Bulgarian e-Journal of Archaeology
Българско е-Списание за Археология
vol. 11.1, 2021, 59–102
PAPERS / СТАТИИ

https://be-ja.org
ISSN: 1314-5088
Article history:
Submitted 5 March 2021
Accepted 13 April 2021
Available online 10 June 2021

Обекти на езическа култова обредност от римската епоха
в Поломието. Част 1
Биляна Торбатова a
a

Археолог на свободна практика, ул. Стара планина 21А, София 1000; bil2909@abv.bg

Sites with pagan cult activity during the Roman period in the Polomie
region. Part 1
Bilyana Torbatova a
a

Freelancer in archaeology, 21A Stara planina Str., 1000 Sofia, Bulgaria; bil2909@abv.bg

ABSTRACT

Based on the current state of research, this work aims to present, as complete as possible, picture of the pagan cult infrastructure during the Roman period in the Polomie region. The region covers the catchment area of the Rusenski Lom River
(2946.9 square kilometers). The first part presents the theoretical and methodological groundwork of the study, after which
a comprehensive analysis, systematization and reinterpretation is offered of the available information about the sites in the
river valleys of the Cherni and Malki Lom.
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І. Териториален обхват, цел и задачи на изследването
Поломие е официалното обозначение на поречието на р. Русенски Лом и представлява
обособен географски район (обр. 1). Русенски Лом е последния значителен десен дунавски
приток, който се образува от сливането на двете съставящи я реки Бели Лом и Черни Лом. В
границите на поречието се включват водосборните райони на още две реки от категорията на
средно големите по дължина – Малки Лом и Баниски Лом, които са основни притоци съответно на Бели и Черни Лом.
Поломието е със специфична ветриловидна конфигурация на речно-долинната мрежа,
а площта му възлиза на 2946,9 km2. То е с равнинно-хълмист, но преобладаващо равнинен
релеф, при средна надморска височина 272 m. На юг от по-северните равнинно-платовидни
територии са разположени Поповските, Разградските, част от Самуиловските височини и западната периферия на Лудогорското плато. Естествени граници на Поломието на запад, юг и
югоизток са вододелите с поречията на Янтра и Камчия, а на североизток – вододелът с Добруджанските реки и Дунав.
И четирите главни реки от поречието на Русенски Лом текат отначало в широки долини,
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Обр. 1. Географска карта на Поломието
Fig. 1. Geographical map of the Polomie region

но в долните им течения речните долини придобиват изразена каньоновидна форма, дълбоко
всечена с множество меандри в аптските варовици и мергели (Шкорпил 1914, 1–9; Мичев и
др. 1980, 38–39, 302, 380, 420, 537; Дойков 1984, 7–12; Христова 2000, 6–10, 13–16; Протич
2013, 3, 10–11; Дойков 2015, 19–26).
Изключително благоприятните природногеографски условия са предпоставка за трайно
селищно усвояване на Поломието още от най-древни времена – от епохата на неолита и халколита (Миков 1933, 45, 56–72, 90–91; Тодорова 1986, 67–72, 103–113; Тодорова, Вайсов 1993,
127–142; Станев и др. 1998, 11–26). Според сегашното състояние на проучванията, селищната
система в района е достигнала апогея в своето развитие през римската епоха, при това – през
първите три века след установяването на римска власт в сегашните български земи на север от
Балкана. Наред със селищни останки, земите на Поломието изобилстват на материални следи
от култова обредност от това време. Те свидетелстват, или поне предполагат съществуването
на множество свещени места, свързани с институциализирано или спорадично почитане на
различни религиозни култове.
Археологическите данни за култови обекти в Поломието през римската епоха засега са
много малко – от Русе (Върбанов 2013; Stančev 2006, 237–251; Varbanov 2013, 55–61), Ковачевско кале (Дончева, Стойков 1999, 73; 2001, 89–90; 2002, 95; Дончева 2002а, 222–223; Стойков
2010, 25–28; Rusev 2007, 139), Люблен (Овчаров 1979, 33–46), скалния комплекс Водна – Тъмно (Торбатов 2007а) и Кошов (Станчев 1986, 96; Върбанов, Тодорова 2019, 401–403). На тези
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места, чрез системни или сондажни разкопки, изцяло или отчасти са проучени обекти от различен тип, а именно – ямно светилище и по-късно светилище с обособена храмова постройка,
вероятен храм с разположена до него едикула, хероон, скално светилище и светилище (възможно с отделен храм).
Религиозно-култовата тематика е обстойно коментирана в редица досегашни изследвания, свързани с историята на Поломието през римската епоха. Предмет на внимание в тях
обаче са предимно самите култови паметници, но не и археологическата среда, от която те
произхождат. Поради тази причина в повечето от публикациите се пренебрегва дори и малкото достигнала до нас информация, касаеща точните обстоятелства на намиране на редица
паметници.
Целта на настоящата работа е да представи възможно най-пълна картина на облика на
религиозно-култовата инфраструктура в района на Поломието през римската епоха според
съвременното състояние на проучванията.
За постигане на поставената цел бяха осъществени поредица от конкретни изследователски задачи:
−− анализ на цялата налична информация, имаща отношение към темата;
−− лично посещение на по-голямата от сигурните и предполагаеми обекти със следи от
култова дейност през римската епоха в района 1;
−− точно установяване на местоположението и топографските характеристики на култовите обекти;
−− ситуиране на култовите обекти в контекста на селищната система в Поломието през
римската епоха;
−− типологическо определение на местата на култова обредност;
−− време на съществуване на култовите места;
−− териториално разпределение на почитаните култове;
−− идентификация на етническата и социална принадлежност на населението в изследвания район през римската епоха.

ІІ. Терминология и методика
Обектите с религиозно предназначение от римската епоха могат да бъдат обособени
най-общо в три категории – храмове, светилища и култови места.
Храмът (aedes/delubrum/fanum; ναός), отъждествяван с дом на божеството, е самостоятелна постройка със съответен обслужващ персонал, съдържаща в обема си всичко необходимо за упражняването на даден култ (или култове). Понякога храмовете притежавали и
външен жертвеник, обикновено ситуиран фронтално срещу входа. Храмовете служели и като
съкровищници, в които се съхранявали много от вотивните дарове – особено тези с по-висока
стойност (Burkert 1985, 88–92; Beard, North, Price 1998, 78; Egelhaaf-Gaiser 2007, 205–206;
Mazarakis Ainian 2016, 20; Rüpke 2018, 58, 63–64, 226–227).
Светилището (templum/sacellum; ἱερόν) е по-широко понятие. То се отъждествява преди
всичко със свещено пространство (τέμενος), което най-често е оградено, но може и да не бъде
отделено от профанната среда с физическа преграда. Наличието на храм в светилището не е
задължително, но в отделни случаи е възможно съществуването и на повече от една култови
постройки. Неотменен и най-важен елемент в организацията на свещеното пространство е
олтарът. Подобно на храмовете, светилищата също имат постоянен обслужващ персонал, а
1

Авторът е участвал в археологически разкопки и теренни обходи в района в периода 2005–2014 г.
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по-значимите от тях представляват развити архитектурни комплекси, включващи различни
спомагателни помещения, портици, стълбища, допълнителни жертвеници, водоизточници, басейни и т. н. (Вълчев 2015, 11–12; Burkert 1985, 84–95; Polignac 1995, 16–17; Beard, North, Price
1998, 86; Cole 2004, 40, 42–44; Egelhaaf-Gaiser 2007, 207–208). Към тази категория култови
обекти принадлежат също така херооните, ямните светилища и скалните светилища, които се
отличават от останалите по някои от своите характеристики. Първите се явяват специфична
пресечна точка на погребалната и култовата обредност (Рабаджиев 1995, 121; Burkert 1985,
190–194; Ekroth 2007, 108–111). В ямните светилища няма архитектура, а се наблюдава съчетание на негативни структури и наземни култови съоръжения (огнища, площадки) (Георгиева
1991, 1–11; Домарадски 2002, 61; Вълчев 2015, 20–21). Типично за скалните светилища пък
е присъствието на различни скално-изсечени елементи, които изцяло или почти изцяло заместват зиданите структури (Найденова 1986, 18–21; Домарадски 2002, 79–81; Welkow 1952,
28–36; Naydenova 1990, 88–93). Разновидност на скалните са пещерните светилища (Торбатов
2007в, 92–97).
Култовите места обикновено са свързани с някакъв природен феномен (връх, скала, пещера, извор, гора, отделно дърво) и обикновено не притежават никаква специална инфраструктура. Те са били различими от околния пейзаж само ако нещо ясно ги е откроявало от
него, но понякога са притежавали и своя свещена територия, която дори е била обозначавана
със специални гранични знаци. Посещавани са периодично или без определена периодичност
и там вярващите общуват с божествата без посредничеството на свещенослужители. Извършваните ритуали може да оставят, но може и да не оставят материални следи. В редки случаи
дадено култово място е можело да се развие в светилище (Burkert 1985, 24–28; Polignac 1995,
16, 19; Pedley 2005, 39; Haupt 2010, 42–113; Horster 2010, 439–440, 454–455; Rüpke 2018, 65,
229).
От представените теоретични бележки е видно, че „най-неутрален” термин за определение на конкретен култов обект е „светилище”. Поради тази причина, в случаите, когато няма
други указания, би трябвало да се употребява именно той.
Само в един паметник сред произхождащия от района епиграфски материал се съдържа
конкретно антично терминологично определение – в надпис от м. Смесите край с. Кошов, в
който се говори за възстановяване на рухнал от старост templum, посветен на Диана Плестрензис (Velkov 1974, 152–153; 1980, 56–57).
При отсъствието на археологически проучвания, разпознаването на даден обект като
„култов” не винаги е лесно, нито сигурно. Поради това, в съвременната литература са предложени комплекси от специфични критерии, целящи максимална точност на идентификацията (Кузьмина 2011, 33–41; Вълчев 2015, 10–16; Renfrew 1985, 19–20; Pilafidis-Williams 1998,
124–125; Prent 2005, 19). Като най-важен сред тях се изтъкват данните на писмената традиция,
следвани от местоположението, запазените архитектурни останки и намерените там находки.
За най-обективни сред находките се считат посветителните надписи (лапидарни и графити),
предметите с безспорно вотивно или ритуално предназначение и следите от жертвоприношения.
За съжаление, посочените критерии са трудно и само отчасти приложими за целите на
тази работа. На първо място, античните извори не предлагат никаква информация за религиозно-култовия живот в изследвания регион през римската епоха. На второ място, сведенията за
постройки и други структури с възможна култова идентификация са крайно оскъдни и лишени от конкретика, като нито в един от случаите няма безспорно потвърдени данни за съществуването на строителен паметник от ордерен тип с архитектурна декорация. На трето място,
местоположението на дадени останки би могло да се приеме като довод за отъждествяването
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им с култов обект само когато те са с изолирано положение в селищната система и задължително при наличие там на подемен археологически материал от религиозно-култово естество.
При сегашното състояние на проучванията, главен критерий за разпознаване и приблизителна локализация на култовите места от римската епоха в Поломието се явява местонамирането на паметници на вотивната пластика, включваща основно оброчни плочки, в по-малка
степен статуетки и в съвсем ограничено количество – стационарни жертвеници. Концентрацията на такива материали в ограничено пространство категорично свидетелства за съществуването на обект с култово предназначение. Единичните находки също биха могли да са указание
за местоположението на подобни обекти, които все още крият своите тайни. Това може да се
приеме за сигурно в случаите, когато става дума за масивни жертвеници. Отделна оброчна
плочка, намерена на територията на селищна структура, би могла да принадлежи към интериорната украса на обикновен дом или да произхожда от домашно светилище, но наличието върху плочката на епиграфско посвещение, особено когато то съдържа и името на адресант, може
би трябва да се тълкува по-скоро като указание, че тя е била дарена в обществен култов обект.
Местоположението, размерите и устройството на домашните светилища през античната
епоха не са установени от никакви регламенти. Като основен критерий за тяхното разпознаване се счита присъствието на дадено място в чертите на дома на структури и артефакти с подчертано култово-магическо предназначение (стационарни жертвеници от различен вид, миниатюрни преносими жертвеници, статуетки, специфични керамични съдове) (Масленников
1999, 126–127; Зинько 2007, 79–80; Крапивина 2012, 182–204; Burkert 1985, 29–30; KaufmannHeinimann 2007, 188–201; Rüpke 2018, 250–261). Локализирането на подобни обекти в селищата по подемен материал е невъзможно, а само след провеждане на системни археологически
разкопки.
Идентификацията на почитаните на дадено място култове и определянето на водещия
сред тях се основава предимно на анализ на епиграфските и иконографски свидетелства, но
съществено внимание заслужават и останалите вотивни дарове, тъй като определени категории от тях позволяват свързването им с конкретно божество (Rouse 1902, 374).

ІІІ. Обекти по поречието на р. Черни Лом
С. Марчино, Търговищко
Със с. Марчино се свързва един фрагмент от анепиграфска оброчна плочка с изображение на Тракийския конник от тип А (ССЕТ ІІ/2, № 536). За нейно местонамиране се посочва
„коритото на Голяма река в село Кючук [сега Марчино, Търговищко]”, но се предполага, че
тя вероятно произхожда „от едно светилище върху възвишение край село Хасанфакъ [сега
Камбурово, Омуртажко], недалеч от десния бряг на същата река” (Kacarov 1927, 320; Kazarow
1938, Nr. 107). Представената информация е напълно необяснима от гледна точка на географските реалности, защото Камбурово се намира на повече от 16 км южно от Марчино, а найблизката до Марчино част от долината на Голяма река отстои на повече от 8 км югозападно от
него, докато през селото протича р. Дермен дере (десен приток на Черни Лом).
В землището на Марчино са локализирани две антични селища, ситуирани съответно на
0,8 и 2,5 km северно от селото (Станев и др. 2005, 17; Атанасов 2007, 82) (обр. 2.1). От първото от тях произхожда колективна монетна находка, укрита във връзка с готското нашествие
от 250–251 г. (Върбанов, Иванов 2014, 349; Varbanov, Rusev 2016, 107–125). Пак с него (в м.
Черкезликя) е свързано и едно неясно съобщение за намерени „две плочи с надпис” (Димитрова-Тодорова 2006, 117).
Оброчната плочка от Марчино е датирана в първата половина на ІІІ в. (ССЕТ ІІ/2, 48).
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Обр. 2. Обекти на култова обредност по поречието на р. Черни Лом: 1. Марчино (Легенда: 1. Култов
обект; 2. Синхронно селище); 2. Априлово – възвишението Керчана (поглед от югозапад); 3. Априлово
– крепостта Мънастиръ (по Шкорпил 1914, 13, обр. 5); 4. Априлово – оброчна плочка с посвещение
на Ἥϱος Στουϱουλέος (по Добруски 1894, 87-88, № 55); 5. Априлово (Легенда: 1. Култов обект; 2.
Синхронно селище);
Fig. 2. Sites with cult activity along the Cherni Lom river: 1. Marchino (Legend: 1. Cult site; 2. Synchronous
settlement); 2. Aprilovo – the Kerchana Height (view from southwest); 3. Aprilovo – the fortress Мънастиръ
(after Шкорпил 1914, 13, fig. 5); 4. Aprilovo – votive tablet with dedication to Ἥϱος Στουϱουλέος (after
Добруски 1894, 87-88, no. 55); 5. Aprilovo (Legend: 1. Cult site; 2. Synchronous settlement)

Обстоятелствата на нейното намиране не позволяват тя да бъде отнесена към предполагаемо обществено или домашно светилище. Възможно е край реката, в близост до синхронно селище, да
е съществувало някакво обособено култово място, където паметникът да е бил поднесен в дар.
C. Априлово, Търговищко
Обектът се намира на около 1,4 км северно от с. Априлово, в чертите на крепостта Мънастир, заемаща югозападната част на възвишението Керчана/Киричен баир (384,6 m) (Шкорпил 1914, 14, 156) (обр. 2.2–3). Доскоро крепостта се считаше за „късноантична“ (Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 16), но последните проучвания установиха, че фортификационните
останки върху възвишението се отнасят към три различни епохи – късножелязна, средновековна (ІХ–ХІІ в.) и самия финал на османското владичество в българските земи (1877–1878 г.)
(Торбатов, Стоянов 2011, 539). Култовият обект от римската епоха възниква върху необитаван
тогава терен, разположен в близост до северозападния ъгъл на отдавна изоставеното по онова време обширно укрепление от късножелязната епоха. Най-близкото регистрирано досега
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синхронно селище е разположено на около 0,4 км на юг-югоизток, върху склона на Керчана/
Киричен баир (Шкорпил 1914, 74) (обр. 2.5). Има сведения и за още две селища от римската
епоха в землището на Априлово (в м. Огледалото и м. Гробището), но точното им местоположение не може да се установи (Станев и др. 2005, 6; Атанасов 2007, 29).
В топографски план, обектът е разположен върху равна тераса в югозападната част на
платовидното било на възвишението. От мястото се открива широк обзор, ограничен само на
североизток. През 1873 г. местни жители разкопали тук останки от „едно изгоряло здание”,
сред които намерили множество цели и фрагментирани оброчни плочки (Шкорпил 1914, 156).
Археологически проучвания не са провеждани, но през 2010 и 2012 г. са извършени теренни
обходи.
Липсват данни за плана и размерите на постройката, но на приложената към описанието
скица тя е изобразена като квадратна, със страни с дължина по около 25 крачки, ориентирани
по световните посоки (Шкорпил 1914, 13, обр. 5.А) (обр. 2.3). Въз основа на сведението за
масивно опожаряване се допуска, че постройката е била изградена от дървен материал (Шкорпил 1914, 156), но това са по-скоро следи от нейната изгоряла и рухнала дървена покривна
конструкция.
Обектът следва да се определи като светилище с изолирано местоположение в селищната система.
При първоначалното разкопаване на постройката са били намерени 15 цели и неизвестен брой фрагменти от други оброчни плочки. Паметниците били раздадени от намервачите
на различни лица (Шкорпил 1914, 156). Две оброчни плочки, с изображения съответно на Тракийския конник и на Херакъл, попаднали впоследствие в Разградското окръжно управление
(Шкорпил 1914, 14), но по-нататъшната им съдба е неизвестна. Трета оброчна плочка, също
с изображение на Тракийския конник, била предадена в Народния музей в София. Тя е публикувана за пръв път от В. Добруски (Добруски 1894, 87–88, № 55) и често е коментирана в
по-късни работи (Тодоров 1928, 203, № 353; Kazarow 1938, Nr. 64; IGBulg II, 765; CCET II/2,
№ 539; Oppermann 2006, 137) (обр. 2.4). Плочката представя Тракийски конни к тип В в скок
напред с копие, без никакви други подробности. Релефът е плосък и изчистен. На горната и
долната рамки има надпис, съдържащ посвещение на Тракийския конник от посветител с две
тракийски имена: Ἥϱωι Στουϱουλεῳ Σαικιϑης Ζουϱηους εὐχὴν ἀνέϑηκεν μετά----. Датировката на
паметника се отнася към ІІІ в. (Геров 1952–1953, 389, № 599).
Сред руините са били намерени два статуарни вотивни паметника от тази група. Единият от тях е статуетка на Ерос, която в края на ХІХ в. е била съхранявана в Разградското окръжно управление (Шкорпил 1914, 14). Другият паметник е постъпил в Народния музей в София
и е обнародван от К. Шкорпил (Škorpil 1894, 195, № 61), с множество позовавания в по-късни
публикации (Добруски 1907, 133; Тодоров 1928, 203, № 354; Kazarow 1938, Nr. 65; IGBulg II,
766; CCET II/2, № 540; Oppermann 2006, 64). Представлява постамент от статуарна група на
Тракийския конник с гръцки посветителен надпис: Ἥϱωι Στου[ρουλεῳ] Μουκιαν[ὸς---]. Датировката се определя в ІІІ в. (Геров 1952-1953, 389, № 600).
И двата публикувани епиграфски паметника от светилището съдържат посвещения на
Тракийския конник с непознатия от друго място епитет Στουϱουλέος. С основание се предполага, че те са отправени към местния бог-покровител (Гочева 2004, 8).
Светилището при Априлово е било посветено на Тракийския конник. Оброчната плочка
на Херакъл и статуетката на Ерос показват почитането и на други култове, но не ги определят
като водещи. Според датировката на оброчните паметници, светилището вероятно е съществувало през ІІ–ІІІ в. и е престанало да функционира в резултат на стихиен пожар.
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Обр. 3. Обекти на култова обредност по поречието на р. Черни Лом: 1. Славяново (Легенда: 1.
Култов обект; 2. Синхронно селище); 2. Сеячи – селищна могила Демирли юк; 3. Славяново – оброчна
плочка (по Овчаров 1970, 10); 4. Сеячи – оброчна плочка (по ССЕТ ІІ/2, № 545); 5. Сеячи (Легенда: 1.
Култов обект; 2. Синхронно селище); 6. Медовина (Легенда: 1. Култов обект; 2. Синхронно селище)
Fig. 3. Sites with cult activity along the Cherni Lom river: 1. Slavyanovo (Legend: 1. Cult site; 2.
Synchronous settlement); 2. Seyachi – tell Demirli yuk; 3. Slavyanovo – votive tablet (after Ovcharov
1970, 10); 4. Seyachi – votive tablet (according to CCET II/2, № 545); 5. Seyachi (Legend: 1. Cult site; 2.
Synchronous settlement); 6. Medovina (Legend: 1. Cult site; 2. Synchronous settlement)

C. Славяново, Търговищко
От селското землище е известен само един вотивен паметник – оброчна плочка с изображение на Зевс (Овчаров 1970, 10). Върху долната рамка частично е запазен гръцки посветителен надпис от романизирания тракиец Πό(πλιος) Αἴλ(ιος) Ροιμητα[λκης] (IGBulg. V, 5276),
чиито имена свидетелстват за придобиване на римско гражданство във времето на император
Хадриан и позволяват датировката на паметника да бъде отнесена още към средата на ІІ в.,
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към което насочват и високото качество и стилистични особености на релефа (обр. 3.3). Посветителният надпис показва, че оброчната плочка не е била предназначена за домашна употреба, а е била дарена в светилище. В публикацията не е посочено точното местонамиране
на паметника, но по-късно то се свързва със селището от римската епоха, регистрирано в м.
Кору арасъ, на 2 km североизточно от Славяново (Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 67, №
357; Станев и др. 2005, 21; Атанасов 2007, 104) (обр. 3.1). През 1967 г. тук е била намерена
колективна находка от 1032 бронзови монети от ІІ-ІІІ в., отсечени в различни провинциални
монетарници (Герасимов 1969, 234). Счита се, че съкровището е било депонирано във връзка с варварското нашествие от 245 г. или 248 г. (Върбанов 2009, 29). Съобщава се и за ясно
очертаващи се на територията на селището основи от квадратна постройка със страни по 11
м, градена от големи каменни блокове (Димитрова-Тодорова 2006, 167). Не е изключено това
да са останки от храм, който, както и самото селище, вероятно са престанали да съществуват
около средата на ІІІ в.
C. Медовина, Поповско
От землището на с. Медовина произхождат 3 оброчни плочки с изображение на Тракийския конник. Две от тях са от тип В (CCET II/2, № 542–543; Гочева 2004, 6–7), а третата – от
тип С (CCET II/2, № 544). Датировката им се поставя в първата половина на ІІІ в. Две оброчни
плочки са с гръцки посветителни надписи (IGBulg. II, 763; IGBulg. V, 5275), като адресантите
са лица с тракийски произход – Ζειτϱαλις и Μουϰατραλι[ς] (Дана 2015, 146). В едната от тях
(CCET II/2, № 542; IGBulg. II, 763), въпреки представения конвенционален образ на Тракийския конник, посвещението е отправено към Κύϱιος Ἀσκληπιός (Kazarow 1938, Nr. 88).
Трите оброчни паметника от района на Медовина свидетелстват за съществуването някъде там на светилище. Точното местонамиране на два от тях не е посочено в първичната
публикация (Овчаров 1970, 9), но впоследствие е установено – в м. Новите лозя (Гочева 2004,
6; Oppermann 2006, 136). За третата оброчна плочка, която е известна още от края на ХІХ в.
(Добруски 1896, 423–424; Kazarow 1938, Nr. 88), се допуска, че произхожда от същото място
(Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 46; Гочева 2004, 6).
В м. Новите лозя, която се намира на около 2,5 km северозападно от Медовина, е локализирано голямо селище от римската епоха, разположено върху полегат склон, обърнат на изток
(обр. 3.6). С него са свързани множество разнообразни находки от ІІ-ІІІ в. (Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 45–46, № 222; Станев и др. 2005, 17; Атанасов 2007, 83; Събев 2009а, 11).
Оттам са и три колективни находки от бронзови монети, укрити около средата на ІІІ в. (Герасимов 1940–1942, 284; 1963, 259; Върбанов 2009, 27; Иванов 2009, 33-43), които показват, че
по това време селището, както и разположеното на неговата територия светилище, вероятно
са престанали да съществуват.
Светилището край Медовина е било посветено на Тракийския конник. За оброчната
плочка с иконография на Тракийския конник, но с посвещение на Асклепий, се приема, че
даряването ѝ може би се дължи на предпочитанието на случаен посетител, тъй като такъв синкретизъм, както и епитетът Κύϱιος, не са характерни за района (Гочева 2004, 7).
C. Сеячи (сега квартал на Попово), Търговищко
От околностите на бившето с. Сеячи (сега квартал на Попово) произхожда фрагмент от
оброчна плочка с частично запазено изображение на Тракийския конник в едикула (ССЕТ ІІ/2,
№ 545) (обр. 3.4). За нейно местонамиране е посочено „градището до селото” (Велков 1925,
253), което се отъждествява с праисторическата селищна могила Демирли юк (ДремсизоваНелчинова и др. 1991, 59, № 300), ситуирана на около 1 км югозападно от селските покрайни-
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ни (Чилингиров 1907, 15–18; Миков 1933, 66) (обр. 3.2). Могилата е била многократно разкопавана още по време на османското владичество и след Освобождението, а повърхността ѝ е
продължила да бъде обработвана и в началото на ХХ в. (Чилингиров 1907, 16). Въпреки това,
дори и в най-ново време върху нея личат останки от градежи от камък с хоросан, смесен със
счукана тухла, които се отнасят към античната епоха (Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 59;
Атанасов 2007, 20–21).
Оброчната плочка е с гръцки посветителен надпис, запазеното от който свидетелства, че
е била дарена от високопоставен градски магистрат (ἀρχιερεὺς καὶ πρωταρχῶν) на Никополис
ад Иструм (IGBulg. II, 764). Паметникът се датира в края на ІІ в. (ССЕТ ІІ/2, 53) и се счита,
че е бил произведен в някое от градските ателиета (Oppermann 2006, 138). Той изглежда е бил
специално донесен, за да бъде посветен в храма (или светилището?), чиито останки могат с
голяма вероятност да се отъждествят с регистрираните върху селищната могила Демирли юк
антични градежи. Според някои учени, изображенията върху оброчни плочки на божества в
едикула, както е в случая, свидетелства за съществуване на храмове на техния култ на съответното място (Tudor 1969, 66, 69; Iconomu, Chiriаc 2007, 278–279).
В м. Коджа дере, на север-северозапад от Сеячи и североизточно от селищната могила, е
локализирано антично и средновековно селище (Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 60, № 304;
Атанасов 2007, 21) (обр. 3.5), за което се отнася и едно старо сведение за намирани там римски
бронзови монети на Никополис ад Иструм и Марцианопол (Шкорпил 1914, 75). Храмът (или
светилището?) върху селищната могила със сигурност имат отношение към това селище.
C. Ковачевец, Търговищко
В научната литература е писано много за „светилището” край Ковачевец, като в публикациите съвсем механично се обединяват всички известни сведения за находки с култов характер от околностите на селото. В действителност, информацията се отнася за два различни
и съвсем ясно разграничими култови обекта. Освен това, публикуваните резултати от археологическите проучвания в селското землище през последните две десетилетия дават възможност
с голяма вероятност да бъде идентифициран още един езически култов комплекс.
Ковачевец 1
В досегашните изследвания местоположението на обекта неправилно се свързва със селището от римската епоха, разположено на около 1,5 km северозападно от с. Ковачевец (Тодоров 1928, 111; Kazarow 1938, Nr. 106; CCET II/2, 57; Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 39, №
158; Дончева 2000, 193; Гочева 2004, 8; Oppermann 2006, 135). Грешката се дължи на посоченото в първичната публикация на паметниците сведение, че те са били намерени в м. Юртлук
до с. Ковачевец, където имало останки от старо селище и гробища (Добруски 1894, 88). Двадесет години по-късно, въз основа са свои много по-ранни теренни наблюдения2, К. Шкорпил
пояснява, че местонамирането на тези оброчни плочки е неправилно отбелязано в инвентарната книга на Народния музей и че те в действителност произхождат от „едно изгоряло здание”

2 Съчинението К. Шкорпил „Описъ на старините по течението на река Русенски Ломъ” е издадено през
1914 г., но то съдържа информация за представените обекти, събрана от автора на терен през 1887 и 1892 г. и доуточнена през 1912 г., което е изрично отбелязано в предговора на цитираното съчинение (с. 2). От това следва, че
К. Шкорпил е разполагал с точни сведения за мястото и обстоятелствата около намирането на коментираната тук
находка от оброчни плочки вероятно още преди тя да постъпи в Народния музей в София и поне 2 години преди да
бъде публикувана от В. Добруски. С това се обяснява и много конкретната бележка на К. Шкорпил (на с. 157 в посоченото съчинение), че в инвентарната книга на музея плочките са отбелязани като произхождащи от местността
„Юртлук” до с. Ковачевец.
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в крепостта (?) Калокоч кале (Шкорпил 1914, 157). За тази крепост засега няма никакви други
данни, но местоположението ѝ е много точно отбелязано на извадка от топографска карта
(Шкорпил 1914, 22-23, обр. 15) и се определя на 3,6 км север-северозападно от с. Ковачевец
(обр. 4.1). Непосредствено на изток, на другия бряг на реката (в м. Юртлуко и м. Башчалъко,
които се отнасят към землището на с. Паламарца), е регистрирано селище от римската епоха
(обр. 4.2), върху чиито развалини през периода на Второто българско царство и в началото на
османското владичество е съществувало селото Калокоч/Калакоч – пряк предшественик на
сегашните Ковачевец и Паламарца (Събев 2009б, 10, 13–20).
Според приложената схема, крепостта Калокоч кале е заемала края на малък полуостров, оформен между долината на р. Калокоч дере и един страничен дол, вливащ се в нея от
запад (Шкорпил 1914, 22–23, фиг. 15). Теренът е с изявен наклон от юг-югозапад на север-североизток.
Обектът не е археологически проучван. Липсват данни за плана и размерите на постройката, но се отбелязва, че тя е престанала да съществува вследствие на опожаряване (Шкорпил
1914, 157). Предвид находките, тя трябва да бъде отъждествена със светилище, разположено
в периферията на синхронно селище. Не е изключено преградата (зид? вал?), която е отграничавала края на полуострова откъм южната страна, да не е била крепостна стена, а теменос на
светилището. „Дължината” на крепостта (светилището?) е определена на 150 крачки, без да е
ясно дали размерът се отнася до оста север-юг или запад-изток (Шкорпил 1914, 23).
В развалините на постройката заедно са били намерени 5 оброчни плочки с изображение
на Тракийския конник, три от които през 1890 г. са попаднали в колекцията на Народния музей
в София (Шкорпил 1914, 157). Впоследствие те са публикувани от В. Добруски (Добруски
1894, 88–89, № 57–59). В тази работа фигурира още един подобен паметник от с. Ковачевец,
постъпил в музея няколко години по-рано, за който се посочва, че произхожда от същото място
(Добруски 1894, 89, № 59b). През следващите четири десетилетия стават известни още две оброчни плочки на Тракийския конник от землището на с. Ковачевец (Kalinka 1906, 184, Nr. 211;
Кацаров 1934, 46). Тяхното точно местонамиране не е известно, но в сегашните публикации
единодушно се приема, че те са от същото светилище (Дончева 2000, 193–197; Гочева 2004, 10;
CCET II/2, 57). Поне за едната от тях (Kalinka 1906, 184, Nr. 211; Kazarow 1938, Nr. 549; CCET
II/2, № 557) това твърдение е напълно погрешно, тъй като отново К. Шкорпил по-късно уточнява, че тя е намерена в крепостта Ковачовешко кале, отстояща на 3,4 км изток-югоизточно от
с. Ковачевец (Шкорпил 1914, 17). Неизвестният произход на другата плочка също поставя под
съмнение връзката ѝ със светилището в Калокоч кале, тъй като с не по-малки основания тя би
могла да се разглежда като принадлежаща към инвентара на другото сигурно светилище от
римската епоха в района на Ковачевец – това на територията на Ковачовешко/Ковачевско кале.
Четирите публикувани оброчни плочки със сигурен произход от Калокоч кале (от общо
5 или 6) са анепиграфски. Според иконографските си особености, те принадлежат към типове
А и В (CCET II/2, № 552–555). Датировката им се поставя в границите на първата половина на
ІІІ в., а за една от тях се допуска и по-ранна – в края на ІІ в. (CCET II/2, № 552).
Светилището Ковачевец 1 със сигурност е било посветено на Тракийския конник. То е
съществувало през ІІ-ІІІ в., а краят на функционирането му е свързан с пожар.
Ковачевец 2
Обектът не е точно локализиран. Според концентрацията на намерения оброчен материал, той най-вероятно е бил разположен някъде на територията, заета по-късно от крепостта
Ковачовешко/Ковачевско кале, която се намира на 3,4 km изток-югоизточно от с. Ковачевец.
Крепостта е била построена през първата четвърт на ІV в. върху обширна равна тераса, заема-
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Обр. 4. Обекти на култова обредност по поречието на р. Черни Лом: 1. Ковачевец 1 (по Шкорпил
1914, 22-23, фиг. 15); 2. Ковачевец 1 (Легенда: 1. Култов обект; 2. Синхронно селище); 3. Ковачевец
2 – естампаж на надпис върху жертвеник, посветен на бог Магутис (по Кацаров 1926-1927, 98); 4.
Ковачевец 2 (Легенда: 1. Култов обект; 2. Синхронно селище)
Fig. 4. Sites with cult activity along the Cherni Lom river: 1. Kovachevets 1 (after Шкорпил 1914, 22-23,
fig. 15); 2. Kovachevets 1 (Legend: 1. Cult site; 2. Synchronous settlement); 3. Kovachevets 2 – printing
of inscription on an altar dedicated to the god Magutis (after Кацаров 1926-1927, 98); 4. Kovachevets 2
(Legend: 1. Cult site; 2. Synchronous settlement)

ща ъгъла на запад от сливането на реките Чепез дере и Ерек дере (Rusev 2007, 140). Непосредствено на северозапад от нея, в м. Чепеза, е регистрирано голямо селище от римската епоха
с некропол (Шкорпил 1914, 75; Овчаров 1984, 36; Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 39, №
159) (обр. 4.4). Мястото представлява важен кръстопът, където са се съединявали пътищата от
Марцианопол и Дуросторум за Никополис ад Иструм. Предполага се, че тук е съществувала
и пътна станция (Шкорпил 1905, 471; 1914, 17; Дончева 2002а, 220–221). Култовият обект е
възникнал в близко съседство с пътното трасе и изглежда е обслужвал както самото селище,
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така и участниците в пътния трафик. В типологическо отношение той може да бъде определен
като светилище.
В по-ранна своя публикация К. Шкорпил най-общо съобщава, че в развалините на крепостта се намират изображения на Тракийския конник (Шкорпил 1905, 472). По-късно той
уточнява информацията до два конкретни паметника – една анепиграфска оброчна плочка,
представена с размери (0,175 × 0,18 m), но без описание (Шкорпил 1914, 17), и вече публикувания по това време от Е. Калинка фрагмент от релеф с частично запазен латински надпис:
----P]r[i]mus purpu[r(arius)] (Kalinka 1906, 184, № 211). Плочката е от тип В, със запазена само
част от ловната сцена (Kazarow 1938, Nr. 549; CCET II/2, № 557). Посветителят е ръководител на бояджийска работилница с известна степен на романизация (Гочева 2004, 10). Според
Б. Геров той е занаятчия, който е обслужвал един по-голям район (Геров 1952–1953, 311) и е
възможно да е оставил посвещението при някое от своите пътувания (Герасимова 2011, 66).
Паметникът е с непрецизирана датировка в ІІІ в. (CCET II/2, № 557).
През 1927 г. в Ковачевско кале е намерен фрагмент от оброчна плочка на Кибела (Велков 1928-1929, 377; Кацаров 1934, 44-45) с частично запазен посветителен гръцки надпис: ...
δωρος Βα-/…ος εὐχήν (IGBulg II, 760). Допуска се, че посветителят е от малоазийски или тракийски етнически произход, но с изразена степен на елинизация (Дончева 2000, 200). Според
други, запазеното от името е недостатъчно за никакви възстановки (Герасимова 2011, 67). Б.
Геров отнася датировката на паметника към ІІІ в. (Геров 1952–1953, 388, № 592).
С неизвестно местонамиране в „околността на Попово” е единственият известен засега
жертвеник, посветен на бог Магутис (Кацаров 1926–1927, 97–99; Kazarow 1926, 136–137).
Според първия издател, паметникът „почти сигурно” произхожда от „римската крепост” (в
българския вариант: „римското селище”) при с. Ковачевец, което единодушно се приема в
научната литература, макар за това да няма никакви доказателства. Паметникът представлява
четиристранна варовикова ара, върху лицевата страна на която се чете латински надпис: Deo
Maguti / pro salute f/ratrorum / Iul(ius) Herculan(us) / aram ex vo/to posuit (обр. 4.3). Надписът
съдържа първото и все още единствено споменаване на Магутис, считан най-вероятно за келтски бог (Кацаров 1926–1927, 99; Тодоров 1928, 134; Kazarow 1926, 137). Според едно ново
четене, последните две букви от първия ред не са -ti, а -di, и това се интерпретира като възможност за по-скоро малоазийска, а не келтска идентификация на божеството, което би могло
да е градски закрилник – примерно на Μάγουδα в Месопотамия или Μάγυδος в Памфилия
(Герасимова 2011, 67–68). Формулата pro salute fratrorum също се интерпретира по различен
начин – за здравето на членовете на култово сдружение (Дончева 2000, 200) или за здравето на
братята на посветителя (Герасимова 2011, 68). Имената на посветителя не позволяват сигурно
определяне на неговия етнически произход. Датировката на паметника е във времето на Северите (Геров 1952–1953, 387, № 572).
От землището на с. Ковачевец произхождат още два култови паметника. Единият от
тях е бил намерен в миналото в м. Чепез-дере, която съответства на долината на едноименната малка река и се простира непосредствено на северозапад от Ковачевско кале. На левия
бряг на същата река е разположено селището от римската епоха, явяващо се пряк предшественик на късноантичния укрепен център. Паметникът представлява глава от мраморна статуя. Първоначално тя е приета за изображение на Зевс (Велков 1926-1927, 316), но няколко
десетилетия по-късно е правилно идентифицирана с Асклепий (Дремсизова-Нелчинова 1965,
46–47). Стиловите особености на изпълнението предполагат датировка в периода от началото
до средата на ІІІ в. (Дремсизова-Нелчинова 1965, 47; Дончева 2000, 199). Вторият паметник
също е посветен на Асклепий, но е оброчна плочка, а точното ѝ местонамиране е неизвестно
(Овчаров 1970, 10). Върху рамката ѝ е запазен посветителен надпис на гръцки език: [Κυ]ϱί[ῳ
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Обр. 5. Обекти на култова обредност по поречието на р. Черни Лом: 1. Ковачевец 3 (Легенда: 1.
Култов обект; 2. Синхронно селище); 2. Ковачевец 3 (по Стойков 2010, 22, обр. 15); 3. Ковачевец 3 (по
Стойков 2010, 15, обр. 11); 4. Ковачевец 3 (по Дончева 2002а, 226, обр. 4); 5. Ковачевец 3 (по Стойков
2010, 16, обр. 22)
Fig. 5. Sites with cult activity along the Cherni Lom river: 1. Kovachevets 3 (Legend: 1. Cult site; 2.
Synchronous settlement); 2. Kovachevets 3 (according to Стойков 2010, 22, fig. 15); 3. Kovachevets 3 (after
Стойков 2010, 15, sample 11); 4. Kovachevets 3 (after Дончева 2002a, 226, fig. 4); 5. Kovachevets 3 (after
Стойков 2010, 16, fig. 22)

Ἀσ]κληπ[ιῷ]/ Λ(oύκιoς) Μoυκι[ανός] (IGBulg V, 5274), отправен от романизиран трак (Дончева
2000, 197). Паметникът се датира в ІІІ в. (Дана 2015, 146).
За принадлежността на двата култови паметника на Асклепий от землището на Ковачевец към светилището на територията на бъдещото Ковачевско кале няма никакви данни.
Според вотивната пластика, в него са били почитани различни култове – на Тракийския конник, Кибела, а евентуално и Магутис (Магудис?). Ограниченият брой паметници не позволява
определяне на водещия сред тях. Разнообразието от почитани божества се обяснява с крайпътния характер на светилището и смесения етнически състав на населението на разположеното
в непосредствено съседство селище, сред което е имало романизирани провинциали и гръкомалоазийски преселници (Герасимова 2011, 64–68). Изказано е предположение, че светилището е било посветено на здравеносно божество (Герасимова 2011, 68).
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Светилището Ковачевец 2 престава да съществува преди изграждането на Ковачевско
кале през първата четвърт на ІV в. В миналото и по време на археологическите проучвания на
територията на крепостта са намирани без съответен контекст немалко монети от предходната
епоха, обхващащи времето от Фаустина Млада до Карин (Стойков 2010, 35). Тук е намерена и
бронзова лампа от ІІ-ІІІ в. (Овчаров 1966, 41–42). Тези материали може би са по някакъв начин
свързани със светилището и очертават неговото функциониране в периода ІІ-ІІІ в.
Ковачевец 3
При археологическите разкопки в периода 1998-2001 г. във вътрешността на крепостта
Ковачевско кале са проучени две постройки с правоъгълен план и еднаква ориентация (изтокзапад), които отстоят на около 6 m една от друга (обр. 5.4). Северната от тях е със значително по-малки размери от южната (Дончева, Стойков 1999, 73; 2001, 89–90; Дончева, Стойков
2002, 95; Дончева 2002а, 222–223; Стойков 2010, 25–28; Rusev 2007, 139). Малката постройка
се интерпретира от проучвателите като езическа култова постройка/храм (Дончева, Стойков
2001, 90; Стойков 2010, 25). За предназначението на другата сграда не е изказано мнение, но
нейният много специфичен план напълно съответства на каноните на античната храмова архитектура и също предполага култова интерпретация.
Комплексът е издигнат на равен терен и се намира приблизително в централната част на
западната половина от укрепената територия, на около 70 m югоизточно от западната порта на
крепостта (обр. 5.2).
Малката постройка е с външни размери 4,60 на 2,80 m (обр. 5.3). Стените ѝ са изградени
от обработени камъни, споени с розов хоросан, и са запазена в суперструкция на височина
0,30 – 0,45 m. Дебелината на северната и южната стена е около 0,60 m, на западната къса стена
1,50 m. Цялата източна страна е заета от вход, който е бил оформен чрез 3 стъпала от големи и
прецизно обработени каменни блокове. Постройката е притежавала богата архитектурна декорация (корнизи, касетиран таван), а стените ѝ са били облицовани със специално изработени
за целта тухли „с дръжки”. Във вътрешността не са открити никакви находки (Дончева, Стойков 1999, 73; Дончева 2002а, 223). Постройката се интерпретира като храм, в който не влизали
богомолци, а била поставена само статуя на почитаното божество (Стойков 2010, 25). Предвид
малките размери, това обяснение е напълно приемливо, но в такъв случай тя със сигурност
трябва да бъде определена като едикула.
Голямата постройка е с външни размери 13,90×8,10 m и дебелина на зидовете около 0,70
m. Тя е двуделна (обр. 5.5). Двете ѝ помещения са с еднаква широчина от 6,60 m, като западното е с дължина по надлъжната ос 8,65 m, а източното – 3,50 m. Зидовете са градени от добре
обработени каменни блокове, споени с хоросан, примесен със счукана тухла. Суперструкцията им е запазена на височина до 1,20 m, като до това ниво вътрешността и на двете помещения
е била запълнена веднага след построяването с жълтеникава стерилна глина. Постройката е
имала покрив от керемиди. Подът във вътрешността ѝ се е намирал над това ниво (Дончева,
Стойков 2001, 90; Дончева, Стойков 2002, 95; Дончева 2002а, 223; Стойков 2010, 27–28), т. е.
на повече от 1,20 m над античния терен по време на нейното изграждане и функциониране.
Този факт, както и представените конструктивни особености, ясно показват, че проученият
градеж всъщност представлява подиум, над който се е развивала самата сграда. Това напълно
обяснява отсъствието на находки по време на разкопките, както и несигурността на проучвателите по въпроса относно местоположението на входа на сградата, който те допускат да
е бил от южната страна. По време на разкопките е разкрит масивен градеж, долепен на фуга
от външната страна на източния зид на постройката. Градежът от същите блокове и разтвор,
но малко по-груб и небрежен от този на другите зидове. Той е с дължината на източния зид
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на постройката и широчина 1,80 m, а челата му от север и юг са оформени в равна плоскост с
прилежащите зидове на постройката. Проучвателите го интерпретират като „по-късно укрепване”, но единственото правдоподобно обяснение на тази структура с толкова голяма широчина е, че това са останки от монументално стълбище, водещо към входа на сградата, което
напълно се подкрепя и от публикуваните досега снимки от разкопките на обекта. Планът и
конструктивните особености намират множество близки паралели в култовата архитектура от
римската епоха и първите десетилетия на късноримския период и отъждествяването на сградата с храм е много вероятно. Материални доказателства за това липсват, тъй като в сградата
при проучванията не е бил регистриран не само запазен културен пласт, но и самия неин под.
Вероятното типологическо определение на двете сгради е храмов комплекс, състоящ се
от същински храм и едикула, който е представлявал важна съставка от обществената инфраструктура на новоизградения укрепен център. Статутът на Ковачевско кале през късната античност не е изяснен. Някои го считат за един от т. нар. „нови късноримски центрове” (засега
анонимен) (Динчев 2009, 424–426), а според други това е новооснован град, който предположително се отъждествява със Зикидева (Olteanu 2007, 66–89).
Двете постройки на комплекса са синхронни. Изградени са в периода между 308 и 324 г.,
върху необитаван през предходния период терен, и принадлежат към първоначалната застройка и оригинален градоустройствен план на новооснования укрепен селищен център Ковачевско кале (Дончева, Стойков 2001, 90; Дончева, Стойков 2002, 95; Стойков 2010, 28). Комплексът вероятно е замислен и е функционирал като култов център на новата селищна структура в
началния период от нейното съществуване (обр. 5.1). При голямата сграда (храм?) е регистриран ремонт след тежко земетресение по времето на император Констанций ІІ. Сградата е унищожена по време на Втората готска война на император Валент и повече не е възстановявана.
C. Паламарца, Търговищко
В научната литература има данни за множество селищни останки от римската епоха и
късноримския период в околностите на Паламарца (Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 58, №
284–286; Станев и др. 2005, 19; Атанасов 2007, 87–89; Събев 2009б, 10). Единствената известна досега оброчна плочка от селското землище (Кацаров 1934, 46-47; CCET II/2, 55, № 548)
е с неизвестно местонамиране и не може да бъде свързана с нито един от тези обекти. Тя е с
изображение на Тракийския конник и съчетава особеностите на типове А и В. От надписа частично са запазени имената на посветителя – тракиеца Δειζεζες Δερ[...], и на едно село – ϰώμη
Βα[δ…] (Кацаров 1934, 47; Дана 2015, 144; IGBulg. II, 761) (обр. 6.3). Епиграфският характер
на дара свидетелства, че паметникът е бил поставен в светилище, което най-вероятно е било
посветено на Тракийския конник и със сигурност се е намирало някъде в околностите на сегашното с. Паламарца. Оброчната плочка се датира в началото на ІІІ в. (CCET II/2, 55, № 548),
което показва, че хронологическите рамки на съществуване на това светилище могат да се
поставят най-общо във ІІ-ІІІ в.
C. Гагово, Търговищко
За местонамиране на единствения известен досега оброчен паметник от селското землище е посочена м. Чатал-тепе (Дечев 1938, 299). Такава местност в землището на Гагово няма
(Димитрова-Тодорова 2006, 37), но южно от селото протича малка река на име Чатал дере, ляв
приток на Черни Лом. На 3 км южно от Гагово, на запад от стока на Чатал дере и Гюрлюшката ряка, е локализирано селище от римската епоха с останки от каменни градежи (обр. 6.1).
Счита се, че въпросният паметник произхожда от неговата територия (Дремсизова-Нелчинова
и др. 1991, 23, № 50; Станев и др. 2005, 7; Атанасов 2007, 39). Оброчната плочка е с изобра-
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Обр. 6. Обекти на култова обредност по поречието на р. Черни Лом: 1. Гагово (Легенда: 1. Култов
обект; 2. Синхронно селище); 2. Гагово – оброчна плочка с посвещение на Heros Ebistithia (по Дечев
1938, 299); 3. Паламарца – оброчна плочка с посвещение (по Кацаров 1934, 47)
Fig. 6. Sites with cult activity along the Cherni Lom river: 1. Gagovo (Legend: 1. Cult site; 2. Synchronous
settlement); 2. Gagovo – votive tablet dedicated to Heros Ebistithia (after Дечев 1938, 299); 3. Palamartsa –
votive tablet with dedication (after Кацаров 1934, 47)

жение на Тракийския конник от тип В (CCET II/2, № 551). Върху горната ѝ рамка е запазено
посвещението Heroni Ebistithia (обр. 6.2). Епитетът не е познат от друго място, но се вписва в
серията теоними с подобни окончания, срещащи се в епиграфски паметници от територията
на Долна Мизия (Dana, Valeriev, Moreau 2017, 161–162). Смисълът му се обяснява като „вечно
сияещ” (Georgiev 1983, 1168).
В литературата се съобщава и за други релефи на Тракийския конник от землището на
Гагово, но няма сведение кога и къде са били намерени и къде се съхраняват (Атанасов 2007,
39).
Вероятният култов обект следва да бъде причислен към категорията на светилищата.
Той е бил разположен на територията или в непосредствено съседство със синхронно селище,
което заема сравнително равна тераса с лек наклон на изток, ограничена от юг и от североизток от две малки рекички. Засвидетелствано е почитането само на Тракийския конник, при
това – с неизвестен от друго място епитет. Светилището е с неустановена хронология в границите на ІІ–ІІІ в.
C. Зараево, Търговищко
Зараево 1
От землището на Зараево произхождат няколко паметника с подчертано култов характер. Два от тях са анепиграфски оброчни плочки на Тракийския конник от тип А. Едната датира от първата половина на ІІІ в. (Овчаров 1970, 9; ССЕТ ІІ/2, № 549), а другата, която е с много
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Обр. 7. Обекти на култова обредност по поречието на р. Черни Лом:; 1. Зараево 2 (Легенда: 1.
Култов обект); 2. Зараево 1 (Легенда: 1. Култов обект; 2. Синхронно селище); 3–4. Зараево 2 –
теренни констатации (архив С. Торбатов.); 5. Кардам (Легенда: 1. Култов обект; 2. Синхронно
селище); 6. Дриново – жертвеник (по Gencheva 2012, 97, № 248); 7. Дриново (Легенда: 1. Култов
обект; 2. Синхронно селище)
Fig. 7. Sites with cult activity along the Cherni Lom river: 1. Zaraevo 2 (Legend: 1. Cult object); 2.
Zaraevo 1 (Legend: 1. Cult site; 2. Synchronous settlement); 3–4. Zaraevo 2 – field observations (archive S.
Torbatov); 5. Kardam (Legend: 1. Cult site; 2. Synchronous settlement); 6. Drinovo – altar (after Gencheva
2012, 97, no. 248); 7. Drinovo (Legend: 1. Cult site; 2. Synchronous settlement)

по-развит иконографски сюжет, е отнесена най-общо към ІІ в. (Gencheva 2012, 46, № 108). Има
сведение и за трета оброчна плочка от Зараево, която някога се е съхранявала в читалището на
Попово, но чието сегашно местонахождение е неизвестно. Тя също е анепиграфска, с изображения на Зевс и Хера (Петров 1980, 18). Следващият култов паметник е мраморна статуетка
на Зевс (Кацаров 1930–1931, 119–120), който сега се отъждествява със Зевс Збелсурд (Дончева
2005а, 349; Лунгарова 2012а, 72–73). Вероятно за част от статуетка или статуарна група се
отнася и едно недостатъчно ясно съобщение за „варовикова поставка с грубо изображение на
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Херакъл” (Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 35).
С информация за местонамирането разполагаме само за последната от представените
находки и за втората от оброчните плочки на Тракийския конник – те произхождат от античното селище, което е заемало западната част от територията на съвременното село Зараево и
се е развивало и в западна посока (Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 34–35, № 122). Същото
селище се споменава и в други работи, където местността е назована Мотикьой (по името на
едно от двете по-стари села, от обединяването на които се е образувало сегашното Зараево)
(Станев и др. 2005, 12; Атанасов 2007, 56). В землището на Зараево са регистрирани още две
селища от римската епоха – в м. Акпунар и в м. Асмалък, съответно на изток и на юг от селото (Шкорпил 1914, 75; Петров 1980, 18; Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 34, № 119–120;
Станев и др. 2005, 11–12; Димитрова-Тодорова 2006, 73; Атанасов 2007, 56), но най-значимо
от трите е първото, на чиято територия са откривани солидни зидове, части от колони, бази и
капители, а в оградите на съвременните дворове се наблюдават вградени архитектурни фрагменти (Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 35; Станев и др. 2005, 11).
Количеството на култовите материали от Зараево може да се приеме като достатъчно
сигурно указание за съществуването тук през римската епоха поне на едно светилище, което
най-вероятно се е намирало на територията на античното селище под западната част на сегашното село. Възможно е то да е било общ религиозен център и за разположените наблизо
синхронни селища (обр. 7.2). Наличните материали не позволяват сигурно определяне на водещия култ.
Зараево 2
На 2,5 km северозападно от Зараево, в м. Балканската чешма, се намира селищна могила от епохата на халколита (Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 34, № 117). Разположена е на
левия бряг на дълбокото дере Раковица, по което тече поток (обр. 7.1). В близост има извор.
Могилата е с елипсовидно очертание (60×30 м), а височината ѝ от източната страна надхвърля
15 м, докато от западната е около 6 m. При теренни обходи през 2009 г. (Торбатов, Стоянов
2010), в един голям иманярски изкоп в най-високата централна част на могилата, в най-горния
пласт непосредствено под хумуса, бяха забелязани множество големи камъни, някои от които
със следи от обработка. Намерени бяха и няколко фрагмента от римска покривна керамика от
двата вида (тегули и имбрици), което показва, че по това време върху могилата е съществувала
някаква постройка (обр. 7.3–4). Мястото е със съвсем изолирано положение в синхронната селищна система. Възможно е и тук, както в редица други случаи, да става дума за култов обект
от римската епоха, издигнат върху праисторическа могила.
C. Кардам, Търговищко
От землището на Кардам произхождат три паметника, свързани с култа на Зевс – фрагмент от оброчна плочка с неговото изображение (Велков 1921–1922, 337; Тодоров 1928, 50;
Кацаров 1934, 44), бронзова статуетка на бога (Гинев 1989, 34; Дончева 2005а, 350) и бронзова
статуетка на орел (Велков 1921–1922, 337). Запазеният гръцки надпис върху горната рамка на
оброчната плочка (IGBulg. II, 762) свидетелства, че тя е била посветена на тракийския вариант
на гръцкия Зевс Керавън и римския Юпитер Фулминатор – Зевс Збелсурд (Дончева 2005а,
345–348; Тенчова 2006, 137). Счита се, че бронзовата статуетка също изобразява него (Дончева 2005а, 349). Точното местонамиране на трите паметника не е посочено в първичните публикации, но сега се допуска, че те произхождат от античното селище в м. Бюлбюл дере, отстоящо
на около 2,5 км югозападно от Кардам (Дремсизова-Нелчинова и др.1991, 37, № 146; Станев,
Атанасов, Станев 2005, 13) (обр. 7.5). Селището е разположено в долина с полегати склонове и
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на много места в него са засечени основи на постройки, градени от ломени камъни и хоросан.
Освен различни други находки, на територията му са намерени 4 монетни съкровища, които
са били укрити при голямото готско нашествие от 250–251 г. (Върбанов 2009, 28–29; Драгоев
2012, 181–214; Димитров, Върбанов 2017, 490–523).
Компактният характер на култовите паметници, както и епиграфското естество на един
от тях, дават основание да се допусне, че някъде на територията на селището в м. Бюлбюл
дере е съществувало светилище, посветено на Зевс Збелсурд. То, както и селището, вероятно
е било унищожено в средата на ІІІ в.
От м. Олуклията край с. Кардам произхожда фрагмент от статуетка на Тракийския конник, датирана в ІІІ в. (CCET II/2, № 546). Местността се намира на около 1,5 км северозападно
от покрайнините на селото. Тук са регистрирани следи от друго антично селище, на чиято
територия са намерени основи на сгради, римска строителна и битова керамика и грънчарски
пещи (Димитрова-Тодорова 2006, 83). Статуетката свидетелства, че култът на Тракийския конник е бил познат и почитан сред жителите на това селище, но, тъй като става дума за единична
анепиграфска находка, не е ясно дали тя е била посветена в светилище, или е украсявала домашен олтар.
C. Дриново, Търговищко
От територията на крепостта Кале Ойнарджа край Дриново произхожда малък варовиков жертвеник с изображение на орел, датиращ от ІІ-ІІІ в. (Дончева 2002б, 568–570) (обр.
7.6). Крепостта е разположена на 2,5 km югоизточно от селото, върху билната тераса на висок
конусовиден връх със същото име Ойнарджа (Шкорпил 1914, 15–16). Нейното изграждане се
отнася към периода на Късната античност, но вероятно е била използвана и през Средновековието (Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 33, № 103; Конаклиев 1997, 73). Няколко по-ранни
находки от това място свидетелстват за човешко присъствие и през римската епоха. Две от тях
са с подчертано култов характер и представляват бронзови статуетки на Аполон (Шкорпил
1914, 16) и на Хермес (Георгиев, Атанасов 1992, 51). Към античните находки от крепостта се
отнася монета на Филип Араб (Димитрова-Тодорова 2006, 65), а някои автори (ДремсизоваНелчинова и др.1991, 33; Станев, Атанасов, Станев 2005, 10–11) причисляват и една оброчна
плочка на Тракийския конник от тип В, датираща от първата половина на ІІІ в. (ССЕТ ІІ/2, №
547), за която в първичната публикация е отбелязано, че местонамирането ѝ е в м. Папарница
(Дремсизова 1965, 13). В действителност, такава местност в землището на с. Дриново няма
(Димитрова-Тодорова 2006, 66–67). В друга работа се споменава не само за един, а за намерени тук „релефи на Тракийския конник”, без обаче да се споменава източника на информация
(Дончева 2002б, 570). Има старо сведение за произхождащи от крепостта „антични камъни”,
които били по-късно пренесени и преизползвани в турските гробища на с. Еленово (Шкорпил
1914, 16), а също така и за „някакви надписи”, изкопани до крепостната порта (Цанев, Григоров 1987, 8–9).
От наличните данни се заключава, че на върха Ойнарджа през римската епоха е съществувало светилище и се допуска, че то е било посветено на Тракийския конник (Дончева 2002б,
570). Идентификацията на водещия култ е допустима, но засега несигурна, поради ограничения брой и голямото разнообразие на вотивните дарове.
Светилището е било по всяка вероятност религиозен център на обширно синхронно
селище, регистрирано в местностите Акчар алтъ и Онката, в североизточното подножие на
върха (Дремсизова-Нелчинова и др.1991, 32–33, № 101–102; Станев, Атанасов, Станев 2005,
10; Атанасов 2007, 49) (обр. 7.7). Селището е било засегнато от някое от варварските нашествия в средата на ІІІ в. (Върбанов, Драгоев 2006, 223–242), но животът в него се е възобновил
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през късноримския период, когато светилището вече е било изоставено, а върху руините им е
била изградена крепост.
Гр. Опака, Търговищко
Опака 1
В североизточната част на Опака, в м. Топлица (Топлица малеси), е локализирано значително селище от римската епоха (Шкорпил 1914, 75; Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 56, №
267; Станев и др. 2005, 18; Атанасов 2007, 109–110) (обр. 8.1). То заема широка и сравнително
равна тераса между левия бряг на Опаченска река и коритото на Черни Лом. От територията на
селището произхождат голям брой находки от ІІ–ІІІ в., някои от които са с подчертано култов
характер. Особен интерес представлява мраморна статуетка на Юнона, върху чиято поставка
има изцяло запазен латински посветителен надпис на Iuno Regina от името на Aur(elius) Valens,
войник от legio I Italica (Добруски 1895, 331–332; CIL III/Suppl. II, 12442). Надписът се датира във времето на Северите (Геров 1952–1953, № 362). Това е единственото самостоятелно
посвещение на тази богиня от територията на Долна Мизия (Лунгарова 2012а, 84; Лунгарова
2012б, 197–198, № 427), а самият паметник е сигурно свидетелство за съществуването на територията на римското селище в Опака на светилище, в което той е бил дарен. През 1975 г.,
при изкопни работи за водоем в района на ремонтния завод до града са намерени фрагменти
от оброчна плочка с изображение на Епона (Гинев 1982, 20–21) (обр. 8.3). При последвалите
тук през 1976 г. спасителни разкопки са разкрити основите на голяма друделна постройка с
правоъгълен план, изградена от камъни на хоросанова спойка (обр. 8.2). Ако се съди по намерените сред нейните останки йонийски и коринтски капители (обр. 8.5–6), сградата е била с
богата архитектонична украса (Гинев 1989, 42, № 62, 64; Дремсизова-Нелчинова и др. 1991,
56; Дончева 2003, 43; Дончева 2005б, 35). Сред находките от нея се откроява един варовиков
жертвеник от края на ІІ – началото на ІІІ в. (обр. 8.4). Той е с вретеновидно тяло върху правоъгълен постамент и с цилиндрична горна част, в която е оформена кръгла вдлъбнатина, а върху
предната му част е изобразена в релеф главата на горгоната Медуза (Дончева 2003, 43–45).
С оглед на регистрирания контекст, описаната сграда може да се отъждестви със светилище
(Дончева 2003, 43; 2005б, 35).
В чертите на античното селище в Опака са намерени множество бронзови статуетки,
изобразяващи популярни божества от гръко-римския пантеон – Зевс, Атина, Аполон, Марс,
Фортуна-Тюхе, (Дончева 2005б, 35–39). Големият им брой се явява като свидетелство за наличието тук на ателие за производство на художествен бронз (Дончева 2003, 43), което може би
е било пряко свързано със светилището. Счита се, че бронзовите статуетки имат аналогично
култово предназначение, както и оброчните плочки (Илиева 2014, 33), но те са били предназначени основно за домашните ларариуми, където всеки, според своите религиозни вярвания и
професия, е давал предпочитание на едно или друго божество (Димитрова-Милчева 2004, 19).
От античното селище в Опака са известни 3 колективни монетни находки (Герасимов
1934, 470; Герасимов 1962, 231; Върбанов 2009, 27; Върбанов, Иванов 2014, 333–358), които
показват, че то, а вероятно и неговото светилище, са престанали да съществуват около средата
на ІІІ в.
Опака 2
На 2,70 km изток-югоизточно от Опака се намира крепостта Иново Калеси (Шкорпил
1914, 18) (обр. 9.3). Тя заема платовидно заравненото било на висок връх (Виновкале/Виновка), който ярко доминира над околността (обр. 9.1). В научната литература крепостта се
определя като „антична и късноантична” (Станев и др. 2005, 18; Атанасов 2007, 110) или само
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Обр. 8. Обекти на култова обредност по поречието на р. Черни Лом: 1. Опака 1 (Легенда: 1. Култов
обект; 2. Синхронно селище); 2. Опака 1 – светилище? (архив РИМ – Търговище); 3. Опака 1 –
оброчна плочка на Епона (архив РИМ – Търговище); 4. Опака 1 – жертвеник (снимка Б. Торбатовa);
5. Опака 1 – йонийски капител (архив РИМ – Търговище); 6. Опака 1 – коринтски капител (архив
РИМ – Търговище)
Fig. 8. Sites with cult activity along the Cherni Lom river: 1. Opaka 1 (Legend: 1. Cult site; 2. Synchronous
settlement); 2. Opaka 1 – sanctuary? (archive RHM – Targovishte); 3. Opaka 1 – votive tablet to Epona
(archive RHM – Targovishte); 4. Opaka 1 – altar (photo B. Torbatova); 5. Opaka 1 – Ionic capital (archive
RHM – Targovishte); 6. Opaka 1 – Corinthian capital (archive RHM – Targovishte)
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като „късноантична” (Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 23, № 51; Димитрова-Тодорова 2006,
127). Обектът не е археологически проучван, но новите теренни изследвания установиха, че
крепостта е била изградена и е функционирала като такава през късножелязната епоха (Торбатов, Стоянов 2010, 635–636; Стоянов 2012, 141–142). Присъствието на ограничено количество
фрагменти от фина лакова провинциално-римска битова керамика от ІІ–ІІІ в., както и сведенията за намерени монети от това време и за честото откриване в чертите на укреплението на
ями с диаметър 1,00–1,20 м, вкопани на 0,50–0,80 m в льоса и запълнени с пепел, животински
кости, черна пръст и натрошена битова керамика, са интерпретирани като указание, че през
римската епоха на мястото на изоставената крепост от късножелязната епоха вероятно е функционирало светилище (Торбатов, Стоянов 2010, 636).
Свидетелство в подкрепа на това предположение е намирането тук на един жертвеник
от римската епоха, предаден в края на 2012 г. в ИМ – Попово3. Жертвеникът е от типа тип
Offering Table (Yavis 1949, 224–226). В силно фрагментиран вид е запазена само част от хоризонталната му плоча (обр. 9.2, 9.4). Тя е с четириъгълен план и дебелина около 0,15 m.
Запазената ѝ дължина е 0,80 m, но в оригинален вид е достигала около 1,05 m, при широчина
0,60 m. В горната повърхност е оформен плитък басейн с широки около 0,06 mхоризонтални
бордюри. Челната страна на жертвеника е заета от релефна украса. Централно място в сцената
заема лице на млад мъж с дълги коси, изобразено анфас. От двете му страни са представени
растителни орнаменти във вид на гроздове и ластари. Жертвеникът без съмнение е свързан с
култа на Дионис. Човешкото изображение разкрива голяма близост в стилистично отношение
с много оброчни паметници от близката и по-далечна околност и предполага датировка на
жертвеника в първата половина на ІІІ в.
Светилището от римската епоха на върха Виновкале/Виновка е с изолирано положение
спрямо селищната система в района от І–ІІІ в. Времето на неговото възникване и продължителността на съществуването му са неясни, но през късноримския период е установено временно възобновяване на обитаването в чертите на укреплението от късножелязната епоха и
се допуска, че останките му са били използвани тогава като рефугиум от околното население
(Торбатов, Стоянов 2010, 636).
C. Горско Абланово, Търговищко
Обектът не е проучван археологически, но за съществуването му свидетелстват няколко
случайни находки. През 2008 г., въз основа на информация от местни жители, местоположението му беше сигурно установено чрез геофизическо изследване. Изключително благоприятните почвени характеристики на терена позволиха на диаграмата доста ясно да се очертае
плана на регистрираната постройка и да се определят приблизителните ѝ размери (обр. 10.3).
Намира се на около 0,25 km северно от стопанския двор на с. Горско Абланово, в м.
Тὸкатлъка. Разположен е в непосредствена близост, но извън обитаваната територия на обширно селище от римската епоха, на около 0,3 m югозападно от него (обр. 10.2). Заема сравнително равен терен върху склон със слаб наклон на север. Мястото отчетливо доминира над
територията на разположеното в съседство антично селище, което е отдавна познато на науката (Шкорпил 1914, 76; Овчаров 1972, 46–55; Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 25, № 70;
Станев 1997, 29–30; Георгиев, Ангелов 2004, 10–16; Станев и др. 2005, 8–9), а през 2007 и 2008
г. беше обект на сондажни археологически проучвания (Торбатов 2008, 55–66; Торбатов, Русев
3 Изкам да изкажа своята благодарност на тогавашния директор на Историческия музей в Попово – г-н
Пламен Събев (†), който любезно ми предостави възможност да се запозная с този важен паметник още в деня,
когато той постъпи в музейната колекция (21.11.2012 г.).
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Обр. 9. Обекти на култова обредност по поречието на р. Черни Лом: 1. Опака 2 (архив С. Торбатов);
2. Опака 2 – жертвеник (детайл) (снимка Б. Торбатова); 3. Опака 2 (Легенда: 1. Култов обект); 4.
Опака 2 – жертвеник (снимка Б. Торбатова)
Fig. 9. Sites with cult activity along the Cherni Lom river: 1. Opaka 2 (archive S. Torbatov); 2. Opaka
2 – altar (detail) (photo B. Torbatova); 3. Opaka 2 (Legend: 1. Cult site); 6. Opaka 2 – altar (photo B.
Torbatova)

2008, 462–463; Торбатов, Русев 2009, 484–486).
Регистрираната чрез методите на геофизиката постройка може да се отъждестви със
светилище. То се състои от четири обособени части: голямо централно помещение с приблизителни размери 18×12 m, което е ориентирано с надлъжната си ос в посока югозапад – североизток; централно ситуирана полукръгла екседра с широчина около 8 и дълбочина около 4 м,
издаваща се на северозапад от централното помещение; и две семетрично разположени преддверия в краищата на югоизточната стена на централното помещение, които са с широчина по
около 7 m и се издават на около 4 m от нея. Входът очевидно е бил разположен между двете
преддверия, а олтарът най-вероятно се е помещавал в екседрата. Възможно е към архитектур-
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Обр. 10. Обекти на култова обредност по поречието на р. Черни Лом: 1. Горско Абланово – оброчна
плочка на Тракийския конник (по Дончева 1993, 240–241); 2. Горско Абланово (Легенда: 1. Култов
обект; 2. Синхронно селище); 3. Горско Абланово – геодезическо заснемане (архив С. Торбатов); 4.
Горско Абланово – жертвеник (снимка Б. Торбатова)
Fig. 10. Sites with cult activity along the Cherni Lom river: 1. Gorsko Ablanovo – votive tablet to the
Thracian Horseman (after Дончева 1993, 240-241); 2. Gorsko Ablanovo (Legend: 1. Cult site; 2.
Synchronous settlement); 3. Gorsko Ablanovo – geodetic survey (archive S. Torbatov); 4. Gorsko Ablanovo –
altar (photo B. Torbatova)

ната декорация на храма да принадлежи намереният някъде наоколо капител с изображение на
човешка глава и гроздове, датиран във ІІ-ІІІ в. (Гинев 1989, 42–43, № 66).
Досега от светилището са известни 4 оброчни плочки с изображения на Тракийския
конник. Две от тях са от тип А (Дончева 1993, 239–241; CCET II/2, № 582), а по една – от тип
В (CCET II/2, № 584) и С (CCET II/2, № 583). Един от паметниците е с надпис, който съдържа
името на посветителя – Δαβεις (IGBulg. II, 752; CCET II/2, № 582). По-рано името се считаше
за тракийско (Кацаров 1934, 45; Геров 1952-1953, № 591), но сега вече се допуска да е възможно и дакийско (Дана 2015, 147). Върху горната рамка на друга от плочките частично е запазено
благопожеланието [Ἀγαθῇ] τύχῃ. Представената върху нея иконография подчертава соларния
аспект на божеството, а някои стилистични особености дават основание да се допусне, че
паметникът е посветен по-скоро на Аполон, който тук е изобразен като Тракийски конник
(Дончева 1993, 240–241) (обр. 10.1).
От светилището произхожда фрагмент от мраморна статуетка на Тракийския конник
(Овчаров 1972, 48; CCET II/2, № 581).
Сред руините е намерен и голям варовиков жертвеник, който се състои от голяма и де-
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бела хоризонтална плоча и подставка за нея (обр. 10.4). Страничните плоскости на плочата са
скосени навътре и са украсени с релефни растителни, животински и митологични изображения. Съчетанието от изобразените митологични персонажи е дало основание жертвеникът да
се интерпретира като паметник, пряко свързан с култа на Аполон Делфиниос (Овчаров 1972,
49–54).
Известните досега паметници са свързани с култовете на Тракийския конник и на Аполон. Според някои, светилището е било на Тракийския конник (CCET II/2, 75), но повечето автори приемат, че то е било посветено на Аполон, който е бил почитан тук в силен синкретизъм
с Тракийския конник (Овчаров 1972, 54; Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 25, № 70; Дончева
1993, 241; Иванов 2012, 307).
Оброчните паметници се датират в първата половина или най-общо в ІІІ в. (Дончева
1993, 241; CCET II/2, 75–77). Датировката на жертвеника се поставя не по-рано от края на ІІ в.
или през първата половина на ІІІ в. (Овчаров 1972, 54). Животът в разположеното в съседство
селище отчетливо се проследява през ІІ до средата на ІІІ в., когато замира за дълъг период от
време вследствие на опустошително варварско нашествие (Торбатов 2008, 64; Върбанов 2012,
228). В тези хронологически рамки трябва да се постави и функционирането на светилището.
C. Табачка, Русенско
Скалният култов комплекс край Табачка е открит от К. Шкорпил по време на неговите
ранни обиколки по поречието на р. Русенски Лом в края на 80-те и началото на 90-те години
на ХІХ в. Първата му публикация за него е от 1894 г., но тя обхваща само регистрираните в
комплекса надписи (Škorpil 1894, 194–195). Подробно описание на структурите е обнародвано
едва през 1914 г. (Шкорпил 1914, 108–110) (обр. 11.1). То остава актуално в научната книжнина до началото на ХХІ в. През 2005 г. скалният комплекс е обект на редовно археологическо
проучване, в резултат на което той е подробно обследван и документиран (Торбатов 2007а).
Намира се на около 1 km югоизточно от с. Табачка, на левия бряг на р. Черни Лом (обр.
11.2). Комплексът се състои от две естествени пещери на разстояние 63 m една от друга, оформени в скалната стена на каньона на нивото на втората крайречна тераса, на височина около
40 m над речното корито (обр. 11.3).
Основен структурен компонент е нишеобразната пещера Водна, която има полукръгъл
план и е широко отворена на югозапад (обр. 11.4). Широчината ѝ достига 50 m, при максимална дълбочина около 24 m. Покритието има вид на стъпаловидно оформен полукупол, чиято
височина постепенно се увеличава от 0,75 m край стената до 4,70 m в централната част. В
дъното на пещерата блика извор. В пространството ѝ са регистрирани множество изкуствени
скални изсичания с различна форма и предназначение. От особена важност са кръглото каменно корито, издълбано в един от безформените каменни блокове от струпването в централната
част на пещерата, както и двете стъпала, очертаващи ходова линия с подход към него от запад.
То се интерпретира като главен жертвеник, където са били съсредоточени обредните действия
в чест на почитаното божество (Торбатов 2007б, 21–35; Торбатов 2007в, 93–95). По стените
на пещерата са врязани 21 гръцки и латински надписа-графити, които съдържат имена на
посветители, понякога с дарената от тях на светилището сума (в денарии), а в други случаи
– само размера на дарението, което в документираните случаи е варирало от 5 до 45 денария
(Шаранков 2007, 64–77).
Тъмно е дълга тунелообразна пещера, от чийто край е извирал поток. Близо до входа ѝ
изкуствено е оформен басейн, в който водата от потока се е стичала по два също изкуствено
издълбани улея (Торбатов 2007б, 36–38).
Култовият комплекс Водна-Тъмно притежава всички формални белези, които се считат
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Обр. 11. Обекти на култова обредност по поречието на р. Черни Лом: 1. Табачка (по Шкорпил 1914,
109, обр. 86); 2. Табачка (Легенда: 1. Култов обект); 3. Табачка – общ изглед на скалното светилище
(по Торбатов 2007в, 16, обр. 5); 4. Табачка – пещерата Водна (по Торбатов 2007б, 21, обр. 10)
Fig. 11. Sites with cult activity along the Cherni Lom river: 1. Tabachka (after Шкорпил 1914, 109, fig.
86); 2. Tabachka (Legend: 1. Cult site; 2. Synchronous settlement); 3. Tabachka – general view of the rock
sanctuary (after Торбатов 2007в, 16, fig. 5); 4. Tabachka – the Vodna cave (after Торбатов 2007б, 21, fig.
10)

за неотменни атрибути на скалните светилища още от времето на тяхната поява – изолирано
положение, труден достъп, наличие на необичайни природни дадености, естествени водоизточници. Освен това, той е едно от малкото сигурно засвидетелствани антични пещерни светилища в българските земи (Торбатов 2007в, 93–97).
В нито един от надписите не е споменато божеството (божествата?), на което (които?)
са направени посочените дарения, но самото място, избрано за организиране на светилището,
както и подчертаното присъствие на водата в светилищната инфраструктура (под формата на
естествени водоизточници и на изкуствено (до)оформени водоеми) насочват към интерпретация в кръга на хтоничните вярвания.
Допуска се, че е бил почитан изначален по природа и анонимен култ, който през римската епоха може би е бил отъждествен с някоя от множеството съвременни персонификации
на древната Велика богиня-майка, а възможно и нейния най-популярен мъжки корелат по това
време – Тракийския конник (Торбатов 2007в, 97–98).
Има основания да се твърди, че пещерите Водна и Тъмно са били използвани за култови
дейности още през ранния халколит и през късната бронзова епоха. Организирането на прос-
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транството и изграждането на специфична светилищна инфраструктура се отнасят към късната желязна епоха. Дейността на светилището е продължила без прекъсване и през римската
епоха, когато то изглежда е достигнало връхна точка в своето развитие. Необясним засега остава подчертания интерес към това култово място на действащи войници и ветерани. Имената
на посетителите му през ІІ-ІІІ в. сл. Хр. (гръцки, римски, тракийски и различни техни комбинации) свидетелстват за пъстрия етнически облик на населението през този период, както и за
популярността на светилището и неговата немаловажна роля в религиозния живот на региона.
Споменът за сакралния характер на това място се е запазил дълго след налагането на християнството за официална религия в Римската империя и то е продължило да бъде посещавано
поне до към края на ІV, а може би и до началото на V в. (Торбатов 2007в, 91–99).

ІV. Обекти по поречието на р. Малки Лом
C. Тръстика, Търговищко
Единственият известен вотивен паметник от селското землище е част от оброчна плочка
с изображение на Тракийския конник от тип В (CCET II/2, № 550). Запазен е гръцкият посветителен надпис върху долната ѝ рамка (IGBulg. II, 750). Адресант е романизираният тракиец
Αὐρ(ήλιος) Ροιμηταλϰης, който заедно със своя баща (ветерана Μαρτιάλης) прави дар за тяхното
село, чието име не е споменато. Дарът очевидно е поднесен в светилище. То се е намирало в
чертите на голямото селище от римската епоха, регистрирано в м. Каяджика, на около 3 km
източно от с. Тръстика (Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 70, № 377; Станев и др. 2005, 21;
Димитрова-Тодорова 2006, 171, 415; Атанасов 2007, 106) (обр. 12.1). Важно е да се отбележи,
че това е един от немногото селски обекти от римската епоха в района, от чиято територия
има сведения за масивни градежи, снабдени с богата архитектурна декорация (бази, колони,
капители). Оттук произхожда и впечатляваща по обема си колективна находка от около 5000
денарии и антониниани с датировка до средата на ІІІ в. (Върбанов 2009, 29).
Оброчната плочка се датира във времето на Северите (Геров 1952–1953, № 111), в края
на ІІ – началото на ІІІ в. (CCET II/2, 56), а напоследък – дори във ІІ в. (Боянов 2008, 156). Светилището, както и селището, вероятно е престанало да съществува около средата на ІІІ в. в
резултат от опустошително варварско нашествие.
C. Садина, Търговищко
В научната литература отдавна се е утвърдило мнението, че през римската епоха в околностите на Садина е съществувало светилище, което в по-новите публикации се свързва с
култа на Тракийския конник. Внимателният анализ на наличната информация и теренните
проучвания в селското землище през последните години дават основание да се заключи, че
известният досега оброчен материал произхожда от два различни култови обекта, а има сериозни основания да се предположи съществуването в селското землище и на още един, доскоро
съвсем непознат.
Садина 1
Обектът е известен под името Дереклик4 (Шкорпил 1914, 159) (обр. 12.2). Ситуиран е
на 2,8 km запад-югозападно от с. Садина. Намира се извън територията, но в непосредствена
близост на запад-югозапад от обширно селище от римската епоха, разположено в м. Нисина
4 Така е отбелязан на приложената карта (Шкорпил 1914, 32, фиг. 27), но в текста, очевидно в резултат на
печатна грешка, стои името Дерелик (Шкорпил 1914, 159).
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(Шкорпил 1914, 77; Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 63, № 343; Станев, Атанасов, Станев
2005, 20; Атанасов 2007, 94–95) (обр. 12.4). Заема равна тераса в централната част на полуостров, оформен между две малки реки. Мястото доминира над селището в м. Нисина и отлично
се разпознава на съвременните сателитни снимки на района, тъй като не се обработва и стои
като остров сред околния земеделски масив.
Археологически проучвания не са провеждани и данни за плана и размерите на постройката няма, но се съобщава за намерени в развалините ѝ колони („стълбове”), откъдето
произхожда и нейното име (Дереклик) (Шкорпил 1914, 159). Типологически тя може да се
определи като храм с ордерна архитектура.
Сред руините на постройката е намерена анепиграфска оброчна плочка на Тракийския
конник (Шкорпил 1914, 159; Шкорпил 1926, 62, № 139). Изображението е на ловуващ конник
тип В, без придружаващи персонажи и други сцени (Kazarow 1938, Nr. 838). Датировката на
паметника се отнася към първата половина на ІІІ в. (CCET II/2, № 558).
От м. Нисина произхождат и две оброчни плочки на Артемида, които изглежда трябва да
се свържат със същата култова постройка5. Първата от тях (Добруски 1894, 93, № 1) е с близка
иконография до изображенията на Тракийския конник от тип С. Богинята е представена анфас, с диадема на главата, облечена в дълъг хитон, с колчан, яздеща гърбом елен в движение
на дясно. В лявата ръка тя държи факла, в дясната – заек захапан от куче, а зад заека върху ара
е изобразена малка женска фигурка в дълъг препасан хитон с факла в дясната ръка (Герасимов
1961, 242; Стоянов 1984, 40). Върху плочката има гръцки посветителен надпис, съдържащ
епитета на богинята (ἁγνὴ θεὰ Ἄρτεμις) (IGBulg. II, 758), който се определя като много характерен за Персефона (Тодоров 1928, 66) и в случая навежда към един друг аспект на култа към
Артемида – като към Богиня-майка. Двете женски фигури върху плочката се интерпретират
като удвоен образ на Богинята-майка и нейната дъщеря (Гочева 2004, 14). И името, и патронимът на посветителката са теофорни, свързани с Артемида – Ἀρτεμεισία Ἀϱτέμωνος, което
говори за семейна традиция в почитането на богинята (Гочева 2004, 14). Надписът се датира
във времето на Северите (Геров 1952-1953, 389, № 601), а датировката на самия паметник се
прецизира в 20-те – 30-те години на ІІІ в., преди готските нашествия (Стоянов 1984, 41). Втората оброчна плочка на Артемида от Садина представя богинята в ловна сцена, но пеша (Кацаров 1926-1927, 94–96). Тя също е снабдена с гръцки посветителен надпис, отново отправен
от жена – „за себе си и за детето си” (IGBulg. II, 759), като и двете имена на посветителката са
римски – Αἰλ(ία) Στατιλία. Надписът се датира в ІІІ в. (Геров 1952–1953, 389, № 602).
Оброчният материал очертава като водещ култа към Артемида, но може би в по-специфичен аспект – като към Богиня-майка. Засвидетелствано е и почитането на Тракийския
конник, засега само с един сигурен паметник.
Обектът е с неустановена стратиграфия и хронология. Датировката на известните досега оброчни паметници е в рамките на ІІІ в., но от територията на разположеното в съседство
селище са известни 5 колективни монетни находки от средата на ІІІ в. (Върбанов 2009, 28),
което ясно показва, че то е престанало да съществува по време на готското нашествие от
250–251 г. По всяка вероятност съдбата му е била споделена и от култовия обект.

5 Местонамирането на едната от тях е отбелязана в първичната публикация по следния начин: „в местността „Несина”, дето били открити и останки от стари зидове” (Добруски 1894, 93). Единствените останки от
стари зидове, които са били открити в посочената местност към времето на отпечатване на работата на В. Добруски
са именно тези, описани по-късно от К. Шкорпил под името Дереклик (вж. бел. 2 в настоящата работа). Текстът за
местонамирането на втората плочка гласи: „в м. Низината, в нивата на Сополов” (Кацаров 1926-1927, 94). Опитите
да бъде установено точното местоположение на тази нива във въпросната местност се оказаха безуспешни.
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Обр. 12. Обекти на култова обредност по поречието на р. Малки Лом: 1. Тръстика (Легенда:
1. Култов обект; 2. Синхронно селище); 2. Садина 1 (по Шкорпил 1914, 32, фиг. 27); 3. Садина
2 – жертвеник (снимка Б. Торбатова, 20.11.2012 г.); 4. Садина 1–2 (Легенда: 1. Култов обект; 2.
Синхронно селище); 5. Садина 3 (Легенда: 1. Култов обект; 2. Синхронно селище); 6. Садина 3
(по Торбатов 2019, 418, обр. 9/2)
Fig. 12. Sites with cult activity along the Malki Lom river: 1. Trastika (Legend: 1. Cult site; 2. Synchronous
settlement); 2. Sadina 1 (according to Шкорпил 1914, 32, fig. 27); 3. Sadina 2 – altar (photo B. Torbatov,
November 20, 2012); 4. Sadina 1–2 (Legend: 1. Cult site; 2. Synchronous settlement); 5. Sadina 3 (Legend:
1. Cult object; 2. Synchronous settlement); 6. Sadina 3 (after Торбатов 2019, 418, fig. 9/2)
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Садина 2
Обектът се намира в м. Баалъксърт, на 2,1 km западно от с. Садина, на изток-югоизток
от паметника на загиналите руски войници в боя при селото през 1877 г. Разположен е на около 0,7 km североизточно от периферията на вече споменатото селище от римската епоха в м.
Нисина, в източната половина на обширна платовидна тераса с лек наклон на изток-югоизток
(обр. 12.4).
В недалечното минало тук са били намерени при случайни обстоятелства няколко оброчни плочки на Тракийския конник, а в литературата се съобщава за наличието на това място
на останки от градежи и голямо количество фрагментирана битова и строителна керамика
(Дончева 2007, 274). През 2010 г. теренът беше подложен на тотален обход (Торбатов, Стоянов
2011, 539). Архитектурни останки не бяха регистрирани, но бяха намерени още два отломъка
от мраморни оброчни плочки.
Обектът категорично се отъждествява със светилище извън чертите, но в близост до
синхронно селище. Със сигурен произход от него са 6 оброчни плочки, посветени на Тракийския конник. Всички те са анепиграфски, като са застъпени и трите основни иконографски
типа (А, В и С). Представени са добре познати сцени и персонажи: аколит, две женски фигури
(адорантки? богини?), убит дивеч (сърна), кучета, жертвеник, дърво. Оброчните плочки се
датират най-общо в самия край на ІІ – първата половина на ІІІ в. (Дончева 2007, 275–279).
От землището на с. Садина са известни още 3 оброчни плочки на Тракийския конник,
за точното местонамиране на които няма данни (Овчаров 1970, 8–9, № 3, 9–10). По-рано те
се отнасяха към култовия обект в м. Нисина (CCET II/2, 60; Oppermann 2006, 134; Атанасов
2007, 95), но сега вече се счита за много по-вероятно те да произхождат от м. Баалъксърт
(Гочева 2005, 335; Дончева 2007, 274–275). И трите паметника са анепиграфски, от тип В
(CCET II/2, № 559–561). По-голям интерес представлява третият от тях (ССЕТ ІІ/2, № 561),
който пресъздава позната схема с много подробности и с малко гротескен характер на изображенията (Гочева 2005, 335). Датировката на първата и третата оброчни плочки се поставя
в първата половина на ІІІ в., а на втората – в ІІІ в. (CCET II/2, 62-63; Oppermann 2006, № 117,
480, 661).
Преди години по югоизточния склон на терасата в м. Баалъксърт са били намерени
два фрагмента от масивен варовиков жертвеник, които сега се съхраняват у частно лице в
гр. Попово (обр. 12.3). Те са били изровени от руините на светилището в хода на ежегодните
земеделски работи и при почистване на нивата са били депонирани в нейната периферия.
Жертвеникът е от добре познатия тип Offering Table (Yavis 1949, 224–226). Запазени са части
от двата срещуположни ъгъла на хоризонталната плоча, която е стъпвала на една или повече
вертикални подпори. Дебелината на плочата е 0,126 м. Размерите ѝ не могат да се установят,
но тя е била четириъгълна, близка до квадрат. В горната ѝ повърхност е издълбан плитък басейн с петоъгълна форма, ограничен от широкия бордюр с нисък заоблен перваз. В едната от
по-късите страни е моделиран издатък, чрез който плочата е била фиксирана към стабилна
вертикална плоскост (вероятно стена). Челата на двете надлъжни страни са били украсени с
по 3 релефни човешки глави анфас, едната от които не е запазена. Изображенията съдържат
анатомически подробности, но са много схематични и примитивни и издават работата на съвсем неумел майстор, вероятно местен каменоделец. Те донякъде напомнят гротескния стил
на една от плочките от светилището (ССЕТ ІІ/2, № 561). Добре запазените следи от боя върху
един от фрагментите показват, че жертвеникът е бил оцветен в червено.
Светилището без съмнение е било посветено на Тракийския конник. По-голямата част
от оброчния материал се датира в самия край на ІІ и първата половина на ІІІ в., при неустановена датировка в ІІІ в. само за един от паметниците (ССЕТ ІІ/2, № 561). Подобно на култовия
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център в м. Нисина, и това светилище вероятно е престанало да съществува по време на готското нашествие от 250-251 г.
Садина 3
На около 4 км запад-северозападно от Садина се намират останките на градище, известно в научната литература с имената Ташла йол кале(си) и Доброселска могила (Шкорпил,
Шкорпил 1898, 98; Шкорпил 1914, 64), но сега популярно сред околното население като Пресечената могила (обр. 12.6). Обектът е разположен върху невисоко куполовидно възвишение
на десния бряг на рекичката Добросел дереси. Доскоро той се определяше като праисторическа селищна могила, върху която през Късната античност е била изградена крепост (Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 63 № 342; Станев и др. 2005, 20; Атанасов 2007, 94), но сега вече
е сигурно установено, че част от мястото е било обитавано под някаква форма и през римската
епоха. Тук, на върха на някогашната селищна могила, през ІІ–ІІІ в. е съществувала отделна
постройка (или комплекс от постройки), вероятно с ордерна архитектура, която е била пряко
свързана с разположеното непосредствено на изток (в м. Ру(ш)ковица) синхронно селище и
е играела определена роля в живота на неговите обитатели (обр. 12.5). Допуска се, че това е
било светилище, което е изпълнявало функциите на местен култов център (Торбатов, Стоянов
2011, 539; Торбатов 2019, 392–393).
C. Люблен, Търговищко
На територията и в близката околност на Люблен са регистрирани два култови обекта от
римската епоха, но от съвсем различно функционално естество. И двата са свързани с едно и
също синхронно селище, което се е разполагало на левия бряг на Свидовска река. Сега останките му лежат под съвременните дворни имоти в централната част на селото (Шкорпил 1914,
78; Дремсизова-Нелчиноваи др. 1991, 44, № 203; Станев и др. 2005, 16; Атанасов 2007, 126).
Люблен 1
Обектът е идентифициран в най-старата Горна махала на селото, заемаща североизточната част от неговата територия. Разположен е бил в непосредствено съседство на изток от
синхронното селище, но извън неговата обитавана площ, в северния край на възвишение над
десния бряг на протичащата през Люблен Свидовска река (обр. 13.1). Теренът е с изявена
денивелация от юг на север и има вид на полуостров, ограничен от северозапад от речната
долина, а от изток – от вливащ се в нея страничен сух дол.
Археологически проучвания не са провеждани, а данните за обекта в научната литература са доста противоречиви. Съобщава се както за „основи от зидове” (Добруски 1907, 103),
така и за „остатъци от изгоряло здание от дървен материал” (Шкорпил 1914, 159). Възможно е
сведенията да се отнасят до различни постройки в чертите на един и същ комплекс, но по-вероятно е изводът за цялостен градеж от дърво да е интерпретация на К. Шкорпил на разказаното
му от местните жители за разкопано някога от тях „изгоряло здание”6. Множеството оброчни
плочки, намирани тук в продължение на повече от 7 десетилетия, дават основание останките
сигурно да се идентифицират като светилище, възможно с отделна храмова постройка.
През 1902 г. на това място е намерена колективна находка от 17 вотивни паметника, 16
от които са оброчни плочки с образа на Тракийския конник (Добруски 1907, 103–110). Покъсно стават известни още две подобни оброчни плочки, които се оказват в колекциите на
Пловдивския (Kazarow 1938, Nr. 620) и Търговищкия музей (Овчаров 1970, 8). Всички тези
6

90

Вж. по-горе в текста материалите засветилищата край Априлово и Ковачевец 1.

Обекти на езическа култова обредност от римската епоха в Поломието. Част 1

Обр. 13. Обекти на култова обредност по поречието на р. Малки Лом: 1. Люблен 1–2 (Легенда: 1.
Култов обект; 2. Синхронно селище); 2. Люблен 2 – глава от статуя на хероизирания покойник (по
Гинев 1981); 3–4. Люблен 1 – оброчни плочки с посвещение на Херос Пюрмерулас (по CCET II/2, №
562–563); 5. Люблен 2 – план (по Овчаров 1979, 33, обр. 1); 6. Люблен 2 – реконструкция на фасадата
на храма (по Овчаров 1974, 349, обр. 6); 7. Захари Стояново – жертвеник (снимка Б. Торбатова)
Fig. 13. Sites with cult activity along the Malki Lom river: 1. Lyublen 1–2 (Legend: 1. Cult site; 2.
Synchronous settlement); 2. Lyublen 2 – head from a statue of the heroized deceased (after Гинев 1981); 3–4.
Lyublen 1 – votive tablets dedicated to Heros Purmerulas (according to CCET II/2, (562–563); 5. Lyublen
2 – plan (after Овчаров 1979, 33, fig. 1); 6. Lyublen 2 – reconstruction of the facade of the temple (after
Овчаров 1974, 349, fig. 6); 7. Zahari Stoyanovo – altar (photo B. Torbatova)

паметници, общо 18 на брой, са включени в корпусното издание CCET (CCET II/2, № 562–568,
570–580). Те са от типове А и В, като 6 от тях са с гръцки (CCET II/2, № 562–565, 568, 571;
IGBulg. ІІ, 753–757; IGBulg. V, 5271), а 2 – с латински посветителни надписи (CCET II/2, №
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566–567). В два от надписите адресатът на посвещението е посочен с епитета Пюрмерулас
(в различна транскрипция) (обр. 13.3-4), който е познат и от други места. Някои допускат, че
това подчертава хтоничните аспекти на култа (Тодоров 1928, 123–124), други извеждат епитета от „пшеница” (Detschew 1957, 386–387), което предполага приоритет на функциите на
божеството като покровител на плодородието, а трети считат, че в основата на епитета стои
„огън” и изтъква соларните аспекти в почитането на култа, сродяващи го с този на Аполон
(Добруски 1907, 105; Гочева 1995, 287–288; Гочева 2005, 338). Трима от посветителите са с
изцяло тракийски имена (Διζαλας Διζαλoυ, Μoυκαπαιβης и Επτητ[ραλις?]), а други четирима
(Aurеlius Mucapaibes, Aurelius Surius, Μουκιανóς Δο-- и Αὐρήλιος Μουκιανóς) са също със сигурен тракийски етнически произход, но вече в процес на романизация. Последният от посветителите (Χρῆστος), чиято отбелязана в надписа длъжност (πραγματευτής) следва да се тълкува
като управител на частно имение (Геров 1980, 111), е най-вероятно роб или освободен роб с
гръцки или източен произход. Тракийските имена в надписите и големият брой анепиграфски
оброчни плочки показват една силна местна традиция в почитането на култа на това място
(Гочева 2005, 338).
По сведение на бивш учител от Люблен, по различно време през 70-те години на ХХ в.
на приблизително същото място в Горната махала на селото са били намерени още няколко
оброчни плочки. Те са били съхранявани в специално направена витрина в училището, но след
закриването му в началото на 90-те години съдбата им е неизвестна.
През 1902 г., заедно с оброчните плочки, е бил намерен и един фрагмент от статуетка
(или статуарна група?). Запазено е само торсото на мъжка фигура с фригийска шапка върху
главата (Добруски 1907, 109). Паметникът хипотетично се свързва с култа на Тракийския конник, но с изричната уговорка, че може би представлява част от статуарна група на Дунавските
конници (CCET II/2, № 569).
Светилището със сигурност е било посветено на Тракийския конник, но е възможно в
него да са били почитани и други култове (като например този на Дунавските конници). За светилището край Люблен се твърди, че е било с чист тракийски характер, без следи от сериозна
романизация (Александров 2008, 69). Редица автори считат, че то е било своеобразен религиозен център на селското тракийско население в тази област (Геров 1952–1953, 310; Овчаров
1970, 12; Дончева 2007, 280)
С изключение само на един оброчен паметник, който е датиран в края на ІІ в. (CCET II/2,
№ 562), останалите са отнесени към ІІІ в., с уточнение в първата половина или дори (в отделни
случаи) в първата четвърт на века в отделни случаи. Времето на съществуване на светилището
може да бъде поставено най-общо в границите на ІІ-ІІІ в. Има данни, че то е било опожарено
(Шкорпил 1914, 159). От околностите на Люблен произхожда колективна монетна находка с
непрецизирана датировка във ІІ-ІІІ в. (Шкорпил 1914, 78; Върбанов 2009, 26), което показва,
че селището и светилището може би са загинали по време на някое от варварските нашествия
около средата или през втората половина на ІІІ в.
Люблен 2
По време на научна командировка из Североизточна България през 1911 г. А. Чилингиров регистрира в м. Гюлю-ува, на изток от с. Люблен, могилен некропол, състоящ се от една
по-голяма и 8 малки могили (Чилингиров 1920, 74). Впоследствие повечето от тях са били
унищожени от иманяри и при обработка на земята. В подножието на средната от запазилите се
три могили през 1965 г. била намерена глава от мраморна статуя в естествен размер (Овчаров
1967, 17–19), в резултат на което през 1967 г. тук били проведени археологически проучвания
под ръководството на Д. Овчаров. Напълно била проучена самата могила, а частично – и прос-
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транството около нея. Открити били два подмогилни гроба, каменен ограден зид около могилата и малка каменна постройка в източния ъгъл на оградената площ, които представляват
единен култов комплекс (Овчаров 1974, 346–352; Овчаров 1979, 33–45) (обр. 13.5).
Комплексът е бил оформен на около 0,3 km югоизточно от античното селище под съвременното село Люблен, върху издигнат терен със силен наклон на север. Мястото е с доминираща позиция над античното селище и е било видимо от всички негови части (обр. 13.1).
Могилата е с диаметър 25 m и средна височина 2,30 m. Издигната е върху два гроба, разположени в южната част на могилния насип. Погребенията са извършени чрез трупоизгаряне
на място и са с богат гробен инвентар. По-ранното от тях е на мъж, който е бил изтъкнат представител на местната тракийска аристокрация и лекар-жрец. Другото погребение е на жена,
вероятно негова съпруга. Оформянето на култовия комплекс е пряко свързано с хероизирането
на покойника, положен в първия гроб.
Едновременно с насипването на могилата или малко след това е бил изграден каменен
зид около нея, койго загражда площ от около 3 дка с неправилна шестоъгълна форма. Поне
откъм югоизточната страна, към вътрешното лице на зида е бил пристроен навес с керемиден
покрив. В източния ъгъл на ограденото пространство е бил издигнат малък квадратен храм
(5×5 m), чиято фасада е обърната на северозапад и е била декорирана с две колони (обр. 13.6).
В храма се е помещавала статуя на хероизирания покойник, от която е запазена само главата
(Овчаров 1974, 346–352; Овчаров 1979, 33–45) (обр. 13.2).
Комплексът със сигурност се определя като хероон.
В по-ранна публикация, според най-късната монета сред гробните дарове, се приема, че
могилата е била насипана не по-рано от края на първата четвърт и не по-късно от средата на
ІІІ в. (Овчаров 1974, 348). В друга публикация датировката е преразгледана и се отбелязва, че
погребенията са били извършени не по-рано от 218 г. и не по-късно от края на първата четвърт
на ІІІ в. (Овчаров 1979, 42). Комплексът е бил изграден след извършването на погребенията
и издигането на могилния насип. Капителите на колоните, украсяващи фасадата на храма, са
отнесени към средата на ІІІ в. (Димитров 2007, 452–453, № 206). Статуята на хероизирания
покойник представлява реалистичен портрет, чиято датировка отначало е отнесена към втората половина на ІІІ в. (Овчаров 1967, 19), а след това – към средата на ІІІ в. (Овчаров 1979,
44). Напоследък обаче се отбелязва, че пластичните особености на тази статуя съответстват
на стила от 80-те години на ІІІ в. (Милчева 2008, 35). Въз основа на противоречивите изказани
досега мнения може да се заключи, че оформянето на комплекса едва ли предхожда средата на
ІІІ в. Допуска се, че той е действал до към края на ІІІ в. (Овчаров 1974, 352).
C. Захари Стояново, Търговищко
От района на селото произхожда мраморен монолитен жертвеник на Херакъл (Гинев
1989, 30) (обр. 13.7). Датировката му се поставя във втората половина на ІІІ в. (Лунгарова
2012a, 181). Паметникът е със сложно профилирани база и горна част и силно издължено
тяло с форма на четиристенна пресечена пирамида. Релефно моделирана е само лицевата му
страна, върху която божеството е представено в цял ръст, насреща. Лявата и дясната страни са
грубо оформени, а задната въобще не е обработена, което показва, че той е бил предназначен
за поставяне до стена. Големите размери (височина 0,95 m) и незначителната площ на горната
повърхност, която изключва възможността за извършване на някакви култови действия върху
нея, правят жертвеника практически непригоден за употреба в домашни условия. По всяка
вероятност той представлява оброчен дар, което предполага съществуването и на светилище.
В землището на с. Захари Стояново са регистрирани няколко антични селища (Шкорпил
1914, 77–78; Дремсизова-Нелчинова и др. 1991, 35, № 123; Станев 1997, 29; Станев и др. 2005,
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12; Димитрова-Тодорова 2006, 76; Атанасов 2007, 59). За съжаление, местонамирането на жертвеника на Херакъл е неизвестно, което прави невъзможна дори приблизителната локализация
на предполагаемото светилище в селищната система в района през римската епоха.
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This work aims to present, as complete as possible, picture of the pagan cult infrastructure during the Roman period in the Polomie region. The region is geographically distinct and includes the
catchment area of the Rusenski Lom River (2946.9 square kilometers).
The lands of the Polomie are extremely rich in material traces of pagan cult activities in the
Roman period. They testify to, or at least suggest the existence of many sacred sites associated with
institutionalized or sporadic worship of various religious cults. Very few sites have been archaeologically investigated so far, but themes referring to cult and religion are discussed at large in a number of
studies related to the history of the Polomie region during the Roman era. Unfortunately, their main
subject is the cult monuments themselves, and not the archaeological context which they come from.
For this reason, most of the publications ignore even the little that we know concerning the exact
circumstances of finding of a number of monuments.
To achieve the goal of this study, a series of specific research tasks were carried out. They
comprise thorough analysis of all the available information relevant to the topic, personal visits to
most of the securely identified or potential sites with traces of cult activity during the Roman period
in the area; accurate recording of the location and the topographic characteristics of cult sites; placing
the cult sites in the context of the settlement system in the Polomie region during the Roman period;
typological definition of the places of pagan cult activity; establishing the time of existence of each of
the cult sites; revealing the territorial distribution of particular cults, and identification of the ethnic
origin and social affiliation of the devotees.
The first part presents the theoretical and methodological groundwork of the study, followed
by a comprehensive analysis, systematization and reinterpretation of the available information about
the sites of pagan cult activity from the Roman period in the river valleys of the Cherni and Malki
Lom. The second part will discuss the sites within the river systems of the Beli and Baniski Lom
and will end with a detailed recapitulation of the research work done in view of the posited research
questions.
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