и др . "- Млl'ltнов , В. ДсJtи -орман(южна част). Обласню
географско изучаване. С., 1941. 102, 150.
1

ЧЕРных , Н . Горноедело 11 мстмJtурrия в древнейшей Бortr"dplш. С.

1978, 183-185, 250-253, p~tc.

за термините с. 17. Черннх дели огнищата на металургични и металообработващ11. като
nърви1·е означават тоnене на рудата н обработване на ме·• am1. а вторнте обрабо;ване Н<l вече
OTJI ЯT метал . От •·лсдна ·rоч ка на семантиката rръLtката д)Mtl "метал-ургия" озн11чава 1'1 двете
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OC HOBНII

груnи TCXHOЛOПI'IHII

оnерацни .

Картнрането на находк11тс 01 Къснобронзовата

cnoxa в

Мунтсн11я, неnосредствено на север от

Дунав , ясно nоказва връзката с Карnатск11я басейн - вж TRoнлNI. G. L 'cmploi et le travai ll des metaux
.:ntre les XV!•siecles av. n. ere.- Pulpudeva. 5. 1986. 184- \94. карта - fig. 1.
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..

ТНЕ

CONTACTS OF NORТНEASTERN ТНRАСЕ
WITH ANATOLIA, CAUCASUS AND ТНЕ NEAR
EAST DURING ТНЕ EARLУ IRON AGE UNТIL
ТНЕ ТIМЕ OF ТНЕ GREEK COLONIZATION
Totko S toyanov

( S ll flli7Ull')')
Tl1e paper is based on some t"ecently puЫisl1ed iron artefacts from noгtheastem
wl1icl1 are infoпnative abo ut the early stages of the acquisition and developtnent of the iron industry iп Thrace. as \vell as aboLit the 1·elations \Vitl1 Aпatolia.
Сансаs н s апd tl1e Nею· East, tl1e area supposed to Ье the primиry heat"tl1 of iron
teclщology in the Aпcient Woгld. They ar·e insrг шnerн s and/oг artns kпоwп in the
specialized liteгature as и-штiоп ог lugged axes and ad::es. Тlн·ее of thetn wеге received
iп the museum ofShoumen from tl1e village ofOb1·ochishte, Dobгicl1 distt·ict. two moгe
from the vi\lage of Markovo. Shoшnen district. Otheг finds typological\y compat"able
to them and dated back to tl1e early stage of the Early It·on Age ar·e also know11 from
southeastem Romania and southern Moldova. This group of Ллds is а t·eally valuable
souгce of infoпnation because no archaeological data is availaЬie аЬонt similar bronze
aгtifacts fro m this peгiod , \vell kпo\vn in Asia Minor and its eastern adjaceпt regions.
Т11е fact, tl1at the village of Obrochishte is situated very close to the seasl10re and to tl1e
three coпvenient hагЬоtю of classical titnes - Dionyssopolis, В уzопе and Ti1·izi s. is а
good гeason to sнppose tl1at tl1e appear·ance of the axes is а result of sea-bo1·ne t~·ade
\Vith ПOt"thern Ar1atolia. Tl1is idea is suppo1·ted Ьу aп other groнp of 1·ecently published
1netal objects - se,·eral fibнlae discover-ed пеаг Vaгna ( ancieпt Odessos). They l1ave tl1ei1·
parallels in ceпtral а пd soutl1eastel'11 Aпatolia and in some t"egions to the East of
Transcallcasus and Levant as \vell .
A110tl1er problem. pused Ьу tl1e aнtl1or, is tl1e natш·e of tl1e contacts as а resнlt
of which the aгtefacts ш1dе1· coпs ideratioп appeared iп Thrace.
Bul gaгia,
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Лю б а Огненова -Маринова

ТЕРАКОТ А ОТ МЕСАМЕРИЯ
ПОРТРЕТ НА АРСИНОЕ

lll

Всред теракотите, открити в Месам брия, привлича внимание с размерите си ,
моделиран ето ~1 особено с портретните с и черти ед на глава на млада жена (обр .

1). 1

Открита случайно на морския бряг, тя е достигнала до нас отчупена в основата на
шията от останалата , загубена част на фигурата. Максималнатай височинае

12 см.

Модели рана без шаблонна матрица, тя е куха отвътре , но стените са дебели 1 до
2 с м . За разлика от nредната л ицева страна , главата отзад е само налепен а.
Теракотата има светло кафеникав цвят отвън и си13 от недаизпичане отвътре.

Пр едставената млада жена е наклонила и извър н ала леко глава надясно.
Косата, разделена н а прав път и пристегната с панделка. разкрива лице с nрия тен
овал, с високо чело , едри. леко изпъкн ал и очи, малка, месеста уста, а носът с лека

гьрбица е капризно изострен на върха. Подаващ ите се под прибраните коси уши

са пробити за обеци. П о шията са представени изряза ни венерините гьнки.
Теракотата от Месамбрия намира аналогии всред група теракоти , из образя
ващи млади жени , отнасяни към 111 в. пр. Xp. ,z между които е и бюстът на млада
жена от Приена (обр.

2-3). 3

И тази теракота е моделирана без калъn , има същите

пропорции като месамбрийската и представя същия тип млада жена. Ч елото,

оч11те, устата , брад11чката , шията и прическата са съw11 те. М ладата жена от При ене
има

ле к о

по-удължено

л ице

и

при

моделирането

на

но са

не

са

предадени

гърбицата и капризно ютънения т край . Тез и отклонения може да се дължат на
интерпрета цията на керамопласта на същ ия образ.
Физиономична прилика с теракотата от Месамбрия и същевременно с тази
от П риена , установяваме и в една миниатюрна теракота- глава на м о ми t1 е (ви с.

2,9

см), от частна колекция в Амстердам (обр.

и дентифицирана с nортрета на Арсиное

IIJ

4). 4

Тази глав и 'IКа-n ортрет е

и е привлечена за сравнителе н

материал при определя нето от Берил Бар-Ш арар на бронзовия бюст н а млада
жена от fн l cl'utn (обковка на възrлавниuа н а легло) от Антикитера (обр. 5-6). 5
Това изследван е . с nривле чения сравнителен

мате риал, ни подnомогна за

иденти ф ицирането на нашата теракота- портр ет от Месамбрия . При съпоста
вян ето на бронзовия бюст от Антикитера с теракотата от М еса мбрия nрили
ката е явна.

В сред известните nортрети на Арсиное
Дукале в Мантуа

(обр.

7-8). 6

III е и

една бронзова глава от Пала цо

При този портрет л ицето на младата жена е леко

уд·ьл жено, както в тер акотата от Приена , само nри модел ирането на носа се дола вя
лека гърбица и изтъняв ан е на върха на носа. Тези елементи от nрофила на Арсиное
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III

са най-ясно изразени в nортрета й върху златната октадрахма от Глазгоу,

датирана около

210

г. пр. Хр. (обр .

9). 7

При съnоставянето на nрофила на теракотата от Месамбрия с nрофила на

Арсиное III от октадрахмата уста н овяваме, че линията, очертаваща •tелото,
устните, брадичката и шията съвnада и nри двата nрофила. Формата и разnоло
жението на окото е същото. Каnризното очертание на носа, което виждаме в
октадрах мата. се долавя също в нашата теракота и донякъде в бронзовата глава

от Мантуа , нG се губи в теракотите от Амстердам. Приена и Антикитера. При
nоследния nортрет краят на носа е отчуnен. Тези съnоставяния ни дават основани е
да разnознаем в теракотата от Месамбрия им енно Арси н ое

пр. Хр . и съnруга на Птолемей
Независимо, че Арсиное

IV

Фи лоnатор

111. сестра, а от 217

г.

(221-205).

III е била обажествена nриживе , теракотата има nо

скоро nолитически, отколкото култов характер. Портретът на една nринцеса от
династията на Лагидите издава и връзките на Месамбрия с таз и династия и с
Александрия и Египет. Явно влиянието на Птолемеите през този nериод не се
простира само върху градовете от Егей ското крайбрежие на Тракия , но и върху
тези от Евксинския Понт.

'Mesambria-Mescmvгia-

csscbar. Sofia. 1987. Архсологическн музей Н есебър - Инв. No 2168
z MOLLARD-BESQUES S. Cataloguc rai~onne des figurincs et desrelief's en terrc quitc gr·ecsct r·omains,IJ. Paris.
1963. Р1 .36: \VrNTER. F. DieTypendcrFigurl ichen Terrakotten.l-11. Berliн-Stuttgar1. 1903. No 1256. 1; KosTER.
А. Die griechischen Tcrr-akoten. Bcrlin. 1926. s. 85. Taf'. 90. 91: HюorNs. R. А. Greek Ten·akotas, 1967. р. 116.
Fig.ЗO.

'REлDER , J. Pr·icne. Funde aus einer gr·iechischcl1 Stadt. Berlin, 1983. s. 36. АЬЬ. 16. 17а.

• BлR-SHHARRAR. В. Tl1e Aпticcythera fulcrum bust: а portr-ait of Arsinoc IIJ. - AJA. 1985. р. 689-692.(Coll.
R. А. Lunsingh cheurleer. inv. No 292)
~ IBIDEM . р. 689-692, figs. 1-3.
~ l вrоем . р. 690. figs. 7-8.
7
IBIDEM. р. 690. fig. 4.

Обр.

1.

Теракота

портрет

ua

-

лtЛа.да

Jlceua от Меса.t11брия.
~-----------:~----~

Обр.

2.

Теракота- млада

Jlt:eua от Приеие.
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Обр.

4.

Теракота 

ua .lltO;ttll'le 1/l от A;ttcmepдaм.

портрет

Обр.
,шшда

Арсииое

3. Теракота :uceua от Приеие.

Обр.

5.

Броизов бюст

портрет Шl Арсииое

Ill

Обр. 6. Броизов бюст портрет ua Apczmoe lll
от Аитикитера.

от А итшштера.
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Обр.

7. Броизов 110pmpem
Apcuuoe 1/l от Maumya.
Обр. 8. Броизов 110pmpem
ua Арсииое 1/1 от Маитуа.
Обр. 9. Портрет па Арсшюе l/1
па

върху златиа октадрах.на от Глазгоу,
ок.

А
А

210 г.

ир. Хр.

TERRACOTA FROM МЕSАМВRIА
PORTRAIT OF ARSINOE Ш

Lyuba



Ogпcпo va-Marinova

(Sиттю·у)
terгacotta

head , 0.12 m high , representing thc Quccn Arsinoe Ill is puЬiished in
tl1e article. lt \vas discovet·ed in Messambria on the Black Sea. The modeling and tl1e
portгait features allow us to compare the find with some well kпown representatioпs of
the Egyptian priпcess: а teпacotta bust fгom Ргiепе; а teпacotta head fl'om an
Amsterdam private collectioп; а Ьгопzе fulcrum bust fгom Anticythera; а broпze
portrait from Maпtova and а portнit on а gold coin fгom а Glasgo\v collectio11 as well.
Based on the compar·iso ns , tl1e fi11d fгom Messambria is to Ье cor1sidered undoubtedly
а poгtгait of Arsinoe lii - the s i steг and afteт 217 В С - the \vife of Ptolemy JV
Philopatoros (22 1-205).
5.
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Иван Карайотов

МЕСАМБРИЯ И ВЛАДЕТЕЛИТЕ

НА КРАЙБРЕЖНА ТРАКИЯ
(според uу,шtз.мапшчии датш)
Ч ерноморското кра йбрежи е в много голяма сте nен nредставлява tе1та incog пita. когато се касае за локалн ите владетели в др евността. Една бегла съnос
тавка с тракийската историография на Беломор и ето е достатъ чна , за да се убе
дим, че изследванията за владетелите на Понтийското крайбрежие и особено то 
ва , което се 11амира южно от Балкана е едва в началото си. (Popov-99) Най -мно
гобройни са nубликациите и становищата за тракий ския динз ет Садала и него
вите nредшественици (Galabo,,-50, 7-22: Danov-51, 110-140; Miltailov- 55, J./9-165;
IGBR.J2.307) . През nоследните десетилетия се п роявява интерес към nослед ните
тракийски царе от Одр иския царски двор със стол ица Бизия

(Ognenova-Lazai'Ov,
185-203) . Изводите. които се nравят, в nо-голямата си част са хиnотепtчн~l. Без да

са л ишени от изобретателност, те nродължават да се н уждаят от нови доказател
ства , оn и ращи се на в сич ки възможни истор ическ и на уки, стига те, nряко и ли

косвено, да засягат въnро сите за тракийски владетели, 11 л и царе на други етнн чес

ки груnи , уnравля вали крайбрежните тер~IТор ии и вътрешността на юг, а в nове
чето случаи и на север от Балкана. Затова характерните белез и на няк ои ем исии

месамбрийски бронзови монет11 могат да nослужат, за да се направят съществе
ни изв оди за някои от владетел ите на траките, ~1 в еди н конкрстен случай за пос

ледния келтски владетел в Тракия Кавар.
Ще заnочнем с емисl!я
та бронзови мо н ети с изобра
жение

на

гла ва

надясно

в

ш лем с набуз ~JИЦII върху ли
цевата страна и МЕТА с М в
изв1шката на nелта и - ЕТА
във вътрешноС'па на този т.

н. "а мазонски щит·· (Обр.

1).

П роф. Тодор Герасимов още
в

1950 r.

изказа стано;В11щето,

че лицевото изображен11е на

тези монети ни nредста вя образа на легендарния тракийски основател на Месам 
брия Мелеа

(Gel·assimov-50, 26) .

Едно от основните доказателства на известния

наш н ум измат е наличието на и зображе ния и на други ейкиети върху мон ети ,
като най-голямо з начение той отдаваше на образа на митичния Б нзас върху брон
зов и монети на Бизантион

(Schl;)nel·t-Geiss- 72, 20,
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Месамбр и йските монети с глава надясно в шлем с набузници датират със

сигурност nрез втората nоловина на IV в. П рез последната му четвърт техните
емисии nрекъсват и това може да се свърже с nохода на Лизимах срещу Калатис
в 313 г. пр. Хр. Един екземпляр от този тип ни
843), открито недалеч от Месамбрия в курорта
са от Съкровище I J. намерено в същия райо н . В

е nознат от Съкровище 1 (IGCH.
Слън ч ев бряг, а два екземnляра
п ървата находка тези монети са

заедно с месамбрийски бронзови монети от тиnа · · шлем - М ЕТА в колело с
четири сnици ..

11 три

елинист11•tесю1 сребърни монети: J драхма на Александър

В елики, сечена около
край на

IV в.

325 г. пр.
306-30 \

пр. Хр. (в

Хр.

и

2

тетробала на Лнзимах. сечени в сам101

г. Dimitrov-9П.

146).

В Съкровище

11 от

Слънчев

бряг има два екземnляра от този бронзов месамбрийски тип, а останалите са от
ти па '" Шлем - М ЕТА в колело с четири сnици'· . О ще една моtiета от типа ''Гла

ва в шлем снабузн и ци - МЕТА в пелта'' имаме в голямата находка от месамб
рийската селищна агломерация

np•1 село

Кошарица, което се намира недалеч от

Слънчев бряг. Този път месамбрийските монети са само две , а останалите

nринадлежат на Филип IJ

99

(89) и Александър Велики (10), (ТGСН. 788; Gm·ova-91 .

.П-58). Присъ ств ието на тиnа "Глава в шлем с набузници

-

МЕТА в пелта" е

съвсем естествено, защото съкров11щето е за ровено в самото начало на nоследна

та четвърт от

LV в.

пр. Хр.

Но нека отново се върнем на въпроса дали действително мъжът в шлем t:
набузн1щ11 върху лицето на тези месамбрийск11 монети е тракийският ейкист

(oiкt<Тr1l<;) Мелеа?
Шлемът с н абуз ннци е хар актерен за рещща nортрети~ изображения от ран 

ната е.rшнистнческа епоха. Това е доказателство. че проф. Герасимов не се е излъ
гал, стигайки до извода . че в слу чая имаме 11зображение на мъж. n ри някои

nечати изображеннето трудно може да бъде отл11чено от АтинС:J в коринтски шлем
върху най-ранните бронзови ем иси11 на Меса мбр11я. Това в nовечето случаи се
дълж11 на силна короз 11я ИЛJ.I прекалено дебела патина .
Без да се подценява авторитета на наш1 1 я уч нтел nроф. Герасимов трябва да
се nодчертае. че нал Ji чието на образ на легендарния основател на Месамбрия
върх у ранната емис11я до голяма степен остава хипотет и чно. В се още трябва да

бъдем nредпазш1 ви

11

да се паз им от добавянето на още една легенда към тази,

която дапt ра от древността.

Бронзовите монети от типа '·Гл ава в шлем с набузннци- МЕТА в пелта··
и мат л ицево юображение, което е твърде бл 11зо до аверса на предходн ия по хро
нология тип .. Атина - МЕТА в колел о· · . Още в Берл инския каталог с преnот
върждение о Histoi"ia Numorum върх у шщето на този ти п е вндяиа ··гла ва на
Апlна·· (HN. 278). В най-н ов~1 те каталози таз 11 11 дентификацня nродъл ж ава да е в
сила (SNG,
277) и шлемът се класнф1щ11ра като · ·а·гическll ... Мненнето на проф.

zx.

Тодор Герасимо в, че върх у тоз 11 тиn м о нети имаме глава на мнтичн11я основател
на Мссамбрия - легендарния тpCtKIIeц Мелеа - (Gerassimov-50. 26. N 15). макар

да датира от

1950 r.

е възприето в по-ранни наши нз следва ння. et също така и в

книгата на колекцнонера Ставр~1 Топалов

(Topalov-95, 80. 11).

който уnотребява

името на ойю1ста под формата • ·мена ...

Идеята на nроф. Тодор Герасимов за юображен11ето върх у лицевата страна
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в nелта" все още не е изчерnала своята оригинал

(Gerassimov-50, 26, N 15.

Т

IV. 2).

Невъзnриемането йот

нумиз матите в чужбина би могло да се дължи на слабата nоnулярност на изслед
ва нето на Герасимов. nубликувано още nрез

1950 в

том

1 от

Известия на народе~•

музей - Б ургас. Освен това самият характер на най-новия каталог на монетите
от колекцията н а Бритиш музеум (SNG, JX, 277) не до n уска коментар по так ива
въnроси. И гръцката нумизматка Ирини Варуха-Христодулолуло вижда Атина
върху лицето на тези монети (CI1rist-45. 106, N!: 11, ll8), цитирайк~1 Head (НN, 278)
и Берлинския каталог (Berl. Cat. 1, 189). В тези nубликации нареверсана този тип
не е разnознат амазо11ския щит. гледан от вътрешната страна, а Христодулолуло
вижда ·'луновидно и зображение на колело, изnъстрено с точк~1 ... Герасимов, под

влиян и е на

Head , също

оnределя реверсното изображе ни е като колело, заобико

лено от зрън•1ест кръг. Само Мартин Прайс в цитираното nоследно издание на
каталога на Бритиш м узеум вижда на месамбрийския реверс ··амазо нски щит.

гледан от вътрешната страна -

inside of Amazonian sl1eld .. (SNG, IXJ, 277).

Тези

nротиворс•1и я в цялостното възприемане на лицето 11 оnакото на тоз и тиn моне

Т11 ни nодтикват да мисш1м. че оnределението на лицевата им страна от Гераси
мов nродължава да бъде актуал но. Набузниците на шлема, конто се виждат nри
на й-добре за nазен ите екземnляри, nродължават да бъдат най-сериозният аргу

мент, за да в·ьз прием аме това л ицево изображени е като Мелеа. Освен това при
най-добр ите екземnляри , както вече изтъкнахме. ясно лн•1и. ч е това е nрофил на
~1ъж, а не на жена и това ни

кара да отидем nо-далече и да сн nрипомним. че и

върху най-ранните сребърни драхми на дорийската колония м ежду сп иците на

колелото има юношеска гла ва (SNG, lX, 1. 266). която вече е била интерnретирана
като образ на ··основателя Менас. или Мелеа - the fLmder Menas о 1· Melsas'' (Hi//-

28, 5-6, N 6

= SNG,

lX, 1, N 277).

Трябва също така да nрипомним и загадъчната

брадата мъжка глава върху най-ранните драхми на месамбрийскат<t метроnоли я
Калхедон

(SNG,

/Х,

J, 84-85) ,

или юношеската глава върху хемидрахмите, дио

болите и оболите на същия град

(SNG, lX. 1. 86-92), които също биха могли да се

интерпретират като образ на ойкиста Калхас.
Все nак биха могли да се изтъкнат два аргумента срещу интерnретац ията на

това лицево изображение като Мелеа. Първото от тях - сравняването с конкрет
но наименувания Byzas от монетите на метроnолията Бюантион (Ge,·assimov-50,
не пасва хронологически, защото типът " Бизас - npopa". както подчертах

26)

ме , се отнася към nсевдоавтономното монетосечене от

Geiss-72. N 2033-2074).

2 - 3 в.

сл. Хр. (Schonel't-

Подобна е и ситуацията в град Томи. където херонзирани

ят ойкист Томас също се nредставя върху монети от времето на късните Антони

Н11

(Pick-Regling, 11, 613 N 25../7-2553, 2554-2559).

Но защо да отиваме толкова

далече? Нал~1 от близкия Анхиало също има псевдоавтономни монети с героя

Анхиалос

(St,·ack-Ancblalos, Nr. 407-409) nрез 111 в. след Хр. Върху тези монети

категорично е изnисано името на nолисния херос или ктистес. В много по-ран
ните емисии на Месамбрия това не съществува, но други nаметници говорят за
nочитан~то на хероси в Месамбрия и за нейния тракийски основател Мелеа.
Вторият аргумент срещу това да видим Мелеа върху разглежданото монет
но лице се съдържа в самото монетосечене на Месамбр ия . Към края на
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Хр. в града се сече отново една бронзова серия. която има на оnакото амазонсю1
щит , гледан от вътрешната страна. При него надписът е МЕ !:А и върху лицето се
появява Атина със звезда върху шлема без набузници. Номин алът е същият к а
то на пр едходни я тиn. Тук тряб
Таблнuа

П ор .

1

Ссл пше

.N'2

Брой

1.

Месамбр11я

2.
2.
3.

Съкровнще " 1\l!есамбрня

4.

Съкровнще "Слън чев бряг

5.

Съкровище "С:rьнчев бряг

6.
7.

Aquae calidae

Съкровнше " Мссамбр11Я

1"
11 "

16
4

Съкровище " Кошарнна "

Хората на Месамбрf1Я

Ахелон

8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16
17
18

Я бълчево

1"
11 ''

ва да се заnитаме: Н има меса~l 
брийците са забравили nаметтн
на хероизирония Мелеа и nрн
бяrват. при възраждането на Tll-

na с а~tазонския

щит , до конвен

2

ционален образ на Атина? В ед

1

на или друга стеnен интерпрета

1

цията на нзображението вър ху

3
48
28
1
1

типа. наре•1ен "Мелеа- МЕТА
в пелта.. остава nротиворечива .

Употребяваме го, за да го разr·
ра11ичим от най-ран.ния бронзов

тип "Атина - МЕТА в колело "

Рус11

1

и защото не можем да предло

Горнuа

жим по-правдоnодоб на хиnоте

Deultuш

2
1
1
1

Apollonia

1

ние

Тоnо.11овrрад

2
1
2
1
2

nредста вянето на пелта върху ре 

Косо вец-Черна моrнла
Бургас

Хасково

Beroe

19

Юrонзто•!На Трак ня

20.
21 .
22.
23.

Philipopolis
Бозвели йе ко

1
2

Odessos
Н еизвестно мест.

всичко

13

136

за от тази на nрофесор Тодор Ге
расимов.

Остава да обърнем внима

11

на обстоятелството, ч е

верса на тез~1 монети е nроява на

традиционната за Месамбри я

хоплолатрия

-

обожествяване

то на предпазното оръжие н а
локални хероси или съседни вла
детели .

до nрин есл и за оцелява 

нето на града nри nревратни и с

торически събития. Тази хоплолатр ия пронизва монетосечен е

то на града от първите емисии на сребърния Т11П "шлем насреща" , сечени през
nървата половина на V в. пр. Хр . чак до първата четвърт на 1 в. пр. Хр. , когато

се сече "Атина със звезда на шлема - пелта" . М оже би именно хоnлолатри
ята възкръсва и nрез римския период , когато върху монети на Сеnтимий Се

вер и Гордиан и Транкв~шина се появява типът "та нц на корибанти с мечове
и щитове•· .

Обращението на монетите от тиnа ' ' Мелеа- МЕТА в nелта" е отразено в
Таблица

1.

Директна връзка с монетосеченето на келтския

uap

Кавар има един месамб 

рийски тип от среден бронзов номи н ал "Шлем в профил (надясно или наляво)

-

келтсюt щит от вътрешната стра на'' с надпис METAM/BPIANQN (прн някои
емис1н1 надписът е ретрограде н) ( Обр. 2). Келтският щит , изобразеы от вътреш-
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ната страна, в българската нумизматична литература обикновено се възnриема

като ''колело с четири сnици в хоризонтално nо ложени е
· ·кръгло колело с четири сnици··

(Topalov-95,161).

(Gerass imov-50.27) и

В най-новия Силогиум на nон

тийските монети, обаче. к ум изматът на Брити ш музеум Мартин Прайс го възn

риема като ''келтски щит отвът
ре". Същото изображение той
вижда и върху един тиn брон 
зови монети наКавар "Аnолон
- келтски щит• ·

(SNG,

IX. 197).

Това nодтиква към идеята за
nряка връзка между емисиите

на Месамбрия и Кавар, покро
вителя на '·черноморската тър
говия'· , т.е. на мореnлаването в

Обр. 2

Черно море. (Polyb. VII, 22).
Още nрез

ехме интерnретацията на Прайс, а nрез

1996

1994

г. възnри

г. обосновахме връзката на този

тиn с царуването на Кав ар (Kш·ayotov-94, 19: Kaгayatov-96, 10-14). Напоследък
това виждане се възnрие и от Методи Манов

(Manov-99, 48).

Трудно е да се определи какъв е шлемът върху '· каваровия тиn" , сечен в
Месамбрия. От добре з аnазените екземпляри се вижда . че той има висок гребен.
nодвижен надтилник и nодвижни набузници. Сравнен с шлемовете от релеф

NQ

1

на стратезите (Venedikov-Nessebre, 82, jig./,2) монетният образец е nо-близък до
изображението на шлема , изобразен вдясно от релефните фигури. Но nриликата
се изразява само с височината на гребена и с релефната волута. Тук липсват ха 
рактерните набузници. Най-близка е аналогията с шлем, който виждаме върху

един от релефите във вътрешността на Светилището на Атина в П ергамон

(Pergamon, 76,

АЬЬ.95). Тук са nредставени два характерни шлема, като левият е

nодобен на монетния със своя подвижен надтилник и снабузниците си, а десният

-

с nо-високата грива и набузниците. Релефната вол ута, украсяваща калотите

на двата шлема от Пергамон , е еднакво близка с тази от месамбрийските монети.
Тази шлемова украса при монетите, обаче , се удвоява в горната си част за разли
ка от аналогичните релефни изображения върху камък. Такова удвояване вижда
ме само върху шлема от Казанлък (Getov-62, 41, 43, jig.l-3). Н адтилникът при
различните печати има разлики при гравирането и не може да се разбере дали
винаги се изобразява като подвижен. Пергамското светилище на Атина Никефо
рос, в което намираме тези аналогии, е построено

царЕвмен

II (197-159

след победите на пергамския

пр. Хр.) във войните срещу галатите. А оръжието на мало

азийските келти и останалите в Европа техни съnлеменници едва ли се е различа
вало.

Опакото на типа има келтски щит, гледан отвътре и надписът около него

METAM/BPIANON ,
част ,

изnисан nри някои екземnляри ретроградно в горната си

ясно говори, че гравьорът всъщност се е стремял да го разnоложи не от

двете страни, а около щита. Келтски щитове имаме върху пропилеите на споме

натото светилище на Атина в Пергам

(Pergamon, 75,

70
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94).

Те, естествено , са
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изобразени от външната с и страна. Мечислав Домарадски дава реконструкции
на келтски щит. на които също се виждат неговите детайли от външната му стра

на (Domш·adski-84.

42.

рис.14.

fig. 12. 53,

периферията са желез1н1

20). Н а nървата реконструкция, коя
, се вижда, че само умбото в центъра 11

рис.

то е на базата на статуята от Мон др агои

(Filip, 11. 848, 1227, fig.5).

По средата минава централно

дървено ребро . Като и люстрация на галско въоръжение той също изnолзва ре
лефите от светилището на Ати на в Пергамон и фреските в дромоса на Казан

лъшката гробница. (Domaradski-84, fig.29 и 32). В Ш в.

np. Хр.

се датира и брон

зовата фибула към една от златните аnл икацни. открити в некроnола на Месам

бр ия

(Domcu·adski-84, 125. рис. 4/д). Тук са намерени общо три златни аrрафи,

които имат формата на келтски щ1п (Mesamb,·ia-86. ./6) и двете от тях имат укра 
са no вертикалната ос н а елиnсата - кри лат Горrонеiiон в центъра. Едва ли е
нужно да се nр1111 О МНЯ. че образът на Медуза е обнчаен за реалните щитове от

най-ранни врем ена

(Da,.embe,.g-Saglio-1. Clipeus).

Обикновено се юnолзва приr.tе

рът с щ11та на Агамемнон, ч11ето у мбо било "увенчано·· от "св ирепооката Гор

гона"(/liаs.

Xl. 36).

След като долавяме вю1янието н:1 келтския щит върх у то

ревтиката на Месамбрня, съвърше но естествено е да

ro

вид11м и в нейното

монетосечене. Защото, както вече изтъкнахме във връзка с тиnа "Мелеа -МЕ
ТА в пелта'·, през втората половвна на

IV

в. амазанският щит също се юоб

разява от вътрешната страна. Тоз11 ~•ачин на виждане е възnриет и nри тиnа
·'шлем в nрофил - келтск~• щ1п. гледан от вътрешната страна ... Знеt.чн месам
бр ий ските монетни мапtстратJt и гравьорите. работещ и nод тяхно ръководс
тво, и в двата случая са влагал и една и съща идея, едно и също внушение: щитът

е с вътрешната с 11 страна към ··месамбрийцstте". Бр он11раната му страна е насо
чена към техните врагове

двата тиnа , които

no

11

естествено не се вижда върху монетните реверев и на

еднакъв начин заедно с изобразяването на шлем и nри

други месамбрийски монетни тиnове демонстрират традиционната за града хоn
лолатрия.

Един внимателен поглед върху оnакото на монетите от т11па "шлем в nро
фил

-

келтсю1 щит отвътре" ще ни убеди - разnоложено вертикално , изобра

жението има два кръстосващ~• се в центъра диаметри, ко11то сигурно изобразяват

обтегачите на металната периферия или облицовъчната кожа на келтския щит. Те
са nресечен11 от nрава , която ~•ма разш11рения от двете си стра ни. където

са гра

вираН11 мястото за пром уш ване на ръката и дръжката на щита. Този детаiiл съот
ветству ва на nравоъгълната част от металното умбо. обозначено с
реконструкцията на Домарадски (DomФ·ad.l'ki-84,

42, puc. /4, 142.

.. Б"

върху

обр. 12). В центъ

ра на щита е подtlертана кръглата главичка на металния нит, с който умбото е
прикреnено към дървените и

кожеюпе елементн

на това защитно въоръжение.

Подо бно изображен11е виждаме и върху един тасоски амфорен печат, открит в

трак11iiската крепост np~1 село Кралева, Търrовишк~1 район

(Ginev-98, 5. Т./ горе).

Тази "емблема" nредставлява ··елиnса .. с две диагоналн 11 линии и една отвесна.
ПеL1атът е датиран през втората nоловина на

IV

в. пр. Хр .

Основание за датирането на тези монети в последната четвърт на

III

в. пр.

Хр. намираме в историческите извори , споменаващи Кавар във връзка със съби
тия от 2201219 r. np. Хр., както и в стила на тетрадрахмите с неговото име. сечени
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в Кабиле. които могат да се отнесат към десетилетието между

245

11

235 r. np.

Хр.

Остава да добавим. че съществува емисия месамбрнйски монетн от този ··кава
ров тиn•·. nри които вместо МЕТА се чете BA LI. Втората съставка от надnиса е
нечетлива. Засега не изключваме възможността цялостната легенда на тази моне

,------------.

та да е BA ~lAEOr/КAYAPOY. Една такава монета е в
л ичната колекция на Ставрн Топалов и не се знае точ 
ното й местонахождение (Topa/ov-95, 133. рис. 37. обр. 64)
(Обр. 3).
Заедно с месамбр~tйските монети от типа "А~tазон
ка - Атина Алкис" с надnис METAi'VlfВPIANQN среща
ме един друг среден номинал на Кавар. Това са монети

те "Аполон

Нике·· с надnис ВА ~IЛ Enr /КА УАРОУ.

-

Екземпляри от тоз и тиn на владетеля са ни известн11 от
пет съкровища - Съдиево. Ч ер на могила 11 Малка по
л яна. Айтоскои тези от селата Руен и Просен ик в доли
Обр.

ната на река Хаджийка. U11ркулац ионната среда и сти-

3

L..___ _ _ _ _ _ _ _..J

ловият анализ

ни

nодтикват да датираме тези

най-общо nрез втората nоловина на 1П в. пр. Хр.

монети

За уп равлението на Кавар

разnолагаме само с един хронолоп1чески репер. Това е

220/219 r.

когато тоз и

владетел се сnоменава във връзка с войната за Провлаците. водена от

Родос 11

Бизантион. П окровителят на черноморската търговия Кавар бил арбитър nри

сключ ването на мира

(Polyb. IV.46-48: VJ,52).

Н апоследък Методи Манов nоста

ви управлен ието на този келтски владетел в хронологическите рамки

260/255 -

218 r. (Manov-99,37).

Дори и да nриемем тези малко тенденциозно nрецизиранн
хронологически р епери, " каваровият тиn" на М есамбрия . сnоред стила и данни

те от съкровищата. не може категорично да nотвърди тези дати. Най-ранните
ем исии обаче биха могли да се отнесат към десетилетието 250 - 240 r. пр. Хр ..
а най-късните съответно между

220

и

21 О r.

и дори е възможно прескачан е на

nоследната дата. Доnускам е това, защото съществуват варваризирани емисии.

Те б11ха м огли да са отсе•tенн в месамбрийсюпе катойюш nри сел ата Кошар~ща
и Оризаре, Н есебърска община. Местността. където се нам11ра античното сели
ще при Оризаресе нарича "Чишнигир /или Чилингир/ касаба··. Това озна•tава
''Градът на металурзите '· . Може би тези "железар11'' или nо-скоро "металурзи"
не са били само пр оизводители на земеделски сечива. а са бнли гравьорите и
nроизводителите на ~tякои от месамбрнйските бронзови монети.
Когато към ин формацията за съвместната циркулация на месембрийски и
ка варови монети, събрана от колегата Лъчезар Лазаров, прибавим и нашата.

получавам е един дълъг сnисък от местонахождения (над 30). повечето от които
се намират в Източното Старопланиние (La:zal·ov.L. -93 и Lazarov.L.-96). Специал
но трябва да сnоменем древна Месамбрия. където са откр11п1

5 каварови

монети,

а наnоследък стана известно, че един екземnляр nроизхожда от Ахтоnол.

Районът на обращение н а месембр ийските монети от ''каваров ти n " в общн
линии съвnада с този. в който циркулират бронзовите монети на Кавар. Това се
вижда от nриложената Талбица

II.

Неnосредствената хора на Месамбрия, Каби

ле и Долината на Тунджа, Източното староnланиние с долините на Камчия и
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Хаджийка - това е периметърът, в който е разпространен месамбрийският

.. ка

варов тип''.
Казаното дотук категорично

Табтща П

свидетелствува за конкретни вза

1.
2.
3.

Месамбрия
Кошариuа
Ориза ре

4.

Гильовща

5.

Хората на Месамбрия

6.

Гориuа

7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.

Брой

Смщuе

Пор . .N'2

5
1
5
1
24
2

Просе~шк-Разбойна
Руен (трак . укреnле11.)

Руен (трак. селише)
Я бълчево
Добра ПОЛЯIIа
Аqнае calidae
Aпcl1ia1o
Братово
Месемврийско (съкров.~).

11
2
J
7
6
1
1
1
1
1
4
1
2
3

lGCH 884

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23 .
24.
25.
26.
27.
28.
29.
зо.

3 1.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

3
1
2
3
1
8
1
1

Малка nоляна
Бургаско
Каби.rю
Ямбол•ско
Седларево, Я мболско
Безмер, Я мболско

Beroe
Phi1ippt:>po1is
Билка
Арковна, креn. и сел.

Комунарн
Дългопол, трак. сел.
Бозвелнйско
Комар•ево

1

П оляUiите, трак.креn.
Крив11:R
Асnарухово . '' Усое 11"

2
3
1
1
1
3
1
3
1
27

Долината на Камчия
Сладкга вода
Ш уменск в район

Marciarюpo l is
Варненско
Мала Лзвя

Неизвестно мест.
всичко

147

имни

влияния

и

паралели

между

бро н зовото монетосечене на Ме
самбрия и на келтския цар Кавар.
Прокарването на типолоrиttески
паралелизъм между Кавар и Оде
сос обаче остава проблемат и чно ,
въ п реки че се п рави от някои авто

ри

(Manov-99,52).

Каваров и те типо

ве с рог на изобилието и кадуцей
са диахронни със съотв етн итетипо

ве

на

Одесос

(Pick-Regling-11,

2216,2219,2220),
между 125 и 72 r.

които са сечени
пр. Хр. Чрез съв

падане на магистратското име с на

чални букви АГ А върху тетрадрах
митетова се потвърждава и от Мар 
тин Прайс

(PJ·ice-9I,ll85, JJ86).
11 и 1 в.

На границата между

пр. Хр. месамбрийската монетар
юща започва да търпи силното вли

яние на понтийския владетел М ит

ридат VI Евпатор. Типът "Дионис
- грозд " с надпис МЕ~АМ/
BPIANQN от двете страни на гроз
да би могъл да се нарече о ще '·мит

ридатов тип" (Обр.

4), защото се се

че, както ще види м , вследствие на

една околопонтийска мода , въведе
на след възцаряването на Митри

дат

VI Евпатор

и вследствие на не

говата всеобхватна понтийска по
литика.

Н овата съществена промяна в
месамбрийското монетосечене нас
тъпва през първите две десетилетия

на

I

в. пр. Хр. Малко след

100 r.

пр. Хр. Херакъл от лицето на тет
радрахмите придобива черти те на

понтийския владе:тел Митридат

VI

Евпатор

(Km·ayotov-94, Tll).

Под впия н ие н а

циркум п онтийската мода, в която се отразя в а адора ц ията н а Митридат

VI ,

про

възгласил се за Д1ион и с, и Месамбрия въвежда тип с бога на виното върху л и це-
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то и грозд на опакото с легендата MEEAМIВRIANQN от двете му страни. Дълто
време тези монети бяха приписвани на Месамбрия на Егейско море, но още през

1942 г. Швабахер убедително доказ а, че те са nродукция на Месамбрия Понтнка
(Schlvabachet·-42, 94-97). Всъщност тези монети, които са от среден тегловен номи
нал. са заместили традиционния тиn ' ·А мазонка- Атина Алкис··. Швабахер
дори открива една nрепечатана монета · · дионис-грозд .. върху екземпляр от типа
"Атина Алкис" със

·'L''

в легендата.

В процеса на работата св
се заnознахме с

67

екземnляра

от " митридатовия тип" ''Дио
нис - MEEAМIВPIANQN от две
те страни на грозд ... Те са отсе

чени с

16 лицеви

печата и с

31

за

опако. Това е сравн11тел но скро 
мен инструментари ум ~~ говори

за слаба активност на месамб

рийската монетарница. Първи
те лицев11 печати се отличават с

висок релеф на изображението. При тях зад тила наДионисима тире. Този атри
бут може да се види върху ранни сребърни емисии на Хераклея Понт11ка , при
които Диснис е обърнат наляво (SNG, IX. 1, 1605-1615). Изображен11ята от оста
налите печати нямат тире и отличителен белег на божеството е само бръшляно
вият венец. Изображен 11 ето на грозда от ранните реверси е в по-ви сок релеф и
вдясно от него ясно се отличава буквата '·Е ... Буквата '"А"' в надписа МЕЕАМ/

BPIANQN

при всички познати екземпляри е изписана с триъгълни че на мястото

на хоризонталната хаста. "Е' " винаги е с хоризонтални странични хасти. П овече
то от надписите са със равен шрифт и са разположени от двете страни на грозда.
Дионис от най-късните лицеви печати е схематичен и на тях съответствува ре
верс, който има околовръстен непрекъснат :надпис:

MEEHMBPIA

и "А'' при не

го е с хоризонтална средна хаста. Въпросът за принадлежността на тези мон ети

вече е ясен. Повечето от тях се откриват или в самата Месамбрия Понтика , или в
непосредствената й хора.

Първи те ем исии от този тип са отсечени през първите години на Митр идато
вото влияние, настъпило в Месамбрия около \ОО г. пр. Хр.

(Karayotov-94, Tll).

Основание за приемане на тази дата ни дава и наличието на nреnечатани монети
от този тип върху "'Атина Алкис"' от втората група на т.н. от нас ··r··-емисии.

Такава препечаткае публикувана от Швабахер още през 1942 г. (Schwabacller-../2,
94-97). Сред обработените от нас монети също има преnечатка (Kaгayotov-95197,
42, обр./ Ь ). На лицевата страна на тази монета под брадата на Дионис се забеляз
ва втора брада, а на тила се вижда кока на амазонката. На опакото nод грозда в
същата ос са запазени елементи от изображението на Атина Алкис. Този екземп
ляр е открит в месамбрийската катайкия "Кошарица'" . От същата антична се
лищна агломерация nроизхожда и един бронзов шаблон с nозитивно изображе
ние на грозд, който е служел за нанасян е на грозда при подготвяне на реверсни
nечати за този тип (Karayotov-95197-42-43,3).
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Двете nреnечатани монети с.а ясно доказателство за хронологическата nос
ледователност на "Атина Ал.кис" от втората груnа и тиnа "Дио нис - грозд".
Тази nоследователност на двата тиnа в комб1-tнаци.я с настъnването на·· митрида
товия стил" nри тетрадрахмите е наnълно дюстатъчна, за да се nриеме nървото

десетилетие на

I

в. пр. Хр. за начало на тиnа · ·дионис -

MEEAM! BPIANQN грозд".

Пр епечатките здраво привързват "Атина Алкис" от втората група и nоказват
колко nрибързано Камен Димитров ги датир:а в средата на

93, 209-2 17;

Dimitт·ov-951'

111

в. пр. Хр.

(Dimiu·o"-

409-418).

При тиnа "Дио нис - грозд" отново се докосваме до nроблема с въвеждане
то на "Е'' в легендите на месамбрийските монети, което, както видяхме , е станало
още при втората група иа "Атина Алкис". I-Iаличието на ··г· в най-ранните сре
бърни монети на града не трябва да ни смущаnа, защото и в еnиграфските nамет

ници името на града съществува nод формата Mищ.t~gtav&v

(IGBR,J2,316) и

Mecrcra.Jl~Qtavoi (IGBR.I2.307, 309 etc). В изворите преобладава името Mecra.Jl~Qia.
(Hrd. ГV. 93; VI. 33) у Херодот, който говори за града през У в. пр. Хр. и MeOYJ!l~Q[a

(Polyb. XXV, 2, 13; XXVI, 6, 12)- от Полибий и Псевдо Скимн насетне (Ps.Scymn.
739). Всъщност "Е"-та в легендите на монет,ите отваря и затваря цикъла на ме
самбрийското автономно и колониално монt~осечене. Остава да nрипомним, че
и при последните емисии тетрадрахми, които са с инхронни с "Д ионис - грозд"
името на града се nише със "Е''.
Дълго време в научната литература тоэи тип монети беше изкуствено по с

тавян извън nериметъра на Понтийските области

(Mouchmov-12, Ng 4045. 4046;

Geт·assimov-46, 63). Само един бегъл nоглед tвърху монетосеченията на понтий с
ките градове от южния. северния и за падния бряг на морето показва, че влияни
ето на Митридат VI - Дионис е било изключително силно. Трябва да отбеле
жим , че в някои градове на Понтийското цаtрство адорацията на владетеля се е
отразила така силно , че върху част от бронзовите им емисии виждаме лицеви
изображения на Дионис с чертите на Митри дат VI Евпатор. Ще приnомним са
мо монетите на Амисос. Една монета на тоз, и южноnонтийски град е открита в
непосредствената територия на Месамбр ия , в античното селище при с. Кошари
ца. Тази монета има върху л ицето Митридат-Дианис и върху опакото циста мис
тика, покрита с кожа от nантера и тире. Под цистата има надпис:
лявото nоле, горе

-

монограм

AMIEEOY

в

(Karayo/0\1-95197. 42.2).

Освен споменатия Амисос nочти всички градове в Понтийското царство въз
nриемат изображението наДиониспри авер,сите на бронзовите си емисии и раз
лични атрибути на божеството върху реверсните им печати. Ако Амисос има
върху реверсите си тире (SNG, 1)(, 1, l/92-95) и " Митридат-Дионис - циста мис
тика·· (SNG, IX. 1, 1199-1209), то Кабейра (SNG,
1. 1247) , Хабакта (SNG, lX, 1,
1257), Комана (SNG, IX. 1. 1264), Синоnе (SNб, IX. 1. 1541) също имат тире върх у
опакото. Дионис и циста мистика виждаме върху монетите на Диа (SNG. IX, 1.

IX.

1559), а nри легата Papiгitts Сю·Ьо (62- 59 пр. Хр.) в близкия до Хераклея Пон
тика Витиниум , където лицевият Дионис се ·свързва вече с богинята Рома върху
оnакото (SNG, JX, 1. 1558).

В Босфорското царство Митридат YI Евnатор - Дионис има влияние и
върх у сребърното монетосечене. Пантикаnей , Горгипия и Фанагория секат едно-
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типни сребърни драхми с Дионис върху лицето и грозд във венец върх у опакото
(SNG, IX. 1. 932-934, 997: Dukov- 77. 157-/60). "'Д иони со ви ' ' емисии съществуват и
в западнопонтийските градове Истрия и Калатис. Но в Истрия изображението
на божеството е във фас (Mouc/'Jmov-12, /46. П. 12=Pick-Regling 11. 167. 469, IJI. 5) ,
а в Калатис е в профил

-тире "

(i'vlouchmov-12. 247). Тира също има монетен тип · 'дио нис
(Zog,·aph-5 7, 29. 70: Sche/o,,-62, 100) По този начин целият Понтос Еук

сейнос е обхванат от бронзови и по-рядко сребърни монети , върху които богът
на плодородието шествува с бръшляновия си венец. със своя тире и с вн у шава
щата тайнственост циста мистика.

При първите емисии на месамбрийския тип изображението на Дионис при
тежава черти на Митридат Vl в nрофила. Дали това е било рез ултат на nолити
чески диктат, или е просто nолитически жест, с който месамбрийците са целели
да засвидетелствуват почитта си към живия Дионис в л ицето на nонтийския вла

детел? А може би е било увлечение по всеобщата околопонтийска мода на вре
мето? Точен nолитически и идеологически извод от иконографията на Дионис
върху бронзовите монети и от образа на Херакъл върху " митридатовия тиn"
тетрадрахми не може да бъде изваден. В се пак nоявата на един нов ти п в ме
самбрийското монетосечене и изоставянето на традиционния тип "Амазонка
-Атина Алкис" е една съществена промяна. Сnоред нас митридатовото вли
яние само е дало тласък, а nоявата на Дионис и грозд върх у новите монети
трябва да се възприеме като нововъведение, оnиращо се и на традиционния
култ към бога на виното и n лодородието в Месамбрий с ката полития и на
промените в Понтий ск ите области, настъпили през първата четвърт на 1 век
пр. Хр. Извън Понтийските крайбрежия типът "Д ионис - грозд'' през I век
пр. Хр. съществува в Тесалоники (SNG, ANS, Рагs 7, 784-786). Но едва л и това
е влияние на Митридатовата мода, защото Диснисовата тематика е широко

застъnена по крайбрежието на Тракийско море , където е разnоложен този
град.

Смятаме, че в Месамбрия емисиите "Дионис - гро зд ' ' продължават да
се секат и след средата на

J

век пр. Хр. Доказателство за това е една емисия,

при която легендата е изписана около грозда с неравни букви. За nърви nът

името на града е наnисано:

MEEHMBPIA. От тази емисия са ни известни три

екземпляра. Същата легенда, има и върху реверса на редките монети "Демет
ра - Аnолон " .

При най-ранните е мисии на "Дионис - грозд" , които датират към начало
то на nериода 1ОО - 72 r . лр. Хр. вдясно от грозда се изnисва буквата "Е" . Ней
ното значение , а също така и значението на

D.IO

и

M lll

над грозда трудно се

поддават на интерпретация. Дали не крият магистратски имена като Еуфамидас,
Еуфамос, Ди одорос, Диос и т. нат. Съвпадението по време с магистрата на тет

радрахмите Еусрамидас Il, или евентуално Еуфамос е твърде съблазнително. Но
едва ли може да се изключи и цифрово значение на "Е", което в по-късната рим
ска епоха е твърде разпространено сред пове'-!ето от градовете на хексаполиса.

Трябва да се отбележи,

'-le събраните от

нас

68

екземпляра в по-голямата си '-!аст

са маркирани с буквите D.IO, а 8 от тях притежават и маркировка с "Е" вдясно от
грозда . Струва ми се, '-!е ще бъде прибързано тези обозначения да се свържат с
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магистратски имена , и ли с ц и фри. Засега ще оставим тяхното разши фроване на
бъдещ ето .

През третата 'l етвърт на

1 век

п р. Хр. монетите ··дионис - грозд' " масово са

б и ли контрамарк и рани с контрамарките: "'шлем в nро ф ил · ·. "забулена Де м ет

ра", ··забулен а Деметра с креnостна коро н а · · . а вnоследствие се nояв я ва и конт
рамарката ·'клас". Гроздът от реверса в оnределени моменти съ що се nо яв ява в

леко издължен а. n otrти кръгла контрамарка . " Грозд'" виждаме върх у три монети
от т11па "Глава на Ат11на със звезда в шлема - пента·· (Kaгayotov-9519 7..J.J. 5) и
върху две ··деметра - Аполон". Приемаме. че при първия случай контрамарка
та "грозд·· би могла да се трепrра като свързващо звено със значение за хроноло
гията на мо н етите от тиnа ' ·лпrна със звезда -

MELA

в пел та' ' и първите емисии

н а "Дионнс - грозд''. П рr1 nоследн ите емиси 11 на този тип контра м арката ·'грозд"
го свързва с т11па от времето на Август и Реметалк

1 ·'Деметра

-

MELHMBPIA

около А n олон".

О коло средата на

l

в. пр. Хр. ко н трамарките "шлем в профил'' свързват

емисиите на "Дионис- гр озд" с малобройния малък н оминал "Деметра с коро
на - МIЕНЦА във венец от двете страни на клас". След ранната фаз а на ко н тра
марката "грозд'' по хронология трнбва да постав11м "шлем в проф и л·· и след н ея
идва ··деметра с було'', която също се среща и прн ти nа "Деметра - клас във
венец" и nри типа ''Д и он11с - грозд'' , От цитираните случаrr ста в а ясно, ч е двете
контрамарки - ··шлем в проф и л· · 11 "забулена Деметра·· - тр я бва да се възпри
емат като по-ранн и от контра м арките ··забулена Деметра с крепостна коро н а·· и
" Клас".

О браще н ието на м онетите от

Табт ща Ш
Пор. J'( !!

1.
2.

Сел 1 1 WС

т и па "Дио ни с - M E ~A M/ B PI ANQN
Бpo ii

М ссамбрня
Орнзаре

3.

Кощариuа

4.
4.
5.

ТЫIКОВО·Кощарнца

6.
7.
8.
9.

Б урrаскн район

Г11 Л ЬОВШI
Хора на Мссамбрия
Горнuа

10.

An cblalo
Aquae calidae
Kabylc

11 .

Ямболски район

11 .

Варненска област

11 .

от двете странrr на грозд" има само

7
9

локален характер. М оже би на това
се дължи обстоятелството, ч е все nак

2
1

земnляра . П овечето от тя х се nо я 

2

виха пред о ч ите ни nрез nоследните

25
4
1
2
4
1

успяхме да съберем данни за

68

ек

годи ни. Колекциите на Бургаск и я и

Н есебърския музей се изграждат на
базата на находки от самата М есам
брия и от неnосредствената й хора.

От nр иложе~tата табли ца се вижда,
че от самия град nроизхождат

7 ек

зе м пляра, а от негов ата катойкия

Н е11Звестно мест.

1
1
10

в с ичко

68

нател "хора на Месамбрия" са влез
ли 24 екземnляра. но би могло да се

''Ор ~rзаре" -

9.

Под общия з н а м е

п редположи, че голяма част от тях произхождат от крайградските поселения на

месамбрийци - ''Oprrзape··, ··кошарица", "Тънково-Кошарица··. "Гильо в ца ·· имr

от стари селища в близката npocxopa като Aлcl1 iaio
В ар н а е откр r п само един екземпляр

r·r това
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мо н етосеч ене н а Одесос през

1 в.

пр . Хр . търпи известн о съжи вяв а н е

(Pick-Regling-

А фактът. че един екземпляр произхожда от Cabyle има м оже би по
гол ям о з н а •1 ение за финал ната фаза на негов ия а втоно м ен живот. За Месамбр и я

//, 525).

то в а е кра ят на монетните ко н такти с този град. където в определени моменти

сигур но е им ало емпор и о н на месамбри йци те.
По вр емето. когато в месамбрийското монетосечен е се усеща вли яни ето на
понтийския владетел Митридат

IV

Евпатор . в хората н а града са в обращен ие

броюовите м онети на тракийския цар Мости с. В района на Месамбрия се откр и
ват много бронзови монети на тоз и тракий ск и вл адетел. а напоследък стана яс

но , ч е една от къ сните месамбрийски тетрадрахми е препечатана върху тетрад
рахма на Мо сти с (Кш·ауоюv-94.
•1етвърт на 1 в. пр . Хр.

Nr: 764; Ca/latay-91, 37 - 45, pl. !!)

пр ез първата

От бронзовите монети на Мостис в неnосредствената хора на М есамбр11я и
в са мия град са 11ам ерени nочти всичк и известни тиnове. Типът " Глава на Мостис
- ри зница" е откр и т в споменатото селище при село Ч ерна Могила , Айтоско. а
типът "Зевс и Хера - орел върху светкавица " е открит в Мандренското укрепле
ни е . в Несебър (2 екземп л яра) , между Поморие и Несебър, а от Айтоско пр о и з
хожда един екземпл яр с контрамарка, идентична с публикуваната от Димитър

Драган ов и Ставри То палов и приписана наКабиле

(D1·aganov-83, 8-11 ). Скоро се

натъкнахме на неоnисан тиn монета · 'гл ава на Мо сти с- nрепускащ кон'', отк

рита в района на Несебъ р .
От самата М есамбрия про изхождат о ще: 1 екз емn ляр от тиnа "Аnоло н

кон с вдигнат крак"

11 2 екзем n ляра

-

·' Зевс - кол чан със стрели". Сравнител но

големият брой бронзови мо н ети на М остис и типологичн ото им разнообраз и е
говор ят , ч е градът е бил в тесни взаимоотношения с тоз и трак11йски цар , ч и ето

И!lte ни е известно от един надnн с от Би занте, разположен на брега на П ропонти
да. Ко нта ктите на Месамб рt1Я с този владетел, който според датите на тетрадрах 
м и те е ц ару вал

38

години, изглежда датират и преди и по време на Митридат

VI,

на когото по всяка вероятност Мостис е станал васал през първата nоловин а на 1
в. np. Хр. (Juгukova-92. 165-173).
В залеза н а своето автоном

но монетосечен е Месамбрия с от
сякла една емисия мон ети с им е

то на тракийски я цар Ре м етаnк

1

( Обр .5 ). Познати са ни два екзем
пляра. Единият беш е пубп и кува н
отдавна, но поради нечетливост

монетарницата на Месамбр ия не
беше идентифицирана. Той е бил

Обр.

N!: 187).

открит в каптажа на Б ургаск ите

5

минерални бани (Mouchmov-25,
Един нов екземnл яр. постъпил в Несебърския музей. ни даде възмож

ност да идентифицир а м е този "тежък бронз'' и да прочетем върху опакото м у
MErAМIBPI ANQN. Този стникон е разположен необичайно окол о портретната
глава на самия Реметалк

1. докато

върху л 11цето портретът на Август предnолага

78

ИВан КарайотоВ, М ЕСАМБРИЯ И ВЛАДЕТЕЛИТЕ НА КРАИБРЕЖНА ТРАКИЯ

легендата

KAI!:APOE/EEBAETOY, който е заличен от двете контрамарк~t:

··Демет

ра наляво" и ·'клас ''. П ознати са ни и две бронзови монети на Август. сечени u
Месамбрия (Kш·ayotov-95197. 46). (Обр.б).
Съвсе м наскоро стана ясно,
че nри Реметапк

11 (19-38

г. ) М с

самб рия е контрамаркирала н е
гови монети с nоз н атата още nрез

в . пр . Хр . контрамарка ''зсtбу
лена Деметра·· (Обр. 7).

1

Може да се заключи. че Месамбрия и в самото начало на римската 11мnера
торска епоха е n родълж11ла да nрилага традиционната си контактност и диnло

матичен подход спрямо силните владетели. Така тя е съумяла да преми11е мно
гократн о през бурнн историческ и епохи и да оцелее през хилядолет11ята.

ЛИТЕРАТУРА :

Bet-f. Cat.
Ca/latay-91
('/u·ist-./5

- Av. allet. Bescl1reibung der antikcn Miiнzc11 , Bd . l Cl\ersoncssos-Thrakicl1e
Konigc.Berlir1. l888.
- J=raн~oi dc CaJiatay. Le roi thrace Mostis cttш surf'rappc dc Mesambria. - RBN.
CXXXV II. 1991. р. 37-45. Pl.ll.

- Ец:нiv11~ BaQovza XQtaтo&oнJ-o.irouЛot'. EщtJtЛ~QOol.; ti~ тй б.Qxai:a
vоJ.йората -тi'j~

MtOrJ!-Ii}eia<;. ln: i\'l щn<lQiтч; К о,'ОТаvщiЬч<;. 1-1 M !!oep~giu
logogia. At}li,•at. 1945.
- Хр1r сто М . Данов. Кы1 11сторнята на Трак11я 11 зanaJHIOTO Черноморис
o·r вторат<t nоловнна н<t 111 век до срс;~а 1а 1111 1 веl\ np. 11 .е.- ГСУ(ФФ},

тоQ

/)anol·-51

E\J;t(\'0\.1.

Т61-10; лgбтщ.

XLVII. 195 1 - 1952. р. 11 0-140.

Dano\•-69

-

ХрвстоДанов . Древна Тракия , И зследва1111Я върху ~1сторнята н а бъJJг. ар

сюtте земи, Северна Добруджа. И зточ 11а 11

до кр:lЯ на

Daгemht~rg-Saglio

в.

Er cikкa Трак 11я от края на IX век

np. н.е. , Соф11я , 1969.
- Ch. Daгcmberg et М. Edrnond Saglio. Dictio11nnirc (les a11tiqt1ites greques et
romaines. Paris. 1896.
111
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Камен Димитров . Съкровище с ел ин~1стическ11 бронзови монети на

Dimitrov-93

Месамбрия Понтнка въвфонпана Н АМ - София

Domш·adski-8./

(IGCH. 884). - Годиш 
IX, С . 1993, стр. 209-21 7.
- Kamen Dimitrov. Hoard ofhellenistic bronz coins ftom Mesambria Pontica ofthe
National archaeological Museum in Sofia (IGCH 884). -ln: Thracia 11 (Studia iв
honorem AJexandri Fol). S. 1995. р. 409-418.
- Kamef) ~imitrov. IGCH 843 (Nesebar 1959 алd the bronze Coing or Mesembria
1
in tl1elate4 Centuri В.С. ln: Studii in honoremGeorgii Mihailov. Sofia. 1995. р. 145
- 148.
- Мечисл 11вДомарадски . КСJГГитена Балканския полуостров , София. 1984.

DJ·agonov-83

- Димитър Драганов. етаври Топалов . Нов BIIД контрамарка наКабиле

ник на НациОiiЗлния археологически музей .

Dimitrov-95 1
Dimiu·ov-95

върху бронзова монета на Мостид.- Н умнзматнка.
с. 8
11 .

Dukov- 77

-

Numismatica. 1983. 3,

Ю.Л .Дюков . О М011етной чеканке Боспора при Митридате Евпатор11 . 

В: П рошлое нашей родины в памятииках ~•умизмат11ки. Ленинград,

Filip

1977,
157- 160.
- Jan Filip. Enzyclopadiche Handbuch zur Ur- und Frtigeschichte Eurupas, 1. 11.
Prag, 1969. Man\lcl Encyclopedique de Prel1istoire et Protohistoire IZuropeenne,
Prague. 1969.

Ga/abov-50

- Иван Гъл ъбов . Еднн новооткр 11 т надnис от Н есебър. - ИН М Бур1·ас.

с.

т.

Geгassimov- ./6

1, 1950.

с.

7-22.

- Тодор Гераси мов. АНТIIЧНИ монети с контрамарки от Дол на M l131iЯ

11

Тракия .- И А И , ХV, 1946 , с. 51-81 .

Gerassimov-50

- Тодор Герас11мов. Неиздадени автономни монети от М есамбрия на

Gerov-62

- Люлмил Гетов. I-1овиданн11за въоръжението у нас nрезлатенскатаеnоха .

Ginel•-98

-

Ч ерно море. - ИНМБургас . Т.I.
- Археология ,

GoJ·ova-91

IV. 1962.3.

стр.

1950 . с. 23-33.
41 -43.

Георгн Гинев . Тракийска крепост при с. Кралево , Търговищко .
Архео.1ОПIЯ. 1-2. 1998. 1-7.

-

Дар~ша Горова . Колекпtвllа мо 11етна нах одка от ел ннистнческата епоха
от с. Кошарица , П оморийско

(IGCH 788). -

Н умюматика ,

1991 . 1-2,

с. 47-58.

HN

- G.F. Hill. Greek coins acqt1ired Ьу the British museum i11 1927. NC, 1928. p. l 15, Pl. 1, 11.
- Barklay V.Head. Historia Numorum, А Manunl ot'Greek Ntнтtismatiks, Oxford,

IGBR

-Geщ·gi Mihailov. l11sriptiones graecac in Bilgariarepenae, Serdicae,

Hi/1-28

1911 .

IGCH
Juntkovo-92
Km·ayotov-94

1958-1970. Vol.
1-IV.
- M.Тhompson. О. Markholm. С. М. Kraay. An lnventory of Greek Coin t-loard,
Ne\v York, 1973.
- Йорданка Юрукова. Монетите на трак нйските племена н вл адетели ,
София , 1992.
- lvan Karayotov. The Coinage ofMesambria, vol. 1, Silver and gold coins or
Mesambria. Center ofunter\vater Archaeology, Sozopol, B11lgaria, 1994.

80

ИВан КарайотоВ, МЕСАМБРИЯ И ВЛАдЕТЕЛ ИТЕ НА КРАИ БРЕЖНА ТРАКИЯ

Korayotov-95197

- И ван Карайотов . Залезът на месамбрийското автономно мовстосе чене.

Kш·oyotov- 96

La:arov.L-93

La::orov. L-96
Monov-99

Mesomb1·ia-86
Milloilov-55

Н умизмат11 ка 11 сфрагистика

IY, 1995-97, с . 42-53.

- Иван Карайотов . Месамбри я 11 келтският цар Кавар. - Море.

9-1 О. 1996.
c.I0-14
- LacezarLazarov. Т11е ProЬiem ofthcCelticStatesin Thrace(On the basisofKavar's
coins from Peak Arkovna), Bu1garian Historica1Review. 1993. 213. р. 3- 22.
- Лъчезар Лазаров . Относно келтската държава с център Тш1е. - !п :
Н умюматичнн изследвания. 2. 96, с. 73-86.
- Метод и М анов , П роблеми ва монетосеченето в Тракия. 281 -2 18 np
Хр .. София . 1999 г.
- Ye1izar Ye1kov. Lyuba Ogn enova-Mariлova. Zl1anaChimbuleva. Mesambria.
Mesembria. Nessebur. Sofia. \986.
-Георги М и хаitлов. Към исторнята на Тракия nрез IY - 111 в. np. н.е. 
ИЛ И , XIX. 1955 (Сборн нк Г. И. Кацаров 11), с.\49-163.

MOilCIIIri OV- /2

- Никола М уш мов. Ант11чнн монетн на Балканск ия nолуостров и мotle'ПI
те на българските царе. Соф 11я , 1912.

Mouclur~ov-25

-

Н 11кола Мушмов . Монетнте lia траю1йсю1те царе.- В : Юбнлеен rоднш

НILК на Н ародната библиотека в Пловдив. с. 195-256. Т. I -Y III .'
Огненова Люба и Михаил Лазаров . Нов надnис на стратега Аnолоний
Еnтаiiкент. - ИА И ,ХХУ. 1 962, с. \95-203.

Ogmmovo-Lo=orov

-

Pergamon

- Мах Kunzc, Volker Kastner. Der A!ter von
Architektur. Aлtikesamlung 11-111. Ber1in.

Pick-Reg/ing-11
Popov-99
PJ·ice-91

Sche/ov-62
Sc/llvabacher-42
SNC
SNG.ЛNS,Pars 7
SNG,IX

Schonert-Ceiss-72
Strack-Aлchiolos

Topo/ov-95
Venedikov-Nessebre
Zogrop/1-57

Pergamon, Hellenistiэche und romische
1985.
- Pick, Regling. Die Antiken Munzen von Dacien und Moesien. 11. Berlin. 1910.
- Днмитър Поnов . Тракологи я. София. 1999.
-MartinJ. Price. TheCoiпagcin theNameofAlcxandertheGrcataлd PhilipArideus.
А British MuseUin Cata1og. vo1. 1. Zurich· Londo11, 1991 .
- Димитрнй Б . Шелов . Тнра 11 Митр11дат Евnатор .- ВД И , 1962. 2(80).
стр. 95-102; Tyras et Mitl1ridate Eupator
- Willy Sclнvabacher. Mesembria on the Aegean! - NC,I942, р. 94-97. f.l-4.
-Sy1ogenumorumgraecorum
- SNG. The collection ofthe Arnericaп пumismatic society, Pars 7. Macedonia 1:
Cities, Thrco-Macedoп ian Tribe, Paeoniaп Kings, ANS, Ne\v York. 1987.
- SNG. Vol. IX. The British Museum, 1 The Black Sea, London, 1993.
- Edith Schonert-Geiss. Dic Miinzpragung von Byzantion, Berlin. Tci ll!: Keiserzeit.
Berlin·Amsterdam. 1972.
-Мах L. Stтack. Uie antiken Miinzen Nordgriclten1aлds 111, 1: n 1rakien (Thrakische
У olkerscltfl. Abdcra. Ainos und Aпchialos), Berlin, 19 12.
- Ст.Тоnалов. Месамбр 11Я Понт11ка. nр~1носи към nроучване монетосече
нето на града - У-1 в. np. н.е.
- lvan Vencdikov. Trois reliefs surprenants de Mesambria. ln: Nessebre. 11, 1980.
р. 81-95.
- Александр Н иколаевич Зограф . Монеты Т11ра. Москва. 1957.
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MESSAМВRIA

OF COASTAL

AND

ТНЕ

RULERS

ТНRАСЕ

( according to numismatic evidence)

Ivan Karayotov
(Summary)
The aLtthor interprets several types of Messambrian Bronze Coins and refers them to
certain centut·y ВС. They at·e Thracian rulet·s, to the Celtic tsaг Cavarus and to tl1e ruler of
Pontos - Mithridates IV Eнpatoros.
А l1ypothesis is put for,vard that the type ..Male head in Attic helmet, r. МЕТА in
Amazon shield (pe/ta)" сап Ье соппесtеd "vith the legeпdary Thracian tsar Melsa wlю l1ad
given his nате to the Thracian and antique Messambria (Me/,o<if.!PQta). In our preseпtatioп
th is type is given the nате of Melsa (Fig.l ).
Tl1e coin issнes of the type "Melsa - МЕТА in pelta" are dated back to tl1e IVth
considered to have 'been issued after the type "Athene- МЕТА in pe/ta'' since most ofthem
are of the same face value. The tnost distinctive feature is the hoplolau·ia which is
characteristic for the Messambrian coinage.
The hoplolau·ia is also characteristic fot· both obverse and reverse of the other type of
coiлs related Ьу the author to the Celtic tsar Cavarus and dated back to the decades around
219-218 ВС ог generally said - in the Шrd and IVth fщtrth ofthe 3n1 century ВС. These coins
have on their obverse а half-faced l1elmet; 1. or r., but on the most issues the helmet is tumed
to the right (Fig.2 and 3).
The type "Dionyssos - MErAМIВPIANON are related to Mitht·idates IV Eupator·os.
Paгallels from othet· Pontic to\vns are also presented (Fig.4).
А special attention deserves one issue of the time of the decline of the Messambrian
alltonomous co iпage. lt is presented Ьу two bronze coins ofthe Tl1racian ruler Rhoemetalces
1( 12 ВС - 14 AD) (Fig.S) and one bronze coin of Rhoemetalces 11 ( \9 - 38 АО) with the
Messambrian countermark "Demeter "vitl1 her face covered witl1 а vei\'' (Fig.7).
The distribtttion of the Messambriaп coins under discussion is presented in taЬies.
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НОВОПОСТЪПИЛИ МА ТЕРИАЛИ
ОТ НЕКРОПОЛА НА МЕСАМБРИЯ
През

1998

година се навършиха

50

години от археологическите изследва

ния на античния некропол н а Несебър .
разположен извън полуострова.
Започнати през 1948 год . от проф. Иван Гълъбов, те продължават и днес.
Разкрити са десетки гроб н ици с богат погребален инвентар: великолепни
златни накити, скъ n и бронзови и керамични съдове , надгробни плочи. укра
сени с художествено изработе н и релефн11 сцени от живота на месамбрийци.
Голяма част от тях са ексnонирани в новия Археологически музей на Несебър,
илюстриращи икономическия

и културен

разцвет на Месамбри я

Понтика

през елинистическата епоха.

Проф. Иван Гълъбов е разкрил повече от шестдесет погребения в месамб
ри йския некропол. Каменните гробници с: по-богати погребални дарове той е
n убл ик у вал и са добре известни в литературата . 1

Неn уб ликуваните от него

находки са обработени и се nодготвят за n•ечат. 2
От 1960 год. откритията в месамбрийския некроnол се наблюдават и проучват
от Жана Чимбулева. Откритите материали са nубликувани в п оредицата ··несе
бър " . 3

Откритията в некроnола на Месамбрия nродължават, като за съжаление
продължава и плътното и масивно застрояшане на неговата площ.

В насто ящото съобщение искаме да представим някои от най-интересните ,
непубликуван11 находки , постъпи ли в музея на Несебър през послед ните годи н и .
Към богатата колекция от ювелирни антични nроизведения: нагръдници,
огърл ици , обици, пръстени и др . се прибавиха още три златни накита: две

огърлици и една висулка от обица.

1. Зл атпа: огърлиt(а. Раз,"ери: дъл;щ. 32. 5 см;
26. 15 г; карати - 23. 60; Иив. H!l 3003 (Обр. 1).

тегло

О гърлицата е във вид на тясна лента , представля
ваща сложна плетеница , изработена от тън ка златна

тел . В дол ния й край минава пояс от четирилистни
розетки , от конто излизат малки висулки, наподобя

ващи стрели. Закоnчалките на огърлицата са езико 
видни и украсени с филигран.

Златна огърлица от този вид за първи път се
откри в Несебър. Подобна н а на ш ата огърлица виж
даме върху еди н от ритоните с глава на амазонка от панаГ!орското съкровище

IV-II I

в. пр. Хр. Плетена златна оrърлиц:а, но без висулки от началото на

III

в.пр.Хр. е открита в Тарент, Южна ИlГалия. 4 Но като модел и техника на
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из nълнение новооткритата огърлица е nочти напъл но ан ал огична на откритата

край Помори е огърлица , датирана в

1 век. s Огърлицата от Несебър датираме в IJI

в. nр .Хр.

2. Златиа огърлut(а. Размери: дъл:жшш със закоп
чШiкuте 19. 8 CJtt; тегло- 8.92 г; карапrи - 23.65.
Иивеитареи N11 3004 (Обр. 2).
Огърлицата е във вид на верижка. изплетена от
тъ нка златна теJ11 . Закоп•rалката се състои от две глави
на лъвове-грифон и . Главите са третирани с подроб
ности- гривата nредадена с врязани чертички , малки
остри уш и , от челото излизат рогчета. есавидно изви

ти навън. През муцуните им минават телчета , nриспо
собени за закопчаване. Зад гл авите са нанизани nо
лускъnоценни тъмни камъчета.

' - - - - - - - - -----'
Златни огърлици във вид на
коnчалки глави на лъвове-грифони. са открити някол к о

в ери ж ки със за

в н е кроnола на
Месамбрия 6 • Те са би л и широко разпространени nр ез елrти ст и чес к ата епоха

и намират аналогии в редица антични градове по Черномори ето и Средизем

номорието . Пове•rето от тях са датирани

111-11 в . nр.Хр.,

в който nериод трябва да бъде поставена и новооткри
тата огърлица.

3. Златиа висулка.
4.02

Paз.11tepu: височииа-

2 с..11; тегло -

г; карати - 23.60. Иивеитареи N!! 3026 (Обр. 3).
Висулката nредставл ява Ерос с грубо модел ирани

части след отливка. Позата м у е: спускащ се отвисоко. с
десен крак издаден наnред , а левият леко оnънат назад,
дясната ръка nрегъната наnред и свита в юмрук. а лявата

изnъната хоризонтално встрани. Над рамената прикре
пени крила. Върх у лицето му личат само очите. Дълги
къдрици се сnускат над nлещите. Над главата- халкич
ка за закачане.

Висулката безсnорно е от обица, но не така nрециз
но изработена, както познатите ни обици с nегаси и
амфорки , открити от Иван Гълъбов. 7 Подобна обица- Ерос в комбинация с диск
във форма на розета е открита в Артюховския курган

-

111

-

Таманския полуостров

в.пр.Хр. 8 Обици с висулки на Ерос са също широко разnространен и в

n ериода III-1 в.пр.Хр.
Досега почти липсваха nогребални находки от римската епоха от некропола

на Месамбрия. Затова особен интерес предизвиква едн о новооткрито погребение,
датирано с монети на имnератор Хадриан

(117-138 r.).

П огребален инвентар:

].
тареи

Гmmeua статуетка иа богиия Веиера. Paз.ttepu: висо•шиа

N!! 2790

(Обр.

-

27 CJtt.

Иивеи

4).

Статуетката е от сива глина, покрита с червена ангоба. Богинята е изобразена
гола , с nаднал хитон , nокриващ само десния й крак. Тя е права, тежестта на тялото
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пада на левия й крак. В лявата ръка, през която е
nреметнат и х итонът, държи кръгло огледало, а в

дясната, вдигната нагоре - гребен. Прич ескатай е
сложна

-

четири реда nлитки

минават nокрай

ушите, събран и над главата и завързани в nандел
ка. На тила малък кок. на ушите - масивни
кръгли обици. Зениците на очите

-

маркирани.

носът прав. устните - извити. строго изражение на

лицето. Поз ата грациозна, но заст ин ала.
Статуетката е стъnила на поставка.
2. Поставка иа статуетката иа Beuepa. Раз
Аtери: височrта -

-

8.2 CAt.

7 см; ширииа - 5.5 слt;

Инвеитареи Ни

2791

(Обр.

дъл:J/Сина

4).

Поставката е от черв еника во-кафява глина ,
фрагментирана, слепена . Формата й е nравоъ
гьлна призма с профилирани основи. На лице

вата страна е изобразена
релефна сцена с ероси в дви
жение

около

статуя

на

сфинкс върху висок по ста

мент. Останалите три стра

.......

ни са гладки.

3.

Гърие,

"

ч ер веиика в

t(вят на глината. Разлtери:

вiiCOЧUHa - 8. 3 C.tt; дuUJttem 1•P
иа устието - 7.8 С.111; диUJ,t.

ua дъиото- 4.3 CAt.

Иивеитареи Ни

Обр.

2789

5
(Обр.

5).

Гърнето е с равно дъно, ниско nръстеновидно
стол че, тялото nочти сферично, ръбът на устието

~----------------------J издаденн авън.~алкадръж
ка

с

елиnсовидно

сечение.

Отвън nокрито с тъмночервен лак.

4. Бмсамаршi от резедаво стъкло. Размери: височииа

-

слt; диад

16.5

(Обр.

ua

дъиото

- 7. 7 CAt.

Иивеитареи Ни

2801

6).

Балсамарият е с форма на пресечен конус, ръбовете

овални, дъното- конкавно. Шията - висока, цилиндрич
н а, усти ето

5.

-

с хоризо нтален извит навън ръб.

С погребмиия tmвeumap са открити три бронзови

моиети

-

за CЪJICQJteuue иедобре запазеии. Лицевите шt

страии са с бюст иа и.лтератор Хадриаи

11 иад1111С,

от който

се четат само 11яколко букв11. На опакото е представеи бог
Херлtес с кесия и кадуt(ей

11

uaдmtc имECAMBPIANflN''

(Обр. 7)
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Монети на Месамбрия от времето на
Хадриан сопако-бог Хермес се откриват
за първи път. Досега са известн и само един
тип бронзови мон ети от Хадриан, които на
опакото са с бог Диснис

-

седнал държ и

чаша и тирс. Q
Макар и с почти н аnълно застроена

площ античният некропол на Месамбрия
продължава да поднася изненади на изсле

дователите си. През nоследните години бя
ха

разкрити

и

проучвани

още

няколко

каменни гробници, надгроб ни nам етници ,

жертвеници. Предстои цялостна обработ
ка и публикация на всички материали от

богатия некроnол на антична Месамбрия.

'

Ив. ГълъБов. Каменни гробници от Несебър. - Сб. Г.Кацаров.

1

Материалите от некропола на Месамбрия открити. но непубликувани от проф . Гълъбов. са

11, 1955, c.l29-147.

обработени от д-р Мария Рехо-Бумбалова с колектив.
3

Materiaux et p1·opositioпs роuг Llne didactique de la recherche archёologique Ta1·ente. 1986. fig. 63.
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NEW FINDS FROM
OF MESSAМВRIA

ТНЕ

NECROPOLIS

Zhana Chimbuleva, Dimo Kozhuharov
(Summat·y)

Fifty years have already passed since the begiпning of the archaeological investigations of the antique necropolis of Nessebar.
They \Vere started Ьу Prof. Galabov iп 1948 and conti nue пowadays.
This article is aimed at representing some ofthe most interestiпg unpuЬiished finds
from the necropolis , received in tl1e museum of Nessebar duгiпg tl1e past years.
They are divided in two groups:
- Hellenistic period - 111-ll с. В С
1. А gold пecklace;
2. А gold necklace with clasps - t\VO heads of griffins;
3. А gold pendaлt of an eaпing , representing El'os.
Tl1is type of jewelry was widespt·ead dшiпg the Hellenistic period in the Black Sea
and Mediteпa11eaп towпs.
-Roman period - 1 с. АО
Funet·al offeгi11gs:
1. А terтacotta statue of Venнs;
2. А base of the same terracotta statue with severalt·ept·esentations of Et·os:
3. One clay pot;
4. А glass balsam ''essel;
5. Three Messambrian bl'onze coins from tl1e time of Hadrianus (1 17-138),
гepresenting Hermes оп their revet·se. This type of coins appeal's for the first time.
The necгopolis of Messambгia continues to surpt·ise its explorers in spite of its
completely built-up at"ea today.
Т11е archaeological matel'ial obtained in the course of the excavations of the
antique пecгopolis of Messambria will Ье puЬlished in the future.
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Димитьр Съселов

РАЗСЪЖДЕНИЯ ЗА АРХИТЕКТУРНО
ПРОСТРАНСТВЕНАТА СТРУКТУРА

НА НОВООТКРИТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
ПАМЕТНИК В НЕСЕБЪР
Преди близо

25

години Жана Чи мбулева проведе археологически разкоnки

на част от установените от нея Рлннонизлнп1йски TEPM~I в град Несебър '.
През nърв11те месеци на

1998 г.

по стечение на обстоятелствата стана възмож

но разкриването на още една част от обекта. Тъкмо таз и новооткрита част
nредставлява предмет на анализ и разсъждения в следващите редове. Насочване на
вниманието само към оnределен сектор от ранновизантийските терми се nредоn

ределя от два фактора. Преди BCИLIKO разкритите части изглежда не надминават
nовече от

1/3 от nредnолагаемата

обща nлощ на съоръжението и за цялостното му

осмисляне засега е рано. Втората причина намираме в забележителните данни,
които новооткритата част ни nредоставя.

Ранновизантийските терм и на Несебър са разnоложени близо до северния

бряг на nолуострова върху най- ни ската територия на града. Без съ мн ение това е
оси гурявало nо-добър nриток на вода от градския резервоар 2 R срав нени е с
другите квартали. особе ~10 в слу чаи на периоди на засушаване. Би могло да се
твърди , че дори до към края на

XVII в ., а вероятн о и

nо-късно, водоснабдител ната

мрежа в този район все още е функционирала. Свидетелство за това е изгражда
нето на турски хамам в неnосредствена бли зост.

Ориентирането на правоъгълни я nлан на термите е nочти TOLIHO 45u от
nосоката север-юг. Любопитно е да се отбележи, че тъкмо толкова е отклонението
от меридиана и на Термите на Каракала в Рим 3 •
Изразихме предположението , че разкритите досега части на термите вНесе
бър едва ли представляват nовече от 1/3 от вероятната обща площ на съоръжени
ето (фиг. !) . Това са посочените на кадастъра два етаnа на археологическите
разкоnки

1 и 11. За

нас не може да има никакво съ мн ение. че в неразкопания терен

откъм юг-югоизток

111

и

IV са се намирали съществени фун кцион ални n омещения

на термите като входящ РЕЗЕРВОАР за вода с РАЗПРЕдЕЛ ИТЕЛ на студен и тоnъл nоток;

ГIРЕФУРМИУМ за затопляне на водата; кллдл Рий; обществена ллтРин л; и вероятно
лnод итЕРИй. Възможно е подовото ниво на очакваните nомещения да е по-в и соко

в сравнение с досега уста новеното, nоради си лната ден и велация на терена. За
съжаление , nомещенията, които са се намирали откъм север-северозапад скицата (фиг.

V по

1) не могат да бъдат обект на бъдещи археологически проучвания.
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На това място са изградени масивни многоетажни сгради, а и периферно прем и
наващата улица със своите подземни съоръжения (водопроводи. канали . ел.зах 

ранване, телефони и др .) изключват всяJ<акви очаквания да бъдат идентифицирани
ФРИГИДАРИй ; ТЕПИДАРИй; евентуална ПАЛЕСТРА И др.

Така очертаната картина обяснява мнението ни. че е преждевременно да се
прешят опити за ця л остен а н ализ на термите в Несебър. За разлика от това.

новооткритата част притежава забележителни достойнства, които могат да бъдат
разглеждани и ин терпретирани самостоятелно. Тук е възможно да се л оставят
разнообразни въпроси. като при опитите да се търси отговор да се стигне до

интересни пр едположени я и повече или1 по-мал ко правдоподобни хипотези. Това
е целта на настоящото изследване.

Ето какво ни предоставят резултатите от извършените археологически рабо
ти през първите месеци на 1998 r.
Оше на пръв поглед върху п лана на новооткритата част на ранновизантийс
ките терми в Несебър (фиr.2) 4 се от1кроява еднопространствено помещение с

1
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2

квадратно очертание. Размерите на квадрата са прибл изително 16 на 16 м. Както
за мащабите на ранносредновековния Несебър, така и за съвременния му Визан-
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..

тийски свят, nомещен11я с действителния характер на зллл с посочените размери
мо гат да бъдат намерени само в

оnределен брой nаметници, конто очертават

Фиг.

2u

върховите стремежи и nостижения на тази 11сторическа

enoxa5 . Това забележител

но класиране на новооткрития обект в листата на най-изразителните представите
Л11 в развитието на архитектурно-nространственото формиране на ранновизан

тийските nаметници ще се оn~паме да обосновем nо-нататък.

Плановата схема на залата е основана на четнри броя свободно разnоложен11
в nомещението колони. На място са запазен~1 гладк11те каменни блокове, върху
които са лежали базите на колоните. Ч асти от тез и бази бяха открити nри
археологическите работи, а една от базите се намвра в своето ор игинално
nоложенне. Без всякакво съмнен11е колон11те са образували квадрат със страна

nр11бл 11 зително

7 м. По стран11чните стен11 на залата се издават наnред nиластри 

по два на всяка страна. Пиластритесе нам11рат срещу осите на колоните и по този
начин се форю1ра кРЪстовиднА nланова схема (фиг.

2 и 3).

В средата на заnад ната

страна на залата се очертава полуцилиндрична ниша. Тя беше известна още

вследствие на първите разкоnки. без да можеше да се обясн11 функционалното й
предназначен11е. Двете намиращи се откъм заnад съседни на нея nодобни nолуцн-
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линдричии ниши са свързани с басейни, докато отворената към залата ниша е
могла да представлява само чешма или малък декоративен фонтан. Вероятно
нишата е представлявала екседра, за~вършваща с полукупол. Пр ед екседрата в

нейната си метрична ос се намира гладък каменен блок, подобен на тези. които са
носели колоните. Предпазливо сме склюнни да доnуснем. че предназначението му

е било да носи някаква художествена1 пластика 6 • Така или иначе, наличието на
екседрата, тежкия фундамент пред нея и ясно подчертаната симетрична ос на

залата nодсказват определен стремеж да бъде изтъкната nосоката към запад.
Обяснение на този факт ще може да се търси едва следдовършването на разкопките
откъм източната и южната част на термите.

Археолог ическите работи в залата предоставиха заедно с многобройни

фрагменти два, по наше мнение извънредно важни за съпоставки и размишления,
елемента от архитектурното и консч>уктивно-пространственото формиране на

залата. Единият от тях е мраморен каnител, изработен в каноническите правила
и съотношения на коринтския стил. ]Капителът е сравнително добре заnазен и
поради това е в състояние да даде богата информация за изследване. Ви со чината
м у е nриблизител но 0.8 15 м, а диаметърът на окръжноспа на долната м у част.
която стъпва върх у тялото на колона1rа -

0.60

м. Каnител с такива внушителни

размери досега не е откриван в Н есебър. Би могло да се предnолага, че този
капител , както и другите мраморни детайли от различни паметници в Несебър са
били произ ведени в известната работИ!лница за художествена архитектурна плас
тика на остров Проконес в Мраморно море.
Вторият намерен фрагмент, на който също така отдаваме голямо значение, е
къс от тухлена конструкция. Положението на отделните тухли на запазеният
фрагмент недвусмислено показват, че парчето зид се е намирало в на•1алото на

тухлени арки, насочени в две различни посоки

-

nод прав ъгъл. Тази находка

свидетелства за това , че връзката между колоните и пиластрите по страничните

стени, а и междУ самите колони е била посредством масивни тухлени арки.
До тук nредставихме преглед на подбрани от нас безспорни данни, които са
открити при археологическите разкопки на новооткритата част от термите. Тези
данни

-

плановата схема, размери на отделните елементи и други особености в

следващите редове ще подложим на

архитектоничен анализ и сравнения.

Кръстови дният план не е новост в nространственото формиране на ран
иовизантийската архитектура. Голям брой паметници от античността, разпо

ложени във всички части и nровинции на древния Р им , с разнообразно
предназначение и функции , са nодчинени н а кръстовидната схема 7 • П окрити
ето

на

кръста

в

много

от

сравнително

nо-ранните

сгради

е

nосредством

полуцилиндри•1ни сводове или арки , които се пресичат над средищния квадрат

като кръстати сводове н . В много сЛJучаи , обаче, отбелязваме nолусферичния
купол 9 • В по-късните периоди, особено след

VIII

в. , и особено nри изгражда

нето на църкви, куполът се явява като nочти неотменима част от композици

онната идея. Това важи за всички райони и страни на византийския архитек
турен свят 10 . Този период, обаче, остава извън нашето внимание , защото е
значително по-късен от построяването на термите в Несебър и не е подходящ
за изтъкване на евентуални nаралели и аналогии.
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Вече казахме, че nлановата схема на новооткр итата зала от ранновизантийс

ките терм и на Несебър е кръстовидна (фиг.

3 и 4). Това. както nосочихме малко по

горе , не е анахронизъм в края на V в. или началото на VI в. , както датират
археолозите и згражда нето на термите " . Забележителното , оба•1е, е участието на
тези

четири самостоятелно

изnравени

колони

в

конструктивното

решение

на

сградата.

7

Разстоянието между осите на колоните е около

м . Конструирането на

хорюонтален арх~tтрав с nодобна дължина не е възможно. Свидетелствата. които
Античността ни е оставила, са красноречиви . Обичайното отстояние между
колоните се движи между

3 и 4 м.

На Партенона в Атина интерколумниумът е от

до 4.32 м ; на Ерехтейона в Атина - 3. 15 м. Когато интерколумни умът на
Проnилеите на Акроnола достига 5.43 м архитравът е nодпомогнат с допълнител-
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на метална греда 11 . Близо до седем метрово отстояние между колоните бихме
посочили за nример 11Звестни вътрешни дворове на жилища от Античността . В
този случай хор~tзонталната връзка между колоните е била осъществявана с
дървени 1-реди. кuитu са нuсел11 сравнително лека покривна, дървена конструк

ция 13 .

Този преглед ни убеждава, без да ни изненадва, че конструктивното решени е
за връзките на колоните помежду тях са мите и към стените с пи ластри, които rи

заобикалят трябва да е било посредством иззидани арки. Просто друга възмож
ност няма . Добра защита на това твърдение представлява намерения при разкоп
ките фрагмент, който илюстрира по недвусмислен н ачин наличието на зидани
тухлени арки в конструкцията над кол оните.

Така очертаната конструктивна схема осигурява статична равновесна си сте-

93

ИзВестия на Нароgния музей Бургас, том

3, 2000 г.

ма, като хор изонталните компоненти на напреженията елегантно се прехвърлят

към ограждащите стени на залата.

Този модел изглежда най-правдоподобен, ако ли не единствено възможен за
новооткритата зала. Заедно с това възниква сериозннят въпрос за nериода. nрез
който този модел се nоявява. Известно смущен ие е nредизвикано от обстоятелс

твото за у частието на тези четири самостоятелни стройни, бих добавил дор11
крехки коло ни, с най-отговорната функция на носещи елементи в цялостната
статика на конструкцията. Дори и да се допусне, че nострояването на ранновизан
тийските терми в Несебър би могло да се приеме с няколко десетилетия nо-късно
(nримерно nрез втората половина на Vl в.), проблемът оста ва без отговор. Всред
не малкия брой сгради с кръстовиден или кръстакуполен nлан, изградени преди
или по това време, не е nознат подобен случай: кръстът да е формиран от

самостоятелно изправени колон и. Об~1кновено това е ставапо чрез мощни стъл
бове или nлътни стени ' ~.
Не е безоnасно да се изрази предположение дали над квадрата арк ите
свързващи

колоните.

nресичали в

и ли

полуци л нндр11чннте сводове

кРЪстлт свод или та м

се е издигал

на тяхно

място

подкуnолен тл мьУР

11

са

се

над него

куп ол. За този съвсем ранен стадий на развитие на виз антийската пространствена
архитектурна мисъл допускането на КРЪСТОКУПОЛНА идея от подобен модел е
рисковано. Евентуални доказателства за съществуването на куnол над тези
изящн11 колони непременно би предизви кало ист~1нска сензация.
И звестно е, че всек~1 опит за реконструкция на л иn сва щи части и структури

nредставлява една повеч е или по-малко правдоподобна хиnотеза. Нам ерените
11р11 разкоnк11Те и изложени от нас nо-горе фактически данни насърчават оnити да
се формулират предnоложения за конкретния nространетвен об раз на залата.
Щастл иво е откриването на един от оригиналните корнитск и катпели ,
овенчавал някога една от колоните. Без информацията. която тоз и капител ни
предоставя. всяка следваща стъпка в издирването би била оспорима.

Известна е фразата на Витрувий :
в

nравилно

съотношение

с

" ... височините на tlлененията на сградата са

ширините;

ширините

в

правилно

съотношение

с

дължините и когато въобще всичко съответства на полагащата му се съраз мер
ност. '' 15
Височината на капитела е nриблизително 0.815 м, аднаметърът на окръж
ността на долната му част е около 0.60 м. Тези размери IIЗnолзваме за да
nресметнем вероятната височина 11а коло ните. включително базата и каnитела.
Сnоред зависимостите на храма на Ка стор и Полукс в Ри м височината на

колоните на залата трябва да е била
таблиците на Витр увий -

7.20

7.25

м; според Пантеона в Рим -

м и по Виньола -

7.00

7.00

м;

nn

м.

Както в римската , така и в ранновизантий ската архитектура разстоянията

между осите на подпорите (стълбове или колони) и тяхната височина обикновено
се намират в ясна кратна зависимост 16 • Както вече отбелязахме, страната на
квадрата, образуван от осите на четирите колони в залата, е около 7 м . Голям брой
опити ни убеждават, че приемливият размер може да бъде между

7.02

и

7. 11 м.

Н алага се изклю чителната близост между вероятната височина н а колоните
и вероятното им осово отстояние. Без да поемаме оспорим риск nо-нататък ще се
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основаваме на презумпцията, че осовото отстояние между колоните на защп<:~ е
равно на тяхната височина.

Следващата задача е да открием най-прием ливия от възможните размер за
височината на колоните, съответно за интерколумниума между осите на колони 

те. Решен~1ето б~1 трябвало да премине през издирване на използвания фут

-

стъпка или единицата мярка за дължина от архитекта на ранновизантийските
терми в Несебър.
Както

11

сега, в края на столетието на най-бурното развитие на технологията

и глобално унифициране на стандартите съществуват и действат в nрактнкатн

различни мерни систем 11 за дължи на, за тегло, за обем и др . , така и в Античността
единнцата

мярка

за

дължнна

стьпклтл

за

различните

страни, за

различн11те

периоди и за разннчн11те паметници притежава различно физическо измерен11е .
Така например, смята се. че по най-стария канон в Египет стъпката е отговаряла

на 0.3047 м 11 • А пtttеският фут (стъпка) по паметниците до римското завоевание се
равнява на 0.328 м 1 8 • Ку полът над Пантеон а в Рим се издига над вписан мислен
квадрат със страна равна на 1ОО гр·ьцки фута от по 0.30547 м 1 ~ . докато к у полът на
цариградската Св. Соф11я (532-537) г . се 11змерва със 100 гръцки ф ута 110 0.308 м 1" .
Съ щнят раз мер на стъпката

0.308

м е приложен и в nлана на Максценциевата

базилика в Рим (1\1' в . ) - 200 х 0.308 21 • П ри оn 11т да намер1-1м стъnката. 11зползва нн
за оразмеряван е на монументалните Рим ски терми в Одесос (В арна) се основахме
на размерите на членение н а сте ните на Палестр ата , а също така и на редица
заnазен 11 арх нтектурн 11 мраморнн дета йли. Най-приемлив а се оказа стъ nка е>т

0.297 м 2 2 •

Разкопаването и изследването на южната креnо стна стена на Несебър

(V

в.) предостави извънредно важни данни за строителството през ранновизантийс

КIIЯ пер11од на Несебър. За сл у чая. търсене на вероятната единица мярк а за
изграждането на Ранновюант11i!ските терм и в Несебър, спираме вниманието си
само върху ед ин от резултатите на проучването. В една nрава •1аст от с1ената са

разnоложе11н

пореди ца слеп и нишн

пиластри. Общата

дълж ина е

бъде

м 23 • Не е изненада ,

че

1О броя в равномерна
29.40 м. Това би могло да

съ щият размер

на

предполагаемата

l ОО

стъпки по

основна

11
0.294

мярка

при

изгражда нето

на

креnостната стена на Несебър. а именно 0.294 м. съответства и на размера на
отвора на главната порта на града 15 х 0.294 = -+.41 мн.
Неоценима подкрепа на до пусканата от нас стъnка от

0.294

м откриваме в

капитални я тр уд на Жанет Де-Лейн, nосветен на термите на Каракала в Рим 25 • Тя
пише, ч е ' ·Равностоi!ностга на римската стъпка бн трябвало да лежи в рамката от

0.294 до 0.297

м. докато не съществуват сил ни арrуменп1 за пр отивното .. .'' 26 • В
резултат на многобройни за мерван11я на голя~1 бpo fi nомещения 11 структури от
термюе на Каракала Де-Лейн се оnира н а стъnка от 0.295 и 0.2944 м с предnочи

та 1111 е за втората !7 • И тъй като ·'Една стъnка от
други сrрадн на Северите

... "Де-Лейн

0.294 ме била

идентифицирана по

обявява. че именно тази равностойност ще

използва nо-нататък 2~ .
Оста ва да проверим до колко намерената от нас сто fiност на стъnката от
ра11нов113анпtйската крепостна система на Несебър от 0.294 м е приемливо да се
използва в анализа на Ранновиза нп1йск1пе терми в Несебър . Въnреки значител
натадн стан~ня във Rрем ето между Севернте на Рим (193- 235) и V-VI в. - периода
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на блестящото строителство в Н есебър (крепостна система , водоснабдителни
съоръжения. базилики, терми и др.) не можем да намерим основания да се
откажем

от

приемливата

аналогия

за съвпадаща единица

мярка за дължина.

В същност между крепостната система и термите на ранносредновековния Н есе
бър няма различие в n ериодизацията.
1

.. ···~ .....

.'

.'

1

\

i

'
1'

1

1

~

• :· 1
1 '(

.. ···-

·• i

-····J.I }

Фиг.

: о. . ___ _"!"..:; :.,

· - .•.•• У

' : . - - --'s,.

f

5

Фиг.

6

Известно е, че nрез античността, а и дори до ранното средновековие основ ни

структуро-определящи елементи са били оразмерявани с точен брой (най-често
четен) от мерната единица - стъпката. Това изискване е най-доб ре илюстрирано
в зави симосn·а на височината на кол оната с възnриетата стъnка. И ето до какви

резултати е възможно да се стигне. ако се nриложи стъnка от
стремим да nолучим стойност близка до или малко над

7

0.294

м. Като се

м. достигаме до

nредположението, че височината на колоните в залата на термите в Несебъ р е
стъпк и по

0.294

м -

7.06

24

м. Както вече споменахме, височината на колоните по

гол ям брой от най-забележителните паметници на късната античност се прилага
и nр и основното оразмеряване на nлана на съоръжението. Естествено, възможно
е да се nриеме и обратната връзка - от вече установения nлан да се оnределя и
височ и ната на колон ите. Така ил и иначе смятаме, че тази зависимост е я сно и
конкретно nриложена в плана на залата. П ри това nоложение, без колебание
възnриемаме изчислената височ ин а на колоните от 7.06 м за размер на страната
на квадрата , образуван от осите на четири те колони. Достигаме до една стройна
nространствена схема. В своята триизмериост осите на четирите колони образуват

геометрично nравилен КУБ с ръб от

7.06

м. По-нататъшно анализиране на

структурата на nлана на залата на термите в Несебър ни илюстрира още едно
важно досто й нство. Изследователите н а процесите на развитие и усъвършен ства-
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не в архитектурното творчество на античността и ранното средновековие отбеляз
ват приложението на пропорцията златно сечение в пространственото формиране

на сградата или части от нея като постижение с висока стойност. Без да изброяваме
дългия списък на паметници , в чиято структура е приложено зл атн ото сечени е.

сnираме вниманието си върху няколко случая близки по времето на изграждане
с този на ранновизантийските терми в Несебър и от сравнител на географска

близост. Това

цариградската "Св. София'' 29 , кулите със заострен връх край

cat:

главната порта на Несебър 3 u и базиликата "Св. Богородица - Елеуса·· вНесе
бър 31 . И така, регистрирането на обстоятелството, че залата към термите в
Н есебър е оразмерена с пропорцията на златното сечение. заедно с другите
достойнства на

5, 6,

(фиг.

и

7)

архитектурно-nространствената структура. изтъкнати
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Сглобява н ето на нашето nредположение за реконструкция на залата заnо ч
нахме с оnредел янето на височината на колоните в зависимост от размерите н а

оригинал ния каi1111Тел и възnри етата от нас равностойност на използваната мяркн

-

стьnката. Смнтаме, че е целесъобразно да се опрем и на още една аналогия. В

термите на Каракала има общо

104 броя свободно изnравени колони. От тях 72
no размер 11 стилова nринадлежност. Капителите им
височина 0.81 м. Самите колони са високи по 7.07 мил и 24

броя от порпщите са еднакви

са коринтски 11 иtмат
стъ пки по 0.2945 м 32 • Не може да не се види буквално пълното съвnадение на
размерите на капитела от залата на термите в Несебър и възnриетите от нас:

в11сочина на ко ло ните

24 стъпки

по 0.294 м.

-7.06 м . Тази аналогия вдъхва повече

от ув ерено ст, ч е предположението ни е правдоподобио.
Оттук ната1rък простран ствената реконструкция на залата следва една лоrи ч-

7
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на конструктивна последовател н ост. Между колоните и пиластрите по обгражда
щите стени са се п рехвърлял и тухлени арки - дв а пъти по четири броя. Н ад
четирите междура м ия на кръста може да е имало кръстати сводове. Този конструк

тивен н ачин е познат от столетия. но и прилаган в Н есебър nрез тази епоха 33 • Над
арките между колоните и пиластрите раменете 11а кръста трябва да са били

покрити с пол уц илин дрични сводо ве (фнr.

6 и 8).

Над самото средище на кръста

би било мястото на подкуnолен тамбур
и куnол. както есющ~1рано на фиг.

6. Не

сме склонни да nриемем о венчаване на

пространството с к уnол .

Be•Je

изтък

нахме, че времето на изграждането 1-1а

ранновизантийските терми в Несебър е
твърде ранно за крЪстоку п олната идея,

но освен това

наличието

на купо л

се

свързва най-ч есто с и деологи ческ11. а
сет11е и с религио з ни юяв11 на простра ll
ството, каквито в случая не можем да
открием.

Фиг.

9 Мра.мореи

Към очертаната картина за струк

капител

от pmmoвuзaumlliicкume

турата на залата от термите в Несебър

mep.11m

прибавяме още един детайл. Височина-

ua Несебър

L - - - - - - - - - - - -- -- - - - '

та измерена от пода до горната част на

nредполагаемите полуцилиндричин сводове изглежда nриблизително равна на
двойната стойност на диаметьра на тези сводо ве (фвг. 6). Такава зависимост
констатирахме и в аркираните слепи ниши по южната крспостна стена на Несе
бър34.

Увере11и сме, че наличните материали , технически данн11 и тяхната интер пр е

тация за пресъздаване на nредполагаемия образ на злл ,,тл към ранновизаJ1П1Й С
ките терми в Несебър представляват надеждна основа за причисляване на нов оот
критата част, а с н ея и на цялото съоръжение към листата на забележителните

ламетн ини в развитието на архитектурата на Византийския свят.

1
ЧIШБУЛЕВА. Ж. Ра11новизантийские термы в Несебре.
SоПа. 1988, рр. 577-584.

ln: Bu lgaria Pontica Medii Aevi - 11 ,

2 ТЕОКЛ ИЕВд, Е. ВодосllабДiпель ная снетема 1·орода Нессбра в V-YI веке . . - l п : B~1lgaгia Poпtica
Mcdii Aevi - 11 . Sofia. 1988. рр. 585-592.
D ELAINE, J. Thc Bati1S ol' Carncalla. - ln: JouГila l or Roma п Aгchaelogi - 25, Portsmoнt/1 , Rl1ode
/sland, 1997, рр . 14, 17, 18 апd 23. Аналоrн•ща с също 11 ориента цнята на построен i i'ГС nрнбл нзн1'СJ1110 ед11н век по-къс11о Терми 11а Дноклетнан в Рнм (306 r.).
' Зас1t1шането. представено на фиг. 2-а е 113вършеио nод ръководството на архнтскт 8ас11л
j

Китов . комуrо дължим благодарност за л10безното съдейств1 1 е.
5 Тук нямаме nредвид разnростра11еи •·m: nрез цялата античност сград11 от перистнлен ·r·иn

111111

с базилнка J IСII nлан, макар 11 те да nредставл яват за1111. Нан-често nростраtrствата на тези сград11
бнва:т nокрнтн с дъ рвени nокрив 1 111 конструкшвt .

~ Известно с. че nрочутата IIЗЯIНI Ш скулnтурна ко.,tпозншtя " Внкът на Фар11сзе" е nодчерrава, ш
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едната от двете rлавщt оси на терм11те на Каракала в Рим

• Изреждам

DELЛ I NE.

J .. Op.ciL.

рр.

75. 76.

някои от nо-характерюtтс nримери ~1а с1-рад11 с кр'Ы:товнден nлан:

а) без куnол (най-често с кръстат свод над сред11щето на кръста):

Максценциевата (Константюювата) базилика в Рим (307 -312 r.): Терм 11 те ва Тю в Р11М (\ в.) :
Термитена Траннв Р11м (11 Ог.): Термитена Каракала в Рнм (211-217 г.):Термнтс~!аДнокJiеТIШII
в Рим (306 r.) Мавзолеят 11а Гала Пласищ1я в Раве~ш - (440 r.): Църквата в Иваняне (V- V\ в .):
Църквата кра/1 Кн и се-кьой (V в .) .
б) с куnол над средището на кръста:

Внлата на Адр11ан в Тнбур

(118-136 г. ):

Църквата Са н Лоренцо в Mll!laнo (\ У в .): Църквата

Сутшже Джам11 в Солун (края 11а V в.): Църквата ~•а Саркис в Текор (У в .. но с nо-късни
nреустройства): Църквата в Бело во {VI в.); Църквата в Перушина (У\ в. ): IОС'Т1111Ианов11те 
Св. Сер1'1111 Вакх в Цариград (527 r·.): Св. Агюстош1 в Царю рад (след 532 год.): Св. ВитаJrе в
Равсна (547 год.); и заслужавашата особено вн1tманне Катедрала в Еч~нtадзин- Армеtшя.
КомnоЗIЩ11ята на nлана 11 на пространетвото отговаря lltl 11аi1-съвършення модел 11а
крьстокуnолната схема. Съшествув1п разл ични мнен11я за разв11 п1сто на ньрквата от
базил ика от началото на IV в. до кръстакуnолна np11 npcycrpoiiC1·вoтo nрез VI\ в .. коr·ато

дървеното nокритие е б нло заменено с каменюi сводо ве и куnол. Някои автор11 . об<t чс .
.аат11рат nреустроiiството 11 HЗJIIIЧI!eтo на куnол още nрез V в. Голя~1 nринос в нетор~rя1·а r rн
архнте"1урата ще бъде нам11рането на отговор на r1роблема за датировката .
$

Внж бел . 7а .

9 В11ж бел .

10 Това е

76.

валндио за страните на Транскавказ11ето. Мала Аз11я, Снрня, Балкашtтс
Влашко , Рус 11я.

11

по-късно

11

qИМБУЛЕВЛ' ж . ЦIIТ.СЪ Ч ., с.

11

M APKYЗOII, В . Архrrгектура Древней Грещш . В: Всеобща я нетория архнтсктурьr , том 2. Москва,

582; ТЕОКЛIIВЛ , Е. цит.съч .. с. 589.

\973.c. l89.
1; Н аnример: Н им фея във в~шата на Цrщерон вьв Форм ня (1в . nр.Хр . ) : Дом 11а Сребърната сватба
8 П омt1ей (\ в.пр.Хр .).
•· Добра нлюстрация за това nрсдставJ IЯВ<П nосочените малко nо-горе в бе11 . 7 -б сгради.
1
~ П оnов, И . П роnорци11 в Бълrарсюпа ар;-: нтектура . С.. 1953. с. 15.
r• Н аnрнмер: Арката на Ав~ст в Рнмсю1я форум (291·.np.Xp.); Арката 113 Серr11евите в П ола (29
r.np.Xp.): Арката на Т11т в Рнм (81 r.): Арката на Констант11и 8 Р1ш (315) 1·.); Триумфалната арка
в Т11мrад

(11

в.); Златната врата от Теодосневите креnостни стснн на Цариград; Цар11градската

"С в . София" (532-537 r.); а съшо 11 слеnитеаркирани H11ШII no tожната креnостна сте на на Н есебър.
nри конто днаметьрът 11а арката се нанася два nътн във 8Нсоч11ната на нишата. Sлsлt.ov. D. Le

Mur Medieval du Sud. - !11 : Nessebre. 111. (nод nечат).
'~ Поnов. И . щ1т.съч. с. 9.
" МлРКУЮН. В . UI IT.cъч. с. 67: П олЕвоН. В . ИскусС'ТВ() Греш111. Средн ие века.

Москва.

\973, с. 27.

" АФлнлсьЕв , К . От П антеона Рима до Софии K11eocкoii . В : Культура 11нскусс-rво древней Руе н ,
Лею1н1-рад,

1967, с. 32. 33.

~ П лк тлм. с. 37. 38.

11

Плктлм.с.З6.37.

22

СъсЕЛов, Д. неnубликуван11 юследва11ня .

23

Sд SAI.O\' ,

D. Le Mur Medieval .... op.cit.
D. Einige Erscl1einungen der Postrllnliscllell ArchitekLLIГ in T!1rakieп. - \11: Actes du У \\•
Co11g1·cs de la F.I . Е .С.. vol.ll , Budapest. 1983. S.\19.
!' Dt. LЛI NE. J. The Batl1s oГCa racalla ..
:. IBtDEM. рр . 47-48.
J" \ вшем. рр. 48. 49 and 53
н SлssELO\' ,
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49, note 10.

!У АФАНАСьев. К . От П анr-еона Рнма

... ,с. 37. 38.
.... S. 122
" Сьсь. юв , Д. Apxнi C1<1)pt10 nроучване tia черквата '' Бо1ород11uа Елеуса ''. - М узен н naмc1HIЩII на културата. 1982, 5-6. c. l4.. а с1.що като широко разnространена практrrка за оразмеряв а не
M uтSOPOULOS, N. Harmoniscl1c Bausclщitte in den Kircl1eп vom Тур kr·euzfoплigeп l nпeпbaus im
griecl1eпl!!ndiscl1en Kerпlaпd . - Byznati11iscl1e Zeitschrift. 1962, 55. S. 27 5 u.f.
2
' DELAINE, J. The Bati1S or Caracalla .... рр. 261. 262.
н VENI::Orкov , 1.. L. OGNENovл-MлRI. оvл , Т. PETROV. Disposition, Fotrlles et Remparts de Nessebredu
Сбtс Occidcntal . - l п: Nessebre. vo\. 1, Sofia, 1969. рр. 57, 58.
~• SлssELO\', О . Eiпige Erscheiпuпgeп

-" Вж бел . 16.

ARCHITECTONIC SPECULATIONS ABOUT
А RECENT DISCOVERY IN NESSEBAR
Dimitar Sasselov
(Summa1-y)

More tl1aп 25 уеагs ago at·cllaeo logical excav atioпs r·ecoveгed н рагt of the puЬ\ i c
batl1s in Nessebaг dated to the Еаг\у Byzaпtine peг i od - 5'h -б•h с. А О.
Last уеа 1· ( 1998) the excavations continlled in another secror·.
lt is а square HALL of 16m. х 16m. Fo uг freely erected columr1s fo t·m an iппеr
square of 7 m. х 7 m. On botl1 sides of the westet·n wa\1 there а ге two erшa n ces leadiпg
to the basiпs , \VI1ile in the middle theгe is а semicircular niche (exltedt"Oe).
Obviously the at·cllitectonic structш·e of tl1e HALL was cгoss-s h aped with its
symmett·ic axjs orieпtated to the West.
Fortunately aJТIOI1g tl1e archaeological finds theгe was also а Co гinthiaп capital.
Its l1eight is 0.81 5 m. Т11е dimensions ofthe capital show tl1at it foiiO\VS the canonic гules
and t·atios cha [acteгisric for tl1e Co гiпthian style, tl1us pt·oviding groнпds for the
r·econ stгuction of the HALL.
An impot·tant гоlе in ош· spect1lations plays tl1e determinatioп of the valнe of tl1e
Roman feet н sed iп the co пstгtt ctioп . We have to poiвt Ollt its fн ll coiпcideвce \Vi th the
Roman feet used iп tl1e Fortification system ot' Nessebaг (5 'ь с.) анd also in tl1e Batl1s
of СагасаНа iп Rome (Jrd с. ) анd amou11ti r1g to 0.294 m.
Haviв g made this co n clнsioп our pгeserнation is airned at tl1e гeconstt·llct i or1 ofthe
Hall.
We can hardly expect а dome оvег the cгoss . Consideгiпg the genet·al development
of the Byzantine aгchitectur·e strch а гeconstгн ction seems to Ье vei"y гisk y.
Ho\vever. tl1e a гchitectonic achievement in the coп st J'tr ction of this HALL must Ье
co п sideгed а signifi catн phenomenon.
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Петър Балаб анов

КЛАСИФИКАЦИЯ И ВЪТРЕШНА ХРОНОЛОГИЯ
НА ЕНГЛИФИЧНИТЕ ПЕЧАТИ

ВЪРХУ АМФОРИ

Енглифичните nечати върх у шийки (рядко върху дръжки) на амфори, опре

делени още от Б. Граков като хераклейск~1 1 , се срещат само по бреговете на Ч ер н о

11

море

в съседните земи. Хипотезата за техния произход десетилетия наред се

приема ш е, макар с 11звестш1 съмнения. от nочти всички юследователи 2 •
Натрупването на нови материеши и набтодения позволява то да бъде
сер и озно оспорено. Независ~1мо от целенасочените търсения в района на Херак
лея П онтика не бяха открити nечати от този тиn. Отдавна бе посочено, ч е анализът
на

състава

на

имената.

из вестн и

от

nечатите ,

както

и

на

граматическите

им

особености. от които извежда част от аргументите си Б. Граков, недават основания
за категорични изводи • . Наблюденията върху правописа сочат, че населението на
производствения център е и мало смесен, а не преимуществено дорийски произ
ход. Резултатите от химически анализи на амфори с енглифични печати показват
сходство

на

глината, от

която са

направен~r.

с тази

на

съдове,

nроизведени

в

Аполон ия Пон тика•. Друг аргумент към хиnотезата за аполонийския произход
на амфорите с енглифични печати е фактът. че в този район освен находките от
,.Костадин •1ешма'' са намерен11 фр(!гменти от няколкостотин амфори и шщ сто ~~
nетдесет nечата от този тиn ~ . П одобна концентрация на амфор~1 и nечати от тоз и

тиn досега не е до кументирана другаде. Отдавна е установено. че в Аполония nрез

IV- Ifl

в. пр. н. е. са произвеждаliи в големи количества строителна керамика и

б11тови съдове. Известни са енглифични nечати върху солени , nроизведени в този

nom1c през същия период

6

, което nоказва, че този начин на марк11ране на керамика

е бил изnолзван в района. за разлика от другите полиси в Черно море.

В се nак

засега въnросът nродължа ва да е открит за дискусия.

ПоследНiгrе обобщителни трудове върху енглифичните nечати са изследвани 

ята на Й. Браш11нский 7 и М.Лазаров ~ . Натруnването на нови nубликации и
материали наnоследък позволя в а да nродължат усю111ята за разработване на
вътрешната относителна хронология на енrлифичните nечати.
Датирането на масива енгл и ф ичн и nечат и между сами я край ~1 а
години на

IV

V и ли nървите

н. пр. н . е. и на ч алото н а следващия не предизвиква съмнение. В

същото време към nредложен ата от Й . Брашински класификац ия и вътрешна
хронология могат да бъдат отnравени сериозни бележки. В nоследният си труд по
темнта той разделя енrлифи ч ните печати на три хронологически и седем (с

вари а нп1те) типологични групи. По - нататъшн~1ят прогрес в юследванията изис
ква уточн яване на характериtтиките на отделнитепtпове печати. разработване на
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прецизна вътрешна хронология в отделните груnи, както и доказване на абсолют

ното им датиране . П редн всичко трябва да бъдат наnравени н яколко уто чнения в

nредложената от Й. Брашински класификационна схема. В нея за определя не на

типовете nечати са използва ни различни критерии: съдържа ние. форма. палеог
рафски или граматически особености. Този подход често води до смесване на

понятИята. Ако nриемем като основен типологичен критерий текста на печатите и
като сnомагателен

-

nалеографските им особености , може да се предложи друга

схема: обособяване на три основни типа печати, които съвпадат с трите хроноло
гически гр у nи , nредложени от същия автор. В първ ия ше вл язат печати с едно име,
характеризиращи се с ред граматически и nалеографски особености: пълното

.,u·'

изnисване на името, изпускането на буквата

големина на буквите

.. 0" .. ,о'·

в родителен nадеж. нормалната

и "оо •·, изписването на буквата

"cr··

с раздалечени

хасти. Те могат да бъдат разделени на вари анти. наnример nечати с емблема и без
такава, печати, в които името е в един или в два реда. печати, в които то е в негатив

или в сложна геометрична

форма.

Във втория тиn, отговаряш 1·1а втората хронологическа груnа. ще влязат
печатите, съдържащи две им ена. В него се разграничават две nодгруnи: nечати с
nредлога

.. Еп\'·

пред едното и ме и так ива без него . В тях могат също да бъдат

определени варианти: печати с непълно изписване на

имената: nечати. в конто

едното •~ме е сил но съкратено: печати. изготвени в разл ични фигурни форми;
печати, в които имената са нанесени с различни щемп ели: nечати с емблеми и ред
други. На nрактика е невъзможно засега

-

поради големия брой на известните

вариан ти в срав нени е с публикуваните nечати - да се направи достатъчно диферен
цирана характеристика на възможните варианти.

Третият тиn енглифи чни печати се характеризира с голямо разнообразие на
вариантите си по форма и по съдържание. В него влизат печати, съдържащ и едно
име (различаването им от печатите с едно име от nърва група по nалеографски
белези е сигурно), печати , съдържа щи едно силно съкратено име, n ечати от
отдел ни букви , nонякога съnроводени с емблема, анеnиграфни nечати. Съществу
ва и малка група релефни nечати върху съшия тиn амфори. Някои от изброените
в третия тиn варианти на nечати са били nоставяни върху дръжките на съдовете.
Н а база на казан ото дотук, можем да nредложим следната типологическа
класификац ия на енrлифичните амфорни nеч ати:

1 т1111 / 1 хрон. rpyna

11

T llll

/ 11

хрон. груп а

111

Печати с сд110 име:

П ечатн с две имена :

- ВСЩIН ред

А) П счап1 с прешюг .. Елt "

- в д ва реда

а) nечатн с емблема

А) nечати с с~1блема
Б) фигурни nечат11

б) фнrур1111 ПC'Ii\TII
В) ne<taTI1 С едНО nl,JIIIO

В) nечати. юnисашt в l teпt1'11B

1·1

едно съкратено име

г) nечати. nоставеш1 с лва
размtч ни щемnела

l1)

печати с трн имена

102

тнп

1 111

хрон. груп а

1. Релефн11 nечати
2. П ечатн с едно tt мe
3. Псчатн с отдс111111
буквн
4. Печатн в1.рх у дръжки

5.

А~1сnиграф11И nсчатн

Пеmьр БалабаноВ, КЛАСИФИКАЦИЯ И ВЬТРЕШНА ХРО НОЛОГИЯ ..

1 ТIШ / 1 хрон.

група

11

т1ш

/ 11

хро11 .

1ру11 а

lll

т11п

1 111

.

хро1 1 .

rpyr1a

Б) Печати без npe:uюr
а) nечати с емблема
6) ф11rурнн nечатн
в) nечат11 с едно пъл но и
ещ1 о съкратено име

r) печати с едно пълно 11
едно си л но съкратено име

д) nеча·111 с две съкратени
нмена

е) nечати . nоставенн с два
разл 11чн~1 шемпел а

П е•1атн сдое •·•мена :
А) Печати с nрещю1· ., tm "
а) печати с емблема
б) фиrурнн nечати
в)

nечати с едно nъm1o и

ещ ю съкратено нме

1) печат11 . поставешr с два
ра зтrчни шемпе л а

д) nечатн с тр11 11мена

Б) П счатн без nредпог
а) nечатн с емблема
б) фи1урнн печат11
в) nечати с едно nъllнo 11
едно съкра те110 име

r)

nе чат11 с едно nыtно

едно

Ct1JIHO

11

с 1.кра те но 11ме

д) печатн с две съкратени
имена

е) nечати , nоставсн11 с два
paЗЛ IIЧHII ше~1ПеЛа

Табл ицата не е окончателна. rьй като бр оят на известн ите находки все още е
недостатъчен за определ ян е на вариантите.

Сравняването на известните имена показва, че около

60% от про изводители
1 група не се появяват в печатите, съдържащи две имена. напр им ер AIAK 1
HTOr ( Сапрьtкuн, 1986); ANT/EY!:. t.AOE (Пругло. 1972. N!! 1 и N!! 5); E> HPAIO
(..Костадии чеиша ' '. сектор А-1, иив. Ng 1068): l:AIONO (пак та.м, сектор Г-11запад. инв. N!! 79): TI MO[ЛIYKOE (пак mшt. сектор Б-П. инв. Ng 82 ). Можем да
те от

nредположим,

че този

начин

на

маркиране са

п олзвали

поне

две

поколения

производители . Следователно продължителността на nърва хронологическа гру
nа е по н е двадесет и nет годин и. Като имаме предвид, че съотн ошението на броя
на находките на печати от I и 11 хронологическа гру п а е 1:2.5. може м да
предложи м

по-широки

граници

-

около тридесет години.

Според Й. Брашински броят на имен ата на епоним и от Il хронологическа
група е повече от 80 ~ . Ц ифрата буди съмнения, тъй като много nе ч ати не са
едноз н ачно прочетен и . В ред случаи не е ясно дали става дума за различни
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епоними, непълно заnазени имена , грешка на майстора на печати и л и автора на

п у бликация та . Все пак едва л и окончателната цифра ще бъ де значител но по-м ал ка
от предложената. Това поз вол ява да датираме тоз и начин н а маркир а не в р ам ките
на

70-75

ГОДИНИ.

Находките на п ечати , отна сящи се към тр етата хронол огическ а гру па са

редки. Те не надхвърлят

2% от

причисл яваните към

1 гр уnа. Това

nред nолага, че

късните амфори от този център , са бил и произвеждани в период около

1О -

15

години.

Изнесените съображения позволяват да определ им , че амфорите от I хроно
л огическа група трябва да се датират в периода 405-375 г . пр. н. е.. тези от втора
- в периода

на

375-300

г. пр. н. е .. а третата гр у па следва да се постави в гран и ци те

г. пр. н. е .
По-сложен за решаване е пробл емът с вътрешното датиране на енгл ифични те

300-290

печати в рамките на трите групи. Задачата е тр удна по ред n ричини и досега
правените опити да бъде решена не са дали едноз начни рез ул тати.
Сериозен проблем например възниква от различното качество на n у бл ика
циите. Голям брой енглифични печати. разчетени още в начал ото на ХХ в ек ,
предизвикват сериозни съмнения. Ред издания не са съпров одени с качествени
илюстрации , което изкл ючва възможността от рез ултатен сравнител ен анализ.

Значителни колекции все още са недостъnни за пъл ноценно про у чване , например

известния ръкопис

IosPE.

По-нататъшните усn ехи в уточняването на

хронологията на енглифичните

амфорни печати изискват задължително създаването на пълен корпус на находки

те , в който да бъдат отстранени недостатъците в досегашните публикации и да

бъдат въведени ясни стандарти на документиране на находките. Това може да се
осъществи

tipeз

кооперирането на учени от различни държави , заинтересовани

от тази тема.

' Б. Гrлков. Энглифические клейма на горлах
1. 1928 г.
1М.

некоторых элл инистичесюs х ам фор. Труды ГИ М ,

Л лзл rов . Раз nространение на херак лейск11те амфори и nечати в Тракия . - ИН МВ .

16 (31 ).

1980 1'.
3А.

КоцЕвл лов . Э nи графические nамятю1к11 из ол ьв11йских раскоnок в 1935н

Киев .

1936 г. Ол ьвия , 1·. 1.

1940, с. 267- 27 1.

~ Резултатите не са n убл икувани .

; Материал ите от разкоnките в некроnол ите на Аnол ония след 1949 г.

не са nубл ик увани . Не е

nубл икувана и колекцията на Историческия музей в Бургас. Благодаря на колегите от двата м узея
за любезно nредоставената информация .
6 Резултатите от nосл едшпе nроучвания в некроnола на Аnолония неса nубликуваю1. Бла годаря
на всичк~s колеги от екиnа наН ИМ и Историческия музей в гр. Созоnол за л юбезната информация .

· й.

БРлшин с кий. Керамичеекне клейма Гераклен Поsпийской . НЭ.

XIY. 1985 s·.

• М ихли л Л АЗАРОВ. цит. съ•1 .
9

й. БРлшинс кий. Греческий керамический имnорт на Нижнем Дон у. М. Л .
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Петър БалабаноВ, КЛАСИФИКАЦИЯ И ВЪ ТРЕШНА ХРОНОЛОГИЯ ...

RELATIVE CLASSIFICATION AND CНRONOLOGY
OF ТНЕ INCISED АМРНОRА STAМPS
Petar Balabanov
(Summa ry)

The incised amphora stamps are known on ly fюm tl1e territories ofthe countries situated
along tl1e westem. nor·thwestern and northet·n coasts ofthe Black Sea. Most ofthe specia lists
share the opinion tl1at tl1ese stamps had been produced in Heraclea Pontica - а very itnpot·taпt
polis on the southern coast of the Black Sea. The cl1emical analyses and the geograpl1ical
conceпtration ofthe finds under consideration provoke the supposition that tl1e centre oftl1eir
production was Apollonia on the Black Sea.
Tl1e discoveries made during the past years made it possiьte to estaЫish а more
precise classification of the chronological groups and the paleographic variants of these
stamps. Based оп the dating of finds discovered iп closed complexes and on their
paleographic characteristics three chronological groups have been distinguished. The
most ancient group is dated back to the period bet\veen 405 and 375 ВС . lt comprises
statnps with only one name. Tl1e second group, which is more numerous, comprises
stamps \Vith two names. The ti1i t·d group comprises the most rare stamps distinguished
Ьу their paleographic features. lt is dated back to the last decade of tl1e !Vth century ВС
or the first decade of the lllrd century ВС .
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П етя Кияшюша

ЗА ЕДИН НЕ ИЗСЛЕДВАН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
ОБЕКТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГА С
Тема на настоящото съоб щение е един разру ш ен археологически обект , раз
nоложе н на връх ·· шилото" край бу ргаския квартал " М еден рудн и к". Оnределе
н о той заема важно място в хоризонталната стратиграфия на града и негов ото
изследван е б н доn ълнило и осветлило н ай-древ н ата истор ия на смятан и я за мл ад
Ь ургас .

Ви сокият хъл м " Шил ото" с съ ставна ч аст от хълми стата верига. раз nоло

жена между М а ндренската и Бургаската л агуна . Възвишени ето чувствител но nре
възхожда околния терен ~~ доминира Бургаската низина. Оттук се открива шир о
ка гледка към трите езера и към зал ива чак до Созоnол в югоизточна n осока, до
крайн ата вер и га на Айтоска Стара nла нин а на север , а м ежду хъл м овете от юг се
крият оста н к ите на античния и средновеков ен Дебелт. Стратегическото раз nоло
же ние на ·' Шилото·· е nривлякло военн ите и още nр ез шестдесетте години те са
вря зали в най-ви соката част н а хълма ед н а nро сто рна nротивов ъзду шна n ло

щадка за ракети земя - въздух. Тя има формата на неnравилен ч етириъгъл ни к 11
вътрешни размери о коло

20 Х 40

м. Насиnът от юрав иява нето н а тази площадка

с б 11л нспрупан от три те й стрюн1 . П о чти нав сякъде в него сс забел я зват керамич
НI I фрагменти и мрамор ни късове. Годин и наред, обаче. мястото е оста нало заг
радено и забран ен о за посещение и нито един военнослужещ не е у в едо мил близкия
Бургаски м узей за пораз 111пс. н а несени н а този археологич ески па метник .

В специал из и ра ната литер атура 1 сс сп омен ави. ч е блюо до " Шилото·· се
намира огромна яма от стара мина. ра зработван а още през хал щадеката еп оха.

В началото на 80 -те години П . Балаба нов сп оменава в своя публикация връх

·' Шилото ... където . сп о ред н его , се н амира тракий ска крепост2

.

През

1984 година

археолоз и от Бурга ск ия музей nосе щават вече достъ nн11я за nосещения обект и
констатир ат, ч е ту к има серноз ни к улту рни

класическата, елин истическата и римската

нап ластя вания от ранножеляз н ата,

enoxa. 3 П ак по това време заnочват да

постъnват в колек ци ята н а музея и пам етющи от това място . Откр итият релеф н а

трак ийски ко нник (Кат.

Nq

А 1) и няколко фрагмента от други релеф и подтикват

колегите да заговорят за с в етил ище на връ х " Ш илото" . П о-късно, през 90-те
години оттук в Археологиt1еск и м узей - Бургас п остъпва и една жен ска гла вич 
ка от мраморна статуетка ( Кат.

Nr!

А2) , две мраморни ръ ч ичк и

н я колко монети от римската епоха (Кат.
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" Ш илото'' nривлече вниманието ни отнов о nрез сеnтем ври

1994 г ..

..
когато от

стра ниците на в -к " Континент" 4 разбрахме. че цитир ам: "11едадеч от Созопо:t
бургаски родолюбец открил почти едноАtетрова статуя lta Аполо11". " Разследване
то". извършено от археолозите в музея , както и р азгов о рите с откр ивателя н а
статуята, n отвърдиха nредnоложения та н и . ч е местона мирането й в същност е н а

връх "Шилото". Статуята е на Аnолон Музагет и. сn оред фрагментирания н ад
nис върху базата й, тя е била nоставена в светил ището от тракиеца Аn оло ни й.
син на Еnтайкент. Статуята сега е в колекцията на НИ М . Та м . с nоред откривнте
ля й Теодор Тодоров. е nостъnил още един релеф н а трак и йския конни к. намерен
от него съ що на връх "Шилото" .

П оследната известн а ни находка от това светилище е едно голямо съкрови
ще от сребър ни а nолоний ски драхми. което е било открито nрез

1996

г. За съжн

ление, то н е м ожа да бъде откуnено от музея, но цял ото му съдъ ржа н и с от

120

монети беше заснето и обработе н о и така nоне за науката съкровището беше
спасе н о.

Тук е мя стото да приnомним. че обектът нн връ х '' Ш илото" съ все м н е с
изол ир а н . Близо до светилището в югозападна п осока се намир а известният
вече в л итературнта тракийски тюрз и с н а север ния бря г н а М а н дренското езер о .

П убл ика циите за този интересен обект. както и материалите. открити п о вр е

ме на разкопките , са извеспr и . 5 Трябва са мо да добави м , ч е оттук в м узея са
nостъпили мно го бронзови монети на Ап оло ни я. както и ед ин ди обол н а
Аполония с маги стратск и надnи с д Н (Инв .NQ А46), една бр онзо в а монета н а

Меса мбрия от типа "Атина Ал кис '' от втората полови на н а
и една бронзова на тракийския цар М ости с (края н а

11 -

11 в .

(И нв.N2

н ач. на

1 в.

2206)

пр . Хр.)

(Инв . М А42).

Изложен ото до тук, сnо р ед нас, е достатъ чно основание да се сnрем по-nод
робно на матерналите от този разрушен, но богат археологич еск и обект.
Н а й-р а нни са откритите хал щадски керамични фрагменти , но те са изклю-

Обр.

1

чително малко и до такава стеnен фр агм ентира ни, ч е ги сnом енавам само зз све
дение . По-голям о внимание. естествено. заслужава новооткритото nрез
съкроваtще от аnолоJшйсюt драхми (/(ат.N!! Бl-120: Обр.

1) .

1996 t·.

Макар ч е точ н ото

място на на ходката е и з вестн о. н е е възмож но да се уста н о в и n ъ рвон ачал н ата
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дълбо чина. н а която се е намирало то. Знае се, обаче, че съ кровището е б ило
поставено в съд от сив а гли на. От него са оцелел и само три фрагмента. За щастие
nри изкопните работи с машини то н е е б ило засегнато. Техните гребла са прис
търгал и терена само на

15 см

от него.

Трябва да подчертаем. че това е съкровището. открито най-близо до Апо
ло ни я. Състои се от

120 екземпляра

и съ поставено с публ и куваните веч е находки

от проф. Тодор Герасимов • Димитър Дра ган ов 7 и Анастасия Стефа н ова 8 • н о
6

вото Бургаско съкровище притежава редица особености. които улесняват него
в ото датиран е като мо н етн и ем и сии ~~ като дата на зара вян е.

Двете другн голем н съкров ища от аполони йск и драхми. тови от Ш уменско

и от с. Ганчево (с. П артизани) , П ровадийско. им ат еднакв и особености н а драх
м ите в стило во и технологи чн о отношение. При публикуваното от Герасимов
съкровище от

112

екземпляра, както и при публик у ваните от А. Стефа н ова

34

екзем пляра от съкровището от с.Ганчево, лицев ите н реверсните пе•rати ч есто

сменят местата си. При тях изображението на изправена котва се явява ту като
ли цева стра н а. както е при ра нните драхми с врязан квадрат на опакото. ту като

реверс , както е характер н о за по-късното аполо ний ско монетосечене. Друга осо
беност на тези две съкровища е тази , че медузата при гол ям брой от тях е с арха

ични черти , както е и пр и съкровищата, открити в Тен ево и Роза и публикувани
от ст. н .с. Димитър Драганов.
Драхмите от Бургаското съкровище са отсечен и с

50 лицеви

печата. Всички

те имат изображения на Горгон ата М едуза с геометрични стил изации , н асо чва
щи ни към едн а по-късна датир овка. П ри Бургаското съкро вище котвата в еч е не

сменя мя стото си. В иждаме я върху всички
публикуваните съкровища

68

печата на реверса. Друга разлика с

е редуцира н ото тегло на вс ич ки драхми от н овата

находкн. Докато дрнхм ите от Ш уменско. Ганчево. Тен ево и Роза. грав ити рат
около

3.30

г, то средното тегло при монетите от '' Шилото" е

тежката драхма тежи

2.96 г. а

най-леката -

2.74 г. Тези

2.86

г, като най 

характерни за Бургаското

съкров ище стилов и и технолог ич еск и отлики ме насочват къ м ед н а по-късна да

тиро в ка. При емам, че всички ем и си и от то ва съкровище датират от първ ата п о 
лов ин а н а

II

IV в .

пр . Хр ., а заравянето м у може да се свържес поход ите на Фил ип

в Тракия в кра я н а 40-те години на

JV

век пр. Хр .. ил и през

339

г. пр . Хр.,

когато е минал през района н а Бургаск ия зал ив .
Намирането на сребърно съкров ище в светилище, каквото по-всяка вероят
н ост е имало на връх "Шилото". има мн ого важно з н ачение. Тези

120

аполо

нийски драхми са може би някакво дарени е, нап равен о от траки йск ия господар
н а близкия тюрзис, с което той е и скал да измол и спасение от надви сналата маке
донска опасн ост.

Възни ква въпросът: на кого е било светилището на връх '·Шилото"? Дали
там н е се е п о •1итал бога н а Слъ н цето Аполон? Мака р и по-къс н а, др у гата знач и 

телна н аходка от то в а място , подтиква разсъжденията ни в тази посока . Това е
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..

сломенатата в е че статуя на Anoлott Капаред илаt Музагет . п осrь пил а в
през

1994

11 И 1

год. ( О бр. 2 )

П аметни кът ми е познат само от не особен о
ясната с ни мка във вестник ··контин е нт··. Ви жда се.

обаче. ч е божеството е облечен о с дълга. надttпл е
н а дреха н в лявата с11 рък<t дъ ржи л ир а. Аполон е
стъn ил върху пиедестал. частичн о покрит от дре

хата м у. Пиедесталът е счуnен, но л ичн м я стото
н а н адnиса с п осв е ще н11 е на Аnолон от Аtюлони~i.

син на Еnтё:tйкент. 9 П одоб ни изображе1111Я 11 а бо
га на Слънцето са ни n оз н ати от две

бронзови

монетни емисии н а Месамбр ия , които датнр<п от
времето на Октавиан Август н тракиikкня цар Ре
мсталк

Хр.)

10

r (nоследните две десе1 11лет11я

на

1 в.

пр .

С поред друг11 еm1rрафск н n амстНiщи (два

от тях са nритежаtше на Бургасю1я археологичес
к tt музей) Аnолониi'i. с и11 на Ептайке11т е б ил cтpaL,..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___l

вал от 19 до 38 г. след Хр. 11

те г на Анхиало по времето 11 а Реметалк

11 ,

цар)-

С н11тсрес о ч акваме nуб.1 н кац1 tята на този интересен

nаметник, която би н 11 дала nовече информац11 я за н его .
До откриването на статуя н а Аполон с посвет ителен надпнс , ни е вtшагн сме
изказвал и хипотезата , че свет и ли щето на връх " Шилото" е н а тракийския кон

ник. Известните ни оброчин плочк11 на Хероса от това място са вече три, ако взе
мем nредвид и nредадената от Теодор Тодоров

в Археологическ ия музей или в НИМ . както
твъ рди той . Самият откривател на обро ч ната

nлочка ни я п оказа nубликувана от nроф . Ва

силка Герасим о ва 12 (Обр.З). Според неНното
описание този трак и йск и конник е изработен
грижливо и части от изображенията са ажур
ни, а

при

коня

се чувства

n ознаване на

nро

порц ии те м у. О собе н ото n този паметннк са ;ще

те женски фигури пред коннн ка. облсчсн11 в дъл
ПI до земята богато надиплен11 дрех 11 11 зав ити
в х им ати они, nокриващи и главнтс им . Н ад тя х

в иждаме мида и това , сп оред проф. Герасимо
ва, nредставляв а "илюстрация на все още llеиз
вестеп мит за господарки 11а аодата и Траl\uйс
кия коmtик ". И11терес nредставл ява

11

Обр.

3

надписът върху релефа. повреден в лявата

ч ист н а горната рамка. където. сп оред авторката на nубликацията, м огат да се

nоберат

6-8

букви. Епитетът н а божеството е Kagm1vщ и тов а ни насочва към
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посвещени ето на тракийския стратег А п оло ний . с ин на Еnтайкент. откр ит в бур

гаския кв артал " И згр ев" и nосветен н а А n оло н Карсен ск и 13 . Тази а н алогия ни
nомага да допъл ним надnи са от релефа. като nравим уго ворката. ч е то й ни е
известен само от nубл и каци ята. До nълнен надnисът nридоб ива следни я в и д:

горе:

[А:л:6Л.Л.mvL] KaQOТJVffi

долу:

ГaLCt.voc; c:uxaQшпi

QLOV
Този оброчен релеф е изключително в ажен за нас, защото ни дава конкрет

ното име на божеството, лочитано в светилището на връх "Шилото" край Бур
гас. Тов а е Аnолон Карсенски , който nрез
л ира в ръка (статуята в НИМ) , а в края на

I в. се изобразява с дълга др еха и с
11 или н ачалото н а 111 в. вече е nриел

образа на Тракийския конник и nродължава да е госnодар на светилището. Тук
трябва да nрипомним и извода на nроф. Иван Гълъбо в , че тракий ск и те имена с

наставката -

11voc;

се уnотреб яват като елитети на божества, свързани с оnределе

ни географски обекти: сел ища , рек и , върхове и т. н. 14 Наnъл но е въз можно ели 
тетът

KaQolivoc;

да е свързан с тракийското име на връх " Шилото" или н а някое

близко сел ище . А дал и и сега шното и ме "Ч ерни връх··. nреминал о nрез турското
''Карабаир'' н е е отзвук на тоз и далечен толон и м?
На този въпрос н ай-добре могат да отговорят ез и
ковед ите.

Ми дата над двете фигури на жени

вероятно

nоказва , че и те могат да се свържат с разположе

нието на светилището . Връ х ·· шилото". най-ви
сокият в хълмистата верига Карабаи р. както вече
с л оме на хме

в

на 

ча лото, се намира
по

средата между

Мандренското и Бургаското езеро (Вая). Може да

се n риеме, ч е двете жени са nерсонифика ции н а те
з и крайморс ки лагун и , което е в то н с цитирания

извод н а проф. Герасимова.
Другите два оброчии релефа н а тракийския
ко н ник са от колекци ята на Бургаския Археоло
гическ и музей. Единият е фрагментиран и е част от
ажурна оброчна n ло ч ка ( Kaт.Ng АЗ: Обр.

4).

За

nаз ена е ча ст от торса на конника и вдигна тата м у

д я сна ръка.

Заедно с тоз и фрагмент в музея постъпи и мраморна глав ичк а от статуетка н а жена (Кат.

Обр.

Ng А2:

~_______________.J

5).
Втората оброч н а плочка н а тракийски конник л остъ nи в музея още пр ез

11о
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1987

год.

( Kam.N!!

А 1: Обр.

6 ).

Тя е с тра nецовидна форма. горе заоблена. П о

сво ите и ко н ографс ки особен ости м оже да се отн есе къ м гpynct А

no

клаС11фикацн 

ята на Кацаро в , и то към nодгру n а ·'Блнгосла
вя щ конн и к" и да се дати ра във втората IIОЛО

ви на н а III век 1 5
П ериодът

.
111-VI

век е засв ндете,lСтван шt

връх " Ши лото" и с MO IICТII . В нум н змат11Ч НИII

фонд на Бургаския музеii от това място са nос
тъ пи л и сребърна мо н ета н а Юл и я Дом н а, брон
зови на Максим и ан , Константин

Il.

л~щttний

и Валент. както н няколко н еопределенн 1 10ра
д11 лошото сн к<~чество бронзови монети от
век . ( Кат.

Ng

IV

В 1-7 ) . Еди нетве ната онрит<1 тук

11 е
r f{шn;v!J В 8;. 1-L<~II
IICI Ю cтii HIICIH 11 1{)cтltH 1

колоннална монета е от времето на Макр111 1
отсечена в блюкия Дсулту\1
кьсшпе монс1и са

( Kam.N!! 9-1 О J.
Обр.

Клю чът към оnределянето н а с всти н и ще-

6

._________________,

то е статуята на Аnолон

11

11р1цружаващият и

nосвет1 пеленнадп и с на стратега Аполо н ий. син н а Е птайкент, както

11

оброчна·1а

nлочка на тракиiiскн конник, n о•rитан като Аполон Карсенос.

Какв и са перспекти внте? При бъдещо nроу ч ван е съществува съвсем малка
възможност да се откр1 1 ят

in situ

основ 11 н а зидове

11 да сс устннови

архитектурнн

ят пла н ш1 светил ището . Може б и ще стане ясно дал н то е бнло укрснен о. ако с
останал някой ограден знд. Същсетвува вероятност обаче в насиnите о 1· HCIJ IOвeтc

на ракетн ата площадки да се откр11ят още м н ого оброчн11 релефн и другн кунто
ви паметни ци. Н е е изключено да се н атъкнем н на рсtнtюхристiiЯI I Скн ма 1ерт.t 

л н . В северното nодн ожието на хълма

.. LU илото"

11 до днес има \1алък napaкm1c.

който, сnоред преданието, н якога е б ил манаст11 р и кой1 о 11рез п ослсдшtте t·одн -

1111 беше

възстановен.

КАТАЛОГ
А. II АХОДКИ ОТ СВ ЕТИЛИ ЩЕТО Н Л В РЪХ

ФОНДА Н А А Р ХF.ОЛОГИЧЕСК И MY3Ei t

1. Обро•tна

.. ШИ ЛО ГО".

П ОСТЪ ПИ Л I'\ ВЪВ

Б У РГА .

nночкu на •·ракиiiск11я конник . Енроз t,pttcc 1 мрам ор . Траnснов••нна фор·

ма , Горе заоблена . ДeCIIIIЯ"I 1 оре11 ЫЪJI С ОТЧ)'ПСII . П рСJtСГ<IВСН С KOHHIIK. ЯЗJLCIU В ГаЛОП
надясно, облсчс11 в къс хнто111111амстнат с развя1а з ад п.рба м у хлам1ща. J!ицс1о м у с въэ
фас , а тялото в nрофнл . Дясната м у ръка с Вдt1Пtа 1а . Коня 1 с с в:н 1 гна 111

11111 оре

npcдНJI

кр·tка . П ред IICГO СТОИ aJIOp:.tiii К<I В npoфii J I IIШlЯBO . Рснефъ 1 С ГI IIOCioK. ПOCJaBCII В ГIJ IIIIK<I
рам ка .
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2.

29

с м ; шир.

см; деб.

25

Фр ю · мснтирана статуетка

4

см .; И нв.

J\12

3, 2000 г.

З354 (Обр .

6) .

главичка от статует ка на женска фи гура. П р одъл-

I ' Овато линс . обра мч е н о от н а .ви та на р уло коса. Очите са вдлъб на т и. П ри в рата фи гура
га с ср я зана и е пробит кръгъл отв ор за прикр епва н е към тялото . Мрам о р .

Р-ри: зап.вис.

3.

6.5

см; ди ам . осн . З.5 см; вис. л ице

5 см.

И нв.

NQ

4З2З (Обр.

5).

Фрагмен т от об р очен релеф на тракийски ко н ник . Реле фът с бил ажурен. Едро

зърнест мрамор. Запазена е ч аст от торса на конника и вди г натата му дясна ръка. Кон ни
кът с гол и зад гъ рб а му се вее хла мидата, ко ято покрива част от гъ рдите му .
Р- ри : за п. дълж .

4.

21

см; заn. в ис.

12 с м

(Обр.

4).

Две мрам орни ръце ( от статуетка и ли ажуре н р елеф) . З апазе ни са до к и тките.

Пръстите и на двете са свити , като едн ата сти ска н е ясен предмет. Едрозърнест мрамор.
Р-ри: зап. дЪJiжи ни :

5 см

и

7 см.

Б. КАТАЛО Г Н А СЪКРОВ ИЩ ЕТО ОТ А П ОЛОН ИЙ С КИ Д Р АХ МИ , ОТКРИ-

ТО В СВЕТИЛ И ЩЕТО Н А ВРЪХ " ШИЛОТО" КРА Й БУ РГА С
Лице:

Медуза

О пако: К отва. в ляво "А", в дясно

N2

П Е Ч АТ И

ДИАМ.
в мм

\.

2.

,

.) .

4.
5.
6.
7.
8.
9.
1О.
11 .

12 .
13.
\4 .
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
2З.

24.
25.

Al - R I
R\
А\
А2
R2
А2 - R2
А2 - R2
АЗ - R3
А4 - R4
А5 - R5
AS - R 5
А5 - R 5
AS - R б
Аб - R7
А7
R8
R9
А8
А9
R9
А\0
R9
R\ 0
А \0
A\0 - R\ 0
R\1
А\0
А \0
R\1
А \0
R\1
А \ 0 - R\ 2
А\0 - R\2
R\ 2
А \0
А \0
R\3

ТЕГЛО
13

рак

N2

ДИАМ.
в мм

12/ 15
13/ 14
14
14
14
14
12/1 4
\З/1 5
14

2.88 7
2.860
2.857
2.841
2.88 4
2.858
2. 845
2.886
2.87З

З4 .

\ З.5/ 14

2.879
2.91 о
2.963

35 .
36.
37.

2.8З3

З8.

2.828
2.885
2.896
2.797
2.938
2.874
2.922
2.9 21
2.7 90
2.8 17
2.855
2.815

39.
40.
41.
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47.
48.
49 .
50.

12/14
\3
14
13
14
14
12/1 3
14
14
13
14
14
15
14
14

ПЕ Ч А ТИ

грамове

R IЗ
R \3
R\4
R\4
А\0
R\ 5
A \0 - R \6
A\0 - R\7
А\0
R \8
A\1 - R\9
А\2
R20
А \2
R20
А 12
R20
А\2
R20
А\2 - R20
А\2
R20
А \2
R21
A\2 - R21
А \2
R21
R21
А\2
А\2 - R2 1
А\2
R21
А\2
R21
А\2
R22
A\2 - R22
A\2 - R23

26 . А\0
27. А\0
28 A\0 29. А\0

14
12/14
14

ЗО.

14
14
14
13
12/\З
14
13/1 5
13
14
13
14

З\.
З2 .
ЗЗ.

11 2

\З / 1 5

\З/17
\З

14
14
13/14
12/1 5
12/14
14
14
14

ТЕ Г ЛО
в

грамове

2.832
2.908
2.870
2.88 \
2.860
2. 897
2.864
2.840
2.902
2.753
2.860
2 . 9З5

2.844
2.769
2.8 1 1
2.8 16
2.845
2.8 68
2.88 1
2.862
2.890
2.531
2.864
2.8З8

2.921
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П Е Ч АТИ

N9

ДИАМ .

51 .
52.
53.
54 .
55 .
56.
57 .
58.
59.
60.
6 1.
62.
63 .
64 .
65.

Al2 Al2 A l2 A l2 -

66.

67 .
68.
69.
70.
7 1.
72.
73.
74.
75.
76.
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82.
83 .
84.
85.

R23
R 23
R23
R24
R25
АIЗ
A I3 - R25
Al3 - R25
A l3 - R 25
A l4
R26
A l5
R27
A l6 - R28
Al7 - R29
А 17
R29
Al 8
R30
Al8 - R30
А 18
R3 1
R31
Al8
Al9 - R32
A I9 - R32
A l9
R33
A l9 - R 34
A l9 - R 35
A l9 - R 36
Al9 - R 36
А20 - R37
R37
А20
А21 - R38
А2 1 - R38
А21
R 38
R39
А22
А23
R40
А24
R41
А25
R42
А26 - R43
А27 - R44

ТЕ ГЛО

N9

П Е Ч АТ И

13
14
13
13.5
14
15
14
14
13/14
14
13/ 14
14
14
13
13
14
13
14
14
13
13
13
14
14
14
13
13
13
13
14
14
14
13
13
14

2.842
2.832
2.8 39
2.833
2.950
2.8 13
2.870
2.8 13
2.862
2.852
2.902
2.926
2.945
2.864
2 .882
2.882
2.829
2.879
2.896
2.820
2.898
2.92 4
2.745
2.89 1
2.872
2.960
2.88 3
2.85 1
2.85 1
2.872
2.7 50
2.804
2.843
2.845
2.835

ДИАМ.
в мм

в грамове

в мм

R44
86 . А27
87. А27 - R44
88. А27 - R44
89. А28 - R45
R46
90. А28
91 . А29 - R47
92 . А30 - R48
93. А30
R48
94. А3 1
R49
95 . А3 1
R49
96. А32 - R50
97 . А32
R50
98 . А33
R51
99 . А33
R51
1ОО . А34
R 52
10 1. А34
R52
102. А34
R52
103. А35 - R53
104. А36 - R54
105. А37 - R55
1Об. А37
R55
107. А37
R55
108. А38 - R56
109. А39 - R57
110. А 40
R58
1 1 1. А41 - R59
1 12. А 42 - RбО
11 3. А43 - Rбl
114. А 44
R62
11 5. А45
R63
116. А46
R64
117. А47
R65
118. А48
R бб
119. А49 - R67
120 . А50
R68

14
13
13/ 14
13/14
14
15
14
13/16
13
14
14
12/16
13
13
14
13
14
13
13/15
13
14
14
14
12/ 14
14
13
13
13/ 15
12/ 14
13
13
13/1 5
13
14/15
14

ТЕГЛО
в грамове

2.8 87
2.869
2.887
2.827
2.836
2.857
2.860
2.858
2.8 19
2.88 8
2.878
2.780
2.922
2.8 54
2.86 5
2.844
2.876
2.9 15
2.875
2.86 1
2.843
2.853
2.845
2.863
2 .852
2.8 88
2.891
2.9 15
2.826
2.846
2.857
2.859

В . МО Н ЕТ И ОТ С ВЕТИЛ ИЩ ЕТО Н А ВРЪХ '' Ш И ЛОТО ". П ОСТЪ П ИЛИ ВЪВ

ФОНДА Н А А РХЕОЛО ГИЧ ЕСК И М УЗЕ Й - БУ РГАС.

1. Сребърна

монета на Юл ия Дом11а .

Л . Н адпис нечетлив . Бюст на Юлия Домна 11а д.
О. П рава женска фигура на л.

Диам.

17

8. Известия па

мм ; Инв .N.I

2612.

Народния .музей Бургас
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Бронзова монега на Макс11миан

2.

Л.

(286-3 10)
Б юст на нм п . с лъчева корона над.

IMPCMAMAXIM IANUSPFAUG

О.

И м п ераторът прав н ад. приема Ви ктория в 1,рху •·нобус от

CONCORDIA MILIT UM

Юпн гер . прав. гол . на л. М ежду двамата:
Диа~t.

мм; И нв.

19

N'l

J"l. 0
О.

Н ечетлив надпис. И мператорът (?)прав в ход над.

ДIIЗМ.

4.

мм : И IIB .

15

Ni>

А51 .

Бр о нзова монс1а на Конста нтин
Л.

DNCO

PFAUG

0 . VOT/XV/M ULT/ XX
Диам.

5.

мм; И нв.

13

Ni>

ГJ1ава на 11мп. с навров венец. на .1.

А52

(308-324)

I MPCVALLICI LICfNIUSPFAUG

О.
върх у

Бюст н а имп . с ла вров ве11е11На д.

IOVICONS/ERVATORI Юпитер прав . r·ол. на Jl .; в дясната ръка
глобус, в JJ. ръка
коп и е. В краката му opcJJ с всн ен в клюна.

Диам.

18

Бро н зова моне га. Рим

1V

13

век.

изтрит. Б юс-1 на им ператора с лавров венец , на д.

0. VOT/XX/MULT/XXX
Диам .

д ьрж и 811 К1Ор 11я

мм : И нв ..N!? А53 .

Л. l l aJtn и c

7.

11 (337-340)

в ,1авров венен

Бро нзо ва монега на Л I IUH I IIIЙ
Л.

6.

(364-378)

Бюс·1 на им ператора над.

1 SPFAUG

VALE

ZA

А50.

Бронзова мо11 ета Jta Вален т

3.

3, 2000 г.

м м; И нв.

в л авров BCJICU.

Ni> А286

Бронзова м о нета. Рим I V век.

Л . Н адп ис

из·•·р и т. Бюст н а и м п ератора с J Jа вро в венец , на д.

О. С • шно повредено.

Диам .

8.

12

Ьроюо ва кoJJOJJHa.ннa монс·1а на Деулrум. Макр1111
Л.

IMP_ _ _ _

О.

COLFLP/ACDEULT

Диам.

9.

мм ; И нв ../112 А287.

22

SEVMACRINUSPF

И мператор·1.1 на кон нан.

мм; И н в ...N!? А288.

Броюова монета на Юетин иан
Л.

О.

____ _ _ !А US

40

)tна м.

1О .

(2 17-2 18)

Бюст на 11мп . с нъчева корона . над.

(527-565)

Бюс·1 на нмператора в профил , над.

нумия. 1З 01реза: СО

29/30

мм : И нв .

Ni>

А54 .

Бронзова монета на Юстин

1 (?)

Л. Н адпис нзтрит. Бюст на императора в профил. над.

О . С11лно повредено.
Днам.

25/31

мм ; И нв.

N!!

А55.

114
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..

' DлVJES О. Prcl1istoric Coppcr Miпes пеаг Burgas (Праисторнческ н ме..1нн мин11 .с1.0 Бургас). Мап
ХХХ Vl.

1936. N2 11 8, р 92-93.

П . БллдБАI ЮО . Анп1чнн сел нща от тсрнтор11ята ю1 Бургас. И МЮИ Б . 11 , 11)79. с. 28.
3
И влн КдРА I~отов. Анпtч1ю светилищекрай Бурга с. Чер• юморСК1 1 фронт. бр. 1289-U 11 .07.11)8~.
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ONE UNINVESTIGATED ARCHAEOLOGICAL
SITE О ТНЕ TERRITORY OF BOURGAS
Pctya

Кi yashkina

(Summary)
Ош presentation is aimed at the description о Г one uninvestigated archaeological site
located on tl1e territory ofBoшgas. lt is situated on the so-called Shiloto peak in the Bourgas
quarter " Меdеп rudni k''. ln the 60-ties the site was destroyed Ьу the construction оГ а military
aпti-air landing. А lot оГ cer·amic and mагЫе fragments have been discovered in the
embankment around tl1e landi ng during the past уеагs. Cultural layers of the Early ·l гon,
Classical, Hel1enistic and the Roman peгiods have been registered there. А rc l i eГ ofthe Tl1racia11
horsernan (Fig. 6), а marЫ e female head (Fig. 5) and two marЫe arms. as well as several
Romaп coins have been received in the Archaeological Museum in Bourgas.
Other finds origi nati пg Гrom the same sitc are possessed Ьу the National Museum of
History in ofia. One very inteгestiпg find is the statue of Apollo Muzagetes with а Гragmented
inscription on its base. saying that the Tl1racian Apollonios, а son ofEptaikenthos. had placed
the statue in the sanctuary (Fig. 2).
The last find origiпati пg from this site is а hoard comprising of 120 Apollonian drachmas.
Tlley have been produced with the LISe оГ 50 obverse stamps represeпtiпg tlle image or the
Gorgon with geometric styl ization. А 11 the 68 reverse stamps represent tl1e image of ап anchor.
The most characteristic Гeature of the hoard is the reduced weight оГ the drachmas, whicl1
points to their later dating - the fi rst half of the 1Vtl1 century ВС (Fig. 1).
We share the opinion that the destroyed sanctuary on the Shiloto peak had once been
dedicated to Apollo Karsenos as is indicated Ьу the inscription from the Ist century and the rel ief
ofthe Thracian horseman Гrom the end oftl1e llnd - beginning ofthe lllrd ceпtury, containing
tl1e same epithet.
We l1ope that future arcl1aeological investigations will add to our knowledge about the
ancient history оГ the town о Г Bourgas.
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ИЗВЕСТИЯ НА НАРОДНИЯ МУЗЕЙ БУРГАС, ТОМ
BULLEТIN

3, 2000
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В е селин Игнатов

ДВЕ НАХОДКИ ОТ ЧЕРНОМОРИЕТО

ВЪВ ФОНДА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
- НОВА ЗАГОРА
Следи от връзките на Новозагорско с Черноморието се откриват сред най
старите културни nластове nри археологически разкоnки. Това са намерените
черуnки от миди и раковини. които са служили на обитателите nрез новокамен
ната епоха и по-късно за наnрава на огърлици, обеци, гривни и амулети.
Последните са регистрирани в редица праисторически обекти в Новозагорско от
новокаменната

(HQglinge1· 1997: 426

(Бацова, Кънчев

и сл . ), каменномедната• и бронзовата епох а

1979: 406). Освен за украса, вероятн о са използвани за игра , а

някои видове - и за разменни средства.

Използването на раковини като играчки продължава и през античността,
регистрирано в детски гроб на надгробна могила в с. Пет могили, Новозагорско ,
където са открити черупки от черноморски охлюви и миди (Игнатов

1996: 78).

Такива са откритн и nри nроучване на средновековно селище край с. Караново

(Рибаров

1998: 153). Раковините се срещат чепо , като използването им е много
1938: Рибаров 1990: 66 и сл. ).

разнообразно (Bпнscl-zkoJ'tl

Голямо количество монети, сечени в черноморските градове Аnол ония ,
Месамбрия, Деултум. Анхиало и др., са намерени на територията на Новозагор
ско и съхранени в нумизматичния фон д на музея.

Освен тези материали , nридобити чрез археологически разкоnки в Новоза
горско, във фондовете на музея се съхраняват и две антични находки от района на

Черноморието. Те са nостъnи л и nреди около 50 години благодарение на неумор
ната събирателска дейност на основателя на Исторически музей в Нова Загор а
Никола Койчев.

Първата находка е от гръцка чернофирнисова керамика. Информацията за
намирането е оскъдна. Тя е nредоставена от инвентарната книга и се свежда до
това , че съдовете са от Созоnолското пристанище. Повече информация откриваме
в nубликацията на Ив. Гълъбов в том II на ИИМБургас nрез 1965 г. (Гълъбов 1965:
11) , където той споменава , че една част от съдовете, nридобити nри драгирането на
Созоnолското nристанище през 1927 г. , поnада в музеите в Карнобат, Нова Загора

и в др. сбирки. Съдовете от фонда на музея са nредимно чернофирнисови

(2

киликса, аскос 11 дъно от съд) и един червенофигурен лекит. Те са характерни за
nериода третата четвърт на

V-

края на

IV

в. и са с атически nроизход. Имат

многобройни nаралел и със съдове, откриван 1и в Аnолония, което nотвърждава
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факта. че се касае за част от съдовете. открити nри драгирането на Созоnолското
nристанище.

Втората находка постъпва nрез

1951 г., когато nри наnравата на шосе от

войници в района на с . Дебелт е нарушена надгробна могила. Тя се е намирала на

1 км източно от селото. В музея nостъпват две бронзови аnликации. бронзова
обковка със затварач от тоалетно сандъче и бронзо ва чашка, 11нзентирани nод
N2NQ 1644, 1645, 1648. 1651 и 1652 2 • През 1958 г. частите от тоалетно сандъче са
публикувани от Койчев (Койчев

1958: 472-473),

но nоради това. че са обхванати

от недоброкачествена nатина и непочистени , той неnрав илно ги описва

11

интер

nре-гир а. Ч астите от то алетно са~tДъ че се състоят от бронзова обковка със затварач,
изобразяващ Хермес, като nрн двете части са лети, а nодробностнте nредставени

чрез цизелиране на метала. Двете бронзови апликации са определе ни от Н. Койчев
като маски на ваr<ханк~r 3 . Всъщн ост те представляват 11зображенне на Медуз а.
отчасти деформирани отеилен огън. Принадлежността на аnликац11ите, обковката
и затварачът към

едно

и

също

сандъче не може да

се твърдrr

със сигурност.

Тоал етните сандъчета са широко разnространени през имnер аторската епоха в
Тракия . И зползвани са от представители на двата noл~t. засвидетелствано с

намирането на сандъ чета в добре оnределени гробове. В тях са се съхранявали не

само nредмет11, свързани с тоалета. но и nо-ценни nредмети от б11та (Буюклиев

1986: 36),

вероятно документи. ценности и nари. Затова nри повечето сандъчета

задължителен атрибут е ключалката. Може би неслучайно на разглеждания
затварач от ДебеJJт е изобразен Хермес - бог, носещ богатства на дома н техен
nазител.

Освен частите от тоалетно сандъче. nостъnва и бронзова тънкостенна •шша.
Предметите, nоСТЪПИ 11И ОТ Дебелт. могат да се дапrрат наii-общо lJ[ - [V В.
Територията , н а която се наш1рат разглежданите nроизведенr-rя и техните
близки nаралели, дават основание да доnуснем наличието на ателие, н л r1 nо

вероятно ателиета, в Тракия и Мизия.
КАТАЛО Г:

1.

Киликс (обр.

1),

изработен от фино nречистсна гли на. nридобила охровокремав

цвят след изпичането . Част от съда с едната дръжка л иnсва. Им а nолусферична форма ~•а

.--- -- - - - - --.
\.

\~
·
J,

тяло го с nрав. Jteкo заоблен ръб на устието. Дъ ното е заоблено.

с широко, добре·оформено nр1.стеновидно croJIЧe. На долната

,.

_

част на дъ1юто върху кремав фон са нанесени два чернофирни-

сови nръстена и черна точка по средата. СнабL!ена с две

r--. _

снметри•1но разположени хоризонтални дръжки с кръгло сече-

Обр.

ние. Те заnочват от устието и дос ·

1

.________ ____.

тигат до средата на тяJtото. Пок-

рита с черен лъскав фирнис . който на места nрозира до черве

никавокафяво . Размери : в.

6.1

см: д.уст

15,7 см: д.дъ но 8,7 см .

N<2 2373.
П аралели: Иванов

/963: 180- 18 1, тиn 111 .

кат. NQNQ 405датира третата четвърт на V в.
пр. н. е. Произходът им е аТ11чески: Гълъбов 1965: киликен

407, обр. 73, табл. 100 и 101
трета група ,

17,

кат.

J\'QNQ 56.

обр.

23.
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2.

Кнm1кс (обр.

2)

.

(т. н. коти пета) . изработен от фино пречистена гл ина. пр~щобюш

охровокремав uвят след изпичаисто. Дръжките л ипсват. И м а uили 1 щри чна форма на
тя лото с прав неко заоблен ръб на устието. Дъното е ппоско . с широко nръстеновидно
столче. Н а долната част н а дъното върху крем ав фон са нанесени два чернофирн и сови
кр1.га и черна то чка по средата. Б ило с снабдено с две симстричии хоризо нтални дръжки,

paЗIIUJ IOЖelll1 непосредствено под устието . П окрита с черен фирнис. н а м еста по външната
ч аст на съда с червеникав uвят . Раз мери: в .

д .......

7.4 см. N9 2335.

5.5 см : д. yt o 11.8 см :

П аралели: Иванов 1963: 181- 183. ти п IV. кат. N<JN2 408421 , обр . 73. табл. 1ОО - датира третата четвърт на V в . пр. 11 .
е. до края н а

1V в . Лрои зходът им с атически. Такива са

отк ритн nри драгиране1·о на Созопон ското при станище ( 1928)
- Гълъбов 1965: K ИJIИKCI1 шеста група. 17. кат. N9N9 68-72, обр.
27а , б.

..

3. Аскос п1п гутус (обр . 3). И зраб отен от фино пречистен а
Обр.

глина, придобила кремав цв ят след юпичансто. Ш ийката с
устието и дръ жката пипсват. И ма сферична форма на TЯJJOTO.

3

' - - - - - - - - - - - - - ' Дъното с заобпено, л еко конкавно в средата с широко пръсте
новидн о стол ч е. Снабдено с верт ик аJtна дръжка. Украса от тънък ренефен ръб по рамен ата

lia съда. П окрита с черен фирнис. Размери: в. 5,5 см: д.тял о. 8.5 см ; д.дъ но. 7.2 см. N9 21 85.
П ара лете Иваиов 1963: 213. кат J\fo;! 525. табл. 113.
Среда 1а илн третата четвърт на 1V в пр . н. е. А тически

·--.(\..--~.
. . ' А
~ ~
.....
'', \ ,' ""'..- .
1
...
\:- .
·. ::...

,... ..

произход .

4.

Лекит (червеноф111 урен) (обр .

фино пречистена

4).

изработен

o·t·

I"JIIIIIa. придобила бледо кафен н ка в uвят

CJ i eд нзшt чането. И ма цилиндрич на шийка, преминаваща

.

--..- -

в конусовидно (фуниевидно) устие с UIИрок плосък ръб .

П лоско дъно с п ръстеновищ10 стол ч е. С н абден с една
вертнкална дръж ка, започваща по средата н а шийката и

доспtп1ща до раменете. П окрит с черен фирн ис. който в
шийката и устието преми нава в червеникав цвят. Дъното
с покрито отчасти с фнрннс. Н а дъното очертан релефен

р~>б , изnисващ окръж н ост. П о 1·япото има yr.-paca от чер
вен а nалметt~. Украсата е в мrюго лош о състоянис и в
момента едва забележима . Размери: в. 9,8 см; д.уст. 3, 1 см;
д.ТЯJIО. 5 см ; д.ДЪН О 4,2 СМ . J\(Q 2357.

П ар алели : Ивтюв /963:

87

и cJt., тиn Vll , втората

полови11а на IV в .. по-скоро дори последната четвърт на
IV в. пр. 11. е. Атически произход.
5. Дъно от съд (обр .

5).

изработен от фи но пре

чистена глина, придоб ила
охровокремав

нвят

след

изпичането. Запазена е
малка

Sc

~--=:::....--====::~-Обр.

5

част от дъното

nръстс н ов и дно

с

столче .

-

Sco

о

Обр.

П окри то с черен фнрнес.

Размерн : запазена в.

1,7

ятt 10 дъно от ка нта рос.

119

см: д.дъно.

4,7

4

см. N2

2184.
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Паралели: Иваиов 1963: 191-198.
Обковка със затварач: (обр. 6)

6.

6.1. Деупримчест бронзов затварач (обр. 6.1 ).

Представ

ляв а удъл жена бронзова п11астнна, оформен а като мъжка фи

гура. Ф~1rурата е права. анфас, гола. Н амстната с деколти ранаметало. закопчано отпред с кръгла аrрафа. Главата е

110

м ладежка. с правилни черти и добре прешшена l(ьдрава коса.
l

С дясната ръка при •·иска към тя11ото сн nercл, с лявата , св~11а
в лакътя , държи кесия. Десният крак с изпънат. nоел тежестта
~•а тялото, а левият крак отnуснат, леко nрисвит в коляното.

Фи гурата е стъпила върху nрофилиран горе и долу пиедестал,
върху който с изобразен лист. Главата завършва с масивен
издатък с отвор,

nригоден

nластина.

12,5
N2 1651 .

см, ш.

3

за

шарнирна връзка

с ъгловата

Разме ри :

см. И нв.

П аралели: находка

от с.

Обр.

Ги1·ен.

П л евенско

(Мъюова 1963: 22, обр. 7) 4 •
П уб;1икация : Койчев
/958: 472, обр. 8.
6.2. Бронзова обков
ка (обр. 6.2). Обковката

6

nредставлява

ъгпова пластина. СклJОчва тъп ъгъл от

Обр.

7

двураменна

11 0°. Л~111евата й страна е ренефно украсена с мъжк а

глава с буйна, къдрава коса. Очн~1те кухини са били юnы1нени със сгькле на инкрустация .
която сега л иnсва. Под глава·• а декоративна раститенна украса 01 акантов J111CT. В двата

края на п J1астината

JIОСТчета за шарнирна връзка. Размери:

6,3/4 см. Инв . N9 1644.
212. обр. 298; Мъпзова

П аралеп и: обковка от с. Войводо ва. Хасковско (Велков 1943:

/963: 17-18,

обр .

2 ~~ 11).
П убликация: Ко1iчев
за

/958: 472.

обр.

8.

7. Бронзова аnликация с изображение на Меду
(обр . 7). Изобразена с глава на М едуза. Косата е

стилизирана, сnускаща се от дВете страни на 11иuето.

Над челото в косата са изобразеш• две кри л ца. Но

сът е заострен. Устата е широко отворена. Бради ч 
ката е остра , издадена наnред.

Обр.

8

Очни те кухини са били юnълнени със стъклена
инкрустация. която сега лиnсва. Размери: в. 7,4 см;
ш. 6,5 см. И нв .J\'9

1648 ( 1645).

П аралели : Анало1·нчна аnликация, също от Де
беJIТ се съхран ява nод N2 57 j в Археологически музей
- Бургас (Musee ... /96 7: обр. 86), вероятно част от
същата находка. Подобна маска-аnликация от тоалет
но сандъ че, датирана 11 - 111 в. е известна от с. Скри
няно. Кюстендю1ско (Мещеков. Сттiкова 1997: 57. N2
46); и аnликации от с. Сарай, Гlазарджишко (Мънзова
/965: 41, обр. 6а , б).
Публикация : Койчев 1958: 472, обр. 9.
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9

8. Броюова аnликаuия с изображение на Медуза (обр.
см : ш . 8 см . И нв. N9 1649.
Бронзова rънкостенна чаша (обр .

9.

9).

8).

..

Като горната. Размери: в.

Им а кон усовидна форма на тя:1ото. с nрав

изострен ръб на устието . Снаб;tсна с високо кухо конусовидно CTOJJЧ(;. Украса nодус1ие1о
от две двойни врязани л~1нии. nод тях релефна украса от преnлетени рС!ститешtи мо J'JIBИ .

П од nослсшtата оконо дъното (столчето) оформена релефна розе1а. Размери: в.
см: д.n1оно 2,6 см. И нв.J\Ig 1652.

4 см; д. "'

5.4

П аралепи: гробна ~шходка от Лом . датирана средата и може би в гората nоJювинн н а

1\'

в (Велков

1938: 421-422.

обр.

208).
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TWO FINDS FROM ТНЕ BLACK SEA
REGION IN ТНЕ COLLECTION
OF ТНЕ NOV А ZAGORA МUSEUМ
Vesselin lgnatov
(Summary)
Two finds from antiquity originating from the Black Sea region are iпcluded
in tl1e collection of the Nova Zagora Museшn.
Tl1e fil"st one consists of G!"eek t·ed-figured cerarnic vessels discovered in tl1e
hal"bour· of Sozopol (ancient Apollonia 011 the Black Sea). They are charactel"istic t'ог
the thiгd quat·ter of the Vth centшy- end of the IVth century ВС.
Th e second one comprises two bronze applications and а bгonze setting
of the lock of а toi lette case. They wet·e discovered in а tumultts near the village of
Debelt during the construction of а motoпvay and date back to the Ill l"d- I Vth
centut·y AD.

1 Информа цията за намиране на черуnк~1 от черноморск11 миди nрез каменномедната епоха е

от колежката Т. Кънчева -Русева. на която изказвам своята бJ tаrодарност.
1

И~tформацията е от инвентарната книга на музея .

'Едн ата от nубликуваните апликац11и, която наистшtа при1-tадлеж11 на вакханка (обр .
е от Дебелт. а от Караново

'
;

10)

не

Затварачът е определен като фигура на дете с наметало. държащо петел 1·1 грозд.
Моята благодарное1· на колегите от Арх. музей - Бургас. за възможността да се запозная с

апликацнята и данните по местонамирането И.
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Гергава UJейлева

ЗА ХРОНОЛОГИЧЕСКИТЕ ПАРАЛЕЛИ

НА ДВА ЧИФТА ОБЕЦИ ОТ БУРГАСКИЯ МУЗЕЙ
На фона l'iЗ богатото разнообра311е на н<tкитите. открит11 в средноnековн11те
некроnоли от Северна 11 особено от I Ож н а Българ ия правят впече:tтление доста
скромните. предимно бронзови накити от некроnолите от съw11я пер11од от
градовете

no

бъ.1гарското IОжно Черноморие. Една от nричините за това е

относително малкият дял на проучените некрополи в сравнение с тез~1 от другите

райони на страната. Затова още по-вnечатляваща е nоявата на скъпи и луксозни
накити. Та кива са два ч ~1фта изящи 11 обеци от колекциятн средновековни накити на
Археологическия музей в гр. Бургас {обр .

1 в-е).'

Тъй като те nринадлежат към голямата гру n а на луновидните обец11. е
интересно да проследим nаралелите на тез и накити. които да н11 насочат към една
по-nрешtз11а датировка.

Първите две ажурни обеци са изработени от сребро (обр. 1 в,

r).

По-добре

заnазената обеца. има кръжило от тънка обла тел. В дол ната си половина чрез
изчукване то се разширява във форма на nлоска, луновидно оформена пластинка.
обрамчена по дължина с филигранни телчета. В двата и края има кухи сферн.
11рикреnени неподвижно nосредством теленн пръстенчета. Едната сфера сега
л ипсва. По долната част на лун ицата са nр~шосни редуващи се халки•1ки 11
тр 11ъrьлн1щи . оформени от разли•1е н бpoil гранули. Средният триъгълни!< е най
гол ям. като към краищата на лу 11ицата редовете гранулн намнляват. От халки<l

китс 11зця ло заnазени са дв е, а от останалите личат части. Върху лун~щата е
nрипоена халка, в която е вписан разцъфнал кръст , оформен от тънък тел . Отвън
по халката нма украса от един ред rран ул 11, едi\НИЧIIИ и групирани в триъгълниц11,

като nовторение на схемата на украсата по дол ната част на луницата. Единият

край на кръж11лото е леко nодв11т и ютънен. Закоnчалка л иnсва, което е особено
характерно за всички обеци от този т11п. Диаметърът на обецата е 4 см. а
ви со чината - 4.9 см. Прави вnеч атлен11е добрата и nрецизна изработка.
Другата обеца от този TIIП също е 113работе11а от сребро 11 като схем а е м ноrо
близка до първата. Разликата между двете е най-вече в ка•1еството на изработк а.
Втората обеца е работена no-rpyбo, бездоизп и nванена дета й лите. наблюдаван о

np11 nредходната. Сферите в краищата на луницата са заменени с цилиндричн 11 кухи
тоnчета, nрикреnени неnод13ижно с телени халч11ци. В место фиш1гран е изnолзвана

обикновена тънка тел. в единия край на която чрез лек11 насе•rки е наnравен опит да
се имитира усукване. Триъгълниците по външния ръб на луницата са от едр11
гранули. Лиnсва украсата във вътрешността на лун ицата. Обецата е разчупена на
четири част11. Диаметьрът и е 4.7 см. а в11сочината- 5.2 см.
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Двете обеци имат близк и паралел и с луновидни обеци от други средновеков
ни обекти на територнята на България. Груnата на луно видните обеци включ ва
няколко подтипа - лети обеци. обеци с ажурна луннца и обеци с куха дъговидна

касета. С изключение на малобройната група на летите от бронз обеци-луници.
представителите на другите два nодтиnа, украсяваliИ с филитран и гран улация , са

изработени от среб ро. Такива обец и са намерени в няколко средновековни
некропола от Южна Българ ия , nредимно в Родопската област - от некроп олите
на средновековната крепост до с.

Минерал ни бани. Хасковско (обр.

2

г) и

среднов ековната крепост край Димитровгр<tд, от некрополите край с. Тухов11ще.
Благоевградско ( обр. 2 е), С им ео новград. с. Татул и с. Миш евско , Кърджал 11й ско
и др. 2 Почти винаги са намирани чифтове . Датировката на некрополите. в конто
са намирани лети обеци-луници е X-XI в .. а ажурените се срещат в гробове от
периода XI-XII в. 3 П рави впечатление концентрацията на находките в райони,
разnоложени в неnосредствена близост с Византия , където този тип обеци са
много разпространени. 4 Най-вероятно луксозните произведения са дело на ви
за н тийските ювелири и са достигнали тук по времето, когато тези райони са

присъединени към Виза нтийската империя. В Северна България обеци от този тип
са намерени засега само в средновековния некропол край с. Градешница (обр. 2
в) s и в един от некрополите на Плиска (обр.

2

д). 6 Те не се различават от

екземплярите, известни от lОжна България и Гърция. поради което смятаме, че
също са византийски импорт.

Най-близки nаралели на чифта обеци от Бургас откриваме в един чифт
сребърни обеци от гроб

N9 65

на некропол

1,

на територията на средновековната

крепост край с. И скрица, Гълъбовско (обр . 1 а, б). 7 Чрез изчукване на долната част
от облото кръжило е офо рмена nлоска лун ица. Обрамчена е от филигранни
телчета. а в мястото на припояването им има две кухи сфер ички от тънка nластина.
Външният ръб на луницата е украсен с характерните за този тип редуващ11 се

тр иъгъл ници от гранули и халкичкн. По средата й в халка. украсена с филигран
и гранули, върху вертикална ос е nоставено стъклено мънисто. Втората обеца е
nо-зле запазена, но се вижда, че тя е била напълно една ква с първата. Датировката
на некропол

1. откъдето произхожда този чифт обеци , на базата на стратиграфията

и намерените накити. е XI - средата на XII в.
Орнам ентал ната схема на двата чифта обеци е почти еднаква. с тази разлика,
че при тези от Б ургас вместо мънисто , халката е с ажурна украса. Подобен ажуре11

орнамент откриваме при един чифт сребърни обеци от Пли ска (обр. 2 д). При ТSIX
луницата е оформена като обемна куха касета от дведъгов~щно извити пластинки ,
от двете страни на конто има nояс от сферички. Вътрешността на луницата над
касетата е заnълнена от филигранна украса, в центъра н а която е четирилистник ,
вnисан в две концентрични окръжности. Под nластинките се редуват характерните
за тиnа гроздовидни висулк и и халки чки , украсени с гранули. Сnоред датата на

некроnола обеците се датират във втората половина на

XI

в. 8

Обогатяването на орнаме н талната схема чрез добавяне на нов~1 елементи
върху луницата е следващ етаn от развитието на типа. Най-богатите и усложнени
схеми

на украса

откриваме при

Родоnската област

-

екзмплярите от сред новековн~пе

от с. Туховище. Благоевградско (о бр.
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Мишевско, Кърджалийско. Тези обеци дават основните nосо ки на хронологичес
ко развитие на nодтиnа, но проследяването им излиза извън целите на настоящата

работа.
Други луксоз ни накити от Бургаския музей. на ко и то ще се спрем тук. са •tифт
особено красиви надушиици (обр . 1 д, е). Те са масивни. изработени откачествено
сребро и са напълно еднакви. Поради големите с н размери. nо-вероятно е да са
били носени подобно на надушниците. вплитани в косите или прикрепвани върху
лента. Орнаменталната им схема е много близка до тази на обецата-луница. без
обаче самата луновидна nластинка да е налице. Кръжилото е от масивна обла тел
с диаметър

0.3 см. На него са нанизани симетрично две кухи тоnчета. съставени от

две споени nолусфери. Между тя х по долната част на кръжилото се редуват осем
трнъrълника от гранули и седем кухи сфери, подобни на тези върху кръжилото.

О с ите, на които са нан~1зани сферите, са nрипоени между гра н ул ите, а крищата им
завършват с топчета. В края на редицата е за пазена една халка. Върху кръжилото
са nрипоени още тр11 сфери, средната от които в халка, украсена с филигран и
гранулация. Средн11ят елемент наподобява на украсата по обеците от И скрица и
П л 11 ска. Двете обеци са nочт11 еднак ви и като размери . Ви соч11ната на nървата е 6.1

см. а шири11ата й -

5.1 см. Втората е с височина 6.5 см 11 шир11на 5.2 см.

Доста по-раннн като хронолопtя nаралели на Чttфта надушtтци от Бургас
кия музей откр 11ваме отново от територ ията на IОжна България - сред матери
алите от средновековните некроnоли в Източните Родотt 11 дол11ната на Тунджа.
Много близки като схе ма са три обеци от некропола при с. Сладун. Хасковско.~
Едната е с nо-малки размери (обр . 2 а). а другите две са наnълно еднакви (обр . 2
Изр аботени са от сребро. Това, което ги сродява с обеците от Бургас. елипсата

6).
на

лун 11ца и

украсата от редува щи се хал.кички и триъгълници от гранули

по

долната Ltacт на халката. Вър ху дъгата на кръжилото са налице двете кухи тоnчета,
а по средата - nръстенчето от тъ нк а тел. с прикреnена върху ос сфера. От детски
гроб от средновековния некроnол върху тракийска надгробна мог11ла край с.
Пчела, Ямболско. nро11зхождат чифт сребърни обеци, напълно подобни на тези

от Сладун. 10 Те са особено интересни. тъй като всJrка от тях е съставена от три
халк11. свързани една с друга със синджирчета. Сnоред датата на некроп ол ите. в
конто са откр ити , обеците са датиран11 в

X-XI

в. Подобн и екземпляр~! със същата

дата са известн 11 и от Коринт. 11 При този най-ранен подтиn се открива схемата 11 а
обецата с чет11ри кух и сфер и. като nроизводна от късните вар11анти на rроздовllд·
нllте обеци. 11зработенн чрез ю•tуква не. nри които nървоначалните елемент11 се

заменят с кухи сфери. 1 : Въз основа на приведените nр11мерн можем да nро следим
развитието и обогатяването на идеята за редуващите се тр11ъгълници от гранул11

11 хал кич ки

по дъгата на лун~щата nри nо-късните подтиn ове. намернла з авърш ек

при чифта надушиици от Бургаския музей. Н а базата на стиловите особености

смятаме. че вторият ч11фтобец11 от Бургаския музей nредставятразвитието на тиnа
в едно nо-късно време , след

Xll

в.

О собен о 11нтересн11 да tiНИ за развитието на обеците-лу нtщ11 в след_ващите
векове откриваме сред нак11 т и те от етнографските колекции на м узеите в страната.
Ш ироко разпростра н е ни н а територнята на цяла България през периода от XIV
до XIX в. са обец ите-арnалии ил и " глогинки·· . Те са най-ч есто с отливано тяло, в

125

ИзВестия на Нароgния музей Бургас, том

3, 2000 г.

средата с монтиран камък или СIЪ КЛО, реминисценция на украсата от обеците с

касета. П о полукръглата или бли з ка до кръга периферия са м о нтир а ни кух и
сферички, чийто брой най -често е седем. но се срещат и с осем до еди н адесет
зъ рна. 13 Макар ч е при тях се открива вл ияни ето и на други типове средновеко вни
обиuи, смята м е. че офор мянето им е сил но повлиян о от обици. п одоб ни ил и

много бл из ки до втория чифт сребърни наду шиици от Зидарова . То ва ни дава
възможност да смятаме, ч е обеците-лу ници и мат една многовековна л иния на
развитие

като луксозни и п редпочита ни накити .

Сребърннтс обеци са намерени nрез

1

1961 r.

nрн изкоnни работи в paйo tta на с. Зидарово .

Бурt·аско. Произхожлат от разрушен гроб. вероятно от некроnола на бтtзко·rо средновеко вно

сел ище на руда р 11 . Бнагода ря на г-жа U.Дражева за nредоставенитеми матсриа ли
та да rн nубл нкувам .
2

А ллджовД . Kpenoc·гra

nаметници. находки от

11 възможност

с. М11нералнибанн(албум). Фотоюдат. Соф ия . 1 977 .:tьщнят.Ссл иша .
асковск вя кряii ., с. 67. обр . 34.; СтояноВА -С ЕРАФИ~овл Д. Срещю всковсн

11екроnол nри с. Туховнще, Блаrоевrрадско. Соф ия ,

1981 .: БАлКАнски И в. Средновековно сеm1ще
IX, П ловдив , 1983,с. 94.фиг. 5 6. 9. 1 t..12 ; ВъЖАРОВА
некроnолите от VI-XI в . на територнята на ьългарня .. с.

и некроnол nри с. Татул, Кърджалийско. - ИМЮБ,
Ж . Славянин nрабългари

304, обр . 1885 •

no даню1 на

;;·

3

ГлтЕв П . HaКirrи от nоrребен~1я от

'

Ол VIOSON

G. R. Co riпth.

Х 11

XI-XI I в . - Археология, XIX. 1977. 1. с. 33.
(The minor objects). - Prinsetoп-Ne\v Jersej. USA. 1952. Pl. 107m 1 1113...

' М лшов С. Средновековни накити . Фотоалбум. ДИ ''Сеnтемврн ''. София .
6 Донч ЕВА-П Е'rковл

Л. Средновековен ~1екроnол nриюж н~1я сектор на заnад11 ата креnостна стена

на Пл иска . - В : Сборник в nамет на nроф. СтаliЧО Ваклннов , София,

1984, с. 183, обр. 4 в , r.

1 Ш еАлевл Г. РазкоnК11 на средновековно сел~1ще. креnост и некроnолн край с. И скрица,

Гълъбовско, nрез

1989-1994 година (nредварител но съобщение). 3. Раднево . 1995. с. 250, обр . 23 д.
s ДОНЧЕВА -П ЕТКОВА Л .. ЦIIT. СЪЧ., С. 188-189.

" Марица-изток''. Археоло

гически rrроучваюtя ,

"Аллджов Д . Средновеков 1-11~ накиn1 . Фотоалбум . - Форек, София ,
1
"

Тл 11 'IЕВл-В лсилЕвл Н . ТраКI·Iйска 11ащ-роб на могила ~~ свети1111ще

ИМЮИ Б.

XVI. Ст. За гора .

1 993,с. 44. фи 1·.

1976.
np11 с.

Пче11а . Я мболско .

6.

11
М иJ i лновл О. Гроздовидюпе обици 11 техн11ЯТ аре<НI на разnространс11 нс в бълга рските зе~111
nрез IX-XI в.
ГНА М . IX, София. 1993, с. 126. обр . 1. Табл. 19-22. обр. 2, Табл. 11 1. 3. 5.

12

D лvюsoN

13

ГЕОРГИЕВА С. иД. Б Учинск~1. Старото златарство във

G. R.,

ор.

cit..

р.

250.

Р1.

107

21>w

zщцщз·

Табл. VII. 1-7; ДI'УМЕВ, Д. Златарско изкуство .. София. с.
обр. 672. 674-676; с. 549. обр. 679 и 682.
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2
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-

сребър1111 oбet(U

от Сладу11 (ноД. Аладжов)

в - сребъриа oбel(ll от Градеиищца
г- броизова обе1(а от N/11неращщ

Обр.

1 а, б -

oбei(U

ба1щ Ха сково

от Некропол 1 край Искрut(а
в-е oбel(ll от Бургас

д

-

сребърна обеца от Пrшска

е

-

сребъриа обеJ(а от Туховище

кия .музей

CНRONOLOGICAL

PARALLELS OF TWO PAIRS
OF EARRINGS IN ТНЕ МUSEUМ OF BOURGAS
G. S heyleva
(Summary)

Tl1e big variety of omamenrs fгorn the II'Ч 2.ь с. АО discovered in tl1e rnediaeval
necropolises in nortl1ern and especially in southem Bulgaria differs greatly from the modest
пюstly rnade of bronze omaments discovered in the пecropolises of tl1e sarne period in tl1e
tO\vns along the sotttl1ern Bulgarian Black Sea coasr. One oftl1e main r·easons is the relatively
srнa ll pe1·cenrofthc investigated necropolises there. Fo1· that1·eason even more irnpressive is
the appearance oftwo pairs of fine and el.egant silver· eaпiпgs in the medieval collecrio п of
omarnents in the Al'chaeological Museшn in Bourgas. Tl1ey be l oпg to the type ofthe so-called
rnoon-shaped earrings.
Tl1is presentation is aimed at the deteп11iпatioп of а more precise datiпg oftl1ese tinds
on rhe bases of their compdrison to simi lar· tiпds from otl1er regions in Bulgar·ia.
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КЕРАМИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ

XI-Xll

В.

НА ЗАПАД ОТ ЧЕРНОМОРИЕТО
Изследването на керамиката- най-масовия археологически материал , при 

добиван от разкопките на всяко селище, да ва възможност за изясняването на
редица важни въпроси , свързани с произхода , бита и културата на населението ,
обитавало нашите земи nрез Средновековието . Пр ез последните години археоло
ги ческата н аука се обогати с нови изследвания на редица селища , обитавани през
периода н а византийското владичество в българските земи (ХI-ХП в.) , които са
раз п оложени на терито рията на днешна Югоизточна България. Към тази група
се отнасят средновековното селище над тракийския град Севтоn ол ис, 1 среднове

ковният Стенимахос', манастирът в гр . Кърджали 3 и др. От изключително важно
значение за

проу чването

на

керамичното

nрои з водство

са

и

резултатите

от

разкоnките на средновековния град на "Хисарлъка· · в Сливен. ~
Н аред с разкоnките на посочените обекти се проведоха цял остни и л и сондаж 
ни

проучвания

на

цял а

nор ед ица

от средновековни

селища,

разп ол ожени

на

територията на Североизточна Траки я , т. е. в източната ч аст на Гор нотракийската
низина, по средното течение на реките Марица и Тунджа и при тоците им. Към тях

се отнасят изследванията на неук реnените селища до селата Дядово 5 , Кар аново 1' .
Знаменосец , 7 Ги п совоw, Гледа ч ево 9 , Асеновец •u, Любимец 11 , а също така и кре
постта край с. Искрица 1 2 • В резултат на теренните проучвания се натрупа огромно
количество керами ч ен материал , който да ва въз можност за цялостно изследване

на керамиката и керамичното производство в Сев ероизточна Тракия през XI-XII
в. За обработването на този материал е създадена еди нн а типологическа система ,
която включва както целите, така и фрагмен ти раните керамични съдове. 13 Тази
система има

nрецизно определени в хронологическо отношение типологичееки

редове на базата на точно датираните с монети строител ни хоризонти в отделните

селища (Дядово, Знаменосец , Кара н ово , Гледачево и Искрица). Прилагането й
при обработката н а най - масовия материал дава пр екрасна възможност за прос

ледяването н а развитието на керамиката , както в пространството (в други селища

от района или ювън него) , така и във времето. Обработването на масовия
к ерами ч ен материал с таз и типология спомага от едн а страна за проследяване на

л окал ните особености в керамичното nр оизводство, а от друга -з а nрецизира 
нето на

датировката. както на отдел ните селища. така и на разл ич н ите типове .

подтипове и варианти в една и съща категория съдове. Това да ва възможност за
синхронизиране не само на средновековните селища , но и на отделните хоризонти

в тях. Въз основа на дан ни те, nолу<1ени от обработката на масовия к ерамичен
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материал ста наха възможнst някои абобшителни изследвания. nосветени на
керамиката и керами чн ото производство в Североизточна Тракия nрез XI-XII
в . .'J на nроизводството на керамиката със златиста анrоба в IОгоизточна Бълrа
рия 1s и на сrрафито керамиката. 16
Изхожда.йl'и от всичко това, тук ше сnрем вниманието си на керамичното

nроизводство през XI-XII в. в разnоложената непосредствено на заnад от Ч ерн о
морието Североизточна Тракия, без да зася:rаме пtполоrическото разнообразие
на отделните категории съдове.

За правилното изясняване на проблема за производството на отделните
видове керамика е изключително важн о да се изясни класификацs1ята на цялостния
керамичен комnлекс. Въз основа на предназначението си nоследният се разделя на
два ос новни дяла: битова и строителна керамика. В зависнмост от утилитар ното
си nредназначеннебитовата керамика се дслн на следните голем~t групи: керамика
за пренасяне 11 съхраняван е на продукти (тара) , керамнка за nриготвяне на
храната (кухненска). керамика за хранене и пиене (трапезна) и керамика със
спецнално предназначе1-1ие. Н а следваша ниво функционалноса nървата
група е представена от категориите амфори и дебелостенни съдове за съхраняване

на храни и течности (делвts}. Втората груnа- кухненската керамика е nредставена
от категор11итегърнета. котли с вътрешни уш и. тенджери и гювечи. Третата груnа
- траnезната керамика е представена от най-много категории. Към нея се отнасят
съдо вете за хранене - паници, чинии , куnи и за nиене - кани, стомни, амфоро
видни съдове. чаши и бъклици. Последната груnа включва съдове със сnециално
nредназначение - осветителни тела. съдове за филтриране , култова керамика и
други особени форми.11
Според вида и технологията на нанасянето на nокрити е върху керамиката се
различават следните груnи: обикновена керамика (без nокритие), керамика със

златиста ангоба, керамика с червена анrоба и глазирана керамика. В зависимост
от украсата . nоследната от сво я страна се дели на обикновена глазирана, рисувана
11 сграф11то керамика. Според цвета на глината след изnичането глазираната
керам 1-1ка се разделя на две подгрупи: белогл инена и червеноглинена керамика.
Аналюът на цялостния керамичен ма1ериал, nридобит от разкоnките на
всички селиша в Североюточна Тракия през Xl-XIJ в. води категори•tно до
11звода. че обикновената б~1това керамнка се е nроизвеждала не само в градските
занаятчийски центрове и крепостите , но и в най-обикновените неукрепен~1 селища
-селата. Сtн·урно доказателство за това са откритите грънчарски работилници,
пеши за изn11чане на керамика. както и голямото количество бракува н а керамич
на продукция, която се намири в tючти всички nроучени селища от района.

Така например в третия хоризонт на обикновеното неукрепено селище до с.
Дядово. датираш към средата ~~ втората nоловина на

XII в. , е открита

грънчарска

работилница. Тя сесъсто11 от навес. в който съдоветеса били формувани~~ сушени.
и пещ за юличането им (обр . 1 а). 1 н Последната се отнася към двукамерните пеши
със свободна подnора. От север е оформен улей за мях, чрез който е бил вкарван
въздух в горивната камера . В пещта са намерени in situ две силно деформирали

при изпичането глинени гърнета. Осв ен това по време на разкопките н а селището
са открити ред11ца ями с бракувана керамична nродукция (обр.

9.
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тези керамични изделия. които са произведени без съ мнение в грънчарската
работилница. показва , че съдовете са работен11 на крачно колело от много добре
пречистена глина и носят белезите на крачното грънчарско nроизводство. Те се
отл ичават с рязаните си д1, на. по които понякога личат ексцентрични окръжности.

а най-често са допълн ително заглажда ни и около тях личат изгладени ивици.

Съдовете са изключително тънкостенни и украсен и с врязана и най-вече с излъс
кан а у крнса под формата на косо разположени ивици.

Дру ги две пещи за изпичане на обикновена керамика са открити и в
неукр епеното селище крнй Любимец У Първата от тях се отнася към Xll в., (обр.

1 б) , а втората

-

към първата половина на

XI

в.

Със сигурност обикновена битова керамика се е произвеждала 11 в среднове
ковното селище край с. Караново. Свидетелство за това са многобройюпе
фрагме нти от бракувана керамична продукц ия (обр.

2 б),

намерена по време на

разкопките. Нещо nовече. сред бракуваната nродукция се отm1чава един фрагмент
от

дъно 11а кана н л и стомна със златиста ангоба. силно деформирано при

изnичането. което най-вероятно се дължи на недоста·гьчното сушене на съда . което

с довело до силната деформация. а оттам и до бракуването му. Н ал11чието на този
макар и единстве н фрагмент сред бракуваната керамична продукция от среднове
ковното селище край с. Караново nоказва, че тук освен обикновена бито ва
керамика се е nроизвеждала и керамика със златиста анrоба. Засега тук все още не
са открити nещите за изnичане на глинените съдове, но за тяхното съществуване

пряко свидетелства многобройната бракувана керамична продукция.

Не без

интерес е и обстоятелството, че в неnо средствена близост с nроучения средновеко
вен квартал, обитаван nрез втората половина на

Xll

и началото на

XIII

в., са

открити две nещи за изпичане на керамика , които оба•rе са по-ранни и се отнасят
към края на III и началото на IV в.

Обикновена битова керС:~мика се е nроизвеждала без съмнение и в среднове·
ковиата крепост край с. И скрица. където е открита пещ за изш1•rане на гл инени
съдове. zu Тя е разnоложена извън крепостта и се отли чав а с интересната си

конструкция, която засега е без точ ни nаралели сред известните от археологичес
ката литератур а nещи. Тя има кръгла форма. като в основата й са изградени
четирн триъгълн~r ст-ьлба. свързани един с друг nосредством сводове. така че в
северната част в свода е оформен елипсови ден отвор. По тоз и начин са оформени
два пресичащи се под прав ъгъл канала , по които се е движел горещият въздух

(обр.

1 в).

Сам ите съдове са били nодреждани неnо средствено върху споменатите

тр иъ гълни стълбове и свързващите ги сводове и

no

този начин е отпадн ала

нуждата от скара. На юг от nещта е изградена предпещна площадка , от която
последната е била оnалвана.

В nещта са открити голям брой гл и нени съдове, от които е заnазен а едната
nоловина по вертикал , а самите съдове са nодреденн неестествено един в друг,

което не съответства на действителното нм nодреждане nри изnичането. Това от
своя страна поставя въnроса за начина, по който nещта е била изоставена. Прави
вnечатление, че сред намерените в nещта съдове са застъnени само две категории

- гърнета и амфоровидни съдове (обр. 3 а).
Пещта е разnоложена в много интересна стратиграфска ситуа ция , която я
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отнася към първата nоловина на
археомаrнитните изследвания. 21

XII

в. По-късно същата дата бе потвърдена и от

Важно доказателство за nроизводството на обикновена битова керамика в
отделните селища в Североизточна Тракия е налагането на строго специфични
черти в конструкцията на съдовете, което е свидетелство за тяс1-1а сnециализация на

майсторите грънчари, а оттук и за стеnента на развитие на rрън•t арството nрез

Xll

Xl-

в. Така наnример за nроизведените в Сл ивенския Хисарлък гърнета е харак

тер н а леката конвексна извивка в профила на шийката. която не се среща сред
съдовете в нито едно от останалите селища. За съдовете от селището до с. Дядово
са характерни фината глина, тънките стени
тенденция

към

покриване с украса

11

на цялото

най-вече съвсем ясно изразената
тяло

-

от уст~1ето до дъното.

Напротив. nри керамиката от Караново се наблюдава значително nо-груба

глина. При съдовете от пещта в Искрица е н алице не само nо-грубо пре•1истена
глина , но и лиnсва допълнителното заглаждане на дъната сл ед отрязва~1ето 11м от
оста на грънчарския кръг, което е характерно за керам11ката от B C I1ЧK~I остана1111

селнща . Украсата с изключнтел но врязана и е съсредоточена само по раменете и
шийките на съдовете. Излъсканите ивици. които са широко разпространени nри

съдовете от другите селища. пък напълно лиnсват. Една от наti-важшпе отличи
телни черти на гърнетата от nещта в Искрпца е насичането на устието с коси резки ,
което не се среща в нито едно от останалите селища. Всичко това свидстелt"ТВа за
една внсока специализация на отделните грънчарски работилници. която може да
се nостигне само при наnълно обособен самостоятелен занаят.
Освен обикновена битова керамика в някои от градските rрънчарск11 рабо
тилници се е произвеждала керамика със златиста ангоба. както и глазирана
керамика. Тук няма да се сnираме nодробно на доказателствата за това. rьй като

вече сме го наnрав~11111 на други места, 12 но ще сnоменем , че освен в селището край
с. Караново керамика със златиста ангоба със сигурност се е произвеждала и в
Хисарлъка в Сливен . който се очертава като един от най-големите центрове за

nроизводство на керамика през

XI-XII

в. Та1.1 е намерена бракува на nродукция,

която съчетава в едни и същи съдове кафява глазура от вътрешната страна на
nаниците и златиста ангоба отвън (обр.

3 6).

Н амирането на бракувана продукцня

от сnоменатите видове керамика е сигурно доказателство за nроизводството

11.

Нещо nовече. може б11 точно тук. на Хисарлъка се е произвеждала и сграфито
керамиката,

при

която

врязаната

nодглазурна украса се състои

от nояси

от

вълнообразни линии, врязани с гребен. Най-често съдовете с този вид украса са
покрити с бяла или бледокремава ангоба (обр . 3 в. г). върху която е вр я з~1н
подглазуриият орна мент, а върху тях са нанесени най-често лимонено-жълта или
светлозелена глазура. Изключително рядко се срещат и съдове. nокрити с тьмно

кафява нш1 маслено-зелена глеч. Този вид сrрафито керамика липсва сред кера
мичните изделня от всички византийски центрове- Константиноnол ..u Атина, 24

Коринт 25 , Солун 26 , Немея, 2 ' Poдoc. ll' Тасос, 19 Салами н 3u. Сnарта 31 • Олинт 31 и др.
През

XI-XII в. тя не се среща сред керамичния материал в ни то едно от nроучените

селища на Балканите или в близките страни (Рус~1я, Украйна и др. ) , независимо
дали са големи rрадски центрове или пък обикновени неукрепени селца. JJ Тази
керамика се среща само ~~ единствено в селищата в района на Североизточна
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Тракия. в една сравнително не голяма по площ територия, заключена между
Хисарлъка в Сливен на север, Кърджали на юг, Знаменосец на заnад и Искрrща

на изток. В хронологическо отношение тя е най-ранното сrрафrпо. nроизведено
на територията на днешните бълтарски земи. Сред сrрафнто керамиката. украсена
с врязани с гребен пояси от вълнообразни линии. която изобилства сред художес
твената керамика от Хисарлъка в Сливен , Дядово. Знаменосец, Искрица. Полски
Градец, Гледачева, Гипсово и Любимец. се срещат макар и много рядко rr
фрагменти от паници. при които глазурата nокрива само nоясите от вълнообраз
но врязани л ин~rи. а останалото nространство е nокрито само с бяла или
бледокремава ангоба (обр. 3 д). Нещо повече. в сезонното селнще край с.
Гледачево. което датира от края на третата четвърт на ХIТ в .. произхожда една
цяла nаннца и фрагмент от втора. nри които от вътрешната страна на съдовете и
отвън около устието е нанесена бледокремава ангоба. В центъра на целия съд

отвътре между две прави концентрични окръжности е врязан nояс от вълнообраз
ни лин ии. Около него минава втори nодобе н . В ърху врязания орнамент е
нанесена ма сле но-зелена глазура, която п окр ива само поясите от врязана украса

(обр .

3 е), а останалото пространство е само с ангоба. Този вид сграфито керамика

засега се среща единствено сред материалите от Знаменосец и Гледачево. За
съжален ие засега в се още липсват категоричнrr данни за точното локализиране на

производствения й център. Много вероятно е, обаче, тя да се е nро извеждала в
nървото от двете отдалечени само на 5-6 км едно от др уго селища, тъй като второто
е цялостно про учено , има сезонен характер и в него лиnсват каквито и да е било
про и зводствени съоръжения, което напълно съответства и на характера му.

От в сичко казано до тук за керамичното прои зводство в разположената на

заnад от Черн оморското крайбрежие Североизточна Тракия се налагат редица
изводи.

На nърво място nрез посочения период nод силното византийско влияние в
грънчарското производство навлиза и се разпространява много бързо крачното
колело, което е много по-про изводително от ръчното и бързо го измества. П оради
таз и

причина

съотношението

между

произведената

на

крач ен

и

ръчен

грънчарска продукция бързо се лроменя в полза на nървия и достига до

кръг

3: 1, докато

в северните и западните райони на Полуострова основното средство за nроизвод
ство в грънчарството си остава все още ръчното колело. На второ място наред с
обикновената керамика, която се е произвеждала във всяко селище, nрез

Xl-XII

в. започват да се nроизвеждат още керамика със златиста анrоба, глазирана и
сrраф ито керамика. каквито в останалите райони на Полуострова са внасяни
единствено по търговски nът.

В заклю чени е трябва да се сnомене, че разnоложената в неnосредствена

близост със столицата Константинопол nрез

XI-XII

в. Североизточна Тракия се

превръща в своеобраз на тран сми сия за nроникване и разпространение на визан 
тийското влияние във вътрешността и периферията на Балкан ск ия полуостров.
П рез този nериод районът се оформ я като един гол ям център за nроизводство на

битова керамика на тер иторията на огромната все още Ви зантийска им nер ия .
Грънч арската му продукция го нарежда на едно от първите места сред керамич

ното nроизводство на Балканите през

XI-XII
132

в. Н аложило се сравнително бързо
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в Североl'lзто чн а Тракия, новото производство преминава отначало в Северна. а
с течение на времето и в Заnадна Българ ия . а orraм постеленно и в останалите
район и н а Полуострова.
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р. 24 1. fig . 1473.: С. NICOLESCU. Ceramica staltuita din secolele X-XV in lumiпa ultimt lor cercetari
archeologicc. - SCIA, 2, Bucuresti. 1959.: А .Л Я коБСон . Средно вековый Xepco~t ec. - МИ Л ССС Р,
17, М осква.1950, с. 170 и сл . : А.Л . Я коsсон . Керамиха и керами ческоеnроюводствосредновеково й
Тав рики . - Леt111ю·рад, 1979,с. 119- 131. ;Т. И . М лклювл . Поливная керамикаТама некого rороди
ща. - 8: Кера мика 11 стекло Древнсй Тм)'1·аракаt щ Москва , 1971, с. 94 и сл.
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Обр.

1

Обр.

2

3

а) Керамика от селището до с. Дядово
б) пещ от Люб11.мец
в) пещ от крстостта край с. Искрш(а

Обр.

2

а) Бракувана кермtична продукt(ия от CeJIIIЩetllO до с. Дядово
б) Бракувана кермtuчна продукt(ия от селшцето до с. Караново

Обр.

3

а.) Гърнета от пещта край с. Искрut(а.

б) Патща от "Хисарлъка " в Сливеи
в) Сграфито кермtика от Североизточиа Тра1шя
\

г) Фpaглtelllllll 0 111 сграфltто
д)

nallUI(U

0111 ntедачево 11 ЗllaAtellOCel(

Сграфито na11uцa от ceзouuomo селuще при Гледачево
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ТНЕ

XI -· XII CENTURIES CERAMIC
PRODUCTION IN NORTHEASTERN THRACE

Boris D. Boris;sov
( Summary)

Tl1e study of the ceгamics - the most common mateгial oЬtaiпed dLtгitlg
at·chaeological excavations pгovides oppoгtunities to answeг the most importaпt
questions conceгn ed. \чitl1 tl1e oгigiп , lifestyle and cultш-e of the popLtlatioп of the
pгesent-day Bulgaгian lands iп the Middle Ages .
The aпalyses of' the ceгamic mateгial fiom the aJchaeological excavations of all tl1e
settlemeпts iп noгthe:asteгn Thrace iп XI-XII ceпtllгies defiпitely leads to the coпclusioп
tl1at tl1e ceгami c pгocluction fot· evel'y-day use had been pl'oduced not only iп the towns.
whicl1 wet·e the main1cгaft сепtгеs апd iп tl1e foгtгesses , bLtt also iп villages wl1ich were
not fortified.
Vei'y impol'tant testimonies fог tl1e pгodLtctioп of ceгamics fог evet·y-day use iп tl1e
diffeгent settlements in northeaste1·n Тlн·асе at·e the specific chara cteгistics oftl1e diffel'eiН
fot·ms of vessels pгodllced in diffeгent places. It is а сlею· evidence of the папоw
specializatioп ofthe potteгs апd ofthe level ofthe ceramic production in the XI- XII
centшies .

Along with the common hoLtsehold ceramics, glazed ceramics, as well as ceгamics
dec01·ated with golden engobe had also been produced.
In XI-XII ceпtшies пoi'tlleastern Тhгасе, 'vVhich was closely situated to the capital
Constaпtiпople, acted as а "coпtact zone", tтaпsmittiпg tl1e Byzantine inflllence into
the iппеr pю·ts апd tl1e peripheгy ofthe Balkan Репiп sнlа. Dшiп g tl1is peгiod the l'egion
was one of the Ьiggest centres f01· the pl'odtactioп of cel'amies fol' eveгy-day нsе on the
tetтitory of the still Ьig Byzantiпe Empiгe.
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РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО И ЦЪРКОВНОТО
РАЗВИТИЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРАКИЯ
ДО КРАЯ НА

VII

В.

Н ачалното nрNiикване на християнството в района засега все още е забуле но
в неизвестно ст. Преки наративни източници за проникв ането 1~ разпространени 
ето на християнството не са известни. За nроцесите на хр и стиянюация в началните

II-1\1, както и в 11о следвалите V-VI в. до кардиналните nол ит11 ческн nромени в края
на VII в . най-nъл ен и то ч ен източник на сведения са археологическнте nроучва ния.
Засега най-ранното култово христи ян ско съоръжен н е се отнася към IV в.
Разкр ито е при проуч в а нето на тракийска надгр обна могила от римската епоха в
pailoнa на град Карн обат • . П од могилния насиn беше открито каменно съ оръже

ние , о пр еделено от разкопва чите като паракл и с 2 • Съоръжението (сградата) има
оnростен план : едно nравоъгъл но nомещение с размери - дълж ина 2.06 м и
ширина 3.01 м , к оето на изток nреминава в н еобичайно издължена аnсида с
дължина 1.40 ми ширина 1.00/0.70 м. Ориентацията на сградата е юток-заnад, с
отклонение от 12u на юг. Не е възможно да се оnредел11 дал и върху тезн основн е
им ало дървена надстро йка и nокрив , но е сигур но. ч е по-късн о сградата е била
разруш ена. В таз и nостр ойка nо -скоро може да се види едн а се!а, отколкото
реализирана идеята за мартириум. Фа ктът . че nо-късно nараклисът е бил скрит
nод r.юги ле н насиn. е в пол за, че обръщането към х ри стиян ската вяр а е акт с
вр еменно

зна чени е,

още

повече ,

че

nримерите за

nре n л итане

на

ези•1еска

11

християнска с имволика тук са многобройни . Въз можни са . обаче, още два

варианта за nокриване на nараклиса с мо гил ен нас иn. Първият - да е предиз викан
от нетърпимостта на населението към покръстените траки ил и nък от страха от

реnресии . Втор ият

-

да е извършен nри управлени ето на император IОл иан

Отстъ nник (Апостат) , когато временно са въ зста новени стар и те ез~1 ческ н култове.
Аналоги•1ен

nроцес за разрушаване на ез ич еско свети л ище. nострояване на

цър ква , нейното разру шаване nри Юл иан Отстъnник и nовторното възста н ов ява
не на църквата проследява nри с. Чаталка и Д ими тър Ннколо в 3 •
Едноапеидната трикорабна базилика от "Градището" край село Лозарево от

V в. 4

е елемент от nротичащия процес на християни зацня през този век .
Към следващия

VI

в. се отнасят няколко раннохр и стиянски съ оръжения .

Н ай-з начимото и интересно от тях е мартириу мът в Карнобатската крепосТS.
чието начало е в

VII

VI в.

Широкото раз nространение н а този тиn n острой ки през

IV-

в. отбелязва А.Грабар. спирайки се основно на същността им 6 • Мартири у мът

се оказа в основата на развит върху него християнски многоnластов ко мплекс,
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пр осъществу вал няколко века. От коментирания период

(VI

.

в.) е ранновизантий с

ка базилика, изградена в nряка връзка с мартириума 7 • Тя е трикорабна. триапсид
на. вну шителн а п о размери, стен описвана, богато украсена с мрамор н а пласпt ка
(открит е фрагмент от мрам орен купел с мо но грам s ). Развитият синтрон в
централната аnсида. каJ<то 11 доб р е оформената гробна камера в южния кораб
(вJ<опана в скалата, иззидана. поJ<р ита с п лочи и с останки в нея от мраморн а ур н а)

и богатата. макар и н едобре загтазена сте н оп и сна украса - част от драпер ия в
а п с и дата на същ ия кораб . nодсказват изключителн о значим еп и скоnск11 обект от
Vl в. С голяма вероятност може да се доnусне. че в мраморната ур н а в гроб ната
камера (ун ищожена още в древносrrа) от

Vl

в. са били nоложени мощите или н а

неизвестен за н ас мъ~1ен11К. свързан с по-нататъшното функ ци ониране на м артн

р11ума . и ли на виден еnискоn. П о -ЛОГII'IН О е първото nред п оложею s е.

Друг обект от

\'1 в.

е ранновюантий ската баз илика9 от местността '"Лнва

черква" кpaii село Терз ий ско (н а

5

км западно от селото). От баз и л и ката са

nроучени: олтарното пространство, изто чната част и зап адният край. Тя е едноап

Сisдна , трикорабна. В нея е развит двустъnален синтрон . З11довете са с дебелина

0.80

м , юграждани от s·олеми обработвани камъни , споявани с бял хороса ~1 .
Ширините на двата кораба са: северен- 2.10 ми южен - 2.20 м. Дълбочината на

апсидата е

3.45

м , а н а н аоса -

м . Общата шири н а на базил иката е 12.70 м. Дължинатай е \8.80
13.75 м. Добре е заnазено подово плочесто HIIBO. Баз и л иката е била

първоначално с тра входа, но вп оследствие е претърпяла няколко nреустройства .

По многото въrден11 -следи от голям nожар , и nластове с н атроше 1ш керемиди
(тиn тегул и) се съди за покривната конструкция, J<aJ<тo и за н асилствен ото
разрушаване на храма.

Най-общо в ранновизантийския nери од

IV-VII

в. (в ко йто е и времето на

ранното християнство) археологическата карти на н а християнските храмове
освен горепо сочен ите се доnълва 11 от: две раннов нза нтийск и църкви lu в района н а

днеш н ата гара Завет под ·· м анастир баир" 11 : църква от района на село Лозарево.
юто чн о от местността ··rрадището' ' 12 • откр ити nри изследва ннята н а Ат. Караи
ванов; бегл ите сnеци фични арх итектурни оста нк и от култов н сгради в местност~s 
те: "Черков ището" край село Климаш (на 1 км и зтОLIНО) , "Маните" (част от тях е
• · ч ерковището" н а

2 км

западно) край село Н евестино и над село Лозенец (н а

км северно), к о ито по археолоrическ н материали се датират в границите

1.5

IV-VIl

в.

П ак по наличнн археологически материал и следва да се юемат предвид и евенту
ално съ ществувалите

11

фу нJ<ц ионирал и храмове nрез:

l V-V Il

или през

XII-XI V

2.5 J<м с,еверозападно)
и местността ·· ш естях църкви" -частот"Тепеrьоза· · (от 2до 4 к м север озаnадно ) ;
IV-VII или до XII I в. в района на село Зимен в местно сrrа ·'Черковището" (на 3.5
в . в райо н а на с. Везенково -в местността " Клисалть" (н а

км северо източно). Не следва да се игн ор и рат и регистрираните. но не конкретно

датирани средновеJ< овни църкви, както следва: в креnостта Русокастро, в мест
н остrа " Черковището" (н а 3 км източно) кpali село Скала и няколкото църкви в
землището на село Съединение (не се отнася за двете проуче ни 13 ) .
Данн ите , изнесени дотук. свидетелстват за еписко п ск и средища , както на

Карнобатската креnост, така и в palioнa на Терзийската креnост (конкретно
баз ил иката от "Лива черква ' ') . Катеrори•1но и ясно е разnореждането на и мnера-
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тор Зенон

(474-491 r.)

всеки град да ю.tа еnиско пия:

3, 2000 г.

·· ...

всеки град, който е ил и

възстановен през преди шните години , ил и пък н е е б ил град по-рано , но е обя вен
за такъв с императорско благосло вение, да има н а всяка цена отделен и собствен

еnископ, който се грижи за църковните дела в града. Изоб що никому. по какъвто
11 да било н ач ин , да не бъде nоз вол явано , дор и

11

чрез императорска заповед, да

л 11шава който и да е град от nравото на собствена епископия

......4

•

отразено в

!Остнн и а н о вия кодекс .
Като се вземат nредвид и нал ичните старохристия н ски nаметници в: Ст1вен

-

старохристиянска базилика с кръщелна най -вер о ятно от

V в.

в · 'Хисарлъка·· •s

и Воден - раннохристиянски култов комп лекс (мартирн у м и базил и ка) от

IV-V

в. 16 , вече може да се добие nредстава за nроцеса на христия ни зация в Североизточ
на Тракия , чието н ачало е nоставеtю яв н о още в н ачалото на

IV

век.

Южно nред проходите с н ай-съществено з н ачение е раннохристия н ск ият
култов комплекс в Карнобатската крепо ст Маркели. Той е в основ ата на еnискоn 
ски центьр. като :какъвто два века по-късно (средата на VIII в.) се среща в из в ор и те
епискоnският град Маркели 17 • Храмовете и в Карнобатската креnост, и до Тер
з ий ската крепо ст ( "Л ива ч ерква'') са седал!Ища на еп и ско nи. вътрешни центр ове в
Северо източна Тракия , стоящи в основата на разпространекието на хриСТ11ЯНСТ
вото като продължители н а раннохристиянските процеси, регистрирани в четвър

ти век в съоръжението на могилата в град Кар нобат. Тук и зцяло се вnи сва и

раннохристиянската базилика от Лозаревското "Град ище ... Посочените хра!'.юве
най-вероятно са в основата на изграждан ата стройна църковна орга низация .
Преки nисмени източн ици за проникването и разпространението на христи
ян ството не са и звестни. Що се отнася до най-поnулярния и звор " Пътуването на

Св. Александър Рим ски през Траки я'' 18 от страданието на Св. Алекса ндър н е м огат
да бъдат и звлечени конкретн ите данни за nро цесите на хр и стияниззция през 111IV в. Н а ранно християнск ите центрове в Североизточ на Тракия основно се сn ира

Маргарита Ваклинова 19 , а nо-схематично П .С устал 1" . П.Сустал израз ява скеnти
цизъм по отношение на разпространението на християнството в Тракия (общо в
Трак ия) nрез

11 в .. за III-IV в . се сn ира на nреследването на х ри сти яните в главните

градо в е Адрианополис , Фи л и n оnолис , Бероя. За н его периодът

IV-VI

в . по

отношение на християнСтвото се изразява основно в nострояването н а много
базилики (nо-бавно в селските области). Заключението на автора е в унисо н с
досегашните археологически разкрития. И nри П .Сустал не са я сно очертани
обхватите и разграниченията на Хемимонт и Тракия . Малко n о-nъл но е предста
вена митроnол и я Хемимонт, включваща митр о п олия Адрианоnел с бившите
епискоnства: Анхиало, Месемврия , Букелоli , Булгарофигон , Дебелтос, Плотино

nолис, Ник е , Пробато н , Скоnелос, Созоnолис , Траробиз и с, Ц оида. Сnоред
М.Ваклинова от

Vll

в. нататьк митроnолитският център на nровинция Хеми

монт(ос) nростира властта си над епископиите: Агатоnолис. А наста си уnол и с,
Анх иало с, Бриз и с, Бук елон , Дебелтос, Гол ое, Карабос , Лима , Месамбрия. Нике,

Плотинуnол ис, Провато н , Скоnелос, Созоnоли с . Тракобизие , Цуида 21 • В · · пъте
водителя на Хиерокъл" 22 , визиращ

527-528 r.,

в nр ов инция Хемимон т са избро

ени: Адрианоnол, Ан хиало, Девелт, Плотиноnол, Цоида. Пряко отношение им а
Цоида. град л окализира н в днешния Сливен ски "Хисарлъ к" 1 3 . В nровинция
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Тракия Хиерокъл nосочва: Филиnоnол, Вероя. Ди оклетна ноn ол, Сев асто n ол.
4

Диослол l . От изброените градове Диоклетианопол се локализ ира в Хисаря 1s .
Д~ю сnол в района н а дн ешння Ямбол 26 • Докато п о време на Шестия Вселенски
събор nрез 680 r. във Ф~1Л11nоnолска митроnолия в Еn11фаниевия (П севдоеn ифан и 
ев и я) с nи сък са включени тр и еnи скоnства: Диоклети а н оnол, Се васто nол и Диос

пол~' . то са м о след n о-малко от век те са в ече седем. В средата на

VIII

в. в

Еnархийск ия СПIIСЪК от времето на И саврийската династия nод ведомството на

Фишшо nQлската митро пол ия н nод н ей на юрисдИКLtИЯ са еn11с коn стватн: Ди окле
ти ано nол, Севастоnол, Диоспол. Маркелн, Литоnросон, Декастерон. Лебедос 2м.
През Vll и VIII в. с оглед изм ененията , н астъnили н а север от Стара nланина.
Виз антия nр ем н иава 1\"Ъ М доразв иване на наличната църковна организация в
земите на Североизточна Трак ия. Увели чен е духо вния т елемент за християниз и 
ране на местното слав ян ско население, за да се даде отnор и парализ~1ра езичест

вото н а прабълrарите 29 • Н яма един о ми слие между из следва чите кога е осъ щест
вена тази ц·ьрк о вна орrанизацня (или реорганюация поради обсто ятелството, че
тук вече е им ало так ава изградена. нu IJухнала вследствие нашествията на българ и

1~ славя ни) , но о пр еделе11 о се приема, че тя се свързва с уnравлени ето на Исавр ий с

ката династия - средата на

VIIl

в. 30 Това датиране н амира своята полити ч еска

обосновка с рязкото нарастване р олята на гран ичн ата М аркел и до ез ич еска

България ·" 11 с голя м о основание П . Мутафчиев n ред по лага, че тогава там е
учредена нова епи ско nия 32 • Предположени ето изцяло съвп ада с предложения nо
горе сравн ителен анализ на епискоnиите от Фи л ип ополска митроnот1я от втора
та n оJювина на

\111 в . (а дор и и тези от nървите десет11летия н а VJ в. по Хиерокъл )

- Ш ести я В селен ски събор и тез и от времето на И са врий ската д инастия- средата
на VIII в ., където е nървото спо менава н е на з~1 ачим ю1 духовен и стратегич еск11
обект Ма ркел и . Ранно хрн стиян ск ите съоръжения след

IV

в. (след съоръ жени ето в

надгробната м огила в Кар но бат) , старохристиянската баз илика в Лозаревското
''Гр ади ще" , базил иката в местността ··лива Ч ерква " кра й село Терзийско и най
веч е мартириума и по-къ сната базилика в К ар нобатската крепост и настъпилите
там архитектурн и изменения обосновават в за вършен внд тезата за. стройна

цър ковн а организа ция в Североюточна Тракия . Близко разположен)!lте раннох
ристиянски центрове - Сливенския ·'Х и сарлък'' и Воден , доnълват картината.
Н епъл нотата на извор ите не позволява то чн о да се реконструира разположението

на Хемимонт

11 Трак~1я. дори

нещо повече- редица автори оп ределе но считат. че

споменаването на ед~1н иm1 друг град (еnиско п ско среди ще) в съответните спи съ ш 1

-

особено Епархийския с п11 сък от V IТI в .. е случайн о

обаче на градовете от

VI

в . (по Хиерокъл) с тез и от

Vll

11

н еточ но. Сравнението

в. (от Ш естия Всел енск11

събор) и посочените в средата н а VJI[ в. (от Еп архийските сnи съци) оnределено
налага тенденцията , ~1е пров 11н цня Тракия (Филиnоnолска митрополия) обхваща
градовете (епископии) във вътрешността , докато паралелното сравн яван е на
градовете от Хем имонт води до извода, че тази провинция обхваща гр адо ве

покрай Адри а ноп ол, южн ото черноморско крайбрежие и част от Изто чното
Старопланиние. оп исвайк11 полуnръстен. На тоз и етаn н е може да се коментира
включването на Голое като еп ископия в Хемимантека епархия през

XII

в. в

епископските нотиции на Даррузес 33 , nредизвикващи съмнение с достоверносrrа
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си. П оради това налич и ето на еnископския център Голое в Североизточна Тракия
е ограничено ин терпретиран в историческата наука от П .Сустал. М . В акли нова.
Кр . Гаrова 34 •
Чрез nредставените археол огически данни. nисмени сведення и мнения на
изследвачи те се формира nредстава отн осн о началото на христия нюира н е на тези
земи и църковното им орга~tи зиране.

' П ри археологически разкопк н през есента на 1994 г . от колект11в в съста в : ст.н .с. Румяна
Георгиева (Инст11Тут по Тракологня при БА Н ). Дим•ю Момчилов (И М-Карнобат) li колеП11'11
Конста 1 1Т1111 Господннов (Бургаск11 музей).
1
За това вж. R.GEORGII:VA. D. M oмcнiLOV . Un monument paleo-chretien ш1ique de la c6te SudPontiquc. - First intemational pontic congress. Yarna. Bulgaria. 6-9 scptember. 1997.
s Д. Н ~1колов. Тракийската вила при село Ч аталка , Старозагорски окрЪI-. - В : Разкопки н
nр оучвания , Xl, С.. 1984. с. 28-29. 50.
' Цоня ДРАЖЕВл. Р:~зкоnю·l на местността ''Градището '' край село Лозарево. - АОР за nер иода
1990-1 991 r.

' Дол ната част на мартириума е вкопана в скала. Представлява четнрнъгьлник с екседра от
източната страна и две стълбища от север и юг. Запазени са стъпките на четнри носещи стълба.
Близко по <111алог в типолоп1чен архитектурен пла~1 раннохристиянско съоръжение нма
открито южно от град Смолян (по 11нформац~1я от г-и Ннкола Дамянов) . Пос.'lеnно юслепване
върху мартириума от Ж. Аллджо в . Крепостта край Карнобат като култов църковен център .
Доклад от научна конфере1щ1tя "Археологическите nроучвания в Карtюбатск11я кpaii" , Карно

бат.
&

1998. 29 октомври .

А . ГJ>л&лР . Бъшарск11те чсркв 11 -гробниL1~1 . - В : Избран11 съч11не1шя. т. l . С..

1982, с:. 39-42 .

АО Рза nериода 1990-1992 г., частично и от: Ж.А лллжов . Крепостга Маркеш1 - ~1якон стратнг
рафск 1111 хронологически бележк11. В: Североизточна Тракия 11 Внза11тня nрез IY-X IV в .. София
Слнвсн, 1993. c. l2 1;Д. М омчилов. Средновеков11и християнски храмове в Карнобt~тсю1я кpaii. 
1

Втори симnозиум "Х ристия нската духов11а 11 материална култура в Българ11я от а~IТitчностга
!10 нaUJII дни" . 30-31 МI\Й, БургаС. 1995. С.32-33.
~ В CTJtJI " Ко~J стан1'11110811ЯТ кръст" . nоявнл се в Vl в .. но осно вно се разnространява след IX-X

в. Среша се изкriiOЧII rслно сред новопокръстени нли хр11стия11нзнраши се 1111род11. В ж. П.ГЕОР·
гиев. Мартftр н ум,,т в П лиска

11

вачаsюто ва християнството в България. С. ,

1993, с.IОЗ.

~ Разкритпри сондажно nроучване в местността "Лива черква" през 1991 г. от Д . Момчнлов (ИМ 
Карнобат), на средновековен некропол в местността " Юрта " от Б.Петр)' IIОва (А ИМ прн БАН)
с участието 11а ст. н .с. Ж .Аладжов (АИМ при БАН ).
•~ От ра 11ноеизантийския ма1-ериал в района Htl крепостта и селището.
11

Ат. И гнлтиев. Еднаархеолоrнческаекскурз~iЯ. - ИБАИ . У, 1 928-1929. с.3 60 .

11

А'г . И rнлтиев . Граднщето прис. Ко~1арево. Карнобатско. - ИБАИ .

1, 1921-1922.с. 206-215; както

и материалите от археолоr11 <1 еското проучване 1111 обекта. съхра няван11 във фонд ''Археология "
на ИМ - Карнобат.
0 Ешшта , в северозападю1я край на селото nрез есента
ер11" nрез nролетта 11а 1989 r.

Jia 1988 г.. а другата в местн остта

"Гръцки извори за българската •кrорня (ГИБИ) . т.2 , С.,

" Кл и се

1958, с. 21 .

н И . ЩЕРЕВА. П ринос към истори ята на Сливен. - В: Североизточна Трак ия и Внзанти я nрез

1Y-

XIY в .. София-Сs1ивсн. 1993, c.l4-15.
16

Н.Тлнчевл- ВлС11ЛЕВЛ. Ра1-н10хрнстиянскн култов комnJtекс nри с. Воден. - В :Североизточна

Тракия 11 В 11зантия nрез
11

ГИ БИ . т. 6 , С .,

IV-XIV в., Соф ия-Сливен , 1993, с. 73-91.
1960, с. 196.
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'" Д .Д имитРов.
116-161.

П ы· уването на Св. Александра Р~1мски nрез Трак ня . - И БАИ.

ov М.Влклиновл. Раннохрнстиянск11 центрове в Североизточна Тракня.
Тракия и Византия nрез IV-X IV в .. София-Сливен , 1993. с. 58-72..
2"

..

Vlll. 1934, с.

В : Североюточна

Р. Sou sтл L. Tabu1a imperii B yza ntiш . 6. T l11·akien (Thrakc, Rod ope und H aimimo11tos). Wien.

1991. 125.
н М . Вл к.nиновл. Цт. съч .. с.61 .
22

ГИБИ. т. 2. С.,

1958. с.89 .

23 И . ЩЕРЕВА. Цит. съч. 11 nосочената литература , основно В. ВЕЛков . ЕМПОРLА ТОУ D.AZ новоот
крнто селнще в nровинция Тракия . - Археолоrня , 1982, 3-4, с. 40-42.
2•

ГИБИ. т.2, Цит. изд .. с.89 .

нК . Млджлrов . Диок:1ещtаноnоJ1. т.1, С. ,

1993. с.б-12.

В. B EJlKOв. Кой е rрадДиосnолнс? - В : Северо113точна Траю1я и Внзантня npeз1V-X1 V в., Соф 11Я ·
Сливен , 1993. с. 24-30 fl nосочената та~1 л нтература.
26

~- ГИБИ . т.З . С.,
1
'

П лк тлм . с.

1960, с. 188.
196.

~~ Д . Цvхл ев . Ис-rорня на бъл гарската църква.

, , П Ак ТАМ . Такова е мнението 11

1 nериод864-1186I . С .. 1910. с . 77.

11а П М УТАФЧ11ЕВ. Към uърковнО·IIсторичсската 1--еоrрафня на

Пловд11вско. - В : Избранн nронзведения , т. 2 . С ..

1973. с. 213-214; В. TЪIJKOBA -ЗАимовл . Еnархийсю1
185.
11
Отиася се за nореднцата воеш11t конфлнктн между Бы1rария 11 Византия до граничната
Mapкemt: nрез 756 г. (между Константни V Коnроннм и Вн11ех) ; nрез 792 t' . (между КонС'гантин
Vlн Кардам); събитията nрн nохода на Никифор 1 Геннк nрез 811 г.
11 n. М УТАФЧИ ЕВ . Цит. съч .. с . 214.
1
' По : Р. So u sтл L. Ор . cit ., S. 27: К Р. Г о\ГОВл. Тракня nрез Бъ 11rарското Средновеков1tе. С .. 1995.

СП11СЪU11 от

V\1-VIII в. - ГИБИ . r.3. Цнт.

юд. с.

c. l57.
1

•

Р. SousтлL . Ор.

1.

cit .. S. 27 1; М. Влк11 шювл. Цttт. съч .. с . 61 : КР . Гдговл. Цит. съч .. с. 20-25.

-
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3.

MapttmpuyJttъm

4.

Базиликата в

в Карпобатската кре11ост

ТНЕ

EARLУ

ТНЕ

Dimo

END OF

.ttecmnocmma

"Лива 11ерква"

CНRISTIANITY

ТНЕ DEV ELOPМENT

2000 г.

OF

AND

ТНЕ CНURCH UNТIL

ТНЕ VП CENТURY

Moшcltilov

( Su11m1m·y)

Archaeological cvidence is mainly used to follow the pгocess oftl1e estaЫishment
of Cht·istianity in J10t't11eastet·n Tht·ace. А special attention is paid to tl1e еагlу C l1гi stian
cult facility in tl1e town of Kat·nobat, to the one-apsis three-nave basilicas in the socalled "Gradishte'' пеаr· the village of Lozarevo апd iп а place named ''Diva cl1eгkva"
near the village of Terziisko. А special attention is dгawn to the martit·ion of the
Karnobat castle Mat·keli. The sites presented hеге, althot1gh not fully investigated,
contribute to tl1e bettet· uпde1·standing of the beginning of the estaЫishmeпt of
Cl1ristianity and the o t·ga nisatioп of the church in this гeg ion.
The literat·y evidence and tl1e opinion ofsome ofthe investigatot·s definitely points
to the fact that the pгovince of Тhгасе (the Ьishopгic of Philipopolis) comprised the
towns (the episcopates) in the hiпteгland , while the ргоviпсе of Haemimons compt·ised
towпs aгound Adriaпopolis, the SOLJthern Bulgarian Black sea coast and а part of the
eastern Staгa рlапiпа mottntain, tlltts foгming а semicircle.
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Мария Б албол ова-Иванова

КЕРАМИКАТА ОТ КРЕПОСТТА В ГРАД СРЕДЕЦ

КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТЬРГОВСКИТЕ Й
ВРЪЗКИ С ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ
ПРЕЗ

VII-IX

ВЕК

И зградена в края на

V- на<Jалото

на

VI

век , креnо стга · ·кал ето" се намира

в северозаnадн ия край на гр. Средец, Бургаска област. Тя е ед но от мн огото
укреnления . издигнати през п ери ода н а късн ата античност

(1V -

VI

в ек) п о

Странджа и Са кар , съста вляващи т.н . "трета преградна линия на визан тийската
отбрана··. създаден а с цел за щи тата на подстъ пите към ви зантий ската стотща

Кон станти ноnол от нападен ията на готи. хуни, славяни , прабългар и , авари и
други "в арвар ски племена". Крепо стга е съществувала със с игурно ст до

Xll

век.

Все още не може да бъде оп редел ено към кой тип поселен ия може да бъде
отнесено у кр еплени ето: към военните крепости и ли укреnените сел ища , поради
н едостатъчното nроучва не JiЗ вътрешностrа на крепостrа, но наличието на мно

жество находки ни да в а основ ани е да считаме, ч е нейното население , освен със

земеделие. скотовъдство, лов и риболов. се е заним авало и с някои занаятчийски
проюводства: железаро-ковачество,

ювел ирство,

прецачество

и

тъка чество, а

наличието на неприсъщи за региона , но характер ни за други области на В изан

тийската имп ер ия керамични съдов е говори и за добре развита търговия .

Нетиnичните форм и , изработвани в градовете на Северното При черноморис
или в ателиетата в близост до Константин о пол . се сре щат както при амфорите.
така и при белоглинените канички. покри ти с разл ичн а на цвят глазура.
Н ай-голямо кол ичество са амфорите с прищипнато малко под средата тяло ,
чиято

външн а

повърхност

е

покрита

с

широки

и

плитки

кан ел юри ,

с

почти

елипсов идни , издиr нати нагоре дръжки и заоблено дъно. Този тип е характерен за

Северното Причерн о морие: Та врика, Тиритак , Тамански полуостров, Коктебел.
Мирмекня. Употребява се през JX век '.
Друг тип амфори, характерни съ що за Север н ото При черноморие: Фанаго

рия , бu сnорските градове Тиритаки и Мирмекия . както и за И стрия, открити в
Средецката крепост, е представен от маяка амфора с яйцевидно тяло, слабо

стеснено към дъното, с къса шия и nочти кръгл и цръжки. Употребява се през
в ек z .

VJI

Засега н е бихме могли да твърдим откъде идват няколко типа амфори, чиито
аналоз и не б я ха открити. Не бихм е могл и да говорим и за местно производство,
rь й като няма открити все още к ерам ични пещи или по-голямо количество брак,

които да до казват такова. Тов а са

10. ll~uecmuя 110 1/ародNия MJ'Зeit Бургас
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1. С двойно профилирано венче, не много дълга конусовидна шия и елипсо 
видни дръжки. с nокрито с широки и nлитки бразди тяло.
2.
3.

С яйцевидно , издължено тя ло н срязано издадено навън венче.
Със скосен, издаден навън устиен ръб. с nокрито с дълбоки бразди

яйцевидно тяло, със силно извити нагоре дръжки и кръrло дъно.

4.

С набраздена с nлитки хор изонталн и канелюри цилиндрична шия. леко

издигнати нагоре дръжки и скосено, издадено навън венче.

Глазираните канички са от фина, добре nречистена бяла глина. оцветена в
различни нюанси на розово или светлосиво. което ги различава от подобните,

открити в Несебър 3 . Глазурата. с която е п окрита външната повърхност на телата
и шиите, е в различни разцветки: жълто. жълтозелено. светлозt>лено nрозрачно

и1111 в преливащи цветове. По всяка вероятност те са изработен11 в керам11чни
ателиета. разположени в близост до Константиноnол. еднн от най - големите

центрове за глазирана керамика. За това свидетелствуват изтъвчените, ф1111и
форми и nрецизвата нзработка.

Близкото разnоложение на крепостта до Деултум -Девелт (на

1О

км западно

от античния и средновековен център на региона) ни дава основание да предnола

гаме, че част от търговията на крепостта с Константиноnол. Северното Причерно
морие, както и с градовете по заnадния бряг на Черно море, се осъществява главно
чрез nриста нището на Девелт, функционирало до Х век. Смята се. че част от
търговията се е извършвала ~~ чрез nътя, свързващ Девелт с Адрианаnол и оттам
с Константиноnол. Но при всички случаи характерните за тези региони форми на
византийското провинциално и столично nроизводство от

Vll-IX

век ни дават

сведения за оживени връзки с градовете по Северното Черн омарие (Херсонес.
Тиритаки, Мирмекия, Фанагория, Истрия) , както и със столичните или близките
до Константин оnол ателиета за производство на керамика. Недостатъч~юто
nроучване на вътрешното nространство н а кp enocrra, лиnсата на открити засега

керамИLIНИ пещи ни затрудняват по отношение на местното 11роизводство. Надя
ваме се, че по-нататъшното nроучване на " Калето" ще ни даде възможност да
заnъл ним празнините както по отношение на кepaMIILIHИЯ внос. така и за местното

nроизводство.

В. Ф . Г лйдУКЕВИЧ . Памяп111К11 раннего срсдновековья в Таврики . СА. 7. 1940. с. 203; СъщiiЯ 'I ,
РаскоnкнТ11рнтаки в 1938-40 •·r. М И А. 25, 1962, с. 62 сл . ; Н . С. БлРслмов. Сообшеш1я обархеоло
rи•lеских раскоnок средневекового города в Коктебсле в 1928-31 гг. Феодосия, 1932, табл .5,:
1

И .И.ЛяriУUIКИII . Славяно-русскиеnоссления надо••У нТаманн . МИА . 6.

1946. га бл . 11 ,: А .Л . Я коБ

сон . Срсдневековые амфоры Северноrо Прнчерноморья . СА . 15. 1951 , с.339 ; В .Л . Мьщ . Крссто 
образ ~"'' н храм Ma1'yna. СА. 1990. с. 228. рнс. 4 1; М . Блл sоловл-ИвлновА. Прннос към ранносред
новековната кера~шка от Южна България . (nод nечат)
1 А.Л.ЯКО5СОН . Цит. СЪ'I. , с. 332, 333 .
1 М . Блл ~;оловл- И влновл. U\-IТ. съч . (nод nечат); J. CtмвuLEvл. Vases Aglщ:ure enargileЬianchede 1 essebre
(XJ•-XII• s.). Nessebre, 11. S.. 1980. р. 202: D. VtLCEANU . Ceramica de la Pact1iul lui Soarc. Catatca
blzar11i11a. 1. Buct1resti. 1972, р . 113. fig. 150: R. SтiVENSOt-.. The great palas oГtl1c Byzantiпe Emperor.
Londoп, 1947. р. 33.; Изказвам голяма благодарност на r-н Д. Кожухаров. директор на Архео
лоп1чссю1я музей в t-p. Несебър, за nредоставените м11 сведе~•ия.
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ТНЕ CERAМICS

FROM ТНЕ SREDETS
FORTIFICATION AND ITS ТRADE CONTACTS
WIТН ТНЕ BLACK SEA COAST DURING
ТНЕ VП - IX CENТURIES

Mariya Balbolova
(Sиmmary)

The authot· considers ceramic vessels discovered during archaeological excavations,
\Vhich are not typical fог the local ceгamic pгoductioп. bllt fol' the areas around
Constantinople and the nortl1e1·n Black Sea coast. These are mainly amphorae, as \vell
as pots апd white-clay jugs with glazed sut·face. Without any doubt the ceramics
discovered on the site of "Kaleto" points to its trade t·elations (on land and Ьу sea
through the ha гbour ofDeultum) with the harbOlll'S on the western Black sea coast, with
Cheгsonessus, as well as with the towns on the пortheгn Black sea coast and
Constantinople.
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Катш Порожанов

ПОТЪНАЛИЯТ КОРАБ ПРИ УРДОВИЗА
(11редваритеш111 беле:жки)
Урдовиза 1 е тракийското име на nолуострова на с. Китен при гр. При морско ,

който затваря от север сравнително широк , удобен за корабите и за щи тен от
опасните ветрове залив от Странджанекото крайбрежие на Южното Българско
Ч ерноморие. В него се влива р. Караагач .

Най-старите археологически дан ни 2 за живот nри Урдовиза се отнасят към
Ранната бронзова епоха

(111

хил.пр.Хр.). и произхождат от разкопаното nрез

80-

те години потънало селище в север н ата част на същия залив. През 70-те и 80-те
години в южната част на залива са открити множество керамични фрагменти,
както от Бронзовата (111-Н хил.nр.Хр .) , така и от Ранножелязната епоха (X ll-VI
в.пр.Хр.). През 1978, 1979 и 1980 г. редовните ексnедиции на Центъра за морска
история u археология - Созопол откриват навсякъде в акваторията на залива
каменни котви на кораби от
от кораби от

1 хил.пр.Хр. ;

IIJ-11 хил.пр .Хр.,

каменни и оловни щокове на котви

късноантична и късносредн овековна фрагментирана

керамика . Открити са и останюпе на

3

потънали дървени кораба. П оследният от

тях се намира най-близо до брега - на разстояние от него около

150

м , което се

nревръща в основна nредпоставка за неговото разкопаване.

Недалеч от мястото на проучвания кораб , на шийката на високия полуостров
Урдовиза, се вижда добре запазена крепостна стена и очертанията на две кули nри
входа й. П онастоящем сте н ата прилича на голям землен вал. Разкопки тук не са
правени. но очевидно креnостта е средновеков на - н ай-вероятно от

XI-XIJ

в.

•

Под различни съзвучни названия името Урдовиза е известно в средновеков
ната морска картография до

XVI

в. ~ като им е на пристанище. Съвременното с.

Китен е основано през 30-те годин}\ на ХХ в .. но зал}\вът на Урдовиза е използван
активно веков е наред преди това от рибари и от мореплаватели, търсили закрила

в спокой ните му води. Затова днес дъното му nредставлява богата съкровищница ,
в която се крият много от загадк ите на Урдовиза. Една от тези неразгадани докрай
тайни е и разкоnаван ият nрез

1982, 1984 и 1986 r.

от Центъра за J'vtOpcкa история и

археология nотънал дървен кораб.

Обектът~ лежи на морското дъно на дълбочина от

8 до 12

м, ориентиран в

посока североюток-юrозаnад. По тази дъл жина са изградени последователно

1, Il.

Ш, V, Vl . VII хоризонтални работни квадрати, като кв ..N9 IV се намира неnосред
ствено източно от кв.J\'2 111. Страната на квадратите е 3 м. Южн о от кв.N2 VII е
наnравена разузнавателна траншея. Разкопава н ето е осъществено с въздуu1ен
eJtceюnop (сАtукачка ) , захранван с въздух от компресор за ниско налягане .
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Осигурено е nостоянно набтодение на изсипващата се във водата. далеко от
кораба, смес от пясък и тиня. След всеки работен сезон обектът се зазимява чрез
запълване на и зкоnите с найлонови торби с пясък. Разкоnките на кораба не са
завършени nоради наложилото се спасителното проучване на откритото потъна

ло селище от Ранн ата Бронзова Епоха, nредизвикано от строежа на съвременни
вълноломи и кейсви стени върху него.

Товарът.
Н а х о д к и. Същински товар не е установен. Прави вnечатление. обаче ,
откриването на много безразборно разпилен и необработени клони и дървета
(дори с кората), които имат дължина от

1 до 3 м.

Напълно възможно е това да е

част от товара на кораба или поне - дърва за камбуза (кухнята).
В северната част на разкоnките се откриват 5 тъмно гледжосаtiИ кани-стомни

с nрищипнати устия. Повечето от тях са обгорен и. Обгорена е и част от паница със
сграфито украса. П ак на то в а място са открити две групи медни съдове
кухненски казани,

1 счупена

-

дървена лъжичка, парче сви нска кожа - първично

обработена, костилки от дребни плодове. парче от рогозка, части от въжета ,
карбонизирали се дребни железни предмети . вклю<1ително и желязна халка. От
тук nроизхожда и едно неголямо

(0.20 м

х О.

05

м) дървено украшение -аnликация

с изрязани върху него кръстове.

В средата на разкопките , от външната страна на борда. в кв .I V, се намират

2

дървени бъчви с железю~ обръчи. Върху външната страна на дъга на една от
бъчвите личи много ясно издълбана буквата (или означението) " Х ". Съдържани

ето на бъчвите засега не е известно. Най-вероятно е да е било вода. На това място
извън борда е открита и една гледжосана в тъмнозелено кана-стомна с обгорено
тяло.

В южната част на разкоnавания обект са открити фрагменти от обгорени

2 бронзови мастилници (н аричани в старо
2 гл ин ени лул и , меден котел с две дръжки.

гледжосани в тъмнозелено пан ици,
време дивuт),

2 дървени

''лоnати'',

Монети не са откр ити.

Д а т и р о в к а. Сред оскъдната керамика nреобладават гледжосаните в
тъм~юзелено кани-стомни с nрищиnнати устия и nаници , изnолзвани по Българ

ск ите земи във врем ето на Османското владичество, т.е.

-

от ХУ до

XIX

век

включително.

Ако двете глинени лули, открити по време на разкоnките, наистина nринад

лежат на кораба. то те подсказват датировка, насочваща към
вероятно - към XVII и XVIII в.

XVI ,

дори nо

Бронзовите мастилющи (дивwпите) н е изключват такава датировка в широ

ките граници между

XVI

и

XVIII/XIX

в.

Корабът.
К о р

n

у с ъ т. Пр ез трите работни сезона е разкоnавана само източната

nолови на на плавателния съд. Установена е видима дължина от
ширина

3 м.

22

м и разкрита

Вторият размер , оба че , трябва nоне да се удвои, за да се nриближи

до вероятната ширина от 6 м. 7 м или дори 8 м.
На дълбо чин а в морското дъно от 1 м до

1,5

м е разкрита хоризонтална

nодредба на дъски, която би могла да бъде от nомеще~rие. намиращо се на

150

Калин ПорожаноВ, ПОТЪНАЛИЯТ КОРАБ ПРИ УРДОВИЗА

nалубата нли да е от самата палуба. Това оз начав а, че вероятнияттрюм на кораба

и вътрешната страна на бордовете му, както

11 конструкцията му. не са изследвани.
4 големи блок-макари с дървени

Върху "палубата" и в траншеята са открити
оси.

7 малки дървени макари също едървени оси. Те, без съмнение. са от такелажа

за зетровото стъкмяване на кораба.
В южната част на разкопките са открити ахтерщевенът.h на плавателн ия съд.
Ахтерщевенът nредставлява опор на кърмова греда, която е nродължение на кила

над nовърхносrrа на водата. За него вертикално се захваща рулевото перо. То се
командва или по най-обикновения и традиционеи начин

-

с румпел или по

С11стемата, наречена холдерщок. която по същината с~1 е усъвършенствано уnрав

ление. предхождаща появата на щурвала (кръглото кормило). При това nоложе
ние е най-вероятно кърмата на кораба да бъде локализирана в южната част на
разкопките, а но сът му

Ти
не

n ол

-

в северната.

ог и я и дат и ро в к а. Независимо, че разкоnките на този кораб

са завършени,

ще

си

nозволим,

въз

основа

на

досегашните

резултати,

да

nредложим работна хиnотеза с надеждата. че тя ще nредизвика интерес не само в

нау ~•ната , но и в родолюбивата българска общественост и ще nодтикне към nо
нататъшно проучване на nървия , наченат модерно да се разкопава, кораб от
Българското Черноморне.
За да се определи видът на кораба е важно да се знае съотношението между
неговата дължи н а и ширина. В случая с кораба при Урдовиза видимата дължи н а
е 22 м. Тази дължина не е на равн11щето на планшира (н ай-горната дъска. лягаща
върху и опасваща бордовете). който не е запазен и очевидно е nод него. Тов а дава
основание да предположим по-голяма дълж11на

ширина е

6

-

от около

м, но и тук о~•евидно трябва да бъдат добавени

вероятната ширина е

23-25

м. Видимата

1 или 2 метра, т.е.

7-8 м. Така съотношението дълJJсuна:шuрuна се О!<азва между

1:3 и 1:4, но по-близко до 1:3. Тоз~• факт, без съмнение, соч и В ЕТРОХОД , тоест 
кораб. който плава само под платна и не изnолзва гребла.
В потвърждение на наnравен11я извод е и наличието на

4

блок-м акари с

дървени оси. Вантите, ко~по държат неnодв11жна мачтата ~•а ветрохода се опъват

най-малко с п о две блок-макари на всеки борд. Това означава. че е много вероятно
корабът да е само с една мачта. Други те

7 nо-малки

макари. без съмнен11е . са за

вдигане и опъва не на платната.

От глещsа точка на корабното дело има два основни факта, които дават
основания за предварителна работна датиро вка на този плавателен съд.
Първият е, че дървените макари с дървени оси в Средизе мноморието се
юnолзват до

xvr в .. след което осите

се правят uт желязо. Вторият е свързан

с управлението на ветрохода. Откритият при Урдовиза ахтерщеве11 сочи, че
корабът не е бил управляван с щурвал. Добре известно е , че щурвалът е

въведен в уnотреба в средата на
условност. може да се приеме. че

XVIII в. При тази постановка , макар и с известна
lenninus post quem е XVI в .. а terminus аше quem

е средата на ХVШ в.
Така се очертава силуетът на един срав нително голям за времето си ветроход
с една м ачта и рул , който плава във водите н а Българското Черноморие. През
XVI-XVШ в. такива подобни и със сходн~• данн и плавателн11 съдове 7 се наричат
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.мауна ( обр.

J), ка ик ( обр. 2), чектuр.ме ( обр. 3) . Те имат латински (т.е . триъгълни)

ветрWLа, което nодсказва, чен ветроххщът от Урдовиаа вероятно е nлaвaJr с так~• ва.

Не бихме се наели да оnредел им към ~ой точ но от тези близки помежду си видове
nлавателни съдове б и трябвало да се лричисли изследваният кораб от Урдовиза.

Все nак, бихме могли да кажем, че този ветраходен кораб е бил предназначен за
търговия или за рнб5олов, ил и и за двете дейности, като във всички случ аи е
nритежавал многодабр и мореходни качества за условията на Черно море. а и не
само за тях.

Дендроизследвани ятаh , направени в Биологическия факулте11 на Софнйс кия
университет "Св.Климент Охридски .. , показват сл6дното. Външн ата страна на
борда е изработена от дъб (nроба от кв.I). Гредата, изnаднала з ад борда в

n.IV,

която вероятно е към ветрилното с:тъкмяване. също .е от дъб. Мн оnо от дървените

фрагменти в кв. l са от дъб. но и от габър. Елементи от сглобки в кв.Н са от бук
Дървеното украшение-апликация с изрязаните кръстов е е от "Чинар. КостиЛI\"ПГе с< L

от дрш1. Сnециалистите nодчертават , че всички тези дървесн11 видове се срещат n1 J
Българското Чернаморие и в неговите планински райони Стаgа1 nлшнtна и
Странджа. Разбира се. те не nосочват то чния произход на изследваsv1я д'ЬРВf н

материал, но не бива да забравяме, че Урдов иза се намира на Стуа;нд:жанско1 ·о
крайбрежие.
Общи изводи.

1. Обгорената керамика nодсказва, че може би корабъте.:горял li това да е е.

1на

от най-вероятните причини за потъването му.

2. Прави вnечатление, че за сега няма открити монети и/Или друrн скъпощ

:нни

вещи. Това сочи, че най-вероят.но те са били изнесени . предJfiПОТЪООI'lетО на коr аба.
станало недалеко от брега.

3. Двете мастилници

са сигурно св и детелство за npaмшrнoC't'11<tJ на екиnа: ка 

ил н nоне на капита на.

4.

Корабът е християнск и. Недsусм исле.но доказатеsштво за това са ук· раше

нието от чинар с кръстове , св инска!f'а кожа,J·шмерена В\ !fам.Юуза , буквата "Х" върху
една от бъчвите.
5. Дренките, които , както з наем , са ИЗЮlючително бОFати ка витамин С , s.този
кораб, очевидно заместват кисело;rо зеле. с кoe'liO' кашпан )](кеймс Кук (;nасява
сво ите моряци от скорбут.
Дал и един български едномачтов, с латw~ски ветрила търговски кораб)от XVI

- средата на

XVIII

в., nлаващ в Черно. Мраморно и СредJJ.Земно море, не е бил

nотопен от собствения си екиnажq за да не попадне в ръцете на влас-mащате

nоробители или в ръцете на пирати? Или пък коритото просто е било остаряло
и собственикът му Х(ристо?) е решил така да се прости с него, или ...
Отговорът ще nол уч им единствено след nълно и и~ч ерnателно давърш.ооне

на разкоnките. Това ще наложи да последва консервациst н реставрациSJна караеа

и може би един ден ще го видим изложен в Националния морски музей• на
България!
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Калин ПорожаноВ, ПОТЪНАЛИЯТ КОРАБ ПРИ УРДОВИ ЗА

l!>ltТSCИ EV. О .

1

Die tl1rakischen Spracl1rcste. \Vien. 1976(2), 69-70.

PoROZHANOV. К . Le site submerge
d'Ourdovi7.<J. ln: Tl1racia Poпtica IV, quatricme s.ymposium interпa tio11al а Sozopol 1988. Sofia.
1.991. 109-112; Л лзлРОВ. М .. К. П о1•ожл н ов. В . П опов . Проучвання взал ив а 11а Ypitoвюa. l . .-В : АОР
nрез \986. Разград. \987. 285-287.
3 ДимитРов, Б . Урдовнза . - В: Българскн средl-tовсковни градове 11 крепости . T. l Градове 11 крепости
по Ду~1ав и Черно море. Bapmt . 1981. 408-411 : По устно сведен ие на проф . М нха ~111 Лазаров - тoil
2

Отчет на Подводна археологическа.екаnешщssя Урдовнза '82 :

е открнл в крсnостна1·а стена на Урдовюа .керащsчен фрагмент-амфорна дръжка от

XI-XII

в.

Изnолзвам случая да му благодаря за тази информан11я .

• Д 1 1ми·гюв. Б . uнт.съч. ; О Рл ч ЕВ. Ат., В. РУсинов.. Средновековен гръuкв nортулан за българското
Ч ерноморне. -СтаробълrарliСТIIка. Xll ( 1988). -t. 76-91.
~ Д11евннк на П одводна археологическа ексnеднuня Урдовиза ' 82: Дневник на Подводна архео

!lогнческа експед:~щия Урдовюа ' 84; Дневник на Подвощ1а археологи•1еска експедиция УрдОВII·
за '86:ЛлзлРОВ, М. , К. ПоРОжлнов, В . П опов . цнт.съч.
6

Използвам случая да изкажа своята благода рност на •·-н Пе1ър Игнатов за комnетентната

консупта ция. която той наnрави в качеството си на сnецналист

no корабно делон корабомоде

Л itСТ от световна велнчина no време на nрестоя с 11 в Китен. когато бе о1·крита ~~ идентифицнрана
корабната част. оnределена като ахтерщевеи
1

ТодОI'ОО. Ил. Бълrt1рскнте кораби. София. 1 981г. с.

26-33, фиг. 19. ф11Г. 20, фиг. 24.

8 Изnолзвам случая да 1-tзкажа своята благодарност на доц. Eлetta Чакалова и 11а ръководения

от нея eюtn от Бнологм~ескня факултет на СУ "Св. Клн~1ент Охридскн" , който nрофесионално
ндентнф1щ1tра проб11те от различни ча сти на разкоnавания кораб , израбо·I'С1111 от различни
дървесн и вндове.

Обр.

1
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SUNKEN SHIP NEAR URDOVIZA
( Prelimi11ary N otes)

Kalin P orozhanov
(Summat·y)

Tl1e Urdoviza peniпsula is near the village of Kiteп оп the southern Bulgaгiaп
Black Sea coast, about 60 km south ofthe city of Bllrgas. The excavations of the sllnken
wooden ship in tl1e southeгn Ьау of Urdoviza wеге coпducted in 1982. 1984 and 1986
Ьу the Centt·e of Mal'ine Histot'y and Archaeology in Sozopol. under the diгection of
Dr. M.Lazaгov, Dl'. К. Po t'ozhaпov and V. Popov. The excavations were inteпupted
prematщ·ely becallse the гesearch team moved to an Ею·lу Bronze Age settlement (3rd
millennitttn ВС) , totally submerged in the same Ьау, at а place \vhere ne\v bгeakwaters
wer·e subsequently bllilt. In view of all tl1is, the pгesent commLtt1ication is of а
preliminat·y пature апd it does not claim to Ье а comprehensive puЬlicatioп of the
excavated sl1ip.
Coпsidet·iпg tl1e infoгmation obtaiпed fl'om tl1e excavatioпs the followiпg coпclu
sioпs сап Ье made:
1. The ship рt'оЬаЬ\у Ьuгпеd апd tl1at \vas one of tl1e plallsiЬle геаsопs for its
sinking.
2. The ship was built of the following tгее species: oak. beech. etc.. \Yhicl1 аге very
common along the Strandzha апd Balkan Range sections ot· the Black Sea.
3. Tl1e ship was Chr·istiaп i11 vie\V of the pгesence of C hгi st i a11 symbols in it.
4. There wеге literate people on board the ship , which explains the pt·esence of t-.vo
iпk-pots thet·e.
5. It \vas а wooden one-mast sailing vesse\, рrоЬаЫу witl1 Lacin (triangular) sails
and with а helm.
б.Тhе ship had 22 m preserved length and width of 6 m.
1. For the time being the ship is dated between tl1e 16th and mid-18th century.
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Цвета Райчевска

БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ТОПОНИМИЯТА

В РАЙОНА МЕЖДУ БУРГАС И СОЗОПОЛ
СПОРЕД ДАРИТЕЛСКИ АКТ ОТ

1493

Г.

В стремежа си да организи рат според nотребностите с11 средата, в която
обитават и да я направят по- комуникативна, хората създават набор оттопоними.
В сяко преподреждане води до появата на нов пласт от м естни наименования. В тях
често се

интегрира и

част от старите топо ними , които остават незасегнатн от

промените. Тезитоnонимине следват динамичната действителност и не отразяват
измененията в нея, така че в оnределен момент се оказват драстичн о различни от

реалиите в променената среда. Н о тъкмо порад1~ това те носят особено интересна
ин формация за изследователя ~~ се превръщат в опорни точки при възстановява
нето н а миналото.

За съжаление, колкото nо-отдалечен от нас е един 11сторически период,
толкова nо-м алко тоnони ми оцеляват през времето. Затова всекн документ, който
съдържа информ ация от този вид, е от особе н ин терес за нас. В тази връзка мн ого
nолезни се оказват един тиn османски доку м енти, дарителск11 актове, т. н. вакьф
на.мета, които съдържат богата топонимична информация, поради задължител
ното изискване подробно да се описват обектите, за конто се съставят. От

дарителските актове особено интересни са отнасящите се до nоземлени владения

11

особено, когато са съставени през ранния период на османското управление,

информацията за който е по правило доста оскъдн а.

Тук ще бъде коментирана топоним ията, и звлечена от учредител ния акт, т.е.
вакъфна.мето на султа н Баязид 11 Вели. Съществуват две оригинални вакъф наме
та: едното е кратко - от 1485 r. (тип А) и второ, подробно- съста вен о на 14.VIII.

1493 r.

(тиn Б)

'

Н асто ящото съобшени е е изградено върху информация от

пълното вакъфнам е- тиn Б (вж . Приложението).
С оглед н а изводите от анализа на местните н азвания в тоз и доку м ент.

отнасящ се до района северно и южно от Созопол, необходимu е nред11 всичко дн
отго воря на въпро са доколко надеждни са сведенията в коментираният документ.

Вакъфнамето представлява дар ителсю1 или завещателен акт. Чр ез него се
учредява фондация за издръж ката npeдliMHO на рел и гиозн и , благотворител ю !,
образователни и културни у чреждения, както и за строителство н а так ив а. За
целта

се дарявали

поземлени вакъфи

иш1

-

за вещавали

различни

имоти ,

а

когато

се

касаело

за

nриходите от цели сел 11ща. А налог на този аспект на

вакъфската институция са църковните и манастнрски им оти.
Върховният феодал в османскатl\ нмп ерия, в лицето на султа11а, губел
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nравото си да се разnорежда в nревърнатите във вакъф nоземлени владения. Те

ставал и "свещена и неnрикосновена·· религиозна собственост и се юваждал11 от
фо нда на държавните земи (mi1·iye). каквито били евроnейските провинции на
Османската имnерия. П о такъв наtiИН вакъфът се изnлъзвал от праворазnорежда
нето на султана и добивал стоnанска н езависимост и имунитет срещу намесата на

държавата в стоnанската му дейност. 1
Когато били учредени от султана, както е в нашия случай. тез и вакъфи
обхващали землищата на много сеш1ща и представлява л и огромни владения. Тъй
като в държавната хаз на оби кнов ено отивал само данъкът д:жизие. у правлението
на вакъфа имало стоnански интерес да развива и оживява владенията на вакъфа,
като създава nриходоносни обекти и заселва nонякога твърде комnактн~1 груn и

население . Това обстоятелство е особено важно с оглед на изводите, които следват
на края.

Процедурата по учредява нето на nоземлените вакъфи включвала оnисание
11а границите на имотите , което ставал о в nрисъствието както на официален
чиновник, така и на nредставители на местната власт и на н аселението . Това се

налагало, за да се уточнят границите на имотите, които се в акъфирал и и да се
избягнат бъдещи землищ ни сnорове. Следователно информ ацията, която се
съдържа в тоз и тиn доку менти , е изключително надеждна.

Учредителниятакт на вакъфа на Баязид IJ е от

1493 г ., т.е. са мо 40 години след

падането на Кон стантиноnол и последвалото завладяване на южночерноморско

то крайбрежие. Той обхващал nриходите от

90

села и мезри 3 , пръснати и з цяла

Румел ия. Тези приходи били предназначени за издръжката на комплек са Баяз идие

в Одр ин , състо ящ се от джа мия. медресе 4 , имарет 5 и болн ица. Основният камък
на този комплекс бил поставен десет години nо-рано. на

Баязид

11

23. IV. 1484

г. , когато

бил в Одрин и се готвел за похода към Кили и Акерман. 6

За нас интерес представлява онази част от огро мния Баязидов вакъф. която
лежи южно от Бургас и се състо и от землищата на ··касабата Соьозеболу и
[намиращите се в близост] село Ченгер, село Ая Димитри, село Зунарита, село
Ревандино с, село Поро с и двата остро ва в Ч ерно море срещу сnоменатия Сьозе
болу

-

единият остров Заrф еран и друп1ят остров Кешишлер''. както и два

пчелина и татарската об щно ст', до шла от Бюкреш. ~
Землищата на споме натите села, без това на П орос, са оnисани общо със
зе млището на Созоnол, но състав ителят на синурнамето 9 изрично подчертава, ч е
макар и преnлетени , границите им добре се знаят от населението. Землището на
Порос е описано отделно, очевидно границите му били безсnорни.
В синурнамето се срещат

35

топонима. Те nредставляват само част от

местните названия и то онези, които са имена на местности по периферията на
описваните землища. Въnреки това, обаче, ние не разnолагаме с друг толкова
ранен документ , съдържащ толкова топоними от една къв nорядък и в комnактна
територия.

Вnечатлява както пълното отсъствие на турск~1 топоними сред тях, така и
грешките и деформации те nри зап и сването им от турския администратор. Това
особено много затруднява тяхното локализиране. Логично е допуска нето на

грешк и. Чиновникът. който в присъствието на nредставител и на населението и
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местн~rте в ласти описвал границите на отдел ните селск и землища, очевидно е бил
затруднен да предаде правилно названията , ко ито чувал. Онези от тях . nредстав
л яващи оп исания на конкретни топографски обекти . били превеждани на чинов
ника и той п1 заnисвал на турски. По същество. оба•rе. те н е са турски тоnоними.
а калки . Други са записани така. КЗК11О ги nрои з н асяли местните жители или та к<~..

както ги чувал залисвачът. П ри това nонякога ор~t гиналното название се пром е
ня ло до неузнаваемост.

Вторична дефор мация топо ни мите претърпяват nр и разчитането на ориги

налния текст. заnисан на араби ца. Поради особености те , на тази азбука, в ос м ан
ския ези к се залисвали само съгласните, к:а;rо над буквите се nоставяли знаци,
уточн яващи каква гласна трябва да се чете. 11оставянето на тез и надредни знаци
не е задълж ително и когато те л и nсват, се сблъскваме с несигурно четене н а ду мата .
Затова уточняването и локал и зирането на '~одобни толонимн е доста трудна
задача.

Въ nреки тези уговорки , броят н а местните н аимен ован ия е достатъ чн о голям,
за да се оnредели ез и ковата им

nр ин адлежност и произтичащи!r.е от а нализа им

изводи да са верн и .

Топонимите можем услов но да разпределим в групи в зав и симост от геогр аф
ските и други реалии , които те обозначават.

N<.?

Бележк и

TonoНit м

1. Селища.
1. Сьозеболу

2. Ч енгер

Касаба. малък полуземедеJJСки град.
И зчезнано сел~rше в зал ива Cтa мonoJry.

10

км.

северно от дн . Китен .

З. АяДимитри
4.Зунарита. друго ttмe Роман де
5. Ревандинос
6. П орос

7 .Отманлу

И з чезнало село в устието на р. Роnотамо.
На мястото на днешно П риморско.

Дн . село Равади ново
Изчезнало село в землншето на дн . с. Крайморие.

Изчезнало. вер. в дн. парк " Росе~, .. бивш "Оrм ан

ли". Там ~• ма Р- О1·манпи.
8. И зявлу

Нелокализирано, вероятно изчезнало nреди
вакъфирането сено

9. И с1·[а]рия

no

границата на с . Ч енrер.

Н слокализирано. вероятно изчезнало nреди
вакъфирането село по границата на с. Ченrер.
Въз м ожно с деформирано "Стария (tорт)"

11. Върхове, височтш
1О. Аладаг
11. ТарникоГГрънко
12. Колос
13 .
14.

Ли~tбеко
Арку~rа/Аркута

Вер . Алатеnе окоJю дн. с. Маринка.

В р-ьх .
Връх.
Голя м връх на nлан ина
nланина

///. Реки, води.и обекти

15.

П урна/Бурн а

т.е. река, извираща от борун (нос)

16.

Кара дениз

Ч ерно море
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17 .
18.
19.
20.
2 1.
22 .

Зунари та

Река и село.

К утруз

Река и село.

Аркуна/Аркута?
К атазире

Река и n ланина.
Река

Ф ак~tс

Река (дере)

Кьорфес

Залив (кьорфес) т.е. щt. езеро Мандр а

1У.

23 .

Бележки

Тоnоннм

J\'9

3, 2000 г.

Меспшости

Ееки 10рт

Старото землище на Отман ну, наречено

"menzi1"

т.е. пътна станци я .

24 .
25.
26.

27 .
28 .
29 .
30.
31.
32 .
.,.,
.).) .
34 .
35.
36.

Палихорратно
Ю ндалан

Деформирано, нелокал изирано.
Нелокализирано. Конска nоляна

Ексер хорие
Я нхор беду ра
З укна

Местност, нелокализирана.

Айвал ък

Местн ост, от

Местност, нелокализирана.
Местност, нелокализирана.

''ayva"

круша, дн. Крушевец

?

Заr·ф ера н

Остров срещу Созоnол.
KewишJJep
Ос-гров срещу С озоnол.
Дикинмиш таш
П обит камък, маркировъчен камък.
Халач денрм ени
Т.е. воденицата на Х алач. между П орос
н крепостта Скеф.
Ееки хисар с друго име Тонкра
т.е. Сrарата креnост, нслокалюи рана .
Юсюоф хисарлък
1 Хисарлъка Скеф, дн. край с. Димчево.
Ееки ки~tисе

Старата църква на брега на морето.

Двадесет и два от всичките 36 толоним а (около 61 %), макар и силно
деформирани. са явно гръцки. Етимол огичниятан алюза тях ното разnознаване
и з и сква те да бъдат nоставени в точния тоnографски контекст н а района, както и
да бъдатсъnоставени с информация , nочерnена от други източ ющи. Това е задач а.
която изи сква прецизни и комnлексни усил и я. Засега ще отбележа, че гръцките
н азван ия nокр ив ат цялото разнообразие от то nо с и

-

сел ища , рею1. върхове,

м естности и др.

Останал ите топо ни ми са калки , н о текстът не nредлага данни за разпознаване
на оригиналния език, от който са nревеждани . Н ай-вероятно. nак от гръцки.
П оказателен в тоз и смисъл е топонимът " Eski kinise" , където заnисвачът е заnаз ил
гръцката ду м а · · кини се··, а не славянската " черква· · (Срв. с. Бя ла черква , Айтоско) .
Това оз н ача ва , че пон е информ аторът е бил гръцкиговорящ.

Незав и симо , ~Je сами по себе си всичк~1 топоними са носител и на някаква
информация , искам тук да отделя три , които несъмнено отразяват nо-зна чи ми

археоло гически обекти .

l. Стара креnост.
Оригиналн ият текст гласи '' Ееки хисар , с друго име Тонкра". Тя сс намирала,
както J tи чи от малко неясното оnисание, в 10гозаnалния ъгъл на зсмJtището на Созоn ол и
включени1·е в него четири села Ченгер , Ая Димитри, Зунарита и Ревандинос. Кр еnостта
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е била в/край малка рекичка (дере). към която !'раницата се сnускала от ввсоко тепе и после

зав11вала на ttзток. за да сс отnрав11 по реката Зунарита към черноморския бряг. Там
nосJJедната се е вJJивала в морсто близо до селото Зунарита. чието име. вероятно. е взела .
На пръв поглед локализ~tрането на ;ази крепост изглежда лес~ю. като се има nредвид, че

в двадесетте годин~1 на ХХ в. там сс е намирал далян със същото имс' u . Но ако следваме
логиката на съставителя на синурнамето. в което

селищата се описват последова·tелно

от tог на север, както и обстоятелството . че в 1493 г. къщите и приходите й са дадени заедно
с тези на Созопол, възниква въпросът дали Зу11арита от XV в. не сс е на мирала по-северно
от П р11морско и доста по-близо до Созопол. К атегоричен е самият записвач , който казва:
''[То] няма друга rраннца, тъй като се намира в границите (т.с. земл11щето - Ц.Р.) на ...
самия Созопол ... Засега t tяма н достатъчно м атериал, на който да сс опре ети молагичеекият
аню111з на тоnонима Тонкра (варианти н а четене Донкра, ДонкараfТонкара).
Стара църква.
В текста ''Eski кinise". Намирала се е в югюизточния ъгъл на землището на село Ая
Димитри, на брега на Ч ерно море. Orraм границата в1.рвяла по брега и стигала до дерсто
Аркута, което носело им ето насд11оименната n;Jанина. Според керамичния археологичес
ки материал Карайотов прави извода, че Свети Димн·гьр се с намирало в устието на р.

2.

Роnотамо и с изчезнало през

XVI1-XVI/I

в." Действително , селото се споменава за

nocJteдeн път в документ от 1640 г. (засега). след което вече и з чезва. Описан~tето на
земmtшето 11а Ая Димитри потв·ьрждава nредnонежението за местоnоJJоженисто на село Ая
Дишt'l р11. Коя е църквата. не знаем. Н ай-вероятно е тя да се е казвала "С в. Димитър'' и да
с да.r1а името и на ceJJoтo, в което се е намирала. Тази nрактика се nотвърждава от
щюгобройни примери.

3.

Скефск и х 11сарлък

О16еляза~1 с nри оnисанието 1-1а П орос, в северозападния ъгъл на землището м у.
Уnотребата на "х11сарлък" н11 навежда на мисълта за креnост вече в състояние 11а разруха.
И нтересна с 11 бележката ~ta заnисвача, че "Сксф скt1ят хисарлък'' и "воденицата на
Халач" спадат кы1 Порос, но са отделени от него и между тях нма чужди места ". 12 Това
означава, че вклшtсюпезсми сабнлн с друг режим на в;tадение, различен оттоз~1 на Порос.
т.е. те не били вакъфски. Н ай-вероят11о. те са били собственост 11а друга инсrитуция. на
която Баязид lltte е могъл да посегне и то нс nоради nрословутата си набожност. а nоради
това, че статутът им е бил утвърден с друг височайши акт, каквито са били манастирските
зем11. Например, южно от Крайморие, в местносrrа ··метоха", се намирали манастирски

имоти на манастира " Св. Анастасия" 1 э. Възможно е и онези, за които сс rовори във
вакъфнамето, да са били на същия манастир. Или пък там сс е намирал 1-ърсеният
средновековен метох ··св. Георг11", наричан още Каци ница. дарен на созоnолския манас
гир "Св. Кирик 11 !Ол нта" . На кой точно манас·,·ир са nринадлежал и ·•ези зем11 може да се
установи след nр11ВШ1'tането и на други докумен т и. които вероятно се намират в турск11те

11 1 ръцкн

архнв 11 .

В синурнамето на няколко местассспоменава·r "стар 11 кьши'' , "стар юрт" на вероятно
изчезващи села. конто не се срешаг nовече в nо-късн11 доку менти. Създава се в nеч а 1·ление
за обезлюдяване 11 намаляване на llaccJteниeтo. II OCJtтeл на 1·ръцката IOПOHIIMIIЯ. Според
проучванията за Х Vll в . на геритор 11ята на вакъфа възннква1~ н HOBII села , на които
адм11ннс1 рац~tята е дал а турсю 1 нмена, макар че ~tаселението им е българско
Кайиар
джа. Саръ Муса, Ч анахчи. Кайряк , Ч анр н др. 1 • Налага се 11звод ьт. че nрез XVI-XVJI в.
rук се нас1·анява бъ;1rарсхо население, по-късно известно като "заt~ьрско''. То обитава
rочно район а н а Раеногор11ето . на J'ериторията ~ta някогашния вакъф на Баязид 11. Н ай-
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вероятно то се е смъкнало отвъд Бэлкан.а от т.н. Съртски .сепа, каквато хипотеза има
изказана. П риnвижването им е станано f.l.o изmочнобалканските проходи и

no дол ината на

р. Камчия. като отnравната точка е бил раМонът около Ш ум енско и П ровадийско. Това

......

насенение nроменя и създава своя българска :rоnонимична коменклатура .
Струва ми r се уместно да nовторя дв ата юв.Фда от казаното дотук .

1. Петдесет t rодини след nадането на черноморското кра'йбрежие nод турска власт
•гоnонимията вс.е още е. лреобладаващо гръцка.
2. През XVI - .XVll в. на територията на .В31<[Ъфа в nос4>н.ения -район очевидно се
•настанява ново litаееление, което идва отвъд Сщрн:шланиниетщи,съ"Здава своя българска
tШiHl.OHitMИЯ.

[.'ова са два 'Важни извода, които се налагат оlf ·анапиза на wоnонимите от вакъфна
ме·Fо, ,както и от ,81\HHwte. на. някои друr·и докумеНlГИ. !Ис1;ината е,\Q"баче , че огромен масив
;от о.смански докумt;енти,оч~а своите изследвачи, чи.и;r,о .усипия ще nрецизират. nотвърдят
или 0повърлят наnравените изводи.

П риложе•ие:
{i}ревод ua 8111\16!/mo.мemo от

1493 г. в частта, 'К~нто се OmiJaoя (доJРайоиа IOJICIIO

от диеишия Бургаt: 15
В .ея!Тiета Румим, 'санджака 1 6 Силистре, касабата 17 Сьозебоюу, хан.етата 1 к обшо с
[тези наj вдовиците, ..кахт0 .е nоя.снено в началното вакфи.с: tи е написанФ .в · имnерато рския
регистър, -са 568 ха неJ;а.
.(lОХQдът. както е в този реt·истър. е 80 4.П al<'!!cra.

'-*'

В околностите на .со.омена'l!Ия Сьозеболу, общностит.с на сел о llteнг.ey, на село Ая
Димитри , 1:1а село Зунарита, :на

c.e.uo

Ревандинос, са от този вакъф. Но тъ.й хатонякои от

границите на тези четири ;еела са:uреnлетени, те са очертани заедно със Соооnол.

Гракиuата. която е сп lаеверната страна на Сьозеболу 11 сnоменатата му околност ,
стига до дерето П урна/Буру,~tа. за<Вършва , оттам върви надФлу и стига до IКa)la дениз 1 9 •
Оттам излиза нагоре, изви.ва .д0 ,r;раf-lицата от заnадната страна, nродължава и .стига до

място
място

(menzil}, наречено Ст.ар.1мr ЮРJТ на село Отманли; OllaМ върви и стига де> и3вестно
(yer), назовано Палхор.ар:rыо .'Фттам после се обръща към южната страна и С'Jига до
известно място Айвалък. Отта.~ се тt;rли върху Аладаг и стиr.а до място (yer) наречено
Ексире хорие, к<>ето значи Юнд-алан. Фrrам продължава и стигацо връх (tepe), познат като
Трънико . Оттам се отдалечава, яродължава и стига до връх (tepe), известен като ~олос.
Оттам стига до Я нхор бедур. Оттам стига до голям nланински връх (tepe), познат с името
Линбеко, излиза и orraм стига до мя.сrо~еr), белязано като Зукна. Orraм стига до главата
на едно дере. В това дере има стара кр.еnост. Тази креnост се нарича Тонкра/Донкра.
Оттам nродължава, обръща се в източна .nосока и влиза в дерето с име Зунарита и стига
до Кара ден из. П о този начин граниuата , асоято е от изток и някои граници от северната
страна стигат до Кара де низ .
Ч е н гер.

Броят на ханетата на село Ч енгер заедно с [тези на] вдовиците е 33, както е записано
в регистъра , а nриходът е 2596 акчета. Другата граница на то ва село заnочва от дерето
Зунарита , върви

no това дере , стига до старите къщи, които принадлежат на изве,стно село ,

наречено Изявлу. Оттам се изтегля и стига до старите къщи , които принадлежат на село

с име И стрия, което е в дерето Кутруз . 20
Ая Димитр11.

Къщите на сnоменатото село Ая Димитри заедно с вдовиците no време на вакфирането
и както е за n исано в имnераторския регистър са 85, а приходът на това село в регистъра
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е

9950

акчета. Северната гран в ца на село го стига до дерето П урна/Буруна [и вървиj

докато стигне до nланината

(dag). От източната

страна границата му стига Кара дениз.

От южната (kiЬia) страна 1·ра1itщата сти га до Старата църква на брега на споме11 ато1о

море. От тази църква върв 11 направо. стига до дерето на планината Аркуliа/Арку ra.
Гра ницата на за n адната с1-рана стига до сnо менатата планина .

Зу нарита .
Сnоменатото село на шtе З унарнта. което в онзи регистър е записано Ром а1ще liЯM:\
отделна граница, тъй като се наш1ра в границите на споменатата околност на самия

Сьозеболу.
Реванд 11н ос.
Къщ~!Те на сnоменатото село 1 1а име Ревандннос. заедно с вдовишпс по време на
вакф~1ра нето, както са заnнса1111 в репк1uра са

46

и nриходът в същия регистър е

5237

акчета. OтдeJI~ta1a му граНiща [започва] 01 nолнтс (diЬiпden) на върха (lepe), който с nод
сепото. Откъм м орето и от двеr·с страни стига до nла~1ината.
Л озята, IIHBI!Te. нивадите и местата на споменатия град (Kasaba) 11 четир11тс сена,
влизат едни в други 11 сс смесват. Н е с лесно да се определ ят отделните граници. П оращ 1
преплитането, като ююtючим Ая Димнтрн , те се разгра ничават въз основа на предишно
n одробно изложение. П ОJюжен ието сега е такова. че гран и ците на всяко едно [село] се
знаят и без съмненис са познати между населението.

cl

Двата острова , KO II TO са в морсто срещу Сьозеболу , са от тоз11 вакъф. ГЕн~-tния·•
остров З аrферш·с а на д?уrня остров зад гърба на този към страната tia морсто живея1

монаси (kcsislcг). Тозн, I(Ойто владее като вакъф Сьозеболу, той владее и двата острова .
П о р ос.
Броят на KЪI I IИ TC

(ev) на

село П орос

O'l

санджака Сил нс rpe. заед11 0 с вдOIH1Uttтe. по

време на вакф11ра н сто с зап 11сан в спо менатия регис·гър

7 1до макинства (hanc). а

приходъ 1

в деф гера с 10803 ак чета. От западна га страна границата ст11га до 11звестното езеро (gбl) .
ttаречено Кьорфес. което е п од споменатото село. Обръша се от главата (н ачаJtото) на
езерото, уnътва сс към t·ран1щата , която с откъм езерото в rожна посока. Оттам nосле вл иза
в дере, кое1·о се н ари ча Катази ре. О гrа м се изтегля. ст~1rадоедин побнт камък. Отта м върв~t
и ст11rа до два камъка. Оттам стига до друго езеро. Това езеро влиза о Кара дсннз , което

е границата му от 11зточната страна. От северната страна границата е сnоменатото море.
От западната стра11а с~~ ювеспюто дере. наречено Фа1<их. От него продънжа ва . tт1н·а до
място, известно като Искеф х11сарлъ к. Този Искеф хисарлък и воденицата на Хапач са o·t
окошюстнтс (зем л ището) на село П орос. но са отделенн от нсt·о. М ежду двете има места,
които са чужди.

1

Goкo i LGINТ.,XV-XV I

asi•·Ja,·da Edime ve P~alivase. lstanblll. 1952. Vaklieler. :. 10- 184.

ГТ овсчсза nоземлен ня вакъф вж. М УТАФЧИЕВА В . Основнн nроблем в в нзучаването на вакъфа като
социа л но-иконом11Ческа структура на Баяканнте nод османска власт.
В : Пробnемн на
балка11ската нстор11я 11 култура. С .. 1979. също и циn 1ра1iата там л нтература .
2

'

Ор11111ш , nосевна площ, върху която нямало насслено място.

' Мtос10:1\fанско уч нт1ще. обикновено k"Ъ~t някояджам 11 я:. в което се преnодава.1о pemJГIIЯ , nраво
11 IIЯ'-011 С.1С\1С НГар1111 ЗНЭ\111Я ОТ друГНТС наукн .

11

ll 1вtrmuя nc1 1/upodullя мpeit Бургас
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> Благотворително заведеюsе, об нкновено към джа шsя . където се оказвала nомош на бедни и

n ьпsи LLИ

11 се разда ваm1 безnлатна храна .

6 Кнл 11 11 Акерман бнли завладен н nрез юли-авrуст

с.

1484 r. Osmanli taril1 ensiklopedisi,

l sttшbul ,

11. s. 32-33.

CCI11a<'ll
' G OKBILGIN, iЫd .

s.

v 1·.е. OnHC<IH ИeTO на rp<'I~IИЦIITC.
1''

Ст. Рлй ч евсюs. Българин·ьт

11

И nлн КАI'лйотов . Потънилото nрнстаюsще. - Морски свят, февруарн ,

' ~00KBI LG I N. I Ьid . р.
1;

11

морето. С.

1997, с . 79.
1987,

с.

40-42.

18.

ДА. Бурга с. арх нв Н ико Поnов. ф.

829

к.

omsc 1. а .е . 24. л. 29.

Р Рлfiч rшскл Ц в .. Вакs,ф •·s тс в Странджа . - ИМЮИБ,

Xlll, с.66.

11 В текста на арабsща няма nреn инател ни знаци . Те са nоста венн nрн превода в завнснмост от
rpi0 13ПIЧ ifaTa 11 Л ОП IЧ ССКа структура на текста.

16 Ея!lет 11 санджак са адм111111стратнвю1 едst нsщн , nр11блюнтел но съответствашн на окръг н
ОКОЛ11Я .

,.

f\1\ а:tък nолуземеде.rsскн град в османската нмперня .

"

Тук хането съответствува на къша .

tY Чер но море.
10

10жно от Созоnол е имало далян на нме Кутрас. Вж. Рлй ч евсю1 Ст .. Българи нът и морето, С.,

1997, с . 79.

NOTES ON ТНЕ TOPONYМS BETWEEN BURGAS
AND SOZOPOL ACCORDING ТО ТНЕ DONATION
АСТ OF ВА У AZIO П FROM 1493
Tsveta Raitchevska
( Summary)

Slsltan Bayazid 's Donation Act is one of tl1e very fe\v docшneлtal sources on tl1e
l1istol'y ofthe regioп from tl1e XV tl1 century period. The рю·t that iпterests us contains
tl1e пames of seve1·al villages (Тch eпger , Zuпarita, Ауа Dimitгi , Revaпdiнos , Ро1·о~ алd
tl1e kasaba of Sozopol with the t\VO small iгelands - Keshishler and Zagferan). The
гevenue oftl10se villages together \vith thei г territories were donated to the mosque and
tl1e \vho le гeligious comp lex built Ьу Bayazid JI in Ediп1e.
Iп order to avoid fttt ш·e disputes tl1e boundaгies of each settlement were di scгibed
in detail. As а гesult tl1e Doпation Act contains а great п u mber of topo11yms of maiпly
GI'eek ot'igin. Part of tl1ern denotes interesting archeological iпfo гm ation , which l1elps
tiS solve эоmе pro Ьi ems 1·elated to Historical Geogl'aphy.
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КонстаJJПШ Господ1шов

ПИРГОС И ПОРОС/ПОРО

-

П ИСМЕНИ,

КАРТОГРАФСКИ И АРХ ЕОЛОГИЧЕСКИ

ИЗВОРИ СРЕЩУ ЕДН А НЕОБОСНОВАНА
ЛОКАЛИЗ АЦИЯ
Пиргос е известен от няколко групи писмени извори. Най-ранни са визан
тийските. За пръв път се споменава в nоемата н а Ман уил Фил• във връзка с похода
н а византийския пълководец Михаил Глава Тархан иот през

1263

г. Отбелязва се

и от византийск ия автор Дука 2 • при оп иса ~111ето на во ен ните действия предхожда
щи завл адяването на Констанп1но пол от турците пр ез

1453

г. Друга група ранни

писмени извори, споменаващи Пир гос, са османск и ге и м отноправни докум енти,
като се почне от едно извлечение от документ за вакъфа на Искендер

отнасящо се за

1502 г. 3

11awa.

Две обособен и и мн о гобройни груnи извори от времето на

осма нското владичество са nътеписитена арменски, t: вроnейски и турски пътешес

тв еници , търговци и военниJ. както и карти и атласи отnеч атвани в Евроnа и

Русия 5 • Към всички тях трябва да се прибавят и све,tенията за Бургас от

XVIII

в.

н асетн е. На м ен сега ми е трудно да пр оследя ез нко ведски и хронологич ески
процеса н а тур цизиране н а им ето на града

11

nоявата н а крайната и поз н ата днес

форма - Бургас. За това са нужни изследванията на турколоr. Таз и тоnонимична
nриемственост обаче е очевидна.
П ристанище с името

Porro или Poro (с двойно ил и единично "r'· или единични
- Porti, Sportti) е отбелязано в средн овековни морски карти н ай-рано
в 1318 г. и оттогава н еnрекъсн ато в nродължение на XIV-XVI в . Им ето nродължава
да бъде отбелязва но и в сухозем ните евроnей ски карти от XVI-XV III в. , както и в
варианти

няко11 късни nредставители на морските карти от nоследния п ериод. 6 Най -късното
nоз н ато ми отбелязване на Порро/Поро е в картата на J ап
около 1775 г. 7

Hendrik

Ki n s beгgeп

П орос се среща най -ран о в един акт на Ц ариградската П атриаршия от
П о-късно не сел ището, а река (т.е. е·3ерен отто к) Порос се сnомен ава в едно

1270 г. 8

коnие от

1553 r.

на гръ цки портолан , чи ито вероятни източници са с около век по

ранни9. След това им ето се среща в осман ск и писм ени извор11 от
които най-ранният е вакъфнамето н а Баяз1 щ
среща в и зворите към края н а

XVII

11

от

1485

XV-XVII

в. , от

г_1° П ороспрестава да се

в.

От извароведекия преглед правят вп ечатлени е няколко неща :
1. Пиргос след първото си споменаване в Xlll в. н еизменно се среща в
изворите до днес, като името естестве н о се за мества от турцизиранаrа м у форма

Бургас - според досега известните ми да н н и около средата на
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Името П орро/Поро се среща ед11н ствен о в карти. а П орос само в текстов и

юворис едно юключенне - картата на

се при еме че отбелязания там топа ни м

Nicolaas Witsen от края на XVII в.' , ако
Piroes Fl. (река Piroes) е деформация от
1

Порос.

3. Друго, коетq отчетливо сезабеляз ва е, treн двата тоnоним а - П о росат края
на

XV II

в., а П орро/ Поро от края на

XV III

в . ве •rе не се срещат. Н а тях н о място се

r rоявява тоnа нима Форос. Първото му изолирано отбе.1язвсше е в картата на

Joseph-1 icolas Delisle от 1738
XV III

г. 12 По-•r ссто Фоrос за почв а да се среща от края на

в. нататьк, като до третата му четвърт се сре ща синхронно с П арро/П оро .

Уnотребата на Форос без nаралелното Порос LC налага 11рез

XIX

в.

4. llopoc в годините на осм а н ското владич ество сигур но може да се оnредели
като селище, но се среща веднъж и като река - в портолана от 1553 г. Като река
с и n оследното му отбелязване в картата на Nicolaas Witsen от края на XVII в.
5. Фарос, обратно, с юключени е н а nървото му отбелязва не в картата на
Joseph-N icolas Delisle от 1738 г., в другите сл учаи, когато е изрично казано се
оnределя като нос, залив, река и л и прнстанищс, но н е и като сели ще . Дори Жа н
Батист Льошьовалие в 80-те годи11и н а

XVIl l n11we

"древ11ото пристстище Форос.

nри което ня. на вече град··.
И звораведекият aнaJIIIЗ дава възможност

1. Днеш ният Бургас възниква

през

Xl l l

Jta

се направят следните изводи:

в. и nродължава съшествуването си до

д11ес, като е 11алице почти н еnрекъсн ата приемс·r веност в 11егов ия живот. Откриват
сс, обаче, nериоди на nрекъсване като този вероятно cJr eд средата на

XV

в.

-

резултат на походитена османекнтс турци за З<l воюва~r е 11а крайбрежието. Затова
в документа за вакъф<t на И скендер

nariJa, отна ся щ се за 1502 г. Пиргос е отбел яза н
като мезра. 13
2. Ако nрием ем , че звуко вата идентичност и географската близост, в която се
ситуира 11нформацията за П орос 11 П орро/По ро е достаТ1, чно основание да ги
отъждеств им , от това следват ня колко извода.

2.1.

На nърво място трябва да се nриеме, че в условията на доми н ацията на

Византия по !Ожното Ч ер номори с в отделн11 период11 от сре!llювековието и

доказаното тук гръцко етни ческо при съствие, поя вата на гръцкия топоним Порос
е съвсем естествено. Снедователно това е вероя·r но името. което се у nотребява 11 от
населението и в официалната R1~ 1антийска KHIIIКJШнa. Появата на Порро/Поро и
то само в италиан ски , nортугалски илн други евроnейск 11 карти, т.е. са м о в чужд и
извори, е достатьtrно основан и с да се

np11e'vte,

че това е дефо рмнр аното от

ч ужде11ците и ме П орос. 1 4

2.2.

П оросе сел ище, което възннква на м я сто. което със своите физикогеог

рафски особеност11 е оnределило 11м ето му. Тез и особености са проток или място.
където се nреминава пр ез nротак а.

2.3.

П ървите дан ни за Поро с са от втора1 а nоловин а на

Xlll

в .. поради това

може да сс nриеме, че тогава е възникннно се.r ището. т.е. с инхро нн о н а П иргос.

2.4.

Поросе селище. което в 11ачалото на т:rрската власт, за разл ика от Пиргос

се развива възходящо , тъi\ като дава около

10000 акчета приход nрез 1493 г. (в
19707 акчета nрез 1574/1575 г .t 5

съ щото време, когато Пи ргос е м езра) и стига до
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Въ в втората nоловина на

XVII

в. може да се nри еме, че сел ището вече е в кри за,

защото дома шните извори за него nр екъсват от кр а я на

2.5.

В

XVIII

XVIJ

в. нататък.

в. включително ..името П орос се за i\Jества от Форос. Замествани

ята на "п" и ·'ф'' е изве<.,'Тно явление и сс дължи на доста стари особености в
развитието на евразийск ите ези ци 16 • Ето ня колко nримера, без претенции за
систем ност: при nодобни топоними - Босфорос и Боелоро с за днешния Босфор 11
или Таврическия Боелорос и Босфорос: при nревр1.щането в тракийска ез икова
среда на Филиnополис в Пулп удева, п ри което 1 1ървата съставка фи.1иnо- се
nреобразува n ул пу, а втората-полис се nревежда <: -дева 1 8 ; nри различни други

топон ими Хафса (Хавса) Алеа. Хапсиа 19 ; при антропоними (Стефан
Степан); термlfНи за предмети (троф ей-тропайон 20 , фиала-пи ала) или примерно в
странджанек ите говори 21 . В процеса на за м естван с на " п " с ·'ф' ' и обратно п о
принцип б и могло да се наблюдават две разл ични последици: nри едната да им а
само просто за местване заради фонетични законом ерности, а nри другата, nроиз
водната дума да се натоварва с нов смисъл. В слу l1ая с Порос-Форос надали е
налице второто, каквато възможносттърси П етър К оледа ров. обяснявайки им ето
Форос с наличието на nазар, явно свързвайки го с л атинското ''forum" 22 . По-скоро
може би трябва да се търси връзка с корена н а латинските дум и
"nробивам '· или

" forus",

-

'·fою''.

''nътека ·' между два реда nейки на гребци 23 ил и н ещо

nодобно. nри което се запазва ста рият см исъл на то nонима. Въ в всек и слу ч С:Iй
такова изсл едване е по сил ите на с nеци ал11сти ез ик ,) в еди.

2.6. Синхро нната уnотреб<i на П орро/Поро и Форос nрез XV III

в . с поред мен

се дължи не н а дей ствително съ ществу ване на nървия то поним, а на инерция в

западноевропейската картограф ия . Мисля, че това е ан ахронизъм в картните

източници, които като тиn са характер ни с ко нсерватиз ма си. Още nовеч е, че в nо
голямата си част, за този nериод и за земите на Осма1 1ската импер ия , те са резултат
н е на аутоnсия, а на кабинетна работа и п олз ване н а стар и клишета.

2.7. Уnотребата н а то лонима Форос nредимно за обозначаване на географски
обект (река , залив) или з а естественото пристанище . оформен о в него (с изкл юче

ние на най-ранното отбелязване от

1738 г.) и лиnсата на сел ището П орос в
XV \11 в. то е nрестанало да съществува.

до машните извори nоказ ва . че може би в

Така о nисаната история на Пирrос, Порро/Лоро и Порос на nръв поглед
създава вnечаыен ие за безnроблем ност. В nопуляр11ата и на уч н ата литературата
се завърза, обаче, остра ди скусия. Основн о" тя се концентрира във въnроса: Къде
са се намирали споменатите топони ми през среднов ековието и какво е отноше ни 

ето между тях?

Н а nърво място стои въnросът за отн о шението между П орос от едн а страна
и Поро/Порро от друга. За сега . доколкото ми е из11естно, в нашата литература,
nроблемът между П орос от nатри аршеската грамота и П оро/П орро от морските
карт и е n оставен само и то отскоро

( \98 1 г. )

и един ствен о в работите на Божидар

ди'митров , където той изnолз ва данните от виз а нтийския източник . С n орел
тога вашното н егово ста новище този въпро с оста ва открит. За съжале ни е в

изреч ението, в което се установява това мнение на Божидар Димитров , им а
техн ическа грешка в израза:" Разбира се. остава открит въпросът дали "Порос " от

патриаршеската грамота е същият, за който става реч в нея
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сте п е н затруднява тълкува ни ето на ста новището ни авто ра . С п оред мен. колеба
ни ето у Божидар Ди м итров в отъждествя в а нето н а П орро/П ор о с П орос може да
се обясни само с едн о п редварител н о поотдел н о л окализиране н а дв ата обекта на
две различни места. И тъй като. както ще ста н е ~ сно по-долу, авторът локализира

П оро/Порро при протока н а Бургаското езеро, а н е при протока на М андрен ското
езеро, то вероятни те (н о изри чно н еп редставен11 от него) разсъждени я на Божидар
Димитров относн о П орос от патриаршеската 1 рамата, по-скоро са го свързвали

с протока на Мандренското езеро , отколкото с протока на Бургаското езеро. В
крайна сметка , дали предложения ту к х ипотетичен а н ал и з е верен ил и не, няма

голямо з начение , защото сам ият Бож идар Д11 митров , вече явно освободен от

своите колебания през 1984 г. пиш е : ·'Името (Poro - добавка моя -КГ) в картите
е 11езначителна деформация на официалното име на селището Пируос;· или Поро~ ,
което се среща в данни на литературиата традиция от 1263, 1270 и 1453 г. " 25
На второ място сто и въnросът за отвош ен нето между Пиргос и Поро/П орос.
Те ви н аги са се възnри емал и като р азли чни сел11 ща. докато Божидар Димитров н е
постави п од съмнени е това и създаде един изк уствен пр облем 26 .
Според ста н овищата преди хрумв<1нето н а Б.Димитров едн ото сел ище. което
е с две форми на името - П орос (сnоред гръцк11я вариа нт) и П о рро/П оро (според
за n адноевропейските средновеков ни карти) трябва да бъде локализирано при
лротока (на гръцки

'· п орос") н а Ма ндрен ското езеро. където и до дн ес се е

-

за п азило местн ото им е Форос за носа и зал ив а. 27
Второто сел ище

-

Пиргос,

тр<iд ици онно е било локализирано при д н .

Бургас. 28 При това естествено е бил а търсена връзка между имената Пиргос и
Бургас. Последното се обяснява ил и к ато турцю ир а н а форма на гръцкото Пuрущ
или на лати нското Buгgll s. 29
С nоред Божидар Димитров имен ата Пир гос. П о рос и П ор о се отнасят до едн о
и съ що сел ище с п ристанище и то е близо до 11 ротока

("nopoca'')

на Бургаското

езеро , а не на протока ("пороса ") н а Мандрен ското езеро. Пиргос -- селището е
било раз положен о п од съвр ем енни те при ста11 ищни съоръжения на Бургас на

малко n олуостровч е м ежду рибарския и въгл ищния кей 3 0 . Недалеч от н его в
протока на Бургаското езеро се е нам ирало при стани щето на това сел ище.
Италиан ските моряци според Б.Димитров са отбелязали н а картите си само
пристанището . Отда вайки внимание на топографските особености н а неговото
разпол ожение италиа н ските картографи са зап нсали името П орос (деформирайки

го в Порро/Поро)

no

мястото , където е било пр иста нището, като по-важно за тях ,

а не името на сел ището Пиргос . към което то е 1 1р инадлежало. Таз и ориентация на

вниманието на италианците елоред Божидар Л имитров вероятно се дължи и на
незначимостта на сел ището и крепостта Пи ргос. което ли ч и от безли чното му им е

- в превод на български означ ава що са мо '' купа" 3 1 • Текстът на Божидар Д имит
ров е неясен отн ос н о въnроса, как според него гръцки говор ящите са нарич ал и

пристан ището: т.е. дал и съ що е носило им ето н а сел ището - Пиргос или и от тях

е наричано П орос.

Така nредста вена, тезата на Бож идар Д11митров е в еди н n о- н а пр едн ал и
много по-логичен етап от своето развитие. От11а чало авторът н е беше дости гн ал
до идеЯТ(:I за nоотделното назоваване на сел ището (Пиргос) и пристани щето
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(Поро с) , поради което м у се наложи да обяснява очевидн о н е при ем ,1и вата
хипотеза, колко е лесно да бъде деформирано им ето П иргос или Бургас в П орро/

П оро 32 . Ето защо е у чудващо за що по-късно n ак се връша към идеята. че ··и.мето
в картите е 1/еЗ//С/'Iиmелиа деформация на официалltОmо и.ме на селището Пиргос или
Порос· ·зз.

Аргуме нтите на Божидар Дим итров за nрелокализа ци ята на П оро от nрото
ка на Мандрен ското езеро в протока на Бургаското езеро

1)

са:

в картите П оро е н а север от Скафида (коно със си1~ур ност е при дн. с.

Д им ч ево). а в тази nосока лежи nротокът н а Бургаското езеро . докато nротокът н а
Мандрен ското езеро сп оред Б ожидар Димитров е на юг :

2)

в италиан ските к арти Поро е в средата н а Б у ргаския залив, къ дето е и

протока н а Бургаското езеро

3)

34

.

едва ли е въз м ожн о фу нкци о ни рането на две п ристанища

Поро - н а такова н езн а чително разстоян11е от

- Скафида
2-3 км едно от друго 35 .

и

И ва н Бубалов на базата н а Б.Димитров създаде своя собствена х и потеза.
Според него, в различните извори за района от

X lll

в. н асам. когато се говори за

Пир гос, Поро или П орос всъ щн ост става дума за два разл ични обекта:

1) протока
н а Мандренското езеро (" порос"') - само като географск и обект с и ме Порос и
П оро; 2) селището на мястото н а дн. Бургас с11 оменавано от изворите като
П оро, Порос. П иргос и със съвременното и ме Бу р 1 ас (чието п ърво споменаване
според Бубалов е в 1715 г.зr. - като про чи та греш н о . че н а картата пише Бергас 37 ).
Вероятният райо н за локализация н а въ п росното селище сп оред Иван Бубалов е
в дн ешната централна градска част н а Бургас . Л това, кой от двата обекта
кон кретн о визира извора , се разбира от това кой е ··сми сл о различителния еле

м ент'' т. е. о n ределен и ето което придружава собственото и ме. Когато обектът е
квалиф и циран от пи с м е ния документ като "сел ище"., тогава с поред Иван Буба

лов, сведението се отнася за сел ището Пиргос/Порос/Поро в дн . Бургас. А когато
обектът е квал ифициран като "река" или " проток"", това сnоред Иван Бубалов
означава , че авторът н а и звора визира протока н а Мандренското езеро, където

изобщо н е е и мало сел ище 3 н.
Сnоред мен п оследните две хиnотез и са неусп ешен оп ит да се коригира
утвърдилото се пред и това схваща н е .

Ако първо анализирам И ван Б убалов. още н а 1 1 ръв п оглед конструк цията м у

е трудно при емлива. И злиза, че в един диа метър от около

7-8

км се разполагат, от

една страна , два тапонима П ороси Пир гос , а от дру1 а , два обекта - съответн о при
Ман дрен ското езеро

и при Б ургаското езеро

И вм есто да се nри еме п о

естественото, че на всеки отделен обект прин адлежи отдел но и отличаващо го
собст в ен о им е , приема се, че и двете - П орос и П 11ргос прин адлежат на ед иния

обект (Бургас) , а едн ото

-

Порос само н а другия от тя х (протока н а М а ндренс

кото езеро) .
Иван Б убалов н е е изко нсум ирал докрай собствената си методологическ а
база, защото очевидно е, че собств еното им е н а обектите е най-концентриран ият,
конкретен и крае н "см и слоразл ичи телен елеме нт'" , а при н его таз и роля е напълно
и гнорирана за сметка н а о пр еделението, придру-Ж<tВашо собственото име. Този

аргумент сам за себе си н аистина е с второстеnенна стой н ост. Него вата с ила обаче
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многократн о се увели чава к ато се допъл н и с това , ч е н е отговаря н а действител

ността твърдението на Иван Бубалов. ч е в района ни протока на Мандренското
езер о и н .Форос н е е имало среднов ековно сел11 ще . Н апротив , тук ко нцентраци
ята им е доста голя м а. Ето ги . проследени от запад на изток:

1.

Селище на североза падния бряг н а р .tзлива Уз ун герен

анти чн ост до късното средн овековие.

-

от късната

Н е мо же без р азко п к и да се проследи

нал и чието или л ип сата на приемственост през цел и я период.

2.

Селище н ад юж ния бря г н а Узу нгерен

-

от ел ини стич еската е п оха.

Характерно е голямото кол и чество дън а от амфори .
3. Селище до разклона между шосетата 1а М .Тъ рн ово и Созопол
късната античност

4. Кула

(IV

в м. П ода на са мия бряг н а протока на Мандренското езеро

допустима датировка

5.

-

от

в.).

-

с

XII-Xl V.

Селище на възв иш ен ието от източната страна. над кулата. Н амира се

мн ого рядко (поради

разру ш аването на пов ьрхността от каме11 н а кар и ера)

керамика от р им ско вр еме и късното средновек овие.

5.

Сел ище до р и барск ите хижи на за падню1 бряг нан . Форосна североз анад

Ш1Я ъгъл 11<1 малко зал ивче, образува н о от извив ка в за падни я брнг на 11 . Форос 

н ай-вероятно от Ш -V JJ в.

6. Сел и ще

н а и зто чния бряг на н . Форос. северозапад н о от Kp ailмop ~1 e

най-вероятно от

III -V1 1 в.

-

Останките от него ~е откриват на свла чищ е . което е

оставило един обособе н , под фор~1ата н а малЪ!( нос терен . Свлач11щето продъл
жава да е активно. Вероятно тук братя Ш корпил са опи сали многото з идове 
вероятно сега потънали в морето всл едствие н ал ичи ето 11а свлачището 39 •

7.

Между по следните две сел ища са раз крити част от крепостна стен а и кула

от късната антич н ост и среднов еков ието.

Така аргументацията на Ив . Бубалов се обръща срещу сам ия н его. След като
и около протока на М а ндренското езеро също 11'vla средно вековни селнща, това

означава, LJe именно някое от тях най -вероятн о се е нари •r ало П орос. в съответс
тв ие с местоположението си до пороса (п ро·1 ока) на Мандрен ското езеро

и

разл ичавайки се по собствен ото си име от сt.седн ото Пиргос. Следователно,
когато изворите определят собственото име П оро с като река - те визират протока
на М ан дрен ското езеро. а когато го определят като сел и ще им ат nредвид разпо

ложеното н а бреговете н а тоз и nроток- сел ище.
Н ай- на края пнсмен и те извори от н ачалото на ос м а11ското владич ество в а

пълно опровергават хипотезата на И ван Бубал t>В. В о писа ии ята на два разл ични
съседни вакъфа nри близ ително в едно

11

също врем е. поотделно във всеки от

и звор ите, се спом енават две сел ища с 11мена: П 11ргос н П орос. Пи ргос фигурира,
като мезра в извлечени е от документ за вакъфа 11а И скендер п аша. отнасящо се за

1502 г..

а П орос - във вакъф н амето 1 1а Баязид

което има две редакции - едната дати ра н а в

11

за учредя ването н а вакъфа му.

1485 г. 40 , а другата в 1493 r . При това

двата вакъфа са съществувал и едновременно. С 1 едовател н о включените п оотдел

но в тях Пиргос и П о ро с не може да са ед110 и съ що селище 41 . Най-общо,
разположението на тез и две сел ища едво спрямо друго се определя от факта , че
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вакъфът н а И скендер паш а. където е Пиргос . е 01 сев ер . а вакъфът н а Бяз ид

11.

където е П орос. се раз n олага на юг от М а ндренск 11ТО езеро.
И о ще н ещо. Пиргос е о пределен като м езрн. М сз р нта е зем лищ е. което

съшествува обособено и н еслято със земл 11щата н а окол ните сел ища. То. обаче. в
даден ия м оме нт н я м а с в ое сет1 ще н а тер1порията си . към което да nрин адлежи .

Причин ата за о пи саното състояни е оби кн овено се състо и в то ва. ч е ня кога
всъщн ост е им ало та ков а сел и щ е . н о п оради няк.t кви причи н и е зал иче н о ил и

жител ите му са го наnусн ал и , б ил и са из б нти и т. н . Войните, ко ито турците водят
за завладява н ето на Ч ерно морското край брежие

30-35 годи ни преди това. ч удесно

обясняват защо Пиргос е п опадн ал в това състОJi ни е. Но в<:tта власт. обач е. не

разnределя земл ището н а Пир гос м ежду окол ните селища и го оставя със статут
н а мсзра. Земятн м у м оже да се обработвн от окол ните ж ител и ил и от временно
наста н ен о н аселени е. н о си оста ва обособен а и отдел н а . П р и ч ин ата за таковн
поведени е н а в.1астта се обя сн яв н с п ер сн ек т и в :па отн о в о да бъде заселе н о
постоянно населен ие, което да nоддъ ржа ч и слото Hd необход и мите за благо гюлу
чието н а държа вата или в слу ч ая н а в акъф а произ в о:t.нтели н а блага и шtнъ к О 11Лат

ци .42 Така ва име нн о е

11

nо-нататъ шн ата съдба н а П иргос. 43

И така . н а гра ницата н а Х У и

XVI в.

с п о р ед ()см а нск ите докум енти (а те се

отлич ав ат с ви со к а, з а врем ето си . степ ен н а пре ци 3Ност и подроб н ост) , Пиргос е
мезра (т.е. в м оме нта ня ма сел и ще) разположен а от се ве р , а П орос е сел и ще.

раз положено от юг, което дава при ход от

10000 ак ч е 1·а. Как тога ва сп ор ед .1о ги ката

н а И ва н Бубалов и дв ете имена ще се отн асят за едн н и същ обект, раз п оложен в

днешн ия Бургас. Това п росто е абсурд. Ням а да 'lO M OГII aT и оп итите на Ив а н
Буб<:tЛо в да подложи на съм нен ие пр еводите н а осм ан с ките докум енти 44 - то ва
пр осто е св ръх н его вата ком п ете н тн ост.

Божидар Димитров съ шо е изградил теза

no-cJ<opo основа н а

н а ум озрителна

логи ка. откол кото на обективни обоснов к и .
Първи ят м у аргумент, ч е П оро/Лорос в карти~е се н ан ася вин аги н а север от

Скаф ида е лесн о оборим, п о ради противоречи ето му с де й ствителн остта. Ако се
отиде н а терена с комп ас в ръка. ще се открие. ч е пр1'Токът н а М а ндрен ск ото езеро
е н а северо изток от Скафида (дн . с. Д и \1 Чево) 4 5 , а н1• н а юг. както твърди Божидар
Ди м итров . Това пра ви неrод нtt цял ата схе~а на Б о)f.. идарД и м итро в за п редим ство
на п ротока на Бургаското езеро пред п р о го ка н а tvlа ндренското езеро п р и юбор

на място за локализ ира н е н а П оро. Протокът на Б! р гаското езеро. оба че. е също
н а север о 11 зток. П оради това резултатът от н ашито: р азсъжде ния . к ол кото и да е

полож ителен, като безусловно опровержен и е н а хvп отезата за п рел окализи ране
то на Пор о, тол ко ва е и отрицателен , за щото се ли ша ваме изоб що от въз м ож н ост
та да из n олз вам е средновеков ните карти като извор за ло кал из ир а нето н а П оро.
За втор и я аргум ент, че П оро в ина ги се н а н ася

n средата н а дн ешния Бургаски

зал ив , самият Бож идар Димитро в призн ава, ч е го 11з полз ва н езависимо от ри ска,
породе н от неточн остта от съ вре м ен н а гледн а то чк<t на среднов ековните ка рти. В

слу ч ая , оба че, това надал и е само риск, за щото неточността на средн ове ко вните
ка рти е толко ва голяма. че ги прави н еиз п олз в аем и . На няк о и от тя х в средата н а

зал ива е nоставен Ан хи<:tло. дори Н есебър. а з наеw. че в дей ствител н ост те не са
та м . От дру га страна при п оглед върх у съ врем енн :t та карта е безусловно видно .
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че точ н о в дъното на зал и ва са и двете места . където има претенции да бъде

локализиран П оро

-

и протокът на Мандрен ското езеро,

и протокът на

Бургаското езеро.
Третият аргумент. че не може да има пр нстанища толкова близо едно до

друго. е несъстоятелен. Възникването на пристанищата в тази епоха се определя
предимно от удоб ните прир одн и услов 1-1Я и нищо н е пречи юJ.всякъде, където има

такива , това да се полу чн , независимо от бл изостта им.
От всичко казано дотук става ясно . че трябна да бъдат преутвърдени старите
възгледи , че П орос/П оро е н а nротока на Мандр~н ското езеро. а Пиргос - някъде

в центъра на гр. Бурга с.
Н акрая във връзкн с първ ия аргумент на Божидар Димитров и скам да

nотьрся ново обяснение за появата н а Порро/ Поро в м орските карти , условно
казано. ··север но·· от Скаф и да.

Според мен информацията, която последни re носят, е орга низиран а н а базата
на два абсолютно различни nринци п а. Съгласно единия nринцип чрез геодезични
и астрономически измервания се събират данните за изобразяваннта земна повър 
хност, които се разпол агат върху карт ния л и с·1 . в рамките на възм ожностите на

неговата двуизмерна плоскост по зако ните н а геометрията. По този н ачин е
организирана информацията за бреговата лин ш1 и за селищата във вътр ешността
н н суш ата (в кнртите. в които има от п оследнИТL'). Зато ва само тук им ат истин ска
сто йн ост понятията сев ер. юг. изток и за пад.
Друга група да нни . отразени върху кар1 ата, е орга н изирана върху друг

принцип

-

на еднолинейна посл едоватстюст. Изпол зван е при отразяването на

пристанищата едно след друго. Той е бил прилаган като се е следвала ве•1 е
нанесената брегова линия и местопол ожението на пристанищното им е, взето от

списък (от рода на портолаюпе) . е бил о обвър шано с нея . Като имаме предr~ид
характеристиките

на

портолана

раз сто янията

и

по соките

от

пристанище до

nри ста нище също са б ил и юмервани . Едноли 1 1ейннят п одход при нанасяне на
пристанищата , обаче, има приоритет nред то з и , основан на измерванията на

разстоянията и n осоките. Това ли •1и от следн ия факт. Им ената на пристан ищата
се четат така, като че л и се следва маршрута н а кораб, влязъл в Ч ерно море 11
обиколил го в nосока обратн а н а часовниковата стрелка. Посоката е традицио н 
на, водеща н ачалото си още от древността и nо) ~чинена вероятно на посоката на

теченията по Черноморските крайбре>кия. Поради това по южния бряг на Черн о
море ч етснето е възможно като се за въ рти картата така . че и зто кът да е нагоре , а

nогледът да е от заnад: при ста нищата

no източн 11я бряг се четат, ако погледът е от

юг; nриста нищата по севервия бряг - ако пог.1едът е от изток; а пристанищата
по за падния бряг се четат. ако погледът е от сенер. а югът на картата е nостав ен
отгоре.

И ако то ва е вярно , тезата на Божидар Д 1 1митров, заклю ч ена в първия му

аргумент, че Поро в картите е на север от Ск афида . прндобива дълбок порок.
Всъщност разположею1ето на Поро от тази стра на на Скаф ида е резуптат на по
nредното му nоложение при об що дви жение от север на юг

no Заnадночерномор

ското крайбрежие, а не на това, че е по на север. На nръв nоглед из г.1ежда , че
разграничен11ето е съвсем формално. То става. обаt!е, много съществено в случай
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на по-дълбока гънка в брега. Такава се получав а наnример при Бургаския залив.
Ако се nриеме, ч е е било nл авателно и Мандрен ското езеро, тогава се nол у ч ава
още nо-изразена ситуация , nри която наnравен ото разграничени е се явява много

полезно. Това е така защото разnоложени по бреговете на Бургаския зал ив и
Мандренското езеро евентуални

при с танища може да са разположени ед н о

сnрямо друго и в н а nравлени е изток

-

заnад, т .е . н е к акто е в дом ин и р ащ и те

случа и п о Заnадночерноморския бряг в наnравл ение север - юг. Тогава в твърде
схе матичния образ н а средновековните карти. t:ъ четан с твърде дреб ния мащаб.
мн ого естеств е н о. ако ор и ентираме картата със се вера нагор е . и ако nри ста ни щ 

ните им е на се окажат разnоложени едно под др у го. това няма да означава. че те

и в действ ител ност са в н аnравлен и е север - юг. Точ н о то ва е и обяс н ени ето за
разположени ето на Порро /П оро и Скаф и да 13Ърху карти те и отн о шението между
тях . Ако ор иентирам е коя да е о т картите със с ев ера на го ре . по -гор ното р аз п оло 

жение на Поро сnрямо Скафида ще е в резултат на nо-предн ото му положен ие, а

не на това, че е на север от Скафида. И наистин а nреди да се отиде доСкаф и да се

минава през п ротока, където може да се локали ·шра Порро/Гiоро . Сл ед това при
излизан е от Ма ндренското езеро карто графът не е отбелязал още веднъж Поро,
тъй като това е би л о вече сторено.

' М л н Уил Фю.

1980, с. 142.
К лrлиотов , И ., 199 1,c. l6-17 ; К лrл й отов. И . и др .. 2000. с. 79.
3 Рлй Ч Евскл, U .. 1991 ,с.8 -9, 16. Рлй Ч Евскл , U .. 1992, 1,6.
• КлРлйотов . И . и др .. 2000. с. 79-83. 95- 105.
s Вж. сборниците: ХоJл н дия- Б ълглr ия. 1981; К олк ция , t-P Сим ю н Симов , 1986: В оЕнЕн лrхив.
в~J ена, 1986; Стrд i iДЖА, 1990.
• Дж Уювл ,А. и др .. 1978: Димитrов .Б .. 1984. Н ай- ранн ото о гбелязва н сс в картата н а PetгLJ S Yescoпte
вж . ту к nос.съч., карта .1\~ 3. Вж . ощесбор н111111 Те в бел . S1 1Люссбо рннк а Ш вщия-Бъ;1глrи я, 1980.
7 Хо.lл н ди я - Б ъ.-.глJ>Ия. 1981, (N2 ([ 1.8). с . 28-29 : 1абп . 23 : Сll'днджл, 1990, N.? 1,96, с.56, c.l 08-109,

1

фиг.23.
~ Димитrов, Б .. 19 8 1 ,с.430.
' 0 Рд Ч ЕВ, А ., и др .. 19 88.с.89.
1"

Р.~й Ч Евскл. U ..

1990, с. 57-71.

Х о .lл ндия- Б ъ.1 глrи я , 19 81.

В ж . и статия та ~Ja Uвпл I'Ай ttвс кл в настоящия сбор ник .

табп.8: С1rлнджл . 1990 N2 1.85 . с.53, фи•·. 14 . Т ук
Piroes Fl. т .е. река Piroes.
12
КОJЕкция нл Сим юн Симов, 1986. N2 11 .68. с .40 . табл .З 4 . като Furas.
13 Р лй ч Евскл, U .. 1992. 1.6. Н а базата на други аргуме нти та къв е изво дъ т и на Ди л1 и ТРОВ, Б .,
1978. с. 63 .
1
' Димитrов, Б. , 1984,c. l8.
15
Рлй Ч Евскл .U. , 1990, с. 63 , табл.4.
16
М ЕщЕrскн, Н.А .. 1972.с. 57.
17
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198 1, с. 570 .
1993.
11
ГълъБов. И .. 1957. с . 86
н KOLEDAROV, P.. 1970, р . 253 .
.!.! 8 UIIHUB, M . Н др .. 1990. с.270, 271.
14
Днм1 1 rюв . Б .. 1981 , с .431 : nървото място, кь, tt: го Б . Димнt ров въве:.+.дада 1Ш 1 1'1 С 1111 П атр llаршсс
кия f\KTC В Д IIMIПPO B. Б ., 1978. С. 61, KЪiiCTO Обf\ЧС В СС ОЩС IIC П ОСТ<! ВЯ В I>ПрОса за IIДCHI И'IIIOCl-l'a на
П о рос от П а 1·рнаршеск11я акт 11 П о рро/ П оро 01 vюрскн ге карти .
'Днщtгrов . Б .. 1 984.с . 1 8 .
1
" Д нмt пРОв.Б . , 1978. с. 58-62. След таз н статня ~щена ~ • ноrократно сс nовтор я в мно rоброй11н
поnул ярни н шt уч 1111 работи . вж . наприм ер Д11митrов . Б .. 1980. с. 209-218. Наnос.1едьк обаче. сс
J<J

nътunис и за Балка ните X IX в . С.,

КдrлИотов,И ..

1

забел яз ва оnит у Б .Дюттров да nремъл чи таз1 1 теза . Да но t·ова е знак . че развилата се лнскус ня
(макар 11 на странишпе на мест11ня периодичс11 nечат) н ма отраже11ие 11 тoii най-сетне е видял

неiiнап1 нсс 1.сто ятеrшост. За послсдното вж . Дим tпРОв, Б .,

1998, с. 2 . Тез;па наБ . Димитров обаче ,
1988. с . 89. Най-гол ямо вmtяms e тя
реnроду ш1 ра 1 като своя 11 да я до раз ан

на мер11 широко отраже ние. Вж . 11аnрнмер О Р.\ Ч ЕВ,А ., и др ..
оказа на бур 1 а ск нt е краеведи . Ня ко 11 продължава1 , щя

ва 1, ка го в краi11ш см сгка се о t далечава т до с 1а о·, нея

вж . наnрнмср nос. 1едно у художника

Ан гЕJюв.М ., 1999, с. 9-12. Тук М . Ангелов твърдtt. чееоткрнл П орро върхусредно вековнитеморски
кар 1н много nред11 Б.Дttмитров . С nоред мен това е съм ш пстю . М11ха ил Ангелов нс дат11 ра
свОЯ'! а статия във в - к Ч срноморск н фро111, с която пре- е нднра за пър воотхрнвателсrво (а ако

има 1·ака ва коре ктно беше да го наnра в11) . О ба ч е, щtй-pR iiiНITa в его ва статия по тези nроблеми .

която аз познавам . е от 1980 1·. Вж . Ангелов, М . , 1980, с 4. Ог с во ~1 стра ва Божидар Д 11м итров
пред;tа га l tдCЯl <1 за идентичност на Поро и Бург<~сза nръв 11ът в сп . Отс •tест во , точно кактотвърди
\.111ханл Аю елов. 110 С'ПtТ11ята t) 'Kе ог 1977 г. с.rедовате..'! I ЮТОЙ е nърви
вж. Д~IMIITI'OB , Б .. 1978.
с.38 . В статия 1<1 Cll о 1 1999 г. в с п Море Ми ха нл А11 rе;: о в об винява дру 1·н нс назованн от него
ЗВ 1Ор Н . че "с ПpOTIIB O pC 'IIIBIПC С\1 \1 11efii1Я ВН<IСЯ1 IICЯC H (II \'1

11 обърКВЗ iiе за 'IH'IЗТСЛIПе''

(Сn оред

мен вероятно прово кнран от n уб:rнкувана r.t чалко nред11 10ва съ шо в Море. V11 , 1999. 3-4, с . 1011 моя C'tatllя) R същ1 юсг то чно toii е ав 1·орьт с nротиворСЧIIВНl С 1сз и . T oi1 с за брнвнл , че в
ра нн1п е с н статни . ка·t о ц1пиран ата по-r·орс, nоддържа ше с ьщото както Божидар Димитров

становище. Затова вж . н Ан гЕ..юв. М .. 1987, с. 4: А111 слов.М .. 1984, с. 4. Това са с равн итсл 11 о ра111111
НС! 0 811 CТaТIII! Н както В ТЯХ. така 11 ВЪВ BCII'I KII OC'I'<IHЗJI Ii ~О 199S r. HCIIЗvt e ii!IO П оро 11 Пнрrос С3
тъждествени и локал из врани в ш t еш11ня Б урга с. В no cл~:\l taтa. оба •tе в " М оре" от 1999 твърди
с ьвссм paзmt •tiiO

че П орро трябва д;l сс ;юкаmtзн ра вм . Сладю1тс клaJte l щll , а Пн ргос пр11

старото nрнстан11щс на Бургас . Отделно трябва да сс ка же , ч е тази теза не nош 1сж и на коментар

-

nроего вм . Сладкtl!'е клaJte HUII ням а срешю вековен обс К1 .

И ва11 Б убано в nък nродъл жавадil се С "'ята за nр 11оър жев11к на тезата на Б.Ди митров (БУ Бл ло в, И .,

1999, с. 9.) ма ка р ,

че както ще се внд11 , неrовит~ иде н са доста nо-разшtчнн . Явно И . Бубалов нс с

разбрал добре какво всыцноС'г n нш е Б.Дю>~~~тров.
п И РЕ Ч ЕК. К .,
zк И РЕ Ч Ек, К.,

1974, с.832-834 ; KOLEDAROV ,Р ., 1970р . 253.
1974, с .838. Ми ков. В .. ндр .. 1936 ,с. 136. Естсетвено 11 Бо ж ~щарДнмитров във вс ич к н

юпошва нн тук неговн работи :
2
'

Ми ков , В ..

11 др., 1936. с. 136

приемат nро изход от тtпtнската форма. Божида р Димитров

извървява nътя от до nускане1 о , че е nо-вероят н о да nро !!Зхожда от t·у рщ1з~1ране на лапшската

форма , до твър.о.1ото убеждение в това . Сnоред него мссrн ото население в11нап1 е наричало
сел нщето с .J а пtнското Бургус

11.111

в гръ цкото м у npOII JНo wcниe Бурt ос. а грt.uкото Пнргос с

уnотребяваво снма в офн нвалн ата .нпсратура . Вж.: Дим vгt>оu. Б .,
с . 429 : Ди~IIП1'011 , Б ., 198 4 .с . 18 .
:ю Струва ~1н се, че Божндар Двщпров е IIM<t.l nрен вид

1978, с. 61 .62 : Дим11ТРОВ , Б. , 1981,

liOCa , коi1то

сс е вщt ва J I в морето ка 10

продължени е на nродъ. t rовата Dи сочнна , б ш юто на ко ято се отдсJt я nрн хотел · · косм ос "
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завършв а на бул . " И ван В азо в '' при пресечката м у с ул. " Глансто н '' (за р елефа вж . Б лл,\БАнов . П ..
1979. с . 27). Краят на тази висо чина някога е стиган по-дале ч към м орето . н о п оради естестве ни те
свлачищ ни процес и (в ид ими днес при другата ви со чина. коя 1'0 •се отдел я п а к при хотел '' Косм о с"
и завършва при Кази н ото) и пр и изгражда н ето на ж.п. ли1 1 ии те е би ло вероятно з н ачите.1 н о

у нищоже н о. Следо вател н о ако в края му е има.1о средновеко вно сел ище. то мно го в е р оятн о ш1
е б ило в унищо же н ата ча ст на възвиш е н ието. а не то чн о по д при ста нищните съоръжения .
Мястото. където е бил кра ят на в ъзв ише нието. п о пада меж.1 у днешн ите пристанища "Зап а д· · н
" И зток" , кои то при БДимитров фигурират като Ри ба рск1 1я и Въгл ищния кей. З а север ната
стра н а н а то ва възвише ни е , около бив шия френски п а нс и он (дJJ ec

11

полик л иника ) худож никът

Ми х а и л Ангелов твърди . ч е били открити ос нови на кре п остни стени и к ул и . като информацията

я и ма ту по устно предание (А нгЕJJ ОВ. М ..
Вълев и . - ул. " Хан Кру м " . (А нгЕлов . М .,

1993. с.32) , ту съвсем кон к ретно определя ' · къ щ ата на
1995, c.S). Като им а м nредв и д .~а би "1 н остта н а н его вите

ста новища , както и пъ л н ото отсъств ие на п от вър жден и е от n р у г и изто чници , .v1 и сля. че н е тр я бва

да сс п риемат се риозно п одоб ни изяв J J сни я , докато н е бъдат на б л юдавани от сп ец и а.1нст таки в а
находки.

"ДимнтРОв . Б ..

198 1. с . 429-431 .
1978.60-61,62 ..
33
Дим н тrов, Б . , 1984, с . 18.
:!4 Димит rов,Б .. 198 1. с. 430-431 .
33
Димитrов. Б .. 1978, с . 58-59.
36
БУ БАJЮв . И . , 1992, с .б . - Н и колзае В итсе н , карта. 1715 г. Тов ;l е в картата на Nicolaas \Vitscп , коя то
е публикувана в " А tl as de Na v i ga ti o п et de Co m meгce" от Luis Re:пard . АтJJасът е издаде н пр ез 1715
1' .. 110 картата , ко ято е включен а в н е го, е създаде11а преди то ва , мож е б и в края на XV I1 в .
в ж.
Хо.1А11 д ия-Бигл rи я. 1981, NQ8, c. l 4. Следо вателно, а ко беш е в ярн о т вър мени ето н а И в . Б уба лов ,
·'

2

Ди ми т rов. Б ..

че Бур гас е отбеляза н с тази форма на и мето си. ·1 рябваше д: 1 се тв ърди. ч е това с станало в к р ая
на

XV I1

в ., а н е през

1715 г .

л В съ щност об а ч е в ка ртата на

Nicolaas \Vit se п

п ише

Pier ku; sive Pergas (т.е . Pier kus или Pergas).

което очевидно е изоnачена форма на им ето П и ргос, а н е на Бургас. СледоватеJ i но засега за н ай
старото отбе.1яз в ане в евроnейската к артографи я н а Б ургас с тази форма н а и мето т рябва да се
п р и еме това в руската карта от
3
"

Б УБАЛОВ. И . ,

3
"

Ш коРПи л ,

'" вж.
'

1

1771 r ..

където фигурира Б 1.pгacъ/BL1rgas.

1991 .
1891, с. 121- 122.

стати ята на Ц вета Ра йчевск а в н астоящия сбор ни к.

Р ·\ й Ч Евскл, Ц . , 199 1 , с . 8-9, 1б .

42 За разбирането н а с1 атута н а мезрата н еоцен има помош >1 И да д оха К ОI-J султа l tи н те на Цв ет<t

Райчевска , за което съм и много бла годарен.
43

РАНЧ ЕВС' Кл, Ц .,

1992, 1,6.

''Б Y БA JIOB, И . , I 999 ,c. l l .

·~ Дими т РОI!, Б . ,

1981. с . 383- 3 87.
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PYRGOS AND POROS/PORO - WRITTEN,
CARTOGRAPHIC AND ARCH AEOLOGICAL DATA
AGAINST ONE GROUNDLE&~ LOCALISATION
Constantiп

Gospodinov
(Summш·y )

Pyt·gos is mentioned fог tl1e first time iп tl1e Manuilus Philus' poem it1 relation with
events ft·om the middle of the XIIlth century AD. Гhе earliest met1tioпing of Рогоs is
in an act of the Patriarchy iп Tsarigгad fro m 1270 AD, \Nllile а рогt with the п аmе of
Poro or· Рогго is mentioned in Medieval portulans since 1318 onwaгd .
Pyr·gos ап d Pot·o/Poгos have al,vays been ас< epted as different ettlement unti l
Bozhidaг Dimitгo v called that iп qucstioo, thus crcating а 11 011-ex i stiпg proЫem. His
idea \-vas that t11e паmе Рого/ Ро гго meпti o11 ed in tl1e portu1ans t·efetтed to the por·t of
Pyrgos - tl1e ancesto•· of' thc present-day tow11 01" B oшgas and \vas situated on tl1e
stra iglн (poros) co nn ecti пg t11e B ouгgas Lake to tl1est:a. H o~,-,;evcr, tl1eargllmcnts iп favot·
ofthis statemel1t a t·e beпeath ct·iticism . В . Di mitгov· s idea is based 011 tl1c statem eпt that
the srt·aight of the Mandra Lake \Vhet·e Роrо/ Роп·,) is н·aditionally 1oca lized is to the
soLttll ofSkafida. Accot·ding to his opiп i on in the p~1rtLtl aпs Po гo/Porro is to the пo r·th.
Sucl1 а statement does поt seetn геаsопаЬlе becal!se oft11e oгieп tati o п oftl1e stt·aigllt of
the Mandra Lake to noгt l1 east. The prcsent-day straight tl1at cor1t1ects the lake of
Boш·gas to the sea is a1so oгieпted to пot·th east. Simi1aг1y all the ot11et· aegu m eпts of
Dimitrov can easi ly Ье co п futed. То ош 1·egret а co п clusioп ml!st Ье tл ade th at tl1 e
pomtlaпs canпot Ье used to determiпe tl1e locatioн of Роt·о/Роп-о.
The topoпimic data апd the Ottomaп \Vritten ~Oltгccs of ХУ -XIV сепtшу peovide
tl1e main argum eпts i11 f<:~voг ofthe tгaditi oпallocal 1 zatioп of Pyt·gos оп tl1 e place ofthe
preserн-day t O\VП of Bo Ltгgas at1d of Рого/Ропо - оп the stгaight of tl1e Mandra Lake
апd help lts reject the sLtpposit i oп of Boz11idae Oi111itгov.
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Иван Петрuнсюt

МАНАСТИРЪТ "СВ. ИВАН ПРЕДТЕЧА И
КРЪСТИТЕЛ" НА О. СВЕТИ ИВАН

(1467171 - 1629) 1

О. Свети Иван 2 е най - големият от шесп-е 3 български черноморски острови.
Заедно с о. Свети Петър ~ . който до средата на

XIX в.

изглежда е част от него, и с

о. Свети Кирил (Свети свети Кирик и Юлита) 5 , който днес е трайно свързан с

n-

ов Скамния (Стария Созоnол) , образуват групата острови в Созо n олски я залив.

Изключителното местоnоложение на българските черноморски острови ги прев
ръща в култов и средища от най-дълбока древttост. Това е nричината островите
днес да носят имената на християнските общежития и храмове , nостроени на T>Jx.
Малката площ на островите не позволява изглежда развитието на никаква друга

тяхна функция. Изкл ючение може би nрави о. Свети К ирил. който е толкова близ о
до n-ов Скамн1~я, че вероятно е бил част от античната Аnолония 6 • Сравнително
голямата nлощ на о. Свети Иван дава възможност за разантието и на обработва

еми площи 7 там. Днешните названия на островите се формират сравнително
късно, като правило - след nрекратяване на живота в християнските общежития.

Тиnичен nример е о. Свети И ван. Дори в nатриаршеск ите гра м оти от XV и

XVI в.

той е наречен "един остров около Созоnолнw или просто" ГолеМI-!Ят остров ..

(Меуа/,о ''flat). Вnрочем nослед ното название използва и Мануил Фил в nоемата
си, nосветена на похода на Михаил Глава Тарха н ист от 1 262-1263г 9 • Днешното
название на острова отразява сnомена за значимия "свят, царски и п атриаршес
ки" •u манастир. След 1950 г. за 11звестн о време островът носи името на Васил

Коларов' '·
О . Свети Кирил обикновено се нарича "един остров до Созо п ол'', " отсрещ
ният остров· · или просто "Малкият остров" (Mlкgo vчai) 12 • В турск и документ от
1493 r. островът е наречен ··zagferan" 13 т.е. " Ш афран" по едно и менното растение

(Crocus sativum),

което е указани е за отсъствието на възстанов ителни работи на

манастира" Св. св. Кирик и Юлита" след разрушаването му , несъмнено в

1453 r.

l lовторното изграждане на манастира се отнася. както из глежда, скоро nреди 1545
г. със средства на манастира ··св . Ива н П редтеча · · и" .. . е привързан и посветен на
същия ... '' 14 • Вероятн о поради дългото название на манастира. след окончателно
то му разрушаване в разговорната реч островът е nриел само ~1 мето

·•

Свети

Кирик··, а по-късно- Свети Кирил.

Ч ерноморските острови не са се радвали на значително вниман и е от българ
ската археология. Съществуват и обективни обстоятелства за това. О . Свети
Кирил е застроен плътно със сградите и съоръженията на Воен н оморска база

Созопол. О. Света Анастасия (Болшевик) е твърде отдалечен, а и изглежда
12. f11аес11шя на Народния лryзeil Бургас
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сградите от епохата на Възраждането са покрили плътно следите от големия и

богатсредновековен манастир 15 • Змийският остров (Свети Тома) е обявен отдавна
за природен резерв ат 16 и всякаква човешка дейност там е недопустs·sма . И зкточе
ние правят о. Свети Ив ан (от 1985rY) и о. Свети Петър (от 1994г.). Двата острова
са обявени за защитена природна територия (ДВ. бр.

18/93)

под името "Острови

Свети Иван и Свети Петър". Завършени са и всички предварителни етап и по
обявяването им за археологическ и резерват.

Авторите, които са се сnирали сnециално на проблемите на манастира '·Св.

Иван Предтеча'" са малобройни - й. Сакелsюн •ы , А. П а падопуло-Керам евс 19 , Б.
Димитров 20 , В . Д~1мова 11 , В. Гюзелев 22 • Й. Кодер. Л. Камперидисп .
Историческите извор и 2 4 за манастира

.. Св.

Иван Предтеча .. са зm1'111тел ю1

като количество - хрисовул на имnератор Йоан V Палеолог( 1363 г.). аргировул
на император Йоан V11 1 П алеолоr(1437 г.) 25 • 11 патриаршески грамоти от XV-

XVII

в . 16 • множество споме н авания у домашни. византийски. ка заш1о1. атонск 11.

влашки, турски и заnадноевропейски извори.

Всяка господстRаща

no

Южното чернаморие религия в разлs1чните истори

•sески епохи и згражда свое култово съоръжение на о. Свети Ив ан. а вероятно и на
останалите острови.

rv

В УП в. пр. н . е. е изградено тракийско свети лище 2 7 • следи от което д нес
се установ яват на трийсетина метра северозападно от манастира ··св. Иван
Предтеча " . Една значителна територ ия , цялата югоизто•s н а част на о. Свети Ив а н.
е заградена от ветрови з ид - едностранно обработен11 ломени камъни на кална
сnойка . По този н а чин , изглежда. е предnазен от силнитесеверни ветрове комплекс
от сгради, синхронни или малко по-късни на светилището.

В края на V -

нач алото на

VJ в. югоизточно от църквата ··св. Иван

Предтеча··

е изди гнат nървият християнски храм - базиликата "Св. Богородица". Порад11
незавършеното nроучване в д·ьлбочина не може да се определи дата за възниква

нето на манастирския комплекс. Със сигурност обаче от Х в. има действащ
скр и nторий , което е най-късната дата за възникването на манастирски комnлекс.

След три преустройства

(X-XI

в., след

1263 и nрез 1467/71 r.), църквата съществува
1629 г.

до окончателното разрушаване на манастира в

Големият разцвет на манастира ··с в. Иван Предтеча'' можем да отнесем в

годините след обновяването му през

1453

1263 r.

и особе~ю 11р ез

XIV-XV

в. - •sак до

г. 2х , когато. както nотвърдиха и археологическите разкоnки, манастирът (с

изключение на църквата "Св. Богородица"' и съборната църква "Св. Ив ан Пред
теча'') е напълно разрушен и заnустял. Този факт е подчертан и в грамотата на
цариградския патриарх Дионисий I от месец май 1489 r. - ··разрушен~~ nревърнат
в развалнни''2'1.
Възстановява нето на манастира от монаха Гервасий сигурно отнасяме в
годи ни те на първото патриаршество на Дионисий

I (1467 -

1471) -

факт,

категорично nотв ·ьрден в споменатата вече негова грамота ("Той [Гервасий] го

издигна заедно с негов ите братя отново, възстанови
nриписка от

1482 r.

11

сложи керемиди'') 30 и от

на йеромонах Исай в Триод от манастира

.. Рождество ..

нап

ов Халки 31 •
Събо1щ а църква "Св. Иван Предте•• а" . Мно гогодишните археологически
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разкопки на nървия строителен хоризонт на манастира "Св . Ив а н П редтеча "
категори чн о nоказват, че nрез
телните тех ники

и

методи

1467/7 1 r.

манастирът е построен отново -стро и

не оставят съмнение

за

времето

на

изграждане

на

манастира с и зключени е на двете църкви, къ дето nреправките от това време личат

я сно. По да нни от сега шн ото му състояние главн ият манаст11рски храм 32 въобще
не изглежда да е пострадал. В nоследвалата строителна деiiност храмът получил
срав нително малко нови елементи и

Последователно от запад, от юг и
nокрити

с едноскатн11

покрив и

претър пя л незнач ителни преустройства.

o·r

север са nристроени отворени галерии.

и с насти лка от квадр атни късноантични тухли.

Същата насти лка е nоставена в nр11твора и в триделния олтар. И зглежда. че
мраморната н аст1~лка в наоса е била добре съхранена и там не е извършвана

подмяна. Някои от входовете и прозорците са стеснени или затворен и със з и дове

opus iп certum на кална спойка, рязко контрастираща с вели колеnния pseudo орнs
mixtum CLim lig11o на ранния градеж. Аnсидата в жертвеника е повдигната. а по

в

късно там е изградена и квадратна мивка. В nрестол ната , като осн ова на олтарната

маса е поставена до несената от м а н астира "Св. Апостоли'' в Созопол голяма
надгробна мраморна nлоча 33 с лъ вове и ч ети риредов надпис. Като цяло сградата
е позагубила от средновековния си блясък.

Църк в ата "Св . Богор одица">~

nолучила н ова функц~1я

-

нейното трето

преустро йство я превръща в мортуален nараклис. След изграждането на църквата

"Св . Иван Предтеча''( 1 263 г.) като главен ман астирски храм , старата църква "бе
превърната в nараклис на Божи ята ;-.lайка'' 35 . Последното преустройство на
сградата е зна чително. От северната част напритвора и от западната половина на
северния кораб е обособен а манастирска костница . Входът към нея е от запад, по
стры1на стълба. изрязана в зида. Оттам по дървена стълба се слиза в Г-образн о

nомещение, с.1ужещо за костница. П од входа се попадна на изключително
масивни овъгл явания . големи копичества четириръби желези11 гвоздеи, па~пи.
масивна , доб ре запазена брава

11

ключ. Г-образното помещение е оформено в

третия строителен пер~юд (в ероятно след

1263

г .) със здра в

opus

incertшn на

хоросанова споiiка. П ри това оформяне НliТерколумннте са оставени за вход към

1263 и 1453 г. остав а
opus incerttlm на кална сnойка става
nрез 146717 1 г., като по този начин

н его от наоса. Предназначението на помещението между

неясно. Преграждането н а интерколумните в

в четвърт11я строителен nериод на сградата

костницата н е се съобщава пря ко с останалата част на сградата. Отсъств~1ето на
пряко съобщаване между двете части на мортуал ни я парt~клис е особеност36 в

стуюителството на този тип сгращ1 по българските земи. Интерпретuцията на Г
образното пом ещен ие като костница е резултат от недвусмисления характер на
находките 11 показаното при сондажа . В централната част на източното рамо на
помещението б яха разкрити два скелета на мъже в анатом ичев n орядък в обща
гробна яма , чиято елипсовидн а форма се очертаваше доб ре с жълти я цвят на
глината в нея. Двата скелета бяха положени върху безредно нахвърля н и кости от

седе м пt индивида - ч ереnите се откриха подредени един до друг покрай южния
з ид 11 ~ източното рамо. П ри достиган е до този резултат проу чв анията бяха
преустановени поради опасност от дестаб1шизиране на висоюпе до седем метра

зндове на костницата

11

к ул ата-звънарна над нея. Чрез трамбоване на глината
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укреnването й с камъни бе възстановено nодовото ниво на .костницата. Западно от

гроба-костница се разчисти самостоятелен гроб на мъж в старческа възраст 37 •
•tи йто череп лежеше върху възглавница от две правоъгълни тухоо . От дясно на
черепа бе разположена напълно и зтл яла nравоъгълна дъсчица (22/15/1 см) . чието
изследване не доведе до nовече резултати. В ероятно върху нея е имало надпис.
Находките включваха гол ям съд за вода за ритуалното измиване на ръцете CJit:JJ.
обряда за измиване на костите с вино. За похлуnак бе nриспособена медна тава с
врязана растителна украса. Датировката на съда и похлуnака н е може да бъде по
ранна от на•1алото на ХVПв., в краен случай - самия край на XVIв. Нез н ачител
ното количество на nогребаните тук монаси (общо 10), както и датировката на
съда и похлупака ни кара да търсим друг начин (и друго място!) за nогребването
на монасите преди края на XVlв. В настилката от nлочест камък пред една от
монашеските кили11

77

(303

П

2)

се откри малка част от надгробен надпис

.. ... живя

години ...... което е сигурно указание за търсенето на манастирски некропол.

Подовото ниво на костницата е от трамбована глина , а стен ите са б 11 ли nокрити
със стеноnи си

-

значителни

остатъци

от тях се разкриха

по северния з ид на

помещението. Ед ин ственият им жи в описен слой ги датира в XV-XV ll в. Н а
заnадния зид на помещението е разположен неголям , напълно заnазен

сводест

nрозорец, който осигурява, макар и минимално , естествено осветяване на nоме
щен ието.

Над южното рамо на Г-образната костница продължава да се издига кулата
звънарна, nо строена, или възстановена, в
друго решени е

-

XIII в. Възможно е, обаче, и едно съвсем

пространствата liaд костницата да са използвани J<ато

малък

мортузлен паракл ис, а централният кораб , деуделният жертвеник, престолната и

хра н ителницата•~ на старата базилика да са изпълнявали роля на еф им ернен или
зимен nараклис . И зглежда категорично, че тези части са изnълнявали такава

функция след построяването на съборната църква ··св. Иван Предтеча"

(1 263

г.)

когато базиликата "Св. Богородица " е включена в редицата сгради по източния
ограден зид на манастира, което налага преустройството н а южния й кораб в
проход между мортуалния п араклис и пещника. В прохода, no северната фасада
на пещника са изградени в opus incertum на кална спойка ниски пейки.Това
nреустройство наложило цялостно разрушаване, включително и на субструкци
ята на южния зид на баз иликата, камъните от който са старателно извадени за

преи з nолзване
покрив

--

- in situ

се намериха само два. Про ходът е покрит с едноскатен

каменна стъп к а на дървена колона бе открита в източния край на

прохода . Южната редица от граден и колони на старата базилика е превърната в
южен зид на параклиса чрез nреграждане на интерколумните в opus incertшn на
кална спойка, с изключение на най-източната, която служи за вход към параклиса.
Хранител ницата на базиликата е изцяло отделена от прохода със зид в opus
latez·icium на кална спойка. П одът на наоса , престолната и хранителницата са
покрити с квадратни тухл и , вероятно от разр ушенията на късноантичната бази
лика, а ~1а дзуделния жертвеник- с осмоъгълни . Пр оходът е наетпан с nлочест
камък. На стилките бяха напълно запазени .
Освен тези з начителн и nреустройства след

1467/71 г.

в uърквата ··св. Богоро

дица" са изградени едность пално горно мя сто от трамбована гли н а, мивка в
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жертвеника, основа от трамбован а глина за еднокрака, вероятно дървена. олтарнu
маса и дървена олтарна nреграда. следи от която , овъглени , се откриха западно

or

олтарната маса- nод подовото н11ВО се разчисти ос н ов ната греда на nреградата,

включ ител но желез ни скоби и гвоздеи за за креnван е.
П о стените в жертвеника и в източната част на nрестолната се разкрихе~
стеноnиси в два живоnисни сло я (по горното мя сто 11 основата на олтарната маса

- само един

-

нм~sтация на ортостати).

Сребърни турски монети 3 ~ - общо

17

броя - бяха открити върху подо вите

нива в костНJщата 11 в наоса. Най-късната от тях - на султан М урад 1V (1623-1640)
датира

и

археологически

времето

на

опожаряването

подоб на монета, открита върху nодовото ниво на 303 П

на

манастира, заедно

с

2. Мон ет11те в костницата

се откриваха на ~н1нимал но разстояние една от друга поради това,

LJe , вероятно.

са били в обща торбичка от кожа ил и nлат, следи от която не можеха да се нам ерят
в мазната гл ин еста nочва.

IОжен ограден ЗJtд. Сградите и помещен ията в манастира са организира ни 13
съотв етств ие с масовата за е nохата nрактика. Макар ~1 н едо край разкрити , веч е

може да nосочим гр уп и те n о мещения и сгради сnоред тяхната функция.
П о южния ограден з ид са разположени с градите на хранителния блок и една
голя ма nредставител на сграда (14,80/6 ,55 м). чието nроу чване не е завършено. но
и сега можем да 11нтерпрети р а ме като библиотека и ли гостаnриемница (или и

двете). Основ ан 11е за подоб но nредположение ни дават както данн и от архитекту
рата на сградата (без да е достигнато nодово ниво) - вътрешно членение чрез пон е

една преградна стена в

opus latericium

на кална сnойка (части от нея, включително

една арка, се очертаха паднали в централния дял на сградата), нал и•1ие на голям о
отоплител но

съоръжение

на

заnадния

з ид,

и

огромно

количество

стено nи сни

фрагмент11 в рушевините (изглежда вътрешните nовърхности са били юцяло
nокрити със стенописи) , така и находк ите - осем големи керамични свещни к <~
бяха разкр ити в овъгляванията на висока стояща мебел (на nриблизително 1,20 м
от предполагаемото nодово ниво) в северозапад ния ъгъл на сградата. Не можем
да изк!lючим съществуването н а втори етаж тук по няколко nричини: 1. Северния1
зид на сградата. който е най-добре съхранен, е със за пазена височина 2,60 м, без
да е до стигнато nодово ниво. 2. Въnрек и тази ви со ч~•на останките от сградата
изцяло nоnадат под нивото на настилката на манастирския двор - при nостроя 

ването на сградата изглежда е и зползвана естествена денивелация на терена.

3.

Не

бе открит за nазен вход към сградата - той едва ли е от южната страна, където днес
е внсок11ят брегови склон. Развитие на вход от запад е невъзможно поради
наличи ето на голямото отоnлително съоръжение. Тр удно е да си представим вход
и от изток. където денив елацията днес е най-значителна. но и вход тук би направил
съобщаването на представител ната сграда с манастирската nекарна твърде пряко.
Н ай- възможно ни се струва входът към сградата да е откъм манастирския двор ,

т. е. на северната фасада, където би подчертал представителиостга на сградата.
Това е възможно само при нал нчие на втори етаж. По такъв начин гледана откъм

манастирския двор сградата е била едноетажна , а гледана откъм морето, е била с
пълн нте с1 1 два етажа. Преград ната стена с аркада би получила още по-nълно
обяснение като носеща втория етаж. Вход от второ ннво. както вече видяхме. не

181

Известия на Нароgния музей Бургас. том 3, 2000 г.

е новост за архитектурата на манастира в този период. Същият сnособ е 11зnолзван
nри входа към манастирската костница. Преки доказателства в nодкреnа на
хиnотезата за наличието на втори етаж засега не могат да бъдат nриведени.
Лиnсват овъглени останки от дървена стълба. както и отвори в з идовете за
закреnването й. Поради незавършеното nроучване на сградата тези лиnси не са
пречка за издигането на хиnотезата.

Хранителният блок включва пещник източно от nредставител ната сграда. и

трапезария и готварница източно от н ея. Разкъсването на хранителния блок е
необичайно за общежителиите манастири .;о и неудобно в nрактиката, но ещю
възможно обяснение може да бъденеедновременното изграждане на сградите на
манастира . Пещникът

(7 ,40/5,80

м), заедно с още две или три nомещения. се

nомещава в сграда. разnоложена южно от църквата ''Св. Богородица ... Сградата

е по строена , или nреу строена. във втората половина на XV I в., както nоказа
анализът на

Пещта

керамич11ия

(2,70/3,09

материал от сондажа

в

южната nоловина

на nещта .

м) е изградена от правоъгълни тухли на отухлена, nри високите

работни темnератури, кална сnойка. Първият ред е от вертикално nоставени
тухли, nодредени ветрилообразно. така че да оформят елиnсо видната в nлан nещ.
Втори ят ред (и изглежда всички следва щи) е от хоризонтално подредени тухли,

които изграждатсвода на куnолообразната или кошеровидна камера . За удобство
nри работа nещта е изграде11а на височина от 1,00 м от подовото ниво в nещн11ка.
За основа на nещта (от ниво. син хранно на подовото в помещението. до nода на
камерата - височина

1.00

м) е използвана трамбована глина. Подът на камерата

е от nрав оъгъл ни тухли. Основата на nещта и камерата са поставени в дебел
каменен кожух

(opus ince•·tttln

на кална спойка) с nравоъгълна форма, който се

изявява на източната фасада на пещника. Достъnът до камерата на пещта се
улеснява и от nрецизно оформения й вход- масивен каменен блок, леко издаден
навътре в помещението. Под него, на nода на nомещението , е nоставено каменно
стъnало. Находките от сондажа в южната nоловина на nещта са малобройни, но
nоказателни- фрагменти от керамични съдове, nорцеланови и фаянсови чашки.
чиято дата не може да бъде nо-ранна от средата на XV I в. В североизточния ъгъл
на nещника се разкри квадратна мивка, в която се разчисти фрагментирана
пан и ца. По дължината на nомещението в северната и южната му nоловина се

откриха дведълги лентовидни nолоси от масивни овъглявания (на височина до 0,5
м от nодовото ниво). По-знач ителни бяха овъгляванията в северната nоловина,
където находките бяха изключително от фрагментирана кухненска керамика.
Северното овъгляване е несъм нено маса. Южното овъгляване бе значително по
малко и накъсано. В него се nоnадна на две железни огрибки. което налага
интерпретирането му като нощви. Подът на nещника е покрит с nлочест камък.

Входът към nомещението е от юг, nрез тесен коридор . След него. все в южна
посока , се разчисти малка част от друго стоnанско nомещение (сюгесница?), чийто
nод е от квадратни тухли

(in sittl

бяха за nазени са мо три реда в северозаnадния

му ъгъл) , върху които се откри наnълно зап азена стомна с ойнохоевидно устие.

П о-голямата част от nомещенне се е свлякла надолу по високия

30

м брегови

склон. Архитектурното устройство на югоизточния ъгъл на манаст~1ра не може да
се смята за изяснено. Наличието на две широки рамnи за изхвърляне на npъcrra
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от археологическ ите разкопки, които засега не можем да nремахне:-.1, е допълнll

телна пречка за това. Бъдещото терасиране на почти отвес11ия брегови склон. днес
значително

укрепен

от тоновете пръст,

изхвърляна тук,

ще даде отговор

на

неяснотите. При разкриването на -следващите строителни хоризо~tти е възможно
да сс окаже, че през втората пол овина на XVlв. е изграде~tа нова, по-голяма пещ

за изпичането на хляба.
Ман аст11рската трапезария е обед1н1ена в една сграда с rотварницата 4 1 •
Порад11 значителната разлика в подовите нива на nредставителната сграда траnе
зарията и готварницата, изглежда, тази сграда е на нивото на втория етаж на
11

представителната сграда. Тесен проход под наклон от около

40

и с настилка от

ломен и камы1н, която е nродължение на настилката на манастирск ия двор,

ro

отделя от представителната сграда. В средата на nрохода е оформен улей за

дъждовна вода - несъмнено част от перфектната водоснабд11телна и канализаци
онна си стема на манастира. Входът към траnезарията е от юток. В североизто чния
му дял са разположени градени в

opus incet·ttlm

маса и пейки. които изглежда са

имал11 дърве но nокритие. Западната половина на помещението бе nочти изцяло
заета с масивно J l еtповидно овъгля ване с посока север-юг - вероятно следи от

подвижна дървена маса и пейки. Проведени ят археологическ~1 ексnерим ент пока
за. ~1е около градената маса могат да се настанят най-много

19 души

и още толкова

окол о подв11жната маса. Тов а е и максималното число монаси, об~1 тавали манас
тира в разглеждания 11ер110д. Такова е и nриблизително числото на стопанск~tя
персонал. послушниците и. може би, по-неnретенциозните гости на манастира.
Прозаречна ниша е разположена на източния зид на помещен11 ето. зад източната
пейка. Два входа. разположени наблизо

-

на източния и на южния знд на

пом ещението. дават достъп до него. Входът на южния зид изглежда има стоnанска

функщ1я - за юхвърляне на остатъците от храна. lОжннят з ид на трапезарията
вероятно е 11 южен ограден зид на манастира - високият стръме~1 брегови склон
не дава възможност за развиването на никаква друга сграда или

помещени е в

южна посока, а нямаме данн 11 за свличания тук. Шнрок, добре оформен отвор.
nокрит с

правоъгълни тухли, за

подаване

на храната свързва трапезарията

с

готварницата.

П реди заnочването на проучванията на десетина метра надолу по склона се

забел язваше зид - вероятно южния на готварницата - известна ~шст от помеще
ни ето се е свлякла надолу по бреговия склон. Най-важната част, огнището и
граденнтс колони. носещи свода-димоход , са съхранени . П окрай сев ерн ия з ид е
разположена ,-радена в opus inceгtum пейка или полица за съдове. На източния зид
е отворът за подаване на храната в траnезар ията. Готварницата не може да се
смята за напълно nроучена. тъй като тук също има рампа за изхвърляне на nръст,

която се е оказала върху западния й зид. Не без основание можем да интерnрети
раме съоръжението. макар н недопроуt1ено, като стражница. Близостта с главния
манастирски вход ~~ с пристан11щето на манастира са основанията ни за това.

Редицата от помещения по южния ограден зид завършва с ЮОЗ П

3.J2

Бе

направен само огран~1чен опит за неговото проучване. Източния т му дял попада

под рампата за изхвърляне на пръст. Заnадната nоловина се оказа запълнена с
рушевини и пръст. която се е свлякла от рампата. До дълбоч ината , на която се
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работи (почти два метра от подо вото ниво на готварннцата) не бе уста новено
подо во ниво, нито се дост11гна до субструкцията на зидовете. Липсва ха и каквито

и да е находк и. освен малобройни керамични фрагменти , които да подскажат
функцията на помещението. Като работна хипотеза nриема~1е наm1•111ето тук на
отбра н11те!IНО съор·ьжение. охраняващо югозападния вход на манастира.

Жилищните сгради на ман астира са разположени по заnадния и северния
ограден з ид на манастира - с гръб към жестокнте сев ерни ветрове и с тще към
разnоложения в обширен двор главен манастирски хра м, и както е типично 43 •
заnадно и северно от ~1его. Разкритите до сега 11 жилищни помещения образуват

9 монашески килии. Откритите две големи варов и nетна ( в 303 ПЗа, в и nред СОЗ
П

1),

както и ня .кои nодатки за недовършеност , nоказаха. •1е жилищните помеще

ния са в nроцес на възстановяване по време на окончателното разру шаван е на

ман<1стира през

1629

г.И зглежда. •1е при nървото пиратско нападени е през

n оне жит1щните сгращ1 са пострадали знач ително . И когато през

1629

1623

г.

г. •1аст от

завръщащата се от nоход към Истамб ул огромна казашка армада начело с

бъдещия хетман Богдан Хмел ющки J 4 се наста нява за пореден път в манастира ,
монасите изглежда все оше възстановяват сградите от предишното разру шаване.

Възстановяването на помещенията следва вероятно плана от преди 1623 г. Отсъс 
твието на многоделни монашески кил и и показва запазването на общежителиня
характер на манастира. въnреки ювестни о•1аквания за nреход към необшежител
ност nоради раздел ян ето на хранителния блок.

З а п адното ман аст11 рс ко крило започва с приемното помещение (7 .40/4,34 м)
на манастира. Тук . в широк отвор (шир.
манастира

е

разnоложена

масивна

навътре в приемното помещение

2,25

дървена

(303

П

м) в западния ограден зид на

порта,

1).

която

открихме

nаднала

Портата бе овъглена , а върху

овъгля в ането бяха открити три (цели и фраrментирани ) желез н и гюлета несъмнено nортата е б и ла разбита с корабната артилерия н а турската флота.
Масивна желязна рамка п оддържа двукрилата порта в основата й . В дватай края

чаш ковидни окончания стъnват върх у мраморни nети. Извън ман астира , на
см от основата на вратата, се nопадна на фрагменти от стеноnис

-

0.35

вероятно

стеноnисната украса на надвратната ниша. По цялата дължи н а на северния зид на
nриемното помещение е разположена ниска nейка в
и

външен сантрач , върху

която се откри равно и

opus inceгt шn на кална сnо йка
неnрекъснато овъгляване -

пейката е имала nокритие от дърво. Освен за сядане nейката е имала за цел
nоддържане на северния зид на nриемното nомещение, тъй като следващото
помещен ие на север има значително nо-високо подово ниво. Двете nодови нива
са nокрити с nло•1ест камък. Находките в приемното nомещение се ограничиха до

фрагментирани стъклена бутилка и чаша върх у nейката.
ЗО З П
източна

2 може да

се интерnретира като килия на монаха-портар. Цял ата му

стена е дървена,

грижливо закрепена в северния

з ид на nомещението.

В ходът се очертаваше ясно в северния край на дървената стена. П ред килията,
застлан с

nлоски

камън11,

е разположен

широк трем.

покрит, както и

всички

помещен ия по западния ограден зид, с едноскатен nокрив - стъnка на nоддържа

ща го дървена колона бе разч и стена върху настилката.
На север по западния ограден зид (деб. 0,8 1- 1,ОО м) следва най -луксозното от
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(303 П 3 и 303 П За) . Жилището е двуделно. просторно.
opLtS incertum на кална спойка изцяло (един ствено от всички жилищни
помещения, откр ити досега). измазано отвътре с много ·гъ н ка 11 фина варова
мазилка ( дебелина на запазените iп situ фрагменти в югозападния ъгъл на 303 n
3 - 0,2-0,3 см ) . Вход към жилището има от манастирския двор nрез източния зид
на 303 П За с масивно мраморно стъnало. На отсрещния. заnаден зид на
помещението има тясна потерна (шир . 0,89 м). която позволява на об нтателити на

жил ищните помещения
11зграде11о в

жил нщето да наnускат и да се връщат незабелязано в манастира. На южния зид
~~а 303 Л 3 е ращоложено отоплително съоръжение. Покритието на жилището е
несъмнено с едноскатен покрив. Находките също подчертаватособеното мя сто на
жилището

-

части

от

стъклени

и

медн~t

съдове.

анти чна

пикс~ща.

вероятно

изnолзвана за мастилница, метален обков за масивна мебел. чието овъгляване бе
разкрито в непосредствена близост до отоnлителното съоръжение. Натруnания
емnиричен материал ни води към една мисъл- жилищните помещения 303 П 3

и

303

Л За вероятно са игу менарницата на манастира "Св. И ван Предтеча··.

Ос11ование за това е ~l местоположе нието на сградата - в близост до главния вход

11

между гостоnриемницата и монашеските килии 45 •
Останалите монашески килии ~ са разпо ложе ни

no

остатъка от заnадниs1

ограден зид и по северния ограден зид на манастира. Те са значително по-малки.

градежът е от кирп11чи 4 7 • които се намериха отух лени. Настилките са нееднородни

-

квадратни и nр авоъгълни тухли, плочест камък. понякога и смесен и . И зnолз

вани са и фраrме~t тирани тухли . Настилките покриват само тази •tаст от подовите
нива, nри конто няма разnоложени мебеm1. Покритието вероятно е единно и
едноскатно - nо-голяма част от покрttвн ата конструкция. овъглена и с разтроше
ни керемиди. се намери в източната част на реди цата килии или още на изток ,

извън нзточн1пе им стени. П ред помещенията е била разгюложена nокрита
галерия по цялата им дължина. Верижният nлан на жилищн~пе помещения , който

започва да търnи nромени след

XV I в. 4 ~ , е още едно

указание за изграждането на

м анастира в края на XV в.
СТРОИТ ЕЛНИ ТЕХНИКИ И МЕТОДИ . Стандартната строител на техника
е

opus incertum

на кална спо йка и външен сантрач

-

пещ ника. представител ната

сграда. трапезарията и готварницата. стрююшцата. пр~tе мното помеще~t ие. t1Гу

менарниuата. част от килията на монаха-портар. В същата стро~1Телна техника са
преправките след 1469/71 г. в двете църквtt . С кирпичи са изградени жилищните
помещения по западн ия

11 северни я ограден зид. Изцяло дървена е източната стена

на килията на монаха-портар.

Сантрачите са стандt~ртизира ни - квадратно сечение със страна

7 см .

Стан

дартюира ни са и носещите дървени колони - в nрохода между "Св . Богородица··
и п ещ ника. пред жилишните помеще~tия - квадратно се~tен11е със страна 20 см.
В устройството и архитектурата на манастира "Св. И ван Предтеча и Кръ стll

тел" през

XV-XVII

в. можем да отбележим редица особе но сти, които го свързват

nряко с разрушения през 1453 r. царски манастир. Значителната nлощ. над 7000
м 1 , е разточител н о голяма за двайсетина монаси. Изглежда, че планът повтаря до
голяма стеnен царския манастир. който е бил предназ на•tен , вероятно, за многок
ратно nовече об нтатели. Гостоприемницата и библиотеката, разположени в
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самостоятелна сграда, централно разположено огнище в готварницата. градени

маса и пейки в траnезарията са други основания за такава връзка.

Незавършеното разкриване на nървия строителен хоризонт на манастира
'·Св. Иван Предтеча '· е обяснен ието на факта, че все още не познаваме необходими
за всеки манастир сгради - лиnсват засега сгради. свъ рзани с обработката на
зем ята. работилници и голяма част от жилищните помещения -до достигане на
nолученото чрез експеримент максимално число 19. Остава неразкрита по-голяма
част от север ния ограден з и д. Зидът. разкрит източно от църквата" Св. Богород и
ца" считаме за източен ограден зид на манастира - неговата дебелина от 0.89-1.00
м е идентична с дебелината на заnадния ~1 северния ограден зид. Неразкрит е и
манастирския двор (с изключеН11е на много малка част nокрай траnезарията).
който ще даде още сведения за водоснабдяването и отводняването на манастира.
за nрехода между нивата , а вероятно и нови nредметни находки.

1

Н аетояшото съобщение има nредимно информациО11е11 характер. Проблем ите сс разглеждат

накратко. част от изводнтс са без nъл ния набор от доказателства. Цялостното разrнеждане на
рсзу .патнтс от nроучвання 1а ще б ьде наnравено в з~1ачн·1е.1110 110-обемна работа .
1 Разnоложе11 е на nолов1111 морска мнля северно от n-в Скашшя, nлощ- 0.26 км 1 , височина-до

..

33

м . Вж. с. к~IРЛДЖИЕВ . Енциклоnедичен географски речник на БЪ111'3р11Я , с 1999, с . 354. ПосочеiiОТО
там разстоя t·tиее "2 км ". Срв. Южно черноморско краi1брежие.Турисn t•1сска карта-диnляна . ред.

инж. КР. AllдPEEB.C.,

1998.
; Освен островите в Созополския заJщв, съществуват още (от север на 1or) о. Света Анастас11я .
3,5 морск11 мил н IOЖIIO от Б ургас, nлощ - 0,02 км 1 • внсочина - до 12 м : най-малкият о. Свети
Тодор - голяма скала севср-североизто•11ю отеднонмеtш11я нос в заJ1нва Каваннте: Змиliскнят
остров (Свеn1 Тома) - 0.2 морски миm1 JОrоизточно от нос Хумата в З!lлнва Аркуrн но. nлош
- 0.012 км !, внсочнна до 13м. Вж: С. К11 РАдЖНЕВ. шп.съч .. с. 353. с . 354. с. 171 , Срв .: Ю жното ...

' Разnодожене ~ш 0,7 морски М11ЛИ от наi1-изто•1ната част~~~~ П·В Скамю1я . п:1ощ ВI·I СОчнна - до 9м . Вж: С . Кlн•лджt•I ЕВ . uит.съ ч .. с. 354; Срв.: Южното .. .

0.015

км 1 •

) Н амира се северозападно от n-в Скамния. с когото днес го свързва вълнол ом на сте11а с .rrьлжнна
150 м, затваряща от североиэ1·ок Созоnолското прt1 ста1шще. Площ - 0.04 км 1 , височина до
15 м. Вж: С. КнРлджиЕв. uнт.съ•1 .. с. 354.
• L. K лмrEtttDts. The Greek Monasteries of Sozopolis, XIV-XVII Centuries, Tl1essaloпiki . 1993, рр.
21-22. и н еnубтнсувани набл10дення на автора nри нзкоnн за ново стронтелство nрез 1989r. Тук
нес мястото да сс спираме на несъгласията си с реднца nостановкн в работата наЛ . Камnериднс .

' Н .ДжЕмеРЕнов. Б . Димитrов . ДокумеiiТIIЗа манасn1ра "Св. Иван Предтеча ".

113.

ИНИМ . т. Х .с.

Стап1ята съдъ ржа nреди ~1НО новобългарски nревод на nатриаршесю1тс грамотн от А .

Pл PЛOOPvi-OS- K I:RЛ~ II~ I IS., · н Е\1 <Ф vчcriq> :Е~ол6Лt:,<рt; ~аmЛ...кi) 1!0\>Тl 'Ioo<ivvov "(OV П go6Q6~-t01J каi
Иоанна в Созоnоль/, В Вр. 7. 1900. с. 681-695.

ti <UXТJ тfjc; IX~ЛLot'>tiKllc; auтi)t; 1 =Монастнрь Св.

Порадн множеството нсточ11ост1~ в nревода, вснчюt nозовавания nо-дол} са доnълннтслно

сверени. Прн nозовавансто следва да се nодразбира винаги и съответното място в nървоначан
~tата nубликация на А . П аnадо nу110-Керамевс.
1

П лктлм.с.107.вж.нс.108 .с.111

• ИБИ , XX II . c. l41 ; История Hll

3. С. , 1982, с. 274: L. KлмPERIDIS, op.cit .. р. 25
108.
11
В. DlмtтRov .. 1 monasteri di Sozopol11ci secoli XI II -XV. BBg, 7. 1981 р. 279.
11
Н . ДжЕмFРЕIIОВ. Б . Дим11ТРОВ .. цит.с·1.ч .. с . 108: L. KлмPERtots , ор. cit .. р.43.
1
"

България, т.

Н . ДЖЕМЕРЕНОВ. Б .ДНМ 11ТРОВ. цнт.съч .. с.
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1;

...

Ц . РлА ч евскл .. Бележкн върху топоним ията между Бургас и Созопол във вакъфнамето на

Баязид

11

от

1493r..

Вж. настоящия том.

"Грамота на патриарх Йерем 11я от месецдекември 1545 !'. Н . ДжемеРенов, Б. ДимитРОв . цит.съч ..

c. I08.
1
'

Сондажни проучвання са правенн о·1 ИМ - Бурr·ас.

16

Днес е част от резервата " Ропотамо".

Р Археологическите разхапки са започнати от ст.н.с. В , Димова н CT.ti.C. Б. Димитров.
1
-

1. SAKKELION, ' lroйwov Е ' каi '[(1)(/.WO\J Z' TWV ПuЛщол.буоv XQ00613o\JЛЛov каi aeyщ~6j}o\JHov
'LI)v Lro~6зtoЛtv 1.10V1ic; 1:ou Пgobзtбl.lO\J. 01 ЕЕЕ, 2, (1887), рр. 609-62 1.

зt€QL Tiic; ка1:а
1

~ А . PдPAOOPULos-KeRлмeus, о.с . = М онастирь Св. Йоа~r на в Созоnол ь/, ВВр, 7, 1900. с. 66 1-695.

~ в. D 1мrтRov,op . cit.:Sosopol iпdeпJaiJrlшndertcn. S.. 1987. рр . 71-101 : Н . ДжемЕ1•енов. Б.Днмr-rтrов .
uит.съч. : Созоnол. В : Българск 11 средновеков 111 1 градове 1•1 креnостн. т. l . С .. 1981, с. 403-405.
21 В . Д11~ювл. Църквата " Св . Иван Предтечи " 11а манаспrра np11 Созопол . И.НИМ. т. IХ . 1992. с.

53-65.
и V. GJUZELEV .J, KooER . Das Prodromos-Kioster von Sozopol uncl dic dor1 auГgeГundene sp1itbyzantinischc
GraЫnschrirt, ln: Fcstschrift РrоГ. М . Rcstle 1 под nечат/. И зnолзвам случая да благодаря 11а
авторите за nредоставянето на текста nреди отnечатвансто му.

u L. KлмPERIDIS. ор.

cit.

1

~ Подробно върху истор11ческите нзвор11 за манастира "Св. Иван П редтеча

11

Кръстител" , които

все още не са нялосп1о обнародва 1ш. тук нс сс сnираме .

L. KлмPERIDIS. ор. cit.
cit .. nревод набългарски у Н . ДжемЕРеноо. Б . ДнмиТРОо. ц1п . съч
J; Локализация на ст.н .с. В. Найденов11 и nроф . В. Велков nрез 1989 r.
1" В . ГюзелЕв. Cl1onikoп Mesembriae. Бележкн върху н еторията на Българското Ч ерномарие в
nериода 1366-1448г.. ГСУИФ. LXVI , 1972-1973,c. l73-1 76.
~ Н . ДжЕмЕРЕНОВ, Б . ДимитРОв. цнт. съч., с. 107.
.!.!

1. SлккeLION.

ор.

cit ..

nревод на англ ийск1~ и КО \1ен ·rар у

16 А . PдPADOI'ULos- K E.Rлмeus . ор .

311 П ак там .

и

L. КлмРЕRюrs.

ор .

cit., р. 45, р. 84.

н Разкоnк11 на В. Д1шова иБ . Димитров nрез
33

НИ М инв ..N2N<:!22077-22082.

1985- 1987r. Вж: В. Д11мовл . uнт. съч.. с.60 сл.
27982. 28463. Текст н nревод ~ш немски у V. GJUZELEV. J. KoDER. ор .

cit., рр. 10-12 ( no ръкоnиса) .
}.1 17,40/9,50 м . Краткн отчети no
i5 ИБИ .XX II .c . l41 .

rодинн са обн.ародванн в АОР .

.!1> Н . ТУJIЕшков. Архнтектура на българските манастири. С ..

•· Антроnологнч1111 даню1 no д-р С. Ч олаков.
•• При оnис~нтята н а сградите 11 nомещенията

1988, с . 69-73.

в ма 11 астира са нзnоmваr-111 названнята им ШJ

български. когатотова с възможно. Н апр. жертвеник . а не протезис ~tли проскомидuя; готварни
ца. а не J.iагерница

11

r. 11.

>v Монепt1'С са оnределени от ст. н .с. Вл. Пен чев .
'" Не будн н икакво съмнен не общежителвия хара"-тер на манастира - вж. Грамо·t'З на

na1 р11арх
111-112. Срв. Н . ТУлешков. цнт. съч ., с. 93.
1988r.. t~a която дължа благодар н ост за данн нте.

Йеремня , Н .ДжЕМЕРЕНОВ . Б.ДнмlпРОв . цит. съч .. с.

"

Разкоnки 11а ст. н .с. В . Днмоза nрез

'1

Разкоnк11 nрез

1987

11

1988r.

н н . ТУЛЕШКОВ . Ш-IТ.СЪЧ .. с. 77·83.
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1. ЯвоРницькнй.

lсторiя заnорозьких казакi в, Киiв ,

•J н . ТУЛЕШКОВ . ЦИТ. съч. , с .

1990, с. 163.

92.

КУ . КлпЕJtко вл . И в. П пРинсюt. Г. Фнл иnовскл-ЛлзлРОвскл , Ающл ГЕОРГИЕВСКА. И звештаj от
археолошките 11стражувана 11а манастирскнот комплекс ··с в . Иван Претеча" каj Созоnол. В :
Зборннк tia труд0в11 . 1'. 12-14. Б11ТОJ1Я. 1995. с. 20 1-203.

,..

,; Дебелина на стешtте - 0.40 м .
" Н . Тул ешков . цит. сь•t .. с. 81 .

--------10

211 "

Маиастирекият ко,"плекс "Свети Ива~~ Предте ча "
на созополския остров Св. Иван
Легенда:

1. Съборна цьрква "Св. Иван Предтеча" 2. Църква " Св. Богородица"
3. Костница 4. Пещник 5. Сюrесница (?) 6. Представителна сграда
7. Трапезария 8. Готварница 9. Стражн1ща (?) 10. Главен вход JJ приемно
помещение 11. Килия на монаха-портар 12. Игуменарн1ща
13. Монашески кишш 14. Водохранишtще.
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. ..

ТНЕ

MONASTERY OF ''SV. IVAN PREDTECНA
AND KRASTITEL" ON ТНЕ ISLAND OF SV. IVAN
(1467/71 - 1629)
Ivan Petrinsk.i
(Summary)

The author draws the attention to the archaeological investigations of tl1e
Monastery "Sv. Ivan Pгedtecha and Кrastitel " (St. John the Baptist and Precursoг)
excavated on а small island with the same name. The island is the largest one among the
six BLtlgaгiaп Black Sea islands and is situated in the aquatoria of Sozopol (ancient
Apolloпia оп the Bl ack Sea). What makes the investigatioп s of the Monasteгy vегу
impoгtaпt is the fact that every l'eligion 011 the Southeгn Bulgю·ian Black Sea coast used
to witпess its domination during diffeгent historical periods with the construction of cult
facilities on the island ofSv . Ivan: VII - IV с.. ВС - а Thraciaл temple; end ofthe Vth
- beginning of Vl th с. ВС - the fit·st Cl1гistian basilica of "St. Bogoroditsa"; the
monastet-y. For the time being the date of its establis lнneпt cannot Ье determined since
the excavat ioпs have not been finished yet. Tl1e Monastery was destгoyed in 1629.
According to tl1e autl1oг the pгoЬiems are posed bгiefly and some of tl1e
conc;lusions need furtheг aгgшnents. whicl1 lюpefully wi\1 Ье pt·ovided Ьу flltшe
investigations and will Ье pгesented in t\1eiг final l'eport.
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