Bulgarian e-Journal of Archaeology
Българско е-Списание за Археология
11.1 (2021)

ISSN 1314-5088

Contents / Съдържание
Papers / Статии
Małgorzata Grębska-Kulow,
Маria Gurova,
Petar Zidarov
Малгожата ГребскаКулов, Мария Гюрова,
Петър Зидаров
Gülsün Umurtak
Гюлсюн Умуртак
Биляна Торбатова
Bilyana Torbatova
Иван Вълчев
Ivan Valchev

Anthropomorphic figurines and miniature beads from
the Early Neolithic settlement of Ilindentsi, southwest Bulgaria

1

Антропоморфни фигурки и миниатюрни мъниста от
раннонеолитното селище Илинденци, Югозападна България
Evidence of daily life inside the EBA I defence system
at Hacılar Büyük Höyük (Burdur–Turkey)
Данни за бита на населението през РБЕ I в крепостните
съоръжения на Хаджилар Бююк Хьоюк (Турция)

33

Обекти на езическа култова обредност от римската епоха
в Поломието. Част 1
Sites with pagan cult activity during the Roman period
in the Polomie region. Part 1

59

Култът към Юпитер в долнодунавските провинции
по времето на Тетрархията
The cult of Jupiter in the Lower Danube Provinces during the
Tetrarchy

103

Archaeometry / Археометрия
Мартин Христов,
Стефка Приставова,
Цвета Станимирова
Martin Hristov,
Stefka Pristavova,
Tsveta Stanimirova

Минералого-петрографско изследване на керамика
от проучвания край с. Дъбене, Карловско

121

Mineralogical and petrographic study of the pottery from the
Dubene site, Кarlovo municipality

Discussion / Дискусия
Димитър Чернаков
Dimitar Chernakov

Отново за колективната находка от керамични съдове
от халколитния некропол при Кошарна, Русенска област
Revisiting the hoard of ceramic vessels from the Chalcolithic
cemetery of Kosharna (Rousse district)

131

The Bulgarian e-Journal of Archeology
is a peer-reviewed open access online journal published by
the Association of Bulgarian Archaeologists
https://be-ja.org || https://fubular.org
Настоящият брой е реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Научни изследвания
към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Договор 80-10-122/26.03.2021 г.)

Editorial board
Editor-in-Chief:
Dr Maria Gurova (National Institute of Archaeology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria)
Editorial Advisory Board
Dr Yavor Boyadzhiev (National Institute of Archaeology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria);
Dr Georgi Nehrizov (National Institute of Archaeology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria); Dr
Valeri Grigorov (National Institute of Achaeology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria); Dr Milena
Raycheva (National Institute of Archaeology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria); Prof. Kostadin
Rabadzhiev (Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria); Prof. Totko Stoyanov (Sofia University “St. Kliment
Ohridski”, Bulgaria); Dr Rumyana Koleva (Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria); Prof. Dilyana Boteva
(Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria); Prof. Ivelin Kuleff (Faculty of chemistry and pharmacy, Sofia university “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria); Dr Tanya Dzhanfezova (Veliko Tarnovo University “St Cyril and St Methodius”,
Bulgaria); Dr Magarita Grozeva (Institute of Solid State Physics, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria); Prof. Mary
Kovacheva (Geophysical Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria); Dr Petar Balabanov (New Bulgarian
University, Bulgaria)
Prof. Clive Bonsall (Edinburgh University, United Kingdom); Prof. John Chapman (Durham University, United Kingdom); Prof. Anthony Harding (University of Exeter, United Kingdom); Prof. Douglass Bailey (San Francisco State
University, United States of America); Prof. Haskel Greenfield (University of Manitoba, Canada); Dr Liliane Meignen
(University Nice Sophia Antipolis/CNRS, France); Dr Elena Marinova (Cultural Heritage Office, Stuttgart Regional
Council, Germany); Dr Nona Palincaș (Vasile Pârvan Institute of Archaeology, Romanian Academy of Sciences, Romania); Prof. Gülsün Umurtak (University of Istanbul, Turkey); Dr Alessandro Vanzetti (University of Rome “La Sapienza”, Italy); Dr Dragana Antonović (Institute of Archaeology in Belgrade, Serbia); Prof. Gitte Hansen (University
Museum of Bergen, Norway); Dr Amalia Avramidou (Democritus University of Thrace, Greece); Dr Olga Lozovskaya
(Institute for the History of Material Culture, Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Russian Federation)
Language editor: Dr Bisserka Gaydarska (Durham University, United Kingdom); Production editor: Dr Georgi Ivanov
(National Institute of Archaeology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria); Bulgarian proof-readers:
Tatiana Stefanova (National Institute of Archaeology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria), Aneta
Bakamska (Regional Historical Museum Pernik, Bulgaria)

Редакционна колегия
Главен редактор:
Д-р Мария Гюрова (Национален археологически институт с музей, Българска академия на науките)
Членове
Д-р Явор Бояджиев (Национален археологически институт с музей, Българска академия на науките); Д-р Георги
Нехризов (Национален археологически институт с музей, Българска академия на науките); Д-р Валери Григоров
(Национален археологически институт с музей, Българска академия на науките); Д-р Милена Райчева (Национален археологически институт с музей, Българска академия на науките); Проф. Костадин Рабаджиев (Софийски
Университет „Св. Климент Охридски“); Проф. Тотко Стоянов (Софийски Университет „Св. Климент Охридски“);
Д-р Румяна Колева (Софийски Университет „Св. Климент Охридски“); Проф. Диляна Ботева (Софийски Университет „Св. Климент Охридски“; Проф. Ивелин Кулев (Факултет по химия и фармация, Софийски университет
„Св. Климент Охридски“); Д-р Таня Джанфезова (Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“); Д-р
Маргарита Грозева (Институт по физика на твърдото тяло, Българска академия на науките); Проф. Мери Ковачева (Институт по геофизика, Българска академия на науките); Д-р Петър Балабанов (Нов български университет)
Проф. Клайв Бонсал (Университет Единбург); Проф. Джон Чапман (Университет Дъръм); Проф. Антъни Хардинг (Университет Екситър); Проф. Дъглас Бейли (Университет Сан Франциско); Проф. Хаскел Гринфийлд
(Университет Минетоба); Д-р Лилиан Меньен (Университет Ница – София-Антиполис); Д-р Елена Маринова
(Федерална служба по културното наследство, регионален съвет Щутгарт); Д-р Нона Палинкаш (Археологически институт, Румънска академия на науките); Проф. Гюлсюн Умуртак (Университет Истанбул); Д-р Алесандро
Ванцети (Университет Рим); Д-р Драгана Антонович (Археологически институт, Белград); Проф. Гите Хансен
(Университетски музей, Берген); Д-р Амалия Аврамиду (Тракийски университет „Демокрит“); Д-р Олга Лaзовская (Институт за история на материалната култура, Руска Академия на науките, Санкт Петербург)
Езиков редактор: Д-р Бисерка Гайдарска (Университет Дъръм); Технически редактор: Д-р Георги Иванов (Национален археологически институт c музей, Българска академия на науките); Коректори на български език: Татяна Стефанова (Национален археологически институт с музей, Българска академия на науките); Анета Бакъмска
(Регионален исторически музей Перник)

THE JOURNAL IS FREELY AVAILABLE ONLINE ON https://be-ja.org

The conetent of the journal is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Bulgarian e-Journal of Archaeology
Българско е-Списание за Археология

https://be-ja.org
ISSN: 1314-5088

vol. 11.1, 2021, 1–31
PAPERS / СТАТИИ

Article history:
Submitted 13 March 2021
Accepted 19 April 2021
Available online 10 June 2021

Anthropomorphic figurines and miniature beads from the
Early Neolithic settlement of Ilindentsi, southwest Bulgaria
Małgorzata Grębska-Kulow a*, Maria Gurova b, Petar Zidarov c
a

Regional Museum of History Blagoevgrad, 1 Rila Str., 2700 Blagoevgrad, Bulgaria; malgorzata.kulowa@gmail.
com

b

Department of Prehistory, National Institute of Archaeology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, 2
Saborna Str., 1000 Sofia, Bulgaria; gurova.maria@gmail.com

c

University of Tübingen, Institute of Prehistory, Early History and Medieval Archaeology, Schloss Hohentübingen, 72070 Tübingen, Germany; petar.zidarov@gmail.com

* Corresponding author

ABSTRACT

The paper presents two types of small artefacts: anthropomorphic figurines and miniature beads, all of which were acquired
during the excavations of the Early Neolithic settlement at Ilindentsi during 2011–2018. The anthropomorphic clay figurines are arranged in three groups: Group 1 – figurines with enlarged hips and buttocks (steatopygia); Group 2 – prism/
parallelepiped shaped figurines and Group 3 – figurines with plastic projections on the head (buns or horns). One partially
preserved marble figurine was also found. All of these objects show an interesting spatial distribution while being concentrated in two distant houses. All figurines confirm a general trend in the development of these objects in the central Balkans
and northern Greece but also emphasise the supraregional contacts with the Pannonian Plain.
Miniature beads are very characterisic of the Early Neolithic settlement at Ilindentsi. Forty-one beads have been found,
most of them within the boundaries of house № 2. Thirty-six beads were made of clay and only five beads from other
raw materials: shell, rock and mother-of-pearl. The collection of miniature clay beads from Ilindnetsi is unique, with no
parallels from other contemporary sites in the Balkans. In terms of importance it places Ilindentsi right after emblematic
Anatolian sites such as Çatalhöyük and Çukuriçi. The clay beads from Ilindentsi pose a number of questions about their
place and role in the so-called Neolithic package; their function, social dimension and last but not least their expression of
people’s specialized skills.
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Introduction
Ilindentsi is a prehistoric settlement in the Sandanski-Petrich valley, southwest Bulgaria dated
to the second half of the Early Neolithic while also displaying a very smooth transition to the Middle
Neolithic (Grebska-Kulova et al. 2011; Grębska-Kulow, Zidarov 2020) (fig.1.1). Three phases have
been distinguished, based on the structural transformation of the pottery assemblage: The Early Neolithic phase is characterised by the dominance of red-slipped and white-on-red painted pottery, the
Final Early Neolithic I (FEN I) phase by the appearance of fine grey pottery and the Final Early Neolithic II (FEN II) phase by the appearance of black polished pottery of excellent quality. In both the
This article and the content of the journal is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
Copyright: © 2021 M. Grębska-Kulow, M. Gurova, P. Zidarov
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Fig. 1.1 – Map of Bulgaria with location of site of Ilindentsi; 2 – Spatial distributions of anthropomorphic
figurines. Photo Ch. Tzankov
Обр. 1. 1 – карта на България с местоположението на обект Илинденци; 2 – пространствено
разположение на антропоморфните фигурки. Снимка Хр. Цанков
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FEN I and FEN II phases red-slipped pottery and white-on-red painting are still frequent. The phases
are confirmed by stratigraphic observations with two clearly distinguishable archaeological layers,
an Early Neolithic layer and a Final Early Neolithic layer with two occupation horizons (GrebskaKulow et al. 2014, obr. 3; Grębska-Kulow et al. 2017, fig. 3). The article presents anthropomorphic
figurines and miniature beads acquired in the period 2011–2018 during the implementation of the
Field School of Archaeology funded by the Balkan Heritage Foundation. Anthropomorphic figurines
are an important indicator of cultural affiliation and contacts, and miniature beads are the most impressive and original finds discovered on this site.

Anthropomorphic figurines
Anthropomorphic figurines are a characteristic attribute of prehistoric cultures in Southeast
Europe, Anatolia and the Near East. They are one of the elements of the so-called ‘Neolithic package’
(Hansen 2016, 85–86), and certain features in their iconography (‘coffee-bean’ eyes, hairstyles, legs
bent under the waist) provide important arguments for plausible links between Anatolia, the Middle
East and the Balkans during the 7th–6th mill. BC. Yet they are likewise characterized by regional pecularities possibly marking local cultural traditions, but also the intensity and directions of interregional
contacts. Although there is abundant literature dedicated to the study of prehistoric anthropomorphic
figurines, their function and meaning have not been defined with any precision. The most popular
theory links the majority of female figurines to fertility cults, while the figurines themselves are often considered to be emanations of the ‘Great Goddess’ (Gimbutas 1989, Cauvin 1997). However,
this theory, has serious opponents (Bailey 2005, 16–25 and cited literature). Hansen (2015), after
studying 50,000 figurines from the vast territory between Mesopotamia and the Danube, concluded
that this claim cannot be proven, especially since male figurines appear from the very beginning of
the Neolithic period and a large number of figurines do not bear any clear sex markers. According
to Hansen, it is certain that the figurines are mainly related to agricultural cultures characterized by
painted ceramics, and are the undisputed expression of a wide communication network between
Southeast Europe, Mesopotamia, the Middle East and Anatolia while also related to deep social
transformations characterizing the development of the new economy based on farming.
In the presence of so many uncertain ideas we would like to present some newly found figurines from southwest Bulgaria that offer fresh insight into this complex subject.

Early Neolithic figurines in the valley of the Struma River – state of
research and typologies
The Early Neolithic anthropomorphic figurines from the Struma River valley were the subject
of numerous publications reviewing the collections from several Early Neolithic sites: Kovachevo
(Lichardus-Itten 2017; Lichardus-Itten, Demoule 2016), Galabnik (Pavúk, Bakamska 2018), Balgarchevo I, II (Pernicheva 2008), and Vaksevo (Chohadzhiev 2001). These analyses led to the production of several typological schemes (Chohadzhiev, M. 1981; Chohadzhiev, S. 2007; Pernicheva
2008; Becker 2010; Pavúk, Bakamska 2018). The first typology proposed by Mikhail Chohadzhiev
(1981) is based on the figurines from Galabnik and Pernik. Two main types were defined as: 1. figurines with a long neck and a round or elliptical cross-section, and 2.figurines with the shape of a
parallelepiped. The author assumed that the fragments of bipartite parts with legs and enlarged hips
(steatopygia) most likely belong to the first type. Stephan Chohadzhiev (2007, 110–114) reviewed all
published finds from the Struma River valley and identified three main groups: sitting female figu-
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rines, standing female figurines and figurines-busts, which appear in the second phase of the Early
Neolithic along with the dark-painted ceramics. Lilyana Pernicheva (2008) proposed a typology
of the figurines from the basal Neolithic layers at Balgarchevo – I (Early Neolithic) and II (Middle
Neolithic), noting that it is impossible to make a clear distinction between the two periods because of
the smoothness of the transition and the great similarities between the figurines from the two phases.
Thus she distinguished seven groups: 1. Figurines resembling a parallelepiped; 2. Figurines with
a cylindrical or flattened-cylindrical torso; 3. Bell-shaped figurines; 4.Miniature standing figurines
with steatopygia; 5. Sitting or semi-sitting figurines with steatopygia; 6. Standing figurines with
steatopygia; 7. Bodies of anthropomorphic figurines. The first group is further subdivided into four
types: A. Heads in the form of a parallelepiped; B. Rectangular flattened heads slightly tilted back; C.
Statuette-busts; D. Rectangular figurines with rudimentary hands and zigzag decoration on the front.
Valeska Becker proposed an alternative typology reducing the variety to two types only: Type
1: non-articulated, column-shaped figurines with different cross-sections, and type 2: figurines with
marked legs, arms and hips, dividing them into sitting and standing (Becker 2010, 26).
A completely different typology was offered by Pavúk and Bakamska (2018). In the earlier
period, defined as the Galabnik cultural group with white painted pottery, two main types have been
distinguished: Type A. Pear-shaped figurines, with enlarged buttocks, short legs or without legs,
and cylindrical torso; Type B. Figurines with steatopygia, tiny waist and hands presented as small
projections. In the later period, corresponding to the Starčevo culture, characterised by dark-painted
pottery, three main types have been defined: Type C. Figurines hollow inside; Type D. Figurines with
steatopygia, covered with incised lines; and E. Prism-shaped figurines.
The reviewed typologies are quite diverse, defined through the choice of different criteria
(figurine posture, shape of torso and neck, decoration). It is clear however that these classifications
are heavily influenced by the preservation status of the objects. In all classifications, however, two
main groups stand out clearly: 1. Articulated three-dimensional figurines with enlarged hips and
buttocks (steatopygia) with a great variety of types based on anatomical details (shaping the thighs,
torso and head themselves), decoration and the body posture. 2. Unarticulated figurines shaped as a
prism or parallelepiped.
The corpus of the known figurines from the Struma River valley was recently enriched by eleven new examples found during the recent excavations of the Early Neolithic settlement at Ilindentsi
between 2011–2018 (Grębska-Kulow, Zidarov 2020). They are characterized by varying degrees
of preservation, but none of them is fully intact. The figurines were found in different stratigraphic
deposits (fig. 1.2): three were found in the topsoil layer (humus or directly under the humus), one
originated from a habitation layer dated to the final Early Neolithic period, and the majority – seven
figurines – were found in pits dating to the first and second phases of the final Early Neolithic period.
They are defined by significant diversity in terms of raw material, morphology and decoration
– ten are made of clay and one is marble; three are decorated with incised lines, three with impressed
dots, one has a painted surface, and four are without any decoration. Тwo of the figurines (Inv. No
191 and 269) are too fragmented and will not be discussed in this paper.

Typology of the clay anthropomorphic figurines from Ilindentsi
According to their morphology they can be arranged into three main groups:
Group 1. Figurines with enlarged hips and buttocks (steatopygia)
This group is represented by four figurines (figs. 2. 1–4; 3. 1–4). In general, they are made of
several segments (at least three) with a bipartite lower part (two buttocks and legs) and a torso with
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head but in all four examples only one of the symmetrically made lower parts is preserved. Two
figures are certainly seated, and one is standing. The foot of the fourth figurine is missing, thus preventing the reconstruction of the posture. Two of the figurines are decorated with incised ornaments,
while the other two are decorated with impressed dots.
One of the best preserved figurines (Inv. No 224 – figs. 2.4; 3.4) was found near the oven of
house 5 (fig. 1.2) in a layer dating to the final Early Neolithic II (FEN II). The left half of a standing figurine has been preserved – it has exaggerated thighs and buttocks, and well formed foot with
an expanded base. There are traces of small, round punctures in the area of the pubic triangle. The
remains of a charred stick which was used to attach the two separately fashioned lower parts still
remained on the inner side.
To the southeast of the oven, in pit I5/15 likewise dated to FEN II, the right leg of a seated
figurine (Inv. No 238 – figs. 2.2; 3.2) was found. The figurine has legs wide apart which become very
narrow toward the feet. Its surface is covered in wide and deep incisions, forming a crusted meandershaped ornament. Furthermore, the incisions have remains of white paste, a feature that must have
created a stark contrast with the red coating of the surface. The modelling appears rough and the
figurine was barely fired.
To the northwest of the oven, in pit H5/26 dating to FEN I, the left leg of another bipartite
figurine (Inv. No 90 – figs. 2.3; 3.3) was found. It probably belonged to a standing figurine, however,
the lower part of the leg is missing. The surface is very smooth, and four parallel incised lines cover
the thighs and buttocks. On the inner side, the impression of a round stick that used to piece together
both legs is still visible.
The last figurine of this group (Inv. No 97 – figs. 2.1; 3.1) was found in the plough zone beyond
the excavated area, during surface study conducted in 2013. It is small in size, with a slight expansion
of the hips and flattened buttocks underneath, suggesting a sitting pose. Its upper part is decorated
with four drop-like impressions and on the inner part the impression of a connecting stick is visible.
Group 2. Variation of the prism/parallelepiped figurines
Typical prism shaped figurines are not found at Ilindentsi but there are three specific examples
that look somewhat comparable to this group.
The closest to this group is the figurine (Inv. No 179 – figs. 4.1; 5.1) of which only the head is
preserved with an almost rectangular face and a triangular cross-section. Its nose and eyes are presented in the usual way, but the impressed dots on the forehead and on the cheeks strongly resemble
those seen on parallelepiped shaped figurines. It was perforated sideways below the face, suggesting
that it was most likely worn as a pendant/amulet. The figurine was found in pit A3/3 dated to FEN II.
The joined head and torso of the second figurine (Inv. No 80 – figs. 4.3; 5.3) has a rectangular
cross-section but the torso expands towards the bottom, which is admittedly not characteristic of the
parallelepiped-shaped figurines. There are thin incised chevron shaped lines on the top of the head
possibly depicting the hairstyle. The face has a slightly protruding round nose, two deep cuts for eyes
and one horizontal cut under the nose for lips. The bottom of the torso bears two parallel oblique incisions. Finally there is a deep impression of a wooden stick with trapezoid cross-section which might
have been a connecting element or a head mounting segment. The figurine was found in square C5,
pit 15E dated to FEN I close to house No 2.
Formally, this group can also be joined by an extra-large head (Inv. No 147 – fig. 6) with a
height of 22 cm. The face is summarily shaped, with a pinched nose, round dot for a mouth and additional layer of clay applied to the large eyes. Another feature of this figurine is the decoration of
white paint that covers the face and the top of the head. The paint is quite unevenly applied and there
are areas that lack this coating. Notably, however, there is a deep groove running sideways across its
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Fig. 2. Group 1, anthropomorphic figurines with enlarged hips and buttocks (steatopygia).
Drawings M. Grebska-Kulow
Обр. 2. Група 1, антропоморфни фигурки с уголемен ханш и седалищни части (стеатопигия).
Рисунки М. Гребска-Кулов

base. Judging from the size and shape of this groove, it appears that a wooden beam with a circular
cross-section and a diameter of about 8 cm supported the heavy head at its base. The back was carelessly shaped without signs of smoothing, indicating that this part was not displayed, which in turn
suggests that the head was meant to be stationary. The head was found in square B5, pit 20 dated to
FEN I in the area of the same house No 2.
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Fig. 3. Groupe 1, anthropomorphic figurines with enlarged hips and buttocks (steatopygia).
Photos M. Grebska-Kulow
Обр. 3. Група 1, антропоморфни фигурки с уголемен ханш и седалищни части (стеатопигия).
Снимки М. Гребска-Кулов

Finally, there are few atypical finds from Ilindentsi requiring the definition of another group.
Group 3. Figurines with plastic projections on the head (buns or horns)
During previous excavations at Ilindentsi in 2007 an elongated head with a circular crosssection and two outgrowths at the top of the head, resembling short horns (Grębska-Kulova et al.
2011, fig. 17.7) was found. Another figurine belonging to this group was found during the 2011–2018
excavations (Inv. No 131 – figs. 4.2; 5.2). Unlike the first one, this one is flat with an elliptical crosssection. The head and part of the torso are well-preserved. The head expands laterally at the top,
forming pointed horn-shaped growths. The nose is pinched and has two holes in it. The eyes are
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Fig. 4. 1, 3 – Groupe 2, anthropomorphic figurines with the form of prism/parallelepiped (drawings M.
Grebska-Kulow); 2 – Group 3, anthropomorphic figurines with plastic protruberances on the head (buns or
horns). Drawings M. Grebska-Kulow
Обр. 4. 1, 3 – група 2, антропоморфни фигурки с формата на призма/паралелепипед; 2– група 3,
антропоморфни фигурки с пластични израстъци на главата (кокове или рогчета).
Рисунки М. Гребска-Кулов

presented as two parallel slits, and there is a vertical cut line for lips under the nose. The figurine was
found in topsoil layer 2 in sq. C4.
Finally, at Ilindentsi a piece of a rare marble figurine (Inv. No 86 – fig. 7) was also found. Only
its lower part is preserved, consisting of barely articulated but separated massive legs. The curving
outlines on the opposite end indicate that it was broken across the waist.

Spatial distribution and function
The spatial distribution of the figurines from Ilindentsi (fig. 1.2) shows an interesting pattern.
Three figurines of the first group were found in the area of house No 5, which is distinguished by the
rare (for the time and region) use of stone foundations (Grębska-Kulow, Zidarov 2020, 217). One is
found close to an oven whereas the other two were intentionally deposited in pits together with house
debris. The two busts and the marble figurine were found in the area of house 2 inside three separate
pits also containing the remains of a burnt house dating to the earlier (FEN I) phase of occupation
of the house. In all these examples one can look for a special ritual of burial of a destroyed house.
Likewise, the remainder were usually found in pits or in a topsoil layer containing archaeological finds.
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Fig. 5. 1, 3 – Group 2, anthropomorphic figurines with the form of a prism/parallelepiped; 2– Group 3,
anthropomorphic figurines with plastic projections on the head (buns or horns). Рhotos M. Grebska-Kulow
Обр. 5. 1, 3 – група 2, aнтропоморфни фигурки с формата на призма/паралелепипед; 2– група 3,
антропоморфни фигурки с пластични израстъци на главата (кокове или рогчета).
Снимки М. Гребска-Кулов

The connection between some figurines and the house is obvious and is reinforced by other
elements, such as decorations like those on the models of houses, and evidence for their permanent
position in the house interior. The largest head (bust) was most likely fixed to a wooden beam such as
a totem pole and could have served an apotropaic purpose, protecting the house and its inhabitants.
On the other hand, the smaller figurine with the sideways pierced neck was likely designed to
be hung and worn, probably as an amulet.

Anthropomorphic figurines in the Neolithic (supra)regional context
The figurines from Ilindentsi fit into the common iconography of the Early Neolithic anthropomorphic figurines from the Struma Valley, but also show some peculiarities of their own.
The most numerous are the bottom parts of articulated bipartite figurines featuring steatopygia. They could be distinguished in terms of posture – standing or sitting, with closed or open legs.
The fact that most of them are fragmented hinders the possibility to reconstruct, with any degree
of accuracy, the shape of the torso and head (with a circular or elliptical cross-section). Due to the
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Fig. 6. Anthropomorphic clay bust with large dimensions. Photos M. Grebska-Kulow
Обр. 6. Антропоморфен глинен бюст с голями размери. Снимки М. Гребска-Кулов

specific technology of creating this type of figurine – segment by segment, the discovery of complete
figurines such as the illustrious figurine from Kovachevo (Lichardus-Itten 2017, fig. 2) are extremely
rare.
Figurines with enlarged buttocks and hips were rather popular during the Early and Middle
Neolithic in the Balkans, as they were also during the Late Neolithic but with a rather modified shape.
A considerable diversity in terms of anatomical details (shaping of the legs, torso and head
shape) and decoration has been observed within this group of figurines. Figurines with steatopygia
from Ilindentsi display several distinctive features. For example, it is obvious that the sitting figurine
(Inv. No 238 – figs. 2.2; 3.2) has its legs wide apart and the pubic triangle is underlined with incisions. The split legs are a characteristic feature of the bipartite figurines from Mavropigi in northern
Greece (Starnini 2018, fig. 20.2,4; 21.2; 24.1,2,3; 26.1,4), Pelagonia (Naumov 2015, Tab. 28.1,3,5;
29.4; 30.5,6; 32.5), and it is particularly characteristic of one figurine from the Mramor locality near
the village of Chashka (Jоvčevska 1993, p. 40, T. II.7). It is worth noting that the legs of this type of
figurine throughout the central Balkans are typically joined together or are barely open. In that sense,
the above-mentioned figurine from Ilindentsi matches the northern Aegean traditions, while the rest
have joined together legs and fit better into the central Balkan traditions.
Typically the figurines with pronounced steatopygia either lack decoration or have impressed
dots covering the hips and legs (Pernicheva 2008, Obr. 2.5; 3.3,5-8,12). Similar decoration is observable on a figurine (Inv. No 97 – fig. 2.1) but it is reduced to 4 (8) dots covering the front side of the
legs and on another one as well (Inv. No 224 – figs. 2.4; 3.4) The incised decoration is rarely used
on the Early Neolithic figurines (Pernicheva 2008, fig. 2.3–4; Pavúk, Bakamska 2018, Abb.1.6; 2.8).
Two figurines from Ilindentsi are decorated with quite wide and deep incisions, on one of which they
are parallel and resemble a belt (figs. 2.3; 3.3), an element that appeared on Early Neolithic figurines
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Fig. 7. Anthropomorphic marble figurine. Photos M. Grebska-Kulow
Обр. 7. Антропоморфна мраморна фигурка. Снимки М. Гребска-Кулов

at Kovachevo as well (Lichardus-Itten 2017, fig. 2). On the second figurine (figs. 2.2; 3.2), the wide
cuts form a more complex composition resembling a meander. This type of decoration rarely appears
on figurines, like one from Sapareva banja (Hansen 2016, fig. 9.1) but it is reminiscent of the decoration on the models of houses from Zelenikovo and Govrlevo, North Macedonia (Naumov, Čausidis,
2011, Tab. IX. 9; XIX.2), cult vessel from Early Neolithic site Brezhani (Grębska-Kulow 2017, fig.
4.24) and one `cult table` from Kovachevo (personal observation).
The parallelepiped-shaped figurines appeared in the second half of the Early Neolithic and
are associated with the Starčevo culture in the Upper Struma valley (Pavúk, Bakamska 2018, 56).
There are divergent opinions regarding their origin. Vajsov suggested that this type of figurine likely
originated in western Bulgaria (Todorova,Vaysov 1993, 193). Becker connects them to the Starčevo–
Körös–Criş culture complex (2010, 26–29), while Takorova (2015, 13) seeks their origin in Anatolia
in the Lakes region (Hacilar VI, Bademağaci). The possible Anatolian connection is favoured also by
Matsanova (1996, 107; 2002, 137). Figurines of this type were found in Pernik (Čhohadžiev 1983),
Galabnik (Pavúk, Bakamska 2018, Abb. 3. 6–9), Sapareva Banya (Becker 2010, Abb. 1. 6), Mursalevo (Takorova 2015, fig. 4), Slatina (Nikolov, Takorova 2018, p. 70, fig. 76), Rakitovo (Matsanova
1996, 107, Tab. 5.1) but also in Méhtelek-Nádas (Starnini 2014, figs. 31.1; 31.3) in the area of the
Körös culture. A common element that connects the figurines from the Struma Valley and Pannon-
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ian Plain is the pricked decoration in combination with incisions. These ornaments represent unique
patterns on each of the figurines but the repetitive use of the concept and technique gives grounds to
distinguish a separate stylistic variation among the parallelepiped figurines. The figurine from Ilindentsi is distingushed from the rest by an almost triangular cross-section and a transversal perforation
across its widest part which would have facilitated stringing.
Another figurine (Inv. No 80 – figs. 4.3; 5.3) closely matches the group 1 pseudo-parallelepiped figurines defined by Pernicheva (2008, 28), asserting the popularity of this group throughout
the valley of the Struma in the second half of the Early Neolithic and during the Middle Neolithic
period. The rectangular shape of the top of the head and the intended representation of a hairstyle
strongly resembles the typical parallelepiped figurines of the Upper Struma (Pavúk, Bakamska 2018,
Abb. 2.6; Takorova 2015, fig. 4; Čohadžiev 1983, Abb. 33.2) and the Sofia Plain (Becker 2010, 24
abb. 1.2). Among the characteristic features should be noted the pronounced lips defined by a combination of a horizontal incision and a cavity at the bottom. This makes the figurine comparable to
others from Balgarchevo (Pernicheva 2008, fig. 2.11; 3.10), Galabnik (Pavúk, Bakamska 2018, Abb.
2.6), and from Endröd 119 in Hungary (Starnini 2014, fig. 26.5). The figurine from Galabnik is defined as type C which is synchronоus with the early phase of Starčevo and Anza II–Vršnik (Pavúk,
Bakamska 2018, 54), while at Balgarchevo it is known from the later phase of the Early Neolithic.
Figurines consisting of the lower part of the body with the hole at the neck level are known from
Zelenikovo (Naumov 2015, P. 35.4; 38.4,5,6) and Govrlevo (Naumov 2019, Fig. 16) in North Macedonia. A similar clay figurine with a piece of bone placed in a hole was found in Tumba-Madžari
(Stojanova-Kanzurova 2011, 39, Fig. 5). Numerous such figurines are registered in Anatolia, in Hacilar, Höyücek and Çatalhöyük (Mellaart 1970, fig. 232.1; 233.1–6; Duru 1995, 485, pl. 46.1–3;
47.1,2; Hansen 2014, fig. 19, 20).
A large clay head (Inv. No 147 – fig. 6) is made in a similar style, but the mouth is presented
as a round hole, which strongly resembles the figurines from the area of the Körös culture (Starnini
2014, figs. 26.5; 27.6; 29.2,3). With the exception of this one however, such figurines have not yet
been found either in the Upper Struma Valley, or in North Macedonia. It is distinguished by the
use of an unusual clay matrix, crusted eyes and white painted decoration. Eye inlay is not unusual
and occurs in the Middle East and Anatolia (Hansen 2014, fig. 6), as well as in the central Balkans,
but typically it is made of different materials such as shell or obsidian, while our example features
the same raw material and does not present such a contrasting effect. A comparable head made of
organic-tempered clay and mussel-encrusted eyes from an unknown site is stored in the collections
of the Regional Museum of History in Kyustendil (Čohadžiev, S. 1981). This head has a cylindrical shape resembling the cylindrical heads from Pelagonia, but unlike them, it is not hollow inside,
having two vertical holes through the ears which most likely allowed it ot be hung in the interior of
a house. Similar examples were also reportedly found at the prehistoric village of Sapareva Banya
(Chochadzhiev, М. 1981, footnote 7). A stylized human face made of chaff-tempered clay was fixed
to an interior stake installation in house 1 dated to the end of the Early Neolithic at Balgarchevo
(Grębska-Kulow, Kulov in press). These examples reveal a custom of attaching anthropomorphic
faces to upright wooden beams inside the houses in the catchment areas of the Struma and Vardar
towards the end of the Early Neolithic (ca. 5500–5400 BC).
Among the finds from Ilindentsi we recognize another distinctive type of anthropomorphic
figurine with plastic projections on the head. This feature first appears among the figurines from the
Early Neolithic site of Mavropigi in northern Greece (Starnini 2018, figs. 6.2; 7.1; 11.1). From there,
we can start tracking the development of this special group of figurines with lateral projections on
their heads resembling buns or horns. An example with a long, cylindrical neck and three pronounced
buns is known from Porodin, Pelagonia (Simoska, Sanev 1976, fot. 80). Figurines with buns and long
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cylindrical necks have been recorded at Anzabegovo II (Gimbutas 1976, 210, fig. 144) and Pernik
(Čochadžiev 1983, 63 Abb. 33.3). A similar figurine with a long cylindrical neck and two horns was
found in 2007 in the filling of a ditch at Ilindentsi. Further examples can be identified in North Macedonia (Naumov 2015, tab. 6.3; 7.5; 9.1; 39.5,6,7), at Balgarchevo I and II (Pernicheva 2008, Obr. 1.5;
2.1,2,8), and at Kovachevo (Lichardus-Itten 2017, fig. 4.5). It seems that this particular shaping of the
head has a long chronological development during the Early and Middle Neolithic and covers the
territory of northern Greece, North Macedonia and the Struma valley in Bulgaria. So far there are no
examples of this type from the area to the east of the Struma valley. Two characteristic variants can
be distinguished: figurines with cylindrical necks and two or three outgrowths resembling buns, and
figurines with flat bodies and two corneal growths smoothly drawn sideways at the top of the head.
Finally, a fragment of a marble figurine was also found, closely resembling another one from
Kovachevo (Lichardus-Itten, Demoule 2016, Abb. 1.10) but lacking any anatomical details. Marble
figurines with various iconographies are already known from a number of Early Neolithic settlements but remain considerably rarer than those made of terracotta (Lichardus-Itten, Demoule 2016
and cited literature).

Small beads: context and techno-typological characteristics
The personal adornments from the site consist mainly of shell and clay pieces: Spondylus
bracelet fragments, pendants and beads, a pendants of Glycymeris, a pendant of nephrite, stone and
mother of pearl beads and a notable number (36) of miniature clay beads, which are the focus of this
short study (figs. 9–14).
The assemblage of 41 very small beads came from the flotation of sediment from Sq. C5,
(most of beads), and small number from Sq. B5, C4 and A3 (fig. 8). The most interesting is the situation in Sq. C5, where dwelling 2 is located and where 31 micropiercers of chalcedony are discovered
(fig. 15).
These 41 beads were grouped into two small necklaces of 21 and 20 beads, respectively (figs.
9 and 10). This grouping is entirely random, with only museological/exhibitional reasons.
There are only five beads made of various materials (shell, stone, mother of pearl; figs. 11.1;
13.4c; 14). The rest of the beads in the collection (n=36) represent a variety of miniature clay beads.
The beads in their finished state represent coloristic, textural and dimensional variation of clay subjected to high temperature. The firing affected most obviously the colour nuances of the beads (figs.
11–13). Thus an aesthetic effect was reached, enhancing the appearance of the beads.
Their diameters are between 3 and 5 mm, the diameters of the holes vary between 1.2 and
1.8 mm. The beads display two main shapes: biconical or spheroidal beads (n=8); and cylindrical
with variable lengths of the cylinders and almost all slightly asymmetrical in the parallelism of their
ends: one group consists of a cylinder more than 2 mm long (n=14), another consists of beads with
a shorter cylindrical body (n=14). There are practically no disc beads sensu stricto – means “small
bead (height between 1 and 1.5 mm, face between 1 and 4 mm) with circular, flat and parallel faces”
as described and illustrated from Çatalhöyük (Bains et al. 2013, 348, fig. 19.8). The short cylindrical
beads could be considered technologically and typologically as a hybrid type between cylindrical and
disc beads with pronounced asymmetrical features, but this distinction has no obvious significance
for the current study (figs. 9 and 10).
It is difficult (even unreasonable) to attempt a very precise and exhaustive formal typology
of these particular delicate ornaments. Moreover, no conventional typology of personal ornaments
and particularly beads as an element of Neolithic material culture in Bulgaria is yet established and
approved. The attempt of implementing one of the rare typologies of clay beads – that from Çatal-
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Fig. 8. Spatial distributions of miniature beads made of clay, shell, mother of pearl and stone.
Photo Ch. Tzankov
Обр. 8. Пространствено разположение на миниатюрни мъниста от различни суровини.
Снимка Хр. Цанков

höyük is partially useful, but no formal extrapolation of the entire typological matrix/list is applicable (Bains et al. 2013). The beads from Ilindentsi cover in fact only two of the six types recognised
among the abundant bead assemblage from Çatalhöyük – the tubular type which could be either barrel or cylindrical and the sub-spherical type comprising three spheroid-shaped beads with different
degrees of regularity (ibid., 347–348, fig. 19.8). What we call biconical beads are more similar to the
irregular spheroidal beads, illustrated in fig. 19.11 (ibid., 350).
It is obviously premature to establish or adapt clay bead typology in the case of Ilindentsi
owing to the limited number of pieces. More reasonable and epistemologically relevant is to try understanding the purpose of fashioning such small beads and the intention and skills behind them. It
is obvious that there are several steps in manufacturing the beads. What could be considered certain
in the ‘chaîne opératoire’ of these small objects?
- They were made of fresh, plastic clay. The texture of the finished beads reveals additions to
the clay which may not have been intended as temper. An obvious example represents a bead with a
large quartz crystal on its surface (figs. 11.4b; 12.3a). Often the recognizable ingredients consist of
sand or grit (fig. 13). No organic material could be distinguished in the clay, but further comparative
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micro-analysis of the beads and pottery from the site should clarify the issue.
- The manufacturing process for (mainly) tubular, including cylindrical, beads is described
from Çatalhöyük, based on experiments: ... “the clay (while still damp) was most likely wrapped
around a reed, straw, twig or a grass, and when the bead was shaped, it was (together with the material used for perforation or without it) placed close to the heating source or left to dry in the sun”
(Bains et al. 2013, 350). This process sounds convincingly as for most of the existing clay bead
repertoire and entirely applicable to the beads from Ilindentsi. There is, however, a significant difference: in contrast to the beads from Çatalhöyük, which are very fragile, thus considered as being not
intentionally baked, or passively baked and only very few-briefly fired (ibid., 351), the beads from
Ilindentsi were fired at a temperature similar to that used for pottery firing thus losing most of their
fragility. The fact they were recovered by flotation is also suggestive of their resistance.
- The pre-forms of the spheroidal beads (small clay balls) have been perforated unidirectionally with an organic (wood, bone) needle or with a natural, fine, sharply pointed object (a pine needle,
reed or fine twig). The evidence for this is the asymmetric holes in most of the clay beads – compare
their holes with those of the stone beads (figs. 11.1; 13.4b and 14). The asymmetry is not only in
the shape of the holes themselves but more in the difference between the starting and ending points
of the perforations. Some of the beads preserve a small clay ‘lip’ around the exit hole (figs. 11.3a;
12.1,2,4b). This suggests the clay had a damp and plastic consistency at the moment of perforation,
but at the same time was sufficiently resistant to preserve the shapes of the initial clay balls.
Here, it may be helpful to mention a short, improvised experiment by one of us (MG) using ad
hoc materials: simple flour dough, a metal needle (purely to gauge its efficiency) and a wooden needle were used (fig. 16). Five small balls were perforated using the wooden needle (2 mm in diameter)
and the effect of the ‘lip-like’ deformation appeared immediately. Because of the smoothness of the
dough, the balls were subjected to a slight deformation as well. Additionally, two small balls were
pierced with a metal needle, which provoked more obvious deformations of the holes and shapes of
the balls.
- The shapes of the clay beads could be interpreted in the following perspective: i) shape variations were carefully predetermined and produced before piercing and firing; ii) the biconical/spheroidal beads represent a kind of preform for the short cylindrical beads (similar also to sub-spherical
– figs. 11.3a, 12.4b), which resulted in additional post-firing delicate abrasion of the bead surfaces
until they were sufficiently reduced in thickness. At this stage of transformation the hole became
more symmetrical (but not regular! – see for ex. fig. 13.2b) from both sides and the texture of the fired
clay become more colourful (compare fig. 12.1–2 with fig. 13); iii) the cylindrical beads represent
the crucial category with a length variation in between. It is difficult to know which type of bead was
most desired in terms of shape – the most delicate short cylindrical or the long cylinders (otherwise
called tubular beads). In any case, it is impossible to refit the cylindrical beads in their final form into
a long (entire) cylindrical preform assuming its subsequent division into segments.
- There are several beads that represent particular cases of a hypothetical technological process. One bead with a noticeable ‘lip-like’ exit hole shows, however, circular concentric microtraces
suggesting rotation/drilling instead of simple piercing (fig. 12.4b). Three beads (figs. 11.2b and 3b)
possess quite regular holes with symmetrical contours. The fashioning abrasion is obvious and best
represented in the case of one bead with a strongly shaped perimeter (fig. 11.4b). One explanation
could be that during perforation the needle was slightly rotated in the holes, thus producing circular/
concentric traces caused by small abrasive particles within the clay.
- The peculiar allure and technical stigmata of the clay beads became most obvious when compared with some stone beads (figs. 11.1c and 14). The regular shapes and holes of the stone beads
indicate careful abrading and fashioning after (possibly) mechanical and more frequently bipolar
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Fig. 9. ‘Necklace’ 1 in 6 portions/groups of beads (magnification x25; scale bar in mm). Photos M.Gurova
Обр. 9. ‘Наниз’ 1 в 6 групи мъниста (yвеличение х25; мащаб в mm). Снимки М. Гюрова
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Fig. 10. ‘Necklace’ 2 in 5 portions/groups of beads (magnification x25; scale bar in mm). Photos M.Gurova
Обр. 10. ‘Наниз’ 3 в 5 групи мъниста (yвеличение х25; мащаб в mm). Снимки М. Гюрова
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Fig. 11. Beads: 1 – of shell and other materials; 2–4 – of clay (magnification x25; scale bar in mm). Three
beads are presented with micro photo details: 1c, 3b & 4 b (magnification range from x50 to x80).
Photos M. Gurova
Обр. 11. Мъниста: 1 – от раковини и друг материал; 2–4 – от глина (yвеличение х25; мащаб в mm).
Три мъниста са представени с микродетайли: 1c, 3b & 4 b (увеличения от x50 до x80).
Снимки М. Гюрова
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Fig. 12. Beads of clay with various shapes (magnification x25; scale bar in mm). Four beads are presented
with micro photo details: 1, 2, 3а & 4b (magnification range from x50 to x80). Photos M.Gurova
Обр. 12. Мъниста от глина с различна форма (yвеличение х25; мащаб в mm). Четири мъниста са
представени с микродетайли: 1, 2, 3а & 4b (увеличения от x50 до x80). Снимки М. Гюрова
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drilling (fig. 11.1c). Contextually, we can assume that the small stone beads were drilled using some
of the micropiercers found in proximity (vide supra) (fig. 15). On the other hand, morphologically,
the micropiercers from Ilindentsi, are definitely not suitable for the most efficient mechanical drilling with a pump drill (see Gurova et al. 2013; Gurova, Bonsall 2017).
As for the clay beads, it is difficult to expect perfect shapes and perforations, taking into account the plasticity and softness of the fresh clay – the material that was subjected to transformation
and fashioning. This raw material presumably excludes the use of bipolar drilling.

Neolithic clay beads in their supra-regional context
Clay beads are not frequent finds among the personal ornaments. One of the reasons lies plausibly in the fragility of the raw material. In many taphonomic contexts such implements could not
survive, or could remain lost to science if the excavators do not practice sieving and flotation of the
sediments. Even if found, clay beads obviously do not attract as strongly as the beads of beautiful
shell, coloured stones and other exotic materials.
Whatever the biographies of the clay bead artefacts, the fact that they appear sporadically and
sensationally deserve attention and consecutive meticulous archaeometric and comparative analysis.
To our knowledge no specialized study of clay beads has been produced for Bulgaria and
adjacent regions. A brief glance at the published materials invites a more specific inquiry into this
interesting category of jewellery.
In Bulgaria no clay beads from (Early) Neolithic contexts have been so far published. Recently
a small necklace of 14 clay beads came from the rescue excavations of the multilayer prehistoric settlement of Golo Bardo (Levski municipality) (Vaysov et al. 2020). The Late Neolithic layer display
areas of specialized flint (micropiercers) and bone tools. In a shallow pit from the next occupation
level belonging to the Early Chalcolithic a necklace of 13 disk-like clay beads is discovered (Vaysov
et al. 2020, 279, Cat No 243).
In spite of the abundance of published beads belonging to the Early Neolithic of Franchthi and
close parallels between some shell beads from Ilindentsi and pieces from Franchthi (Perlès, Rigaud
2021, fig. 5), and the coexistence of beads and micropiercers/drills, documented on both sites (Perlès,
Pion 2020), no clay beads are reported from the Early Neolithic personal adornments from Greece.
The repertoire of jewellery paraphernalia in Greece is logically based mainly on prolific use of various shells (see also Ifantidis 2019).
As for Anatolia in general, there is scarce and unbalanced information on clay beads in the
context of the personal ornaments. E. Baysal mentions reports of unfired beads from Çayönü and
Çatalhöyük, and a single example of a fired bead from Pinarbaşi. On the other hand there is a ‘notable
exception’ from the site of Çukuriçi Höyük which displays the manufacture of a standardized range
of spherical, biconical and tubular forms of baked clay beads without parallels at other sites (Baysal
2017, 12, 14, fig. 11). On the basis of the bead assemblages from western Anatolia, E. Baysal states
out that the Aegean was the “gateway to the east and west”, emphasizing the lack of comparative
studies with Balkan bead collections (ibid., 16).
In fact, there is a very detailed and informative study on Neolithic ornamentation from the
Çatalhöyük excavations and reports (Bains et al. 2013). Based on a corpus of 642 clay ornaments a
detailed typology of six main categories is provided. The reconstructed ‘chaîne opératoire’ is complete – from the raw material (available alluvial clay) through the manufacturing process to the use
and, finally, discard of the ornaments. Spatial and diachronic distributions of the beads are provided
leading to some interesting observations: the clay beads at Çatalhöyük were not placed in special
deposits; their presence is low in burials and buildings and very restricted in the all excavated con-

20

Anthropomorphic figurines and miniature beads from the Early Neolithic settlement of ...

Fig. 13. Beads of clay with more standardized shape (magnification x25; scale bar in mm). Four beads are
presented with micro photo details: (1– 4)b (magnification range from x50 to x80). Photos M.Gurova
Обр. 13. Мъниста от глина с по-стандартизирана форма (yвеличение х25; мащаб в mm). Четири
мъниста са представени с микродетайли: (1– 4)b (увеличения от x50 до x80). Снимки М. Гюрова
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Fig. 14. Disk bead of reddish stone (magnification x25; scale bar in mm). Photos M.Gurova
Обр. 14. Дисковидно мънисто от червеникава скална порода. Снимки М. Гюрова

texts, despite the fact that their production was not time consuming and did not require specific skills.
A recent study on discoidal beads from Starčevo culture contexts presents the disc beads as a
novelty introduced by/alongside the Neolithic package (Boroneanţ et al. 2019). A small collection of

22

Anthropomorphic figurines and miniature beads from the Early Neolithic settlement of ...

Fig. 15. Micropiercers from Sq. C5 (scale bar in mm). Photos M.Gurova
Обр. 15. Микропробои от кв. С5 (мащаб в mm). Снимки М. Гюрова

ceramic disk beads is commented and illustrated (ibid., fig. 14). The beads came from four Romanian
and three Hungarian sites, but the dimensions of the finds raise the question of whether the items are
beads or perforated ceramic discs. Based on the illustration, only one bead is sufficiently small to be
compared with the beads from Ilindentsi – the one from the Hungarian site of SzentgyörgvyölgyPityerdomb (ibid., 58, 71, fig. 6.5).
Three additional clay beads are published from Hungary: two from Endröd, site 3/119, and
one – from Szarvas site 8/23 (Starnini 2014, 263–4, fig. 146). All beads are mentioned within the
miscellaneous small and fired clay objects, but unfortunately the illustration does not provide reliable information of the dimensions of smaller items. Most likely none of them is smaller than 1 cm.
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Discussion and conclusions
The coroplastic items from Ilindentsi form an interesting and diverse collection both in terms
of typology and functionality. On the one hand, the presence of two main groups conforms to the
general trends in the development of this type of object already identified during the second phase
and the end of the Early Neolithic in this region, but we feel it is important to stress the differantiation between two distinct varieties within the second group: Type 1: removable heads (busts); Type
2 monumental busts fixed inside houses. These provide new evidence for possible supraregional
contacts between western Bulgaria and the Carpathian basin through several elements – the parallelepiped-shaped figurine with dotted ornament and the idol busts with the distinctive rounded shapes
of their mouths.
Furthermore, we identified a new distinct type of figurine defined through corneal growths/
hair buns with a relatively confined geographical distribution shared between the modern borders of
northern Greece, North Macedonia and southwest Bulgaria. The western connection supports earlier
hypotheses for the greater intensity of the contacts between the catchments of the Struma and Vardar
River vallyes and their parallel cultural development.
These observations however raise new questions. It seems that the iconography of some parallelepiped-shaped figurines that developed along the Struma valley and in the area of Sofia found further development in the Carpathian Basin during the second half of the Early Neolithic period. And
yet, does that necessarily imply unidirectional influence or could we begin discussing the reciprocity
of the contacts, including the manifestation of certain Carpathian imports as suggested by some rare
obsidian finds (Bonsall et al. 2017)?
In a similar manner, the origin of the figurines with flat torsos is typically presented as a distinct Karanovo I development, but on closer inspection it seems questionable whether they indeed
made their earliest appearance in Thrace, given that there are numerous examples of these figurines
from the Vardar River, i.e. well beyond the distribution area of the style of white-painted pottery
characteristic for Karanovo I. Futhermore, considering that local white-painted pottery styles appeared considerably earlier in the central Balkans than in Thrace, we would expect that the flat modelling of the upper parts of the figurines may have actually originated in the west, and from there it
could have spread gradually to the east alongside the white-painted pottery.
Even if the modest collection of fragmented anthropomorphic figurines cannot provide answers, it is nonetheless significant that it may inspire new avenues for future research and macroregional correlations.
As for the clay beads, with no pretension to know all possible publications mentioning
clay beads in the context of the Early Neolithic of the Balkans and adjacent regions, we however can state that the information about such objects is still very scarce. In this regard, the finds
from Ilindentsi will certainly provoke interest for further specialized and comparative analysis. It
would be worth establishing a relevant experimental programme with clay and various organic and
bone needles/piercing instruments to shed light on the efficiency of consecutive operations of the
‘chaîne оpératoire.’ Furthermore, a higher interpretative level could be reached after comparing
the clay beads with a large spectrum of beads made of other materials in the context of the potential skeuomorph problem, (see for ex. Ifantidis, XXXII). It is definitely a problem deserving closer
attention taking into consideration E. Baysal’s statement about the clay necklace from Çukuriçi:
“The burnishing of these clay beads gives them the appearance of dark coloured stone and as the
forms are also reminiscent of shapes associated with stone these also might be considered possible
skeuomorphs” (Baysal 2017, 14).
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Fig.16. Еxperimental piercing of 5 dough balls with wood and metal needle. Photos M.Gurova
Обр.16. Eкспериментално продупчване на 5 тестени топчета с дървена и метална игла.
Снимки М. Гюрова

The impressive clay bead assemblage (36 miniature pieces) represents incomparable evidence
of ornaments and could be inscribed in the conceptual inquiry, well formulated on the basis of enormous jewellery corpus from Greece: “... the archaeological studies of ornament manufacture, conditions of use, destruction, repair, deposition, and/or exchange can be examined under various epistemological prisms” (Ifantidis, XXVIII). Conceptualizing the social proxy of the clay bead requires
more solid empirical data and broader comparative study. On this stage of knowledge and reasoning
of the finds some relevant questions could be formulated as follows:
- what is the time span of appearance and functioning of the clay jewellery beads; are they culturally assigned to the Early Neolithic or might they appear randomly in later periods as in the case
of the Golo Bardo site (see Vaysov et al. 2020)? Were there some diachronic changes/transformation
in the processing, deposition and use of the clay beads?;
- what is the spatial distribution of the clay beads – did they follow the wave of advance of
Neolithic novelties from the Levant through Anatolia and SE Europe or did they appear simultaneously at different places thus confirming the polycentric theory of origin, diffusion and evolution of
past cultural events?;
- are they commonly (or frequently) associated with other types of beads or did they appear as
a separate branch of apprenticeships? An interesting observation relates to the case of Sq C5 of Ilindentsi. The clay beads from there pronouncedly dominate over other jewellery items and formally the
beads could be associated with the large series of micropiercers from this square. On the other hand,
it is certain that chalcedony piercers were not used for clay bead manufacture because of undeniable
morphological and technological constraints;
- following on from the above – could clay beads be interpreted as requiring solid craft spe-
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cialization and experienced skills attributed to the members of jewellery workshops or is it possible
they were made by children/young women with great patience and passion and in the context of
autonomous household production?
- which social (individual and communal) value did these unpretentious and not particularly
aesthetic ornaments embody? There is much more to be done for assessing the meaning and purpose
of the clay beads in the material culture of sedentary communities.
Clearly, there are more questions than possible answers and we think a general remark by E.
Baysal could serve as a fitting end to our initial study: “In the most general terms, prehistoric ornaments offer an opportunity to study multiple materials in one of their most mobile formats, and to
trace directionality of movement as well as production and distribution in cases where source is
known” (Baysal 2020, 66). A successful first step would be a detailed study on prehistoric personal
adornments and creation of a typological classification that might shed light on both chronological
and cultural aspects of these objects and the societies that produced them.
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Антропоморфни фигурки и миниатюрни мъниста
от раннонеолитното селище Илинденци,
Югозападна България

(резюме)

Малгожата Гребска-Кулов, Мария Гюрова, Петър Зидаров

Статията представя антропоморфните фигурки и миниатюрните глинени мъниста, открити по време на археологическото проучване на праисторическото селище Илинденци, Масовец в периода 2011–2018 г. Обектът се отнася към втората половина на ранния неолит и
средния неолит (Grębska-Kulow, Zidarov 2020). Антропоморфните фигурки са важен индикатор за културна принадлежност и контакти, а миниатюрните мъниста са най-впечатляващите
и оригинални находки от този обект.
От праисторическото селище Илинденци произхождат 11 антропоморфни фигурки в
различна степен на запазеност, но нито една цяла. Намерени са в различни стратиграфски
контексти: три са намерени в хетерогенен пласт (хумусен или непосредствено под хумуса),
една произхожда от пласта, отнесен към втората фаза на финалния ранен неолит и седем са
намерени в ями от първата и втората фаза на финалния ранен неолит (обр. 1). Десет от тях са
направени от глина, а една е от мрамор. Шест глинени фигурки имат украса от врязани линии
или набождания, една е покрита с пласт бяла боя, а три са без украса.
В резултат на типологическия анализ на глинените фигурки, те са обособени в три
групи:
−− Фигурки с уголемен ханш и седалищни части (стеатопигия). Това е най-популярната
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група, представена от четири фигурки (обр. 2.1–4; 3.1–4);
−− Фигурки с формата на призма/паралелепипед. В Илинденци не са намерени типични за тази група фигурки, но три частично отговарят на тази характеристика (обр.
4.1.3; 5.1.3; 6);
−− Фигурки с пластични израстъци (кокове или рога) на главата. Към тази група са отнесени две фигурки от обекта (обр. 4.2; 5.2).
Намерена е и една схематично представена мраморна фигурка. Тя е запазена само в
долната си част, с едва загатнати и разделени крака. Фигурката е счупена в стесняване, отговарящо на талията (обр. 7).
Пространственото разположение на фигурките показа интересна особеност (обр. 1). Три
от първата група са намерени в южната част на селището, в района на къща № 5, а две от втората група, както и мраморна фигурка са намерени в района на къща № 2. Останалите са намерени в ями или в пласта със смесен археологически материал, а последната е от повърхноста
в югоизточната периферия на селището и извън разкопаната площ.
Антропоморфните фигурки са много информативни за културното развитие и контакти в района на Средна Струма през втората половина на ранния неолит. Фигурките показват
много ясни връзки с материали от Република Северна Македония, което потвърждава тезата
за оживени културни контакти и сходно културно развитие на двата региона през ранния неолит. Няколко стилистични елементи свидетелстват за надрегионални връзки между Западна
България и Панонската низина.
Интерпретацията на фигурките повдига и няколко дискусионни въпроса:
а) за характера на контактите на населението от долината на Струма и Софийското поле
(от една страна) и Панонската низина (от друга) през втората половина на ранния неолит. Възниква въпросът дали движението на хора и идеи не е било двупосочно?
б) за генезиса на фигурките с плосък торс, които традиционно се свързват с култура Караново I – интересно е в кой от ареалите те се появяват най-рано? По поречието на Вардар има
много фигурки от този тип, но не се среща типичната бялорисувана керамика от Карановски
стил. Очевидно не е изключено този начин на оформяне на горните части на фигурките да е
със западен произход и последващо разпространение в източната посока.
Миниатюрните мъниста са много характерни за раннонеолитното селище Илинденци.
Намерени са 41 мъниста (обр. 9 и 10) като повечето от тях произхождат от къща № 2 (обр. 8).
Основната част – 36 бр. са направени от глина и значително по-малко – 5 бр., са оформени от
други суровини: миди, минерали, седеф (обр. 11.1,4; 14). Специфична особеност за обекта
представляват глинените мъниста. Техният диаметър варира между 3 и 5 mm, а диаметърът на
пробитите дупки е между 1.2 и 1.8 mm.
Мънистата могат да се обособят в два основни типа: цилиндрични (28 бр.) с различна
дължина на цилиндричната част и с различна симетричност (успоредност) на трансверсалните страни (обр. 11 и 13) и сфероидни или биконични (8 бр.) (обр. 12.1,2,4). Глинените мъниста
от Илинденци са добре изпечени, твърди и устойчиви на вода, което се доказва от факта, че са
намерени сред материалите от флотация. Мънистата със сфероидна форма се характеризират
с остатъчно тесто (оформено като малко и несиметрично устие) около втората (по посока на
пробиването) дупка, т.е. изходното им отверствие. В този смисъл те са много показателни за
технологията на оформянето им – еднопосочно пробиване и вероятнo нанизване на тънки
иглоподобни предмети от кост, дърво или друг вид органичен материал (обр. 12.1,2,4b). Това
потвърждава и простият, но информативен експеримент на един от авторите (МГ) с малки
топчета от обикновено тесто, пробивани с дървена клечка и с метална игла (последното е за
сравнение на ефективността, не за наподобяване на праисторическа техника!) (обр. 16).
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Anthropomorphic figurines and miniature beads from the Early Neolithic settlement of ...
Колекцията от миниатюрни глинени мъниста от Илинднеци е уникална, не намира аналогии сред публикуваните материали от синхронни праисторически селища на Балканите и
намира паралели с емблематични анатолийски обекти като Çatalhöyük и Çukuriçi. Глинените
мъниста поставят редица въпроси относно тяхното място и роля в т.н. неолитен пакет, тяхната
технология и предназначение, както и значението им в духовните аспекти на праисторическото общество.
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ABSTRACT

Excavations at Hacılar Büyük Höyük, which is located 27 km to the southwest of Burdur, began in 2011 under my direction
and are still in progress. The pre-planned, “sawtooth”-shaped defence system surrounds the settlement along the western
slope like a necklace. The first of the two city gates designed to conform to the defence system is the Western Gate, and the
other is the Southern Gate. Items found on the floors and in the courtyards of most of the 49 casemates uncovered so far
include various kinds of pottery, baked clay, stone seals; idols made of baked clay, marble and other stone types; ‘pubis’
models (?) formed from pebbles; metal finds such as needles, bracelets, spatulas and daggers; bone pins and awls, handles
shaped from deer antlers; chipped stone artefacts, grinding stones and tools. This indicates that the buildings that make up
the defence system were also used as residences.
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Introduction
The excavations at Hacılar Büyük Höyük, which is located 27 km to the southwest of Burdur
(fig. 1), began in 2011 under my direction and are still in progress (Umurtak 2020a, 33). The stratigraphy determined during the 10 years of excavations is given below:
Early Bronze Age III
(EBA III)
?
Early Bronze Age II
(EBA II)
EBA II / 1–3 Building Levels
Early Bronze Age I
(EBA I)		
EBA I / 1, 2 Building Levels
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Early Chalcolithic Period (?)		
?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Virgin Soil
The relative dating of Hacılar Büyük Höyük coincides with the 14C dates. The results of AMS
dating made on charred seeds and charcoal found in casemates belonging to the EBA I defence system fall in 3010–2880 calBC (Umurtak 2020b, 185, footnote 37; Umurtak, Duru 2014, 19, footnote
3; 2016, 43, footnote 3).
This article and the content of the journal is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
Copyright: © 2021 G. Umurtak
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Fig. 1. Map of sites mentioned in the text
Обр. 1. Карта на обектите, споменати в текста

The Architecture
The settlement dating to Early Bronze Age I at Hacılar Büyük Höyük was uncovered in Trench
AB, which had been opened up in a section near the centre of the mound, and also in the Northern
Slope trench and the Western Slope Trench that extends from north to south in the western part of the
mound höyük (figs. 2–3). Within Trench AB in an area measuring 4.5 × 8.6 m, a large multi-roomed
building with a doorway facing east has been investigated. In the first room at the entrance to this
building, the floor had survived to the present day and remnants of grain and some in situ grinding
stones and pottery pieces were found on it. In the courtyard in front of the door eight large earthenware jars were found in situ. In addition to this, five adjacent small cells of unknown function,
connected to this building and situated on a west-east axis, were uncovered on the eastern side of the
courtyard. At the eastern end of the trench a meticulously built megaron with dimensions of 5.6 × 8.5
m was uncovered along with the remains of another megaron-like building adjacent to it on the western side after a gap of 2 m. The issue of the possible identification of this megaron as the entrance
gate of an Inner Wall / Acropolis (Propylon) that protected the official and religious buildings in the
centre of the city will gain clarity as the excavations progress (Umurtak 2020a).
The ‘sawtooth’-shaped defence system surrounds the settlement along the western slope like
a necklace (figs. 2–3). This defence system has two city gates that were designed to conform to its
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Fig. 2. Aerial view of the site (Hacılar Büyük Höyük Excavations Archive)
Обр. 2. Въздушна снимка на обекта (Архив на разкопките на Hacılar Büyük Höyük)

layout; the first is the Western Gate and the other one is the Southern Gate (figs. 2–3). The Western
Gate was planned as a gate building formed in the gap between two rectangular casemates / towers
(K 1 and G 1) and consists of a gate room 4 m in width and 8.70 m in length and antes / entrance areas
extending into and out of the city. A transverse wall had been built on at the front of the gate facing
out of the city and this restricted access to the settlement to a narrow gap. It is clear that entry through
this passage was made even more difficult in a later phase by the construction of a second obstruction
wall on the side of the entrance to the city. The structures placed symmetrically on both sides of the
gate passage are undoubtedly more impressive than the other casemates.
The Southern Gate (SG) (fig. 4) is similar in plan to the Western Gate (WG). The gate room
that is formed between the two casemates / towers is approximately 15.20 m in length and 4 m in
width. The rooms / towers on each side of the gate are similar in plan to the other casemates of the
defence system, but their dimensions are noticeably larger, for example the size of the area adjacent
to the Southern Gate on the western side that measures 7.90 × 3.90 m is striking. The important difference evident in the plan of the Southern Gate, which was excavated in 2019 and 2020, is the existence of a wall that partially blocks the entrance on the side that faces away from the city and makes
passing through it more difficult. This transverse wall is much thinner than the side walls that are
more than 1.5 metres in thickness and this can be seen as its main characteristic. Entrance and exit
took place through gates with a similar plan on the western and southern sides of the city. The two
gates would have had some form of roof covering. If it is assumed that the tops of the casemates were
covered without the use of wooden supports (see below), and the two gates would probably have
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Fig. 3. Plan of the site (Hacılar Büyük Höyük Excavations Archive)
Обр. 3. План на обекта (Архив на разкопките на Hacılar Büyük Höyük)

been equiped with a form of roofing using the same technique. There are two rooms on the eastern
side of the Southern Gate. The first of these must have functioned in the same way as the south tower
of the gate and is smaller than the northern tower (6.30 × 1.30 m). The second casemate in this direction is similar to other casemates, such as G 5 and K 10, that were excavated in previous years in the
Western Slope and Northern Slope Trenches. While these initially consisted of two separate areas,
the intermediate wall was partially or sometimes completely removed in a later phase and this turned
it into an irregular large structure. The irregular shape of this area is perhaps due to the fact that the
city wall turns in this section. The doors of the two casemates on the western side of the Southern
Gate open the same way as the others. The difference, however, is that the connecting doors on the
long side walls of both areas open on the same axis. This situation suggests that this building group
served a common function. The doors of all the buildings around the Southern Gate were carefully
constructed, and in contrast to the practices seen so far in other parts of the city, the door thresholds
are marked out with rows of large stones. The characteristics of the six casemates in this row, such as
the sawtooth-shaped outer wall and the thickness of the wall, are similar to those in other parts of the
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Fig. 4. Aerial view of the Southern Gate and the casemates (Hacılar Büyük Höyük Excavations Archive)
Обр. 4. Въздушна снимка на Южната порта и казематите
(Архив на разкопките на Hacılar Büyük Höyük)

defence system. None of the building floors have survived in good condition. An interesting factor is
that the Southern Gate casemates did not contain any finds apart from a small jug and a seal.
We think that, in the pre-planned layout of the city, the protrusions on the walls referred to as
‘sawteeth’ were deliberately designed to form a circular plan or a curvature. It has been observed that
these wall protrusions extend around 2.00, 2.20 or 2.50 m in keeping with the dimensions of the area
/ casemate they are attached to. This system, which is formed from a row of adjacent casemates, has
outer walls that are 1.50–1.60 m in width, and inner walls 1.10, 1.30 and 1.50 m in width; the foundations built of medium-sized stones reach a height of 2 m in places, and can be seen clearly when
viewed from outside the city. It is understood that the upper sections of the walls were built with mud
bricks, but these have not survived (Umurtak 2020a).
The dimensions of the sometimes slightly skewed quadrangular adjacent areas (casemates)
that form the defence wall are 3.85 × 6.10, 4.5 × 5.5, 3.60 × 5.00, 4.7 × 7.1, 5.7 × 7.4 m. The doors
are 1.10–1.20 m in width and open towards the courtyards on the eastern side. The in situ pivot stone
placed inside the door in some of the rooms indicates that the wooden door wing opened inwards, and
in some buildings thresholds had been formed at the doors using stone slabs or more irregular stones.
Outside the doors of the shorter wall of the residences, ledge-like protrusions that vary in size from
1–0.8 m flank both sides like an ‘ante’ wall. This causes the buildings to resemble a ‘Megaron’ and
a courtyard is also formed for each residence. In the section of the defence system that faced into the
city a weak, narrow stone wall marked out the courtyard area of the casemates at intervals, separating
the interior of the settlement from the defence section (figs. 2–3). We think the casemates were cov-
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Fig. 5. A – General view of Casemate K1; B – Remains of a horseshoe-shaped hearth and storage jar
supported by mud in K1 (Hacılar Büyük Höyük Excavations Archive)
Обр. 5. A – oбщ изглед на каземат K1; B – oстанки от подковообразно огнище и вкопано хранилище в
K1 (Архив на разкопките на Hacılar Büyük Höyük)
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Fig. 6. Building G8 with a limestone stele (Hacılar Büyük Höyük Excavations Archive)
Обр. 6. Сграда G8 с варовикова стела (Архив на разкопките на Hacılar Büyük Höyük)

ered with a flat roof constructed of wooden beams, branches and soil. The compressed earth floors of
most of the 49 casemates uncovered so far were badly damaged, but none of these areas had a stone
base for a wooden pillar supporting the roof. We therefore have to assume the builders managed to
complete the roof without the use of additional support.
Some of the buildings have remains of a horseshoe-shaped hearth in the middle, as seen in
building K1 adjacent to the Western Gate (fig. 5A, B).1 In some buildings, there are platforms made
of mudbrick on top of a stone foundation. These are usually situated next to the south wall, behind
the door or in courtyards and were used for placing earthenware jars on. In building G8 only, there
is a flat stone (stele) made of limestone placed in an upright position (width 1.25 m, height 0.58 m,
thickness 0.25m) and parallel to the rear wall (fig. 6). The stele tradition in the region is seen in the
form of a hearth-altar combination with a mudbrick stele in the Late Chalcolithic Period settlements
at Kuruçay, in the Temple of Level 6A1, 6A2 (Duru 1996, Pl. 13; 32, 34, 43), in Levels 6b, 6a (ibid.,
Pl. 19–21; 36–37), and in the Temple of Level 3 (ibid., Pl. 27, 29, 40, 45), and at Beycesultan in
Early Bronze Age XVI as a mudbrick ‘altar structure’ in the twin shrines (Lloyd, Mellaart 1962, Fig.
10, 11; Pl. VIIa), XV (ibid., Fig. 13, 16; Pl. VIII a–c; IX), XIV (ibid., Fig. 17, 20; Pl. X, XI). The
stone stele (not yet published) next to the EBA II Multi-Room Building complex at Bademağacı is
very similar to the stele at Hacılar Büyük Höyük. No special objects related to the stele were found
1 In the courtyard section of casemates G 4 and G 5, two apparently circular structures (!) were uncovered. These
structures, with inner diameters of 2.53 m and 3.20 m, were built next to each other with a gap of 1 m between them. A
short distance beyond these circular structures there are two upright stones in front of a semicircular wall, one of which is
90 cm and the other 50 cm in height and placed 80 cm apart. The top sections of these stones are broken off and there are
no marks, bas-relief designs etc. on any of the four surfaces. However, it would not be wrong to call these standing stones
steles (Umurtak, Duru 2014, fig. 7–9; Umurtak 2020a, fig. 10). No finds were found inside the circular buildings or around
the steles that could provide any information about their function.
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Fig. 7. A – A bottle and small jug from Ware 1 group; B – A storage jar containing remains of charred figs,
from the Ware 1 group (Hacılar Büyük Höyük Excavations Archive)
Обр. 7. A – бутилка и малка кана от керамична група 1; B – съд за съхранение от керамична група 1,
съдържащ останки от овъглени смокини (Архив на разкопките на Hacılar Büyük Höyük)
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Fig. 8. A wide mouthed, bell-shaped large bowl from Ware 2 group (Hacılar Büyük Höyük Excavations
Archive)
Обр. 8. Голяма камбановидна купа от керамична група 2 (Hacılar Büyük Höyük Excavations Archive)

inside building G8 at Hacılar Büyük Höyük, so it is difficult to say whether it had a sacred function.
However, if this building with dimensions of 5.80 × 4.60 m was used as a residence, the purpose
and position of this stone stele that would have restricted movement within it needs to be discussed.
Various types of pottery used to meet daily needs were found in the buildings that make up
the defence wall. In addition to the whole vessels uncovered inside the houses, pottery sherds were
found scattered on the floor. As mentioned above, the houses contained large storage jars carefully
placed in the corner near the door, while large jars and jars buried into the floor were found surrounded by small stones in the courtyards (see below in Ware 5 group). Some of these pots or jars
contained remains of charred grain or figs, and some contained 5 or 6 small jugs. It seems that the
residents of the casemates used large jars and earthenware pots to store small containers as well as for
food storage, in other words they used them in the same way as a cupboard. Interesting examples of
valuable items being stored in grain storage silos are found in centres such as Çatal Höyük, Höyücek
and Bademağacı, from the the Early Neolithic Period (Umurtak 2007) onwards. During the excavations we have not yet found any jars or storage pots filled with grain or fruit. This may indicate that
the disaster that marked the end of settlement coincided with a season when stored grain or other
food items had begun to run out. In this situation, some of the large jars and storage pots that had been
hollowed out may have been used to store small containers.
A large number of small and large plates, bowls and jugs were found around the large vessels
in the courtyards. This type of in situ finds are much less common in the northern buildings (Umurtak 2020a, 40, 41), which appear to have been badly damaged by the natural conditions affecting the
city. Is it possible that as living conditions (heating, etc.) got more difficult, especially in winter, the
residents no longer lived in some of the buildings in the north?

The Pottery
Five Ware Groups have been identified among the pottery:
Ware 1: The pottery of this ware group is hand-made with a mineral and plant tempered paste
that is usually dark beige and grey-black with colour variations and matt in appearance. The vessels
are slipped and burnished, well-fired, and the forms consist of plain-rimmed or inverted plates with
a thickened mouth rim; shallow and spherical bowls; medium-sized bottles; small and medium-sized
jugs (fig. 7A); low and broad fruit stands with a base containing circular window-like sections; and
storage jars (fig. 7B). This group makes up approximately 80% all EBA I pottery. The nearest parallels to this ware are those seen among the pottery from EBA I at Yassıhöyük (unpublished informa-
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Fig. 9. A fluted jug from Ware 3 group, found in a large storage jar – Casemate G17 (Hacılar Büyük Höyük
Excavations Archive)
Обр. 9. Кана с канелюри от керамична група 3, намерена в хранилище в каземат G17(Архив на
разкопките на Hacılar Büyük Höyük)

tion) that especially resemble the small and medium-sized jugs and fruit stands. 2 Surface Colours
are presented according to Munsell original publicataion (Munsell 1975): 2.5 YR N 4 “dark grey”,
N 3 “very dark grey”; 7.5 YR N 3 “black”; 5 YR 7/2 “pinkish grey”, 6/3 “light reddish brown”, 5/3
“reddish brown”, 10 YR 3/1 “very dark grey”.
Ware 2: The pottery of this thick rimmed, well fired hand made ware group has a mineral and
plant tempered paste, it is dark beige and brown in colour, slipped, shiny / oily in appearance and has
burnishing marks on the surface. The wide mouthed, bell-shaped large bowls with a finger hole, one
handle and a flat base (fig. 8), which are the only form of this ware, began to be produced and used
in the region before EBA (Umurtak 2020b). The paste and forms in this group are similar to the Late
Chalcolithic Period “H type” of Kuruçay (Duru 1996: 27–28, Pl. 66–70). From the point of view of
form, but not paste, this ware resembles that of Bağbaşı (Eslick 1992, Pl. 16–17) and Beycesultan
Late Chalcolithic Period Levels XXXVIII–XXIX (Lloyd, Mellaart 1962: Fig. Pl. 1/2, 4–6; 2/1, 5, 9,
12; 7.18, 20; 8/21–23). It is astonishing that the potters continued this conservative, monotonous tradition without forgetting it and apparently remained closed to outside influence for so long (Umurtak
2005; Umurtak 2020b; Umurtak, Duru 2013, 15 ff. figs. 33–34; 2014, 11–12, figs. 15a–b). Surface
colours: Munsell 10 YR 5/2 “greyish brown”, 5/3 “brown”.
Ware 3: This brown slipped, well burnished ware is made from extremely well refined, fine
2 Yassıhöyük is a mound located to the southwest of Hacılar Büyük Höyük, near the town of Acıpayam in Denizli
Province. Our excavations team carried out a one-season salvage dig there under the direction of Prof. Dr. Refik Duru in
1997 (Duru 1998, 131–138). I am currently preparing a report on the pottery for publication.
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Fig. 10. A – A jug with two handles from Ware 4 group; B – A jug with two handles from Ware 4, found inside
a large jar, Casemate G17; C – Various vessels from Ware 4 (Hacılar Büyük Höyük Excavations Archive)
Обр. 10. A – кана с две дръжки от керамична група 4; B – кана с две дръжки от керамична група
4, намерена в хранилище в каземат G17; C – различни съдове от керамична група 4 (Архив на
разкопките на Hacılar Büyük Höyük)

mineral tempered dark grey paste, and some of the pieces have stains as a result of the firing. The
most striking forms in this group are fluted jugs with horizontal bas-relief designs on the body section and squat jugs with a wide body, large handles and geometric decorations in the form of relief
bands (fig. 9). Similar examples of horizontal relief decorations were uncovered at Beycesultan, in
levels XVIII and XVII that belong to EBA I (Lloyd, Mellaart 1962, Fig. Pl. 16 / 3, 6; 17/1, 3; 18/3).
However, although there is similarity between the bas-relief decorations on the fluted jugs uncovered
at the two centres, the jugs do not show much resemblance in form. Surface colours: Munsell 5 YR
4/1 “dark grey”, 5/1 “grey”; 7.5 YR “N 4 “dark grey”; 10 YR 4/1 “dark grey”, 3/1 “very dark grey”.
Ware 4: The paste of this ware is very well refined, tempered with fine mineral additives and
light brown in colour, slipped in bright red or orange and usually well fired. The forms uncovered
consist of plates, shallow beak spouted jugs, small squat jugs decorated with knob designs on the
lower body section, long necked medium-sized jugs with one or two handles, and small jars (fig.
10A–C). This ware group is thought to be a precursor of the well-known thick rimmed, generally
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Fig. 11. A – A large storage vessel in the courtyard of building G19; B – Some storage vessels in the
courtyard of building G17 (Hacılar Büyük Höyük Excavations Archive)
Обр. 11. A – голям съд за съхранение в двора на сграда G19; B – съдове за съхранение в двора на
сграда G17 (Архив на разкопките на Hacılar Büyük Höyük)

burnished red slipped ware groups from the EBA II settlements at Kuruçay (Duru 1996, 67, Pl. 124–
125) and Bademağacı (Duru 2008, 164, Fig. 334–335), and it can be assumed that the small squat
beak-spouted jugs and two-handled jugs of EBA II developed from the better forms with thinner rims
seen in EBA I. Refik Duru highlights the possibility that the production of two-handled jugs began in
EBA I and this became the most developed form in the region, then continued in the following period
and spread to the south of the region, where the form became popular at Bademagacı Höyük and
continued to be produced in EBA II (Duru 2017, 83). Surface colours: Munsell 5 YR 5/6, 5/8 “red”.
Ware 5: The paste of this ware, which is coarser than the other groups and tempered with
larger additives, was generally used in the production of large jars and earthenware vessels (fig.11A,
B). The dark grey, brown wares in this group were sometimes slipped or decorated with bas-relief
designs. Surface colours: Munsell 2.5 YR 5/4 “reddish brown”, 5 YR 6/3, 6/4 “light reddish brown”,
7.5 YR 6/4 “light brown”.
No ware group that could be considered an exact parallel to the EBA I pottery of Hacılar
Büyük Höyük has yet been found at any other centre; the above-mentioned ware groups must have
been produced locally. The neighbouring centres of Kuruçay and Bademağacı, located further south
on the southern border of Ancient Pisidia, were not occupied during this phase of the early EBA,
and there are no common forms between the pottery recovered from the EBA I settlement at Karataş
Semayük to the south (Eslick 2009, 59–65, pl. 19–29, 73–77) and the Hacılar Büyük Höyük wares.
Some pottery forms and the above mentioned similarities restricted to the bas-relief band decorations
were determined between the Hacılar Büyük Höyük wares and the EBA I pottery of Beycesultan, its
distant neighbour to the northwest.
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Fig. 12. A – A baked clay stamp seal; B – A stone stamp seal (Hacılar Büyük Höyük Excavations Archive)
Обр. 12. A – керамичен печат; В – каменен печат (Архив на разкопките на Hacılar Büyük Höyük)

Fig. 13. A baked clay idol (Hacılar Büyük Höyük
Excavations Archive)
Обр. 13. Керамичен идол (Архив на разкопките на
Hacılar Büyük Höyük)

Other Finds
Apart from pottery, the following range of artefacts were found in the buildings that formed
the defence system of the city – baked clay and stone seals, idols made from baked clay, marble and
other stone types, ‘pubis’ models (?) made from stones from the river, finds such as metal pins, bracelets, spatulas and daggers, bone pins and awls. Along with these, handles shaped from deer antlers,
chipped stone artefacts, grinding stones, tools and other items were uncovered in the buildings, scattered in the courtyards or among the rubble and debris from the fire. It can be assumed that these fell
from wooden shelves and niches in the walls that had not survived to the present day. At the time of
the fire disaster that destroyed the defence system of the city, the people living in the casemates must
have fled before they could save some of their important belongings.
Two seals that belong to the EBA I settlement are given as an example here (fig. 12A). The
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Fig. 14: A and B – stone idols; C – “Pubis” models shaped from pebbles (Hacılar Büyük Höyük Excavations
Archive)
Обр. 14: A и В – каменни идоли; C – модели на „Венерин хълм”, оформени от речни камъчета (Архив
на разкопките на Hacılar Büyük Höyük)

first one is a baked clay seal that was found in front of the door of the G1 building among the pieces
of a broken storage jar on a mudbrick platform. It is likely that the seal had been stored inside the
storage jar. Another example is a stone seal (fig. 12B) that was recovered from a jar in the courtyard
section of building G7. There are two types of seals at Hacılar Büyük Höyük in this period. In the
first group, like those described above, the seals are large and very intricate and do not resemble each
other, while the seals of the second group are relatively smaller in size, and have plain, simple patterns in the stamp printing area. The same is true of the Early Bronze Age II seals from Bademağacı
(Duru 2016, 164–165).3 The Hacılar Büyük Höyük and Bademağacı seals examples from Kusura
are undoubtedly important in helping to accurately date the seals (Lamb 1938, fig. 18) that are still
disputed. It is not possible to obtain comprehensive and accurate information about the usage of seals
in the pre-writing periods. The views put forward by experts on this issue remain only theoretical due
to the lack of clear archaeological evidence (Umurtak 1999–2000, 1–20). In prehistoric societies, it
is generally accepted that seals had the function of representing the owner and establishing ownership of property. It should also be considered that seals were perhaps a status symbol or magical
emblem passed down in families from generation to generation. In this period, it should be assumed
that producing seals was not dependent on personal preferences especially as, in these examples,
seals with some certain symbols and signs may have been made according to certain regulations
and a common tradition. It is not possible to say whether the patterns on the stamp printing areas of
these extraordinary seals of Hacılar Büyük Höyük are only emblems, graphic symbols or decorative
3 I am preparing a detailed description of the Early Bronze Age seals, that are more than a hundred, to be included in Volume II of the final publication of the Bademağacı Excavations.
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Fig. 15. Baked clay beads (Hacılar Büyük Höyük Excavations Archive)
Обр. 15. Керамични мъниста (Архив на разкопките на Hacılar Büyük Höyük)

motifs. It should be remembered that the stages societies pass through before writing are not clearly
understood (Umurtak 2013, 52, 53; 2015, 147–150).
The steatopygic Mother Goddess tradition (Mellaart 1970, Pl. CXXV–CLVIII; Duru 2008,
95–105; Duru, Umurtak 2005, Pl. 111–129; 154–170) of the Neolithic and Chalcolithic Periods in
this region, whereby skillfully made figurines of considerable artistic value were produced, was
replaced by the appearance of idols in the 3rd millennium BC. As in the multi-roomed buildings and
megarons in the central section of Hacılar Büyük Höyük (see above), the number of idols uncovered
in the areas connected to the defence wall is not very high. The baked clay idol has parallel lines
on the head to represent hair, a necklace around the neck, two diagonal lines on the chest and arms
that are in the form of truncated protrusions. The sex is emphasized by a rectangular area filled with
notches (fig. 13). A close parallel to this idol type was found in Kusura B phase (Lamb 1938, Pl.
LXXXIV / 8; fig. 17/7). Some very plain idols (figs. 14A, B) that had been simply shaped from marble and other types of stone were found in the casemates. It would be more accurate to consider the
marble idols, gathered as surface finds (Bilgi 2012, no. 518, 519) from Büyükyaka Höyük, which is
near Hacılar Büyük Höyük, as dating to the beginning of the Early Bronze Age. The Hacılar Büyük
Höyük stone and marble idols appear to be more schematic than the marble idols of Beycesultan
Level XVII (Lloyd, Mellaart 1962, Fig. F. 1./1-14). One of the marble idols found at Çine-Tepecik
(Günel 2008, fig. 1.4) is similar to the Hacılar Büyük Höyük idol (fig. 14A) in terms of both shape
and size. Another example from Çine-Tepecik (ibid., fig. 1.5) resembles the ‘pubis’ models from
Hacılar Büyük Höyük. Among the schematic depictions from the Late Chalcolithic Period to the
Middle Bronze Age at Aphrodisias (Joukowsky 1986, fig. 209–233), which are simply shaped from
pebbles or other stones, there are no exact parallels to the examples from Hacılar Büyük Höyük. Ob-
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Inv.
No.
2012/7
2014/2
2018/2
2015/2

Alloy
type
Cu
Cu-As
Cu-As
Cu-As

Object
type
pin
pin
bracelet
dagger

Cu

As

Sn

Sb

Pb

Fe

Ni

Ag

Au

Zn

Bi

98.4
96.8
96.2
95.1

0.7
2.0
4.6
8.9

nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
0.1

0.02
0.02
0.01
0.01

0.4
1.5
0.4
0.6

0.15
0.3
0.2
0.8

0.07
0.05
0.05
0.03

nd
nd
0.01
0.01

0.06
0.25
0.1
0.1

nd
nd
nd
nd

Table 1 Four metal objects presented here was analysed with the aid of portable X-ray fluorescence (p-XRF).
A total of 11 elements were measured semi-quantitatively. The analyses were conducted on more than one
spot and each reading was repeated three times. The table reflects the average of the measurements. All the
measurements were provided in weight percentages, wt%. (nd= not determined).
Таблица 1. Четири метални предмета, представени тук са анализирани с помощта на преносима
рентгенова флуоресценция (p-XRF). Измерени са общо 11 елемента. Анализите са проведени на
повече от едно място и всеки показател е повторен три пъти. Таблицата отразява средната
стойност на измерванията. Всички измервания са изразени в тегловни проценти, wt %. (nd = не е
определено).

jects made of pebbles of different colors, which have been formed into a triangular shape leaving the
surfaces virtually untouched, are numerous at Hacılar Büyük Höyük and were found in many houses
and courtyards. Looking at the Neolithic Period examples uncovered at Höyücek and Bademağacı
during our excavations in Burdur and its surroundings (Duru, Umurtak 2005, Pl.132 / 8, 172/2; Duru,
Umurtak 2019, Pl.126/2), we think that these objects are actually ‘pubis’ models (fig. 14C). Another
find type uncovered on the floors of buildings and in the courtyards consists of baked clay objects
2.5–3 cm in length and 1.5–2.5 cm in diameter in a double cone shape (fig. 15) with a thread hole in
the centre. Although similar finds to these are generally accepted to be spindle whorls, it is possible
that the ones found here may have functioned as beads. Apart from these items, quite a lot of bone
pins, awls made from joint bones and handles made from horns were found in the buildings, courtyards and communal areas.
Significant numbers of metal weapons would be expected to be found in places connected
to the city defence system. A total of 13 metal artefacts have so far been found including pins with
heads, bracelets, piercers, daggers and spatulas. Chronologically later examples of the pin with a
spherical head, grooved neck and perforated shaft (fig. 16A) found in building K1 were uncovered
at Bademağacı4 and Karataş Semayük (Bordaz 1978, 135, Pl. 16 / VIIIa–3). A similar example to
the pin with a conical head (fig. 16B) was found in the Bademağacı EBA II settlement. The bracelet
(fig. 16C) with groove decorations on the body was found inside the settlement at Bademağacı and as
a burial find at Karataş-Semayük (ibid., 1978, Pl. 6–7). Although there is no particular resemblance
between the pottery of Hacılar Büyük Höyük and Karataş-Semayük, the similarity between the metal
objects mentioned here is astounding. On the basis of the small bottle and the silver (?) groove decorated bracelets found together among the funerary gifts in a pithos burial uncovered in Pekmez trench
1 at Aphrodisias (Joukowsky 1986, fig. 372, 374/13, 15, 16), these must belong to EBA II. It is hoped
that as the Hacılar Büyük Höyük Excavations progress we can evaluate the Kuruçay, Bademağacı
and Karataş-Semayük finds together and gain a better understanding of the development of copper,
bronze and silver mining in the region during the 4th and 3rd millennia BC. The closest parallel to the
dagger with a rivet hole (fig. 16D) was found at Beycesultan in Level XVII. David Stronach states
that the copper dagger is a ‘votive offering’ due to its very small size and fragile quality (Stronach
1962, fig. F.9/5, Pl. XXXV/6).
Portable X-ray Fluorescence (p-XRF) technique was carried out on the metal objects from
4 I am preparing a report on the metal finds to be included in Volume II of the final publication of the Bademağacı
Excavations.
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Fig. 16. A – Pin with a spherical head, grooved neck and perforated shaft; B – A metal pin with conical head;
C – A metal bracelet with groove decoration; D – A metal dagger with rivet hole (Hacılar Büyük Höyük
Excavations Archive)
Обр. 16. A – игла със сферична глава, набраздена шийка и перфорирана горна част; B – метална игла
с конична глава; C – метална гривна с врязана украса; D – метална кама с отвор за нит (Архив на
разкопките на Hacılar Büyük Höyük)

Hacılar Büyük Höyük by archaeometrist Dr. Gonca Dardeniz Arıkan5, who made the following evaluation: “One of the two pins (2012/7) was made of unalloyed copper, but contains a significant amount
of arsenic (0.7 wt%). The rest of the analysed metals are arsenical copper with varying amounts of
arsenic (ca. 2–10%). 2% wt. arsenic was detected on the pin 2014/2. The bracelet (2018/2) consists
of 96.2% wt. copper and 4.6% wt. arsenic. The highest amount of arsenic in the corpus was detected
5 Istanbul University, Faculty of Letters, Department of Protohistory and the Near Eastern Archaeology
(goncadardeniz@gmail.com).
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Fig. 17. A – Flint cores for blades; B – Flint blades (Hacılar Büyük Höyük Excavations Archive)
Обр. 17. A – кремъчни ядра за пластини; B – кремъчни пластини
(Архив на разкопките на Hacılar Büyük Höyük)

in the dagger (2015/2) at 8.9% wt. The arsenic levels of the bracelet and dagger might favour intentional alloying of copper with arsenic, and should have contributed to the physical strength of the
objects. Scientific examinations of the Hacılar Büyük Höyük metal corpus have not yet yielded tin.
While the pXRF is a surface analysis technique and the results should be evaluated with caution, the
results of four metal objects from the site’s Early Bronze Age I levels correspond well to the regional
metallurgical practices regarding the use of unalloyed and arsenical copper”.
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Fig. 18. Grinding stones from various courtyards (Hacılar Büyük Höyük Excavations Archive)
Обр. 18. Хромели от различни дворове (Архив на разкопките на Hacılar Büyük Höyük)

Although the chipped stone assemblage at Hacılar Büyük Höyük reflects a wide range of raw
materials including flint, obsidian and other exotic materials, it mainly consists of blades and blade
cores made of flint (fig. 17A, B). The chipping process probably took place at the settlement (a series
of blades matching the negative impressions on one or two cores can be considered to be evidence
of this). The existence of highly developed agricultural practices is represented here by sickles, that
is harvesting equipment (Gurova 2016, 40–43). In most of the buildings attached to the defence
wall, stone hand axes, mortars, pestles, at least one and sometimes four or five grinding stones and
sometimes hand stones are found in situ in front of the southern walls of the rooms (figs. 18–19).
Scattered charred grains are mostly found around the grinding stones. According to the initial findings and the preliminary report by the archaeobotanist Elena Marinova, bitter vetch (Vicia ervilia) is
the most common crop among the examples found stored inside the pottery jars. Bitter vetch is only
used today as fodder as it is toxic if directly consumed by people. However, if the seeds are soaked or
leached in water the toxic substances can be removed and it could also be used for human consumption. Apart from pea (Pisum sativum), which makes up 5% of all the plant samples, einkorn (Triticum
monococcum) and barley mixed with weeds (Hordeum vulgare. vulgare) were also found. It has
been determined that the charred fruit particles stored in a jar (fig. 7B), which was found inside an
earthenware vessel in the courtyard of building G5 during the 2012 season, are figs (Ficus carica).
Numerous animal bones were found in and around the buildings. According to the preliminary
results of studies carried out by archaeozoologist Bea de Cupere, sheep and goats constitute the largest group among the domesticated animal species, followed by cattle and pigs. As most of the bones
from sheep, goats and cattle are those of adult animals, it is thought that these species were the main
providers of the protein needs of the inhabitants and were kept for milk and wool. However, it is clear
that pigs were raised for their meat and eaten at a young age. Although cattle may have been kept as
pack animals in this age, no pathological evidence to prove any use of them for heavy labour has yet
been observed in the remains from Hacılar Büyük Höyük. There are numerous bones of mediumsized dogs around the walls. These are all very similar in size and shape, and point towards the presence of one type of dog. No traces suggesting butchery have been observed on the dog remains.

51

Gülsün Umurtak

Fig. 19. General view of Casemates G8, G9 and G10 (Hacılar Büyük Höyük Excavations Archive)
Обр. 19. Общ изглед на каземати G8, G9 и G10 (Архив на разкопките на Hacılar Büyük Höyük)

Among the relatively fewer species of wild animals, remains of animals such as fallow deer
(Dama dama), red deer (Cervus elaphus), wild hare (Lepus europaeus), fox (Vulpes vulpes), wild
cats (Felis silvestris) have been determined.6

Concluding Remarks
All that has been discussed so far shows that the casemates contained objects associated with
daily life, as well as confirming the obvious defence function. The archaeological evidence does not
show that only men / soldiers (?), who were responsible for defending the city when required, had
gathered in the structures that made the ‘sawtooth’-shaped system.
Assuming an average of 2–3 adults and 3–4 children occupying each structure of the defence
system, it can be concluded that 300–350 people lived just in the currently known casemates. The
possible population of the as yet unexcavated eastern section of the city is not included in this estimated number. To give an example, the population of the current Hacılar Village, which is spread out
over an extensive area today, is 500 people. It is therefore clear that there was an extraordinary high
population density and ensuing chaos would have been unavoidable in these adjacent living areas.
How was heating provided in cold seasons, how was water brought in, how was food prepared, how
was disposal of waste from the immediate surroundings of the houses carried out and how were natural every day needs met? The outer walls of the casemates, such as G 6, G 7, G 17, K 6, K 7, were
not closed off and gaps appear to have been deliberately left (figs. 2–3) to be used for the entry and
exit of people working in fields or gardens, going hunting or herding livestock, and even for people
carrying water and animal herds to pass through. Although it is possible these structures were left unrepaired after their outer walls had been demolished for some reason and their function had changed,
it is obvious that they served a very important function for the daily activities of the large population.
6 The information given here has been summarised from reports prepared by experts, some of which have been
published in Preliminary Reports (Umurtak, Duru 2014, 16–17), together with unpublished information.
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A defence system consisting of rows of adjacent buildings (casemates) is not very widespread
in architecture in Anatolia before the 2nd millennium BC. During the Early Chalcolithic Period in
this region, buildings associated with the defence system were arranged side by side at Hacılar in
level II, and side by side but also positioned alternately to the front and rear at Hacılar I (Mellaart
1970; Umurtak 2011) and, in the Late Chalcolithic Period, buildings are seen side by side at Kuruçay
in levels 6A1 and 6A2 (Duru 1996). This system was replaced by a casemate and sawtooth defence
system at Hacılar Büyük Höyük in EBA I. It does not appear that the casemates on the outer edge of
any of these settlements were only used for military purposes. There is also no reliable evidence to
prove that the casemates functioned as residences in later periods. However, if it is assumed that the
buildings were not used as residences, it is difficult to explain the evidence for the existence of a rich
and vibrant daily life described above.
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Bottle (fig. 7A)
Find location: Western Slope Trench, Casemate G12,
found in a large jar
Measurements: height 12.6–13 cm. mouth diameter 7.1
cm.
Excavation Inventory number: HBH 2014/9
Burdur Archaeological Museum Inventory number:
P.9.1.14
Miniature jug (fig. 7A)
Find location: Western Slope Trench, near the circular
planned structures
Measurements: height 7.9 cm. mouth diameter 7.2 cm.
Excavation Inventory number: HBH 2014/13
Burdur Archaeological Museum Inventory number:
P.13.1.14
Jar (fig. 7B)
Find location: Western Slope Trench, courtyard of G5,
found in a pithos
Measurements: height 43.0 cm mouth diameter 14.5
cm.
Excavation Inventory number: HBH 2012/36
Burdur Archaeological Museum Inventory number
P.41.23.12

Large bowl (fig. 8)
Find location: Western Slope Trench, Casemate G19
Measurements: height 12.0 cm, mouth diameter 31 cm.
Excavation Inventory number: HBH 2018/21
Burdur Archaeological Museum Inventory number:
P.21.1.18

Jug (fig. 9)
Find location: Western Slope Trench, Casemate G17,
found in a large jar
Measurements: height 19.5 cm, mouth width 10 cm.
Excavation Inventory number: HBH 2018/28
Burdur Archaeological Museum Inventory number:
P.28.1.18

Jar with two handles (fig. 10A)
Find location: Western Slope Trench
Measurements: height 20.6 cm, mouth diameter 10.6
cm.
Excavation Inventory number: HBH 2014/21
Burdur Archaeological Museum Inventory number:
P.21.1.14
Jar with two handles (fig. 10B)
Find location: Western Slope Trench, Courtyard of
Casemate G17, found in a large jar

53

Gülsün Umurtak
Measurements: height 13 cm., mouth diameter 9 cm.
Excavation Inventory number: HBH 2017/13
Burdur Archaeological Museum Inventory number:
P.18.3.17
Stamp seal (fig.12A)
Find location: Western Slope Trench, Courtyard of
Casemate K1, found in a large jar
Measurements: height 3.6 cm., width 4.0 cm.
Excavation Inventory number: HBH 2012/12
Burdur Archaeological Museum Inventory number
P.17.23.12

Casemate G5,
Measurements: length 4.1 cm.
Excavation Inventory number: HBH 2019/9
Burdur Archaeological Museum: Storeroom 3-143
Pin with spherical head (fig. 16A)
Find location: Western Slope Trench. Courtyard of the
Casemate K1
Measurements: length 12.7 cm., head diameter 0.97
cm, diameter 0.2–0.3 cm.
Excavation Inventory number: HBH 2012/7
Burdur Archaeological Museum Inventory number:
P.12.23.12

Stamp seal (fig. 12B)
Find location: Western Slope Trench, Courtyard of
Casemate G7, found in a large jar
Measurements: height 3.1 cm., width 4.4 cm.
Excavation Inventory number: HBH 2013/7
Burdur Archaeological Museum Inventory number:
P.7.1.13

Pin with pyramidal head (fig. 16B)
Find location: Western Slope Trench
Measurements: length 10.5 cm, head diameter 0.9 cm
Excavation Inventory number: HBH 2014/2
Burdur Archaeological Museum Inventory number:
P.2.1.14

Idol (fig. 13)
Find location: Western Slope Trench
Measurements: length 4.3 cm.
Excavation Inventory number: HBH 2015/8
Burdur Archaeological Museum Inventory number:
P.8.1.15

Bracelet (fig. 16C)
Find location: Western Slope Trench, Courtyard of
Casemate G19
Measurements: diameter 7.5 cm, thickness 0.6 cm
Excavation Inventory number: HBH 2018/2
Burdur Archaeological Museum Inventory number:
P.2.1.18

Idol (fig. 14A)
Find location: Western Slope Trench
Measurements: length 3.0 cm.
Excavation Inventory number: HBH 2012/34
Burdur Archaeological Museum Inventory number:
P.39.23.12
Idol (fig. 14B)
Find location: Western Slope Trench. Courtyard of

Dagger (fig. 16D)
Find location: Western Slope Trench
Measurements: length 9.2 cm, width 0.8-1.3 cm thickness 0.1 cm
Excavation Inventory number: HBH 2015/2
Burdur Archaeological Museum Inventory number:
P.2.1.15
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Данни за бита на населението през РБЕ I в крепостните
съоръжения на Хаджилар Бююк Хьоюк (Турция)

(резюме)

Гюлсюн Умуртак

Продължаващите разкопките на обекта Хаджилар Бююк Хьоюк, разположен на 27 km
югозападно от Бурдур, започнаха под мое (ГУ) ръководство през 2011 г. Селището от РБЕ I
в голямата могила в Хаджилар е открито в сондаж АВ близо до центъра на могилата, а също
и в траншеите на северния и западния склон, които се простират по продължение на цялата
западната част на обекта.
Системата за отбрана с форма на назъбени издатъци („зъбци на трион“) се простира от
север на юг на могилата като заобикаля селището по западния склон като огърлица. Тази отбранителна система има две порти, западна и южна, които са проектирани да отговарят на цялостното оформяне на крепостната система. Размерите на понякога леко изкривените четириъгълни съседни помещения (каземати), които образуват защитната стена, са съответно: 3,85 ×
6,10; 4,5 × 5,5; 3,60 × 5,00; 4,7 × 7,1; 5,7 × 7,4 m. Вратите са с ширина 1,10 – 1,20 m и се отварят
към дворовете и вътрешноста на обекта. Някои от сградите имат останки от подковообразно
огнище в средата, както се вижда в сграда К1, разположена в съседство със западната порта. В
някои сгради има платформи, изработени от киприч върху каменна основа. Те обикновено се
намират до южната стена, зад вратата или във вътрешни дворове и са използвани за поставяне
на глинени съдове. В сграда G8 беше намеренa стела от варовик, поставена в изправено положение и успоредно на задната стена. Нейните размери са следните: ширина 1,25 m, височина
0,58 m, дебелина 0,25 m.
В сградите, изграждащи защитната стена, са открити различни видове керамика, използвана за ежедневни нужди. В допълнение към целите съдове се намират и разпръснати
по пода керамични фрагменти. Къщите съдържат хранилища, аранжирани в ъгъла, близо до
вратата, докато в дворовете се намират по-големи зърнохранилища и такива, заровени в пода
и укрепени от малки камъни. Някои от тези съдове съдържат останки от овъглено зърно или
смокини, а някои съдържат 5 или 6 малки кани. Изглежда, че обитателите на казематите са
използвали големите хранилища за съхранение на хранителни припаси и на по-малки контейнери, или с други думи са ги използвали като шкафове. Около големите съдове в дворовете се
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откриват голям брой малки и големи паници, купи и кани.
Освен керамика, в сградите, образуващи защитната система на града се откриват още
керамични и каменни печати; идоли, направени от печена глина, мрамор и други скали; модели на „венерин хълм“ (?), направени от речни камъни; метални игли и гривни; костни шпатули
и шила. Заедно с това в сградите, или разпръснати в дворовете и сред развалините от огъня, се
намират дръжки, оформени от еленови рога, кремъчни изделия, хромели, инструменти и други предмети. Може да се предположи, че те са паднали от дървени рафтове и ниши в стените,
които не са оцелели до наши дни.
Ако се допусне, че средно 2–3 възрастни и 3–4 деца са живели във всяка структура на
отбранителната система, може да се заключи, че 300–350 души са живели само в казематите
в западния участък на селището. Възможният брой на населението на все още неразкопаната
източна част на града не е включен в тази прогнозна цифра. В сравнение с населението на
сегашното село Хаджилар, което е 500 души, става ясно, че проучваното селище е имало изключително висока гъстота на населението. Как се е осигурявало отоплението през студените
сезони, снабдяването с вода, приготвянето на храна и изхвърлянето на отпадъци от къщите и
естествените ежедневни нужди? Външните стени на казематите в отбранителната система,
като G 6, G 7, G 17, K 6, K 7, не са затворени и изглежда умишлено са оставени пролуки, които
да се използват за влизане и излизане на хора, работещи на полето или в градините, носещи
вода, ходещи на лов или паша. Въпреки че е възможно тези конструкции да са останали неремонтирани, след като външните им стени са били по някаква причина разрушени или преустроени, очевидно е, че те са изпълнявали много важна функция в ежедневните дейности на
многобройното население.
Отбранителна система, състояща се от редици съседни сгради (каземати), не е много
разпространена в архитектурата в Анатолия преди II хилядолетие пр.Хр. (Umurtak 2020a).
През ранния халколит в региона, сгради, свързани с отбранителната система и подредени една
до друга, се намират в Хаджилар ниво II; в Хаджилар I те са една до друга, но също така редуващи се eдна зад друга. През късния халколит, раположени една до друга сгради са открити
в Куручай – нива 6A1 и 6A2. Тази система е заменена с каземати и ‘назъбена’ защитна линия
в Хаджилар Бююк Хьоюк през РБЕ I. Изглежда казематите, разполжени по протежение на
външния край на тези селища не са били използвани само за военни цели. Археологическите
данни не показват, че само мъже / войници (?), отговорни за защитата на града, са живели в
структурите, изграждащи стените. Казематите в Хаджилар Бююк Хьоюк съдържат предмети,
свързани както с ежедневието, така и потвърждаващи очевидната им защитна функция. Няма
сигурни данни, които да доказват, че казематите са функционирали като резиденции в по-късните периоди, но ако се предположи, че сградите не са били използвани като резиденции, то
трудно се обясняват свидетелствата за богатото и оживено ежедневие, описано по-горе.
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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,
This article and the content of the journal is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
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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
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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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Sites with pagan cult activity during the Roman period
in the Polomie region. Part 1

(summary)

Bilyana Torbatova

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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ABSTRACT

The paper aims to trace the history of the cult of the supreme Roman deity Jupiter in the Lower Danube territories during
the period of the Tetrarchy. The topic, within these chronological frames, had not been tackled thus far. The conspicuous
positioning of Jupiter on top of the religious propaganda of Diocletian and his heirs, was a result chiefly of the desire to seek
legitimacy for their power outside the army. This religious policy was also reflected in the provinces. The paper explores the
known archaeological and epigraphic monuments from the Dacia Ripensis, Moesia Inferior (Secunda), and Scythia Minor
provinces. The large temple of Jupiter at the residence of Galerius at Felix Romuliana, is the most obvious manifestation
of the religious policy at the highest government level. More informative for the nature of the cult are the six epigraphic
monuments preserved to this day. These demonstrate that the observation and propaganda of the cult of the supreme Roman
deity engaged primarily officers of the provincial civil or military administration. In contrast to the age of the Principate,
dedications by common soldiers and veterans, as well as by local civilian communities – colonies, municipia, vici, are entirely missing. The observed changes were not exclusive to the cult of Jupiter but reflected the new political, economic and
religious environment in the Roman provinces as a whole.
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Въведение
Култът към Юпитер е най-добре засвидетелстваният римски култ в провинциите южно
от Долен Дунав през II и първата половина на III в. Върховният римски бог е почитан в официалния му аспект на покровител на императора и на цялата империя. В същото време обаче,
не малка част от посвещенията са с частен характер (Александров 2010, 42–60; Лунгарова
2012, 55–100). За почитането на Юпитер не само като бог на римската държава, но и като
личен покровител, свидетелстват немалобройните негови изображения в бронзовата пластика
This article and the content of the journal is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
Copyright: © 2021 I. Valchev
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Обр. 1. Фолис на Диоклециан (снимка Н. Димитров)
Fig. 1. Follis of Diocletian (photo N. Dimitrov)

(Ognenova-Marinova 1975, nos 52, 60, 64, 69–71; Dimitrova-Milčeva 2006, 25–26, nos 1–3) и върху полускъпоценни камъни (Димитрова-Милчева 1980, 31–34, №№ 3–4, 8,11, 13). С настъпилата политическа и военна дестабилизация в средата и през третата четвърт на III в. изчезват
и посвещенията на Юпитер, за да се появят отново по времето на Тетрархията.

Юпитер в религиозната политика на Тетрархията
Възкачването на Диоклециан (284–305) на трона е предшествано от призоваване на
Слънцето като свидетел на това, че той е невинен за смъртта на управлявалия преди него
Нумериан (283–284) (Aur. Vict. Caes. 39, 13). Съвсем скоро обаче новият император се противопоставя на първенството на Сол, наложено от Аврелиан (270–275), Проб (276–282) и Кар
(282–283) и извежда Юпитер на първо място в религиозната си пропаганда (Kolb 1987, 15–16,
19). Монетарниците на Антиохия и Триполис, които са първите, отсекли монети за Диоклециан, представят сцена на инвеститура и легенда IOVI CONSERVATORI AVG на реверсите (RIC
V, II, nos 324, 328, 330). Изображенията на Юпитер, поднасящ глобус на императора (обр. 1),
не са новост в римското монетосечене. Типът се появява при Домициан (81–96), но употребата
му прекъсва за един дълъг период от време след Септимий Север (193–211). Появява се отново
през самостоятелното управление на Галиен (253–268) и като цяло запазва популярността си
до победата на Константин (306–337) над Лициний (308–324) през 324 г. (Fears 1977, 279–280,
296, 302; Manders 2012, 105–106). С известни изключения, по времето на Аврелиан, когато
слънчевият бог Сол е този, който предава властта на императора (RIC V, I, nos 282, 312, 353,
367), инвеститурата винаги е осъществявана от Юпитер. В случая с Диоклециан и колегите
му обаче представянето на божествения характер на властта им става изключително важен
нумизматичен мотив (Fears 1977, 298–299). Пропагандирането на идеята, че властта на импе-
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ратора е дадена от върховния римски бог, е мотивирано с желанието да се търси легитимация
извън армията и така да се ограничи ролята на военните в политиката на държавата (Desnier
1993, 172; Williams 2000, 58, 69).
Идеята за божествения характер на властта на Диоклециан и колегите му търпи развитие с времето. Още с провъзгласяването на Максимиан (285–305 г.) първо за цезар през 285
г., а след това и за август през 286 г. на преден план като покровител на новия съвладетел е
изведен Херкулес. Максимиан е натоварен със задачата да потуши бунта на багаудите в Галия и да се справи с варварите, застрашаващи границите по Рейн. В течение на тези успешни
кампании е формулирана идеята за новия август като земно съответствие на Херкулес, основен помощник на върховния бог Юпитер в борбата му с гигантите. През пролетта и лятото
на 286 г. монетарницата на Лугдунум (Лион) отсича типове с част от подвизите на Херкулес
(Bastien 1972, 36–37, nos 45–48), а малко по-късно темата се появява и в латинските панегирици (Desnier 1993, 158–164). Хронологията на възприемането от Диоклециан и Максимиан
на имената съответно Iovius и Herculius все още е спорна, но вероятно това е станало през
пролетта или лятото на 286 г. (Kolb 1987, 64). Така водещата роля на Юпитер и Херкулес в имперската религиозна пропаганда е окончателно затвърдена. В латинските панегирици Юпитер
е представян като владетел на небето, а Херкулес като умиротворител на земята. Отношенията между двамата съимператори са идентични на тези между техните божества-покровители
– Диоклециан инициира действие, а Максимиан го осъществява (Pan. Lat. 10 (2), 11.6–7). С
издигането на Галерий и Констанций Хлор за цезари през 293 г. важно място в религиозната
политика на Тетрархията получават Марс и Сол, но при тях връзката с конкретен цезар не е
толкова ясна и строго фиксирана както при двамата августи (Smith 1997, 188–192). Тук трябва
да бъде уточнено, че според мнозинството от съвременните изследователи императорите не са
разглеждали себе си като земни превъплъщения на боговете, а по-скоро като техни избраници
и наместници на земята (Liebeschuetz 1979, 238, 242; Kolb 1987, 88, 92).
Изборът на Диоклециан да постави Юпитер в центъра на религиозната си политика не
буди учудване. Въпреки значителното нарастване на популярността на Sol Invictus (Непобедимото слънце) в края на управлението на Аврелиан и през това на Проб (Schuol 2008, 931–933),
слънчевият бог не успява да измести Юпитер от водещото му място в римския пантеон. За
времето на т. нар. Войнишки императори върховният римски бог запазва позицията си на
небесен покровител на римската държава и това му място е добре засвидетелствано върху
монетите, особено след 253 г. (Schuol 2008, 927–928; Manders 2012, 102–107, fig. 19). При
Диоклециан обаче водещата роля на Юпитер е изключително ясно подчертана. Броят на представяните върху монетите божества е силно редуциран и се свежда почти само до Юпитер,
Херкулес, Марс и Сол с явно предпочитание към върховния бог в емисиите на старшия август
и на включения в семейството на Йовиите Галерий (Smith 1997, 204).
Монетните образи не са единствените източници на информация за мястото на Юпитер
в религиозната политика на владетелите от Първата тетрархия. Върховният римски бог заема
важно място и в достигналите до нас паметници на монументалното изкуство. Сред тях с найясно послание е т. нар. петколонен паметник (Five-columns monument, Fünfsäulendenkmal), издигнат на Forum Romanum в чест на decennalia-та на Тетрархията в 303 г. От самия паметник
е запазен само постаментът на една от колоните, но той е изобразен върху фриза на арката на
Константин в Рим. Петте колони са били издигнати върху рострата в западната част на форума. Върху средната колона, която може би е била по-висока, е била поставена статуя на Юпитер. На останалите четири колони са били разположени статуи на августите (от двете страни
на Юпитер) и на цезарите (върху двете крайни колони). По този начин четиримата владетели
са поставени директно под закрилата на върховния римски бог, а освен това на заден план зад
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Обр. 2. Арката на Галерий в Тесалоника, детайл (снимка И. Вълчев)
Fig. 2. Arch of Galerius, Thessaloniki (photo I. Valchev)

колоните със статуите се е виждал Капитолийският храм (Kleiner 1992, 413–417, figs 382–385,
412; Kalas 2015, 34–39, figs 1.9–1.14).
Важно място е отредено на Юпитер и върху арката на Галерий в Тесалоника (Солун),
издигната в чест на победите му над персийския цар Нарзес (293–303 г.). Самият Юпитер е
представен само веднъж върху запазените релефи – в сцената със седналите на тронове августи, фланкирани от двете страни от цезарите. Тук върховният римски бог е в компанията на
другите божествени покровители на Тетрархията като Изида, Сарапис, Фортуна, Диоскурите, Хонос и Виртус (Pond Rothman 1977, 444, fig. 24). В сцената на жертвоприношение Галерий във военно облекло поръсва тамян върху олтар, на който са представени изображения на
Юпитер и Херкулес (обр. 2), божествата-покровители на августите и на цялата империя (Pond
Rothman 1977, 440–441, fig. 20; Leadbetter 2009, 96). Орелът на Юпитер поставя венец на главата на галопиращия надясно Галерий в сцената с битката между римския цезар и персийския
цар (Pond Rothman 1977, 442, fig. 23).
В допълнение бих посочил и стенописите от т.нар. Imperial Chamber в храма на Амон в
Тива (Луксор) в Египет. В ниша в едно от преустроените през късната античност помещения
са изобразени тетрарсите прави, в цял ръст. Между главите на двамата августи е представено
тондо с бюст на Юпитер. Над тях е изобразена колосална фигура на орел с разперени криле и
венец в ноктите си (Thomas 2010, 1040–1041, fig. 45.6; Hekster et al. 2019, 622, fig. 3).
В символичното присъствие на Юпитер (под формата на статуя върху колона) протича
абдикацията на Диоклециан и провъзгласяването на новите цезари Север и Масимин Дая (1
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Обр. 3. Фолис на Лициний (снимка Н. Димитров)
Fig. 3. Follis of Licinius (photo N. Dimitrov)

май 305 г.). Събитието е описано от Лактанций, който твърди, че на същото място, на 3 мили от
Никомедия, за император е бил издигнат самият Диоклециан, а по-късно за цезар е бил обявен
и Галерий (Lact. Mort. Pers. 19, 2–5; Williams 2000, 191–192).
Почитането на Юпитер от страна на Диоклециан продължава и след оттеглянето му от
властта. В построения за целта дворцов комплекс в Сплит е съществувал храм, посветен на
върховния римски бог. Идентификацията на конкретна структура с храма на Юпитер е все още
дискусионна най-вече поради сведенията на различни автори от епохата на Ренесанса и от поново време. И ако по-рано се е считало, че храмът на Юпитер е октагоналната сграда източно
от перистила (всъщност мавзолея на Диоклециан), то напоследък сякаш се налага мнението,
че въпросният храм трябва да бъде идентифициран със сградата западно от перистила, реконструирана като храм на висок подиум с четири колони на фасадата (Mannell 1995, 235–237 с
цит. лит.). Независимо от продължаващата дискусия, съществуването на храм, в който е честван върховният римски бог, не е подлагано на съмнение.
Юпитер запазва водещото си място и върху монетите на част от наследниците на Диоклециан. По време на самостоятелното си управление Галерий продължава да изтъква връзката
си с върховния римски бог и принадлежността си към семейството на Диоклециан. Голям
храм на Юпитер е изграден в резиденцията на последния във Феликс Ромулиана (за това подолу). Констанций Хлор поставя на първо място Херкулес, следвайки традицията, наложена
от предшественика си Максимиан, но и при неговите монети Юпитер Консерватор е добре
застъпен. За монетосеченето на Лициний типът на Юпитер Консерватор е основен до самия
край на управлението му (обр. 3), докато в това на Константин на предно място са изведени
Марс и Сол, а типовете с Юпитер са едва на трето място по популярност (Smith 1997, 204–205;
2000, 478–480; Odahl 2004, 150–151).
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Юпитер в Долнодунавските провинции
Най-яркото проявление на официалния характер на култа към Юпитер на Долен Дунав
намираме в дворцовия комплекс Феликс Ромулиана (Гамзиград), разположен до днешния град
Зайчар в Североизточна Сърбия. В процеса на археологическите разкопки са проучени два монументални храма. Малкият тетрастилен храм е включен в рамките на дворците и в него найвероятно е бил честван култът към Майката на боговете (Čanak-Medić, Stojković-Pavelka 2011,
77–80, plan XXIII ). Вторият по-голям храм е разположен в южната централна част на укрепената площ, непосредствено на юг от главната улица с посока изток-запад. Външните размери
на подиума са 32,4×23,8 м. Лицевата му фасада е ориентирана на изток, а пред стълбището е
разкрит монументален олтар. В пространството на подиума е оформена крипта с две свързани помещения, покрити с полуцилиндрични сводове и достъпни чрез стълба (Čanak-Medić,
Stojković-Pavelka 2011, 80–85, plans XXVI, XXVIII). В по-ранните публикации е допуснато, че
в храма са почитани най-малко две божества: хтонично – в криптата (евентуално Майката на
боговете – Кибела) и олимпийско (Херкулес) – в същинското култово помещение (Среjовић и
др. 1981, 72). Основание за това е намерената в руините на храма глава на Херкулес в размери
над естествените (Среjовић и др. 1981, 72, табло IV, 1–2; Živić 2011, 124–125, figs 72). По време на разкопките през 1985–1986 г. в площта пред храма са открити фрагменти от колосална
мраморна статуя. Запазена е главата на възрастен мъж с дълга коса и брада. Благодарение на
фрагмент от дясната ръка с кацнал на нея орел с разперени криле статуята е идентифицирана
като изображение на Юпитер (Среjовић 1986, 90, сл. 2–4; Živić 2011, 124, fig. 69). Размерите
на статуята на Юпитер позволяват да се предположи, че храмът е бил посветен именно на
него, а в сградата са почитани и други божества, покровители на тетрархията, както и самите
императори (Čanak-Medić, Stojković-Pavelka 2011, 85). Даването на предимство на Юпитер
напълно съответства на религиозната политика на Диоклециан и на най-близкия му сътрудник
и наследник Галерий.
Единственият епиграфски паметник с посвещение на Юпитер от долнодунавските земи,
сигурно датиран към времето на Първата тетрархия, е фрагмент от фронтон от Тропеум Траяни. Запазена е само лявата част на паметника. За съжаление обаче размерите не са посочени в
нито една от публикациите и не е ясно дали фронтонът е принадлежал на храм или на някакво
по-малко съоръжение (едикула). Сградата е посветена на Юпитер Олбиополитан за здравето и
сигурността на августите Диоклециан и Максимиан и цезарите Констанций Хлор и Галерий,
което датира паметника в периода 293–305 г. Реципиент на посвещението е Юпитер, но не в
качеството му на Всеблаг и Всемогъщ, а като покровител на понтийския град Олбия. Посветител е N(a)evius Palmas Theotimianus, който може би е преселник от Олбия (CIL III, 12464;
Popescu 1976, 183, no. 169; ISM IV, 22). Фрагментираният фронтон е открит вграден в крепостната стена на Тропеум Траяни, издигната по време на съвместното управление на Лициний и
Константин (ISM IV, 16), но не е изключено архитектурният детайл да е бил преупотребен при
по-късни преустройства на крепостта (Tocilescu 1893, 14).
Към времето на Първата тетрархия би могъл да се отнесе и фрагмент от мраморен блок,
открит в Новиодунум. От текста е запазена само малка част, но формулата nn(o)bb(ilissimorum)
Caess(arum) дава основание да се възстанови посвещение за здравето на августите Диоклециан и Максимиан и цезарите Констанций Хлор и Галерий в периода 293–305 г. Почетените
божества са Юпитер и Фортуна (ISM V, 274).
По време на спасителни археологически разкопки в Силистра през 1975 г. са открити
две посвещения на Юпитер, вторично преупотребени като сполии в градежа на сграда, датирана в началото на IV в. (Доневски 1976, 61). Общото между двата паметника, освен че са
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Обр. 4. Посвещение на Юпитер от Силвий
Силван, Дуросторум (по Доневски 1976, 62, обр. 2)
Fig. 4. Dedication to Jupiter made by Silvius Silvanus,
Durostorum (after Доневски 1976, 62, обр. 2)

посветени на върховния римски бог, е това, че те са издигнати от провинциални управители на
Долна (Втора) Мизия. Първият от тях, олтар или база за статуя, е посветен на Юпитер Всеблаг
и Всемогъщ Salutaris, на Юнона Царица и на всички безсмъртни богове (обр. 4). Посветителят
Silvius Silvanus, v(ir) p(erfectissimus), е praeses prov(inciae) Moesiae Infer(ioris). Оброкът е поставен за здравето на посветителя и на семейството му (Доневски 1976, 61, № 2; Velkov 1977,
422, no. 1; ISM IV, 96). Вторият паметник представлява база за статуя (обр. 5)1. Посветител е
Aurelius Dizzo, определен като v(ir) p(erfectissimus), praes(es) prov(inciae). Направил е оброка
на Юпитер за свое и на семейството си здраве (Доневски 1976, 61, № 1; Velkov 1977, 422, no.
2; ISM IV, 97).
Двете посвещения на Юпитер Всеблаг и Всемогъщ най-вероятно са близки като дата.
Първият издател на паметниците П. Доневски ги датира „в последните години преди заемането на властта от император Диоклециан (284–303 г.) или в първите години на неговото управление“ (Доневски 1976, 61). В. Велков е по-склонен да постави мандата на двамата провинциални управители, а с това и извършването на посвещенията на Юпитер, между 284 и 302 г.2
(Velkov 1977, 422–423). М. Захариаде аргументира дата в самото начало на управлението на
Диоклециан, а възможно дори и преди 284 г. поне за единия паметник (Zahariade 1988, 52). E.
Попеску, автор на том IV на корпуса на надписите от Малка Скития, посочва като датировка
„époque de Dioclétien“ (ISM IV, 96–97). Всички предложени датировки се основават на принадлежността на провинциалните управители към конническото съсловие. Кога точно Долна Мизия преминава от легат от сенаторското съсловие към управител с коннически ранг не е съвсем
ясно. Дискусията по въпроса е с дългогодишна история и повтарянето ѝ тук не е необходимо.
Допускането, че това става още по времето на Валериан и Галиен (Bărbulescu, Rădulescu 1991,
132–136) не е основателно (коментар на К. Петолеску към въпросните надписи в АЕ 1993,
1376–1377; Eck, Ivanov 2009, 194). Дискусионна е принадлежността към конническото съсловие и на M. Aurelius Sebastianus, управлявал Долна Мизия в периода 270–271 г. (IGBulg II, 734
1 В публикациите паметникът е определен като олтар, но в горната повърхност е направен един кръгъл
отвор, може би за щифт за прикрепване на изображение на Юпитер.
2

Провинциалните управители за 303 и 304 г. са известни.
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Обр. 5. Посвещение на Юпитер от
Аврелий Дизо, Дуросторум
(снимка И. Вълчев)
Fig. 5. Dedication to Jupiter made by
Aurelius Dizzo, Durostorum
(photo I. Valchev)

= IGBulg V, 5255; Petersen 1955, 49–50 и най-вече 56–57; Pflaum 1957, 142; 1976, 115). Внимателният анализ на всички налични паметници, направен от К. Петолеску показва, че поне до
края на управлението на Аврелиан, а възможно дори до началото на управлението на Диоклециан, провинциалните управители на Долна Мизия са сенатори (Petolescu 2012, 514–517).
Всичко това потвърждава предложената най-ранна датировка към годините непосредствено
преди поемането на властта от Диоклециан или в самото начало на управлението на последния. Основанията за поставянето на горната хронологическа граница обаче не са толкова сигурни. Не е изключено Silvius Silvanus и Aurelius Dizzo да са управлявали Долна (Втора) Мизия
и при наследниците на Диоклециан, поне до победата на Константин над Лициний през 324 г.
Най-общо към времето на Тетрархията трябва да бъде отнесен и един олтар от Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин (Лука 2011, 533, обр. 2; AE 2011, 1108). Паметникът е посветен
на Юпитер Всеблаг и Всемогъщ Консерватор от Aurel(ius) Priscu[s], определил себе си като
v(ir) p(erfectissimus) dux. В случая става дума за лице от конническото съсловие с военни правомощия в новосформираната провинция Крайбрежна Дакия. Предложената в публикациите
на надписа дата е в края на III – началото на IV в. Горната граница би могла да бъде отместена
поне до 317 г., когато тези земи преминават под властта на Константин, а възможно дори и
след това.
Най-късният известен ми паметник е фрагментиран олтар от Хистрия (обр. 6). В запазената част на надписа ясно се разчита посвещение на Юпитер Всеблаг и Всемогъщ и на Марс
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Обр. 6. Посвещение на Юпитер и Марс от
Хистрия (по Popescu 1976, 148, no. 109)
Fig. 6. Dedication to Jupiter and Mars, Histria
(after Popescu 1976, 148, no. 109)

Консерватор за здравето на двама императори. В долната си част текстът е много повреден.
Първият издател на надписа В. Първан възстановява имената на Константин и Лициний като
отбелязва несигурността и проблемите на подобна реконструкция на надписа (Pârvan 1916,
693–695, no. 57). В по-късните издания четенето на Първан е прието, но все пак с известна условност (Popescu 1976, no. 109; ISM I, 132). Посочената от E. Попеску дата е приблизително в
годините 307–323 г., но отсъствието на Галерий може би насочва по-скоро към дата след 311 г.
Източно от село Сомовит, Плевенско, в скалите край брега на Дунав, е бил изсечен скален релеф на Юпитер. Вдясно и малко по-високо от релефа е имало надпис на латински език
в tabula ansata, а над надписа – второ неясно изображение. Паметникът, разрушен през 1937
г., е известен по снимка, предадена от Ст. Стефанов, тогава уредник в музея в Свищов, на Т.
Герсимов, който изготвя първата публикация именно въз основа на снимката. Авторът датира
релефа във втората половина на III в. на базата на палеографските особености на текста – наклонените надолу хоризонтални хасти на буквите L и Е, по-голямата горна извивка на буквата
S и формата на буквата М, на която двете наклонени наляво хасти са по-дълги от двете наклонени надясно (Герасимов 1961, 236). По-късно Б. Геров предлага дата на надписа в Траяново
време (Gerov 1979, 25)3, a T. Сарновски – при управлението на Флавиите или в началото на
управлението на Траян (Sarnowski 1988, 42, 53, 96, prz. 33). Р. Иванов отхвърля възможността
за дата в рамките на I – началото на II в. и предполага, че релефът и надписът са изработени
във времето на Диоклециан и по-конкретно преди посещението на императора в долнодунавските провинции през есента на 294 г. Идеята му е аргументирана както с посочените от
Герасимов палеографски особености на надписа, така и със завръщането на Пети Македонски
легион от Дакия в Ескус по времето на Аврелиан (Иванов 1997, 80–83; Ivanov 2000, 171–174).
В по-горе посочените изследвания основен аргумент за предлаганите датировки е престоят
на Пети Македонски легион в Ескус – от Августово време до началото на II в. и от първата
III в.

3

В коментара към ILBulg 134 Геров само посочва дадената от Герасимов дата във втората половина на

111

Иван Вълчев
половина на 70-те години на III в. насетне (Иванов 1999, 87–89). В последното обстойно изследване на паметника С. Торбатов аргументира възможността вексилацио на легиона да е
останало край Сомовит и след преместването на последния от Ескус в Трезмис в началото на
II в. и дори и след предислоцирането му в Потаиса в Дакия в края на 60-те години на II в. Логична е и бележката, че не е сигурна синхронността на релефното изображение на Юпитер и
на латинския надпис и възможността релефът да предхожда изписването на текста (Торбатов
2016, 243–246). Съгласно споделената от автора консултация с Николай Шаранков надписът
„едва ли е по-късен от II в.“ (Торбатов 2016, 246–247). В подкрепа на това може да се посочи
появата на подобно повлияно от курсивното писмо изписване на буквите L и M в надписите от
Нове още през II в. (Mrozewicz 2010, 82, 85).
По времето на Диоклециан и наследниците му продължават да функционират и част от
по-ранните култови сгради, посветени на Юпитер. Трите храма в северната част на форума
на Ескус, идентифицирани от проучвателя им Теофил Иванов като композитен Капитолиум,
съществуват до края на 70-те години на IV в., когато са разрушени заедно с целия площаден
комплекс по време на готските войни на император Валент (Иванов, Иванов 1998, 116–117,
140). Възможно е култовите сгради да са пострадали и в един по-ранен период, когато е била
разрушена до основи северната оградна стена на форума, с която са конструктивно свързани
храмовете на Юнона и Минерва. Преизграждането на стената е документирано само в нейната
западна част и не е ясно дали е била съборена по цялото си протежение или само в определен
сегмент. Възстановяването ѝ е отнесено към първата половина на IV в. (Кабакчиева 1993,
89–90). Регистрираните строителни дейности по западния храм (на Минерва) са датирани с
монета на Константин I, открита в един от зидовете. Не е ясно обаче дали тогава храмът е цялостно преустроен и след това използван с други цели (Kabakčieva 1999, 53) или е ремонтиран
и възстановен в първоначалния му вид (Динчев 2009, 33). Оставяйки настрана неяснотите
около по-късната история на храмовия комплекс едва ли има съмнение във функционирането
поне на големия централен храм по времето на Тетрархията.
В северните части на Добруджа от времето на Хадриан до средата на III в. се налага
практиката за регулярно извършване на посвещения на Юпитер за добруването на императора. Издиганите на върховния римски бог паметници обичайно са варовикови олтари, а посветителите са жители на села, техни магистрати, ветерани и римски граждани, пребиваващи в
Долна Мизия (Valchev in press). С бурните събития от средата на III в. тази практика прекъсва,
а неин късен отглас е разгледаният по-горе олтар от Хистрия, посветен на Юпитер и Марс
Консерватор за здравето на двама императори, вероятно Константин и Лициний (ISM I, 132).
Голямата част от тези паметници са открити преупотребени в крепостните стени на Хистрия
(ISM I, 326, 328, 330, 332, 343, 346, 347, 351), Улметум (ISM V, 63–65, 67–70, 92, 73) и Капидава
(ISM V, 13–19, 21, 23). Обичайно профилите на олтарите са изчукани за по-доброто им вграждане в цокъла на стените и преизползването им трябва да се свърже с времето на изграждане
на фортификационните съоръжения, а не с по-късни техни преправки. Посочените в литературата датировки на крепостните стени са общо във времето на Диоклециан – Константин, но С.
Торбатов аргументира мнението за датировка във времето на съвместното управление на Лициний и Константин и най-вече в самостоятелното управление на Константин след 324 г. (Торбатов 2002, 107–108, 179, 294–296 с цитираната там литература). Времето на изграждането на
укрепителните съоръжения обаче е само terminus ante quem и предполагаемите светилища, в
които са били поставени посвещенията на Юпитер, е възможно да са били разрушени още в
средата и третата четвърт на III в. и най-вероятно изобщо не са функционирали по времето на
Тетрархията.
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Дискусия
Със стабилизирането на политическата и военната обстановка по Долен Дунав от началото на управлението на Диоклециан настъпва известно възраждане и на традицията за поставяне на каменни оброци с надписи. С разгледаните общо шест надписа Юпитер безспорно
запазва водещото си място. След него само с по два запазени паметника се нареждат Сол (и в
двата случая без епитета Invictus) (ISM II, 155; ISM V, 290), Майката на боговете (ISM II, 144;
Шаранков 2013, 54) и Либер Патер (ILBulg 8; Sarnowski 2013, 140).
Запазените паметници дават сравнително оскъдна информация за характера на култа
към Юпитер. В четири от общо шест надписа е почетен Юпитер Всеблаг и Всемогъщ. В допълнение богът веднъж е наречен Salutaris и веднъж Консерватор. Епитетът Salutaris се среща
за първи път във връзка с Юпитер в долнодунавските провинции, но не е непознат по Среден
Дунав в предходния период (CIL III, 6456), а в Дакия е свързван с Аполон (IDR III, 5, 34) и
Фортуна (IDR III, 3, 303). Консерватор е сред обичайните епитети на Юпитер. В пределите
на Долна Мизия е засвидетелстван в надписи от Комарево, Монтанско (CIL III, 7446), Плевен
(ILBulg 229) и Обнова, Плевенско (ILBulg 241). Епитетът става особено популярен в началото
на Късната античност и е широко пропагандиран в монетосеченето на Диоклециан и наследниците му до Лициний. По времето на Тетрархията в долнодунавските земи е използван два
пъти за Либер Патер (ILBulg 8; Sarnowski 2013, 140) и веднъж за Марс (ISM I, 132). В случая
с Юпитер употребата на епитетите Salutaris и Консерватор се вписва изцяло в религиозната
политика на империята.
Посветителите са известни в общо четири случая. Трима от тях са представители на
конническото съсловие. Двама са провинциални управители на Долна (Втора) Мизия (ISM IV,
96–97), а третият е командващ гарнизона на провинция Крайбрежна Дакия (AE 2011, 1108).
Имената на четвъртия посветител са известни, но не е ясно дали той е заемал някакъв административен или военен пост (ISM IV, 22). По-голямата част от запазените посвещения от
долнодунавските земи от времето на Тетрархията са направени именно от лица с коннически
ранг, изпълняващи служебни функции в провинциите. За възстановяването на сребърното изображение на Майката на боговете в храма ѝ в Дионисопол се е погрижил провинциалният
управител на Малка Скития (Шаранков 2013, 54). Вероятно управителят на същата провинция
се е погрижил и за посвещението на Сол от Томи във връзка с изграждането на крепостните
стени на града (ISM II, 155). Олтарът на Майката на боговете от същия град е поставен от
дукс на провинцията (ISM II, 144). Едно от най-късните посвещения на Сол, може би от края
на управлението на Лициний, е направено отново от дукс на Малка Скития (ISM V, 290). Не е
учудващ фактът, че административните и военните управители са лицата с най-ясно изразена
активност по отношение на религиозния живот. Именно те са хората, които в най-голяма степен са запознати с провежданата от императорите политика, в това число и религиозната, и
съдействат за възстановяването на традиционния религиозен живот в поверените им провинции. Част от посвещенията им, включително три от тези, направени на Юпитер, са с частен
характер, но това не променя общото наблюдение за ролята им на проводници на имперската
политика.
В началото на Късната античност настъпват и съществени промени по отношение на
култа към Юпитер и на ролята му в религиозната пропаганда. Така например ако за предходния период Юпитер безспорно е предпочитаният бог, в чест на който са правени посвещенията за добруването на императора (Valchev in press), то в началото на Късната античност положението се променя. По времето на Диоклециан за здравето и сигурността на владетелите е
направено само едно посвещение и то не на римския Юпитер Всеблаг и Всемогъщ, а на Юпи-
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тер Олбиополитан (ISM IV, 22). Може би за добруването на августите и цезарите е направено и
посвещението от Новиодунум, но паметникът е много фрагментиран. Трябва да се отбележи,
че тук Юпитер отново не е Optimus Maximus (ISM V, 274). В същото време по един паметник за
владетелите е издигнат на Сол и на Майката на боговете (ISM II, 144, 155). И двата са от Томи
и са посветени от лица от конническото съсловие – провинциален управител (?) и дукс на провинция Скития. За сметка на това три от посвещенията на Юпитер са с частен характер, две от
тях за здравето на посветителите и семействата им. За добруването на владетелите, може би
Константин и Лициний, е посветен олтарът от Хистрия. Този път е почетен Юпитер Всеблаг
и Всемогъщ, заедно с Марс Консерватор (ISM I, 132). С изключение на олтара от Дреновец,
издигнат от дукс на провинция Крайбрежна Дакия, липсват посвещения от военни лица, каквито са много характерни за времето на Принципата. В средата на III в. напълно изчезват и
паметниците, издигнати от селските общности в северните части на Добруджа.
Така представената картина в известна степен контрастира със ситуацията в среднодунавските провинции например. Големите светилища на Юпитер Teutanus край Аквинкум (AE
2003, 1421b, 1422c, 1423) и на Юпитер Karnuntinus край Карнунтум (Piso 2003, nos 35, 38–41,
49, 52–63, 129) продължават да функционират интензивно и в тях редовно са правени посвещения за добруването на императорите до второто десетилетие на IV в. За разлика от Долен
Дунав, ветерани са засвидетелствани като посветители в поне три надписа (АЕ 1926, 72; Piso
2003, nos 35, 129). Толкова са и висшите офицери, които правят посвещения както за здравето
на владетелите (AE 2009, 1116; АЕ 2010, 1246), така и за свое собствено (CIL III, 10981). В
пределите на Горна (Първа) Мизия паметници на Юпитер от разглеждания период не са ми
известни. За сметка на това, посвещения за добруването на императорите са направени на
Нептун Консерватор (CIL III, 14506) и на неясното божество Dea Orcia (CIL III, 8151).
Уловимото най-вече в епиграфските паметници „възраждане“ на култа към Юпитер по
Долен Дунав в началото на Домината е безспорен факт. Върховният римски бог, както и почти
всички останали божества, са почитани предимно от служебни лица, свързани с цивилната
или военната администрация на провинциите. Местните цивилни общности или отделни индивиди, за разлика от земите по Среден Дунав, не проявяват активност в тази посока. Или, поточно казано, активността им не е намерила отражение в достигналите до нас епиграфски архиви. Предполагаемото функциониране (и възстановяване?) на капитолиума в Ескус показва
продължаването на традициите от времето на Принципата, но проблемите около хронологията
на комплекса не са малко и това не позволява по-ясни и категорични изводи. Може би поне в
началото на периода функционират и част от по-малките светилища на Юпитер, но сигурните
данни в тази посока също са много оскъдни. Факт е обаче, че няма нито един сигурно датиран паметник във времето след едноличното поемане на властта от Константин през 324 г. В
променената политическа и религиозна обстановка в империята Юпитер бързо губи ролята
си на основен небесен защитник и покровител на владетеля и държавата, а с това постепенно
замират и проявите на култа му.
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The cult of Jupiter in the Lower Danube Provinces
during the Tetrarchy

(summary)

Ivan Valchev

The cult of Jupiter is the best attested Roman cult in the inscriptions of the 2nd-mid 3rd century
AD. From the AD 250s to the third quarter of the 3rd century, dedication of monuments to the god has
stopped, or at least none of the surviving monuments date to this period. With the political, military
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and economic stabilization of the Lower Danube with the start of Diocletian’s reign, the practice of
worshiping the deities through raising altars and statues in their honour was also re-established.
As supreme Roman deity, Jupiter has always had a place in imperial religious policy, but during Diocletian’s reign, for the first time, its primacy was so prominently emphasized. The images of
the deity dominate the coinage of the senior August and are extremely well represented on that of
his co-august, Maximian, and later also on those of the Caesares Constantius Chlorus and Galerius
(figs 1, 3). The propaganda that the power of Diocletian and his colleagues had divine origin was
motivated by the desire to seek legitimacy outside the army and thus to diminish the role of the latter
in political life. The idea of Jupiter and Hercules as deities-patrons of the Augusti was attested in the
contemporary panegyrics and finds reflection in monumental art, such as the so called Five-columns
monument at Forum Romanum, Rome, the Arch of Galerius in Thessaloniki (fig. 2), etc. An expression of the highest regard in which Diocletian and his heir Galerius held Jupiter was the construction
of temples dedicated to him in the private residences of both emperors – respectively in Salona and
in Felix Romuliana. The large temple in Felix Romuliana occupies a central place within the fortified
area and according to the most recent interpretations, it was for honouring the cult of Jupiter and the
rest of the deities-patrons of the Tetrarchy.
Six epigraphic monuments from the Lowed Danube territories survive to date that could be
dated to the study period. A fragment from a fronton from Tropaeum Traiani belongs securely to
the time of the First Tetrarchy. The dedication is to Jupiter Olbiopolitanus, made for the safety and
health of the Augusti and the Caesares. The dimensions of the monument have been omitted from the
publications and it is unclear if it belonged to a temple or to a smaller structure. Possibly to the same
age dates a very fragmented inscription from Noviodunum, with a dedication to Jupiter and Fortuna,
likely erected again to the wellbeing of the rulers.
From Durostorum (Silistra) come one altar and one statue base, both discovered as reused
spolia within the wall of a building from the Late Antiquity (figs 4–5). Both monuments were dedicated to Jupiter Optimus Maximus, once named also Salutaris. The dedicators were representatives
of the equites and provincial governors of Lower Moesia (Moesia Secunda). The date adopted in the
literature coincides with the reign of Diocletian, but it is also possible that the dedications were made
during the reign of one of his successors, prior to 324.
The dedication to Jupiter Optimus Maximus Conservator from the village of Drenovets, district of Vidin, was offered by a military commander (dux) with an equestrian rank, which makes a
date between the final 3rd century and the first two decades of the 4th century AD for the monument
possible. To the joint reign of Constantine and Licinius dates an altar from Histria, dedicated to Jupiter Optimus Maximus and Mars Conservator for the wellbeing of the rulers (fig. 6). The names of
the Emperors are severely damaged, and although their reading is not very certain, it is the currently
adopted consensus in the literature. This is also the latest monument dedicated to the supreme Roman
deity from the Lower Danube.
The date of the destroyed rock relief of Jupiter with the associated Latin inscription found
by Somovit, District of Pleven, is within a very broad chronological range: from the age of Flavian
dynasty to Diocletian. The convincing arguments presented recently in favour of a date no later than
the end of the 2nd century are grounds for excluding this monument from consideration.
Jupiter kept his primacy during the age of the Tetrarchy. Six monuments were dedicated to
the supreme Roman deity; the second place in terms of number of dedications is occupied by Sol,
the Mother of the Gods, and Liber Pater, with two inscriptions each. Half of the dedications were
erected by officials of the equites, while relevant evidence for the other three monuments is lacking.
Compared to the age of the Principate, there are no monuments dedicated by common soldiers or
veterans. Similarly, to date, we know of no such documented monuments erected by the local civilian
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communities – colonies, municipia or vici. In contrast to the Lower Danube, in the Roman Middle
Danube provinces the large sanctuaries near Carnuntum and Aquincum continued to operate, and
even went through a new growth during the reign of Diocletian. Indeed, while veterans did erect
several dedications, even in those provinces dedications by active servicemen were done exclusively
by the senior officer ranks.
In the new political and religious environment of the Empire following the imposition of the
sole reign of Constantine, Jupiter quickly lost his role as a principal divine guardian and patron of the
ruler and of the state. As a result, manifestations of his cult gradually faded, too.
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ABSTRACT

The analyzed pottery artefacts derive from vessels from ritual structures and from urns from a necropolis located near
the village of Dubene, Karlovo Minicipality. The ritual structures are dated to the Early Bronze Age (EBA) III, while the
cemetery is dated to the EBA II.
All pottery artefacts are studied by optical (petrographic) and XRD analyses. The obtained data indicate that the most of the
samples have similar mineralogy. The observed rock and mineral inclusions suggest local origin of the raw material, taking
into account the composition of the rocks in the surroundings of the Dubene site. Some differences in terms of technology
have been found.
Based on the mineral composition and the XRD study, the firing temperature of the pottery is above 550°C.
The analyzed white encrustation proved to be apatite, made most probably of bone matter.
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Обр. 1. Местоположение на обект Дъбене
(картна подложка – Н. Тонков с допълнение от М. Христов).
Fig. 1. Location of the Dubene site (map base – N. Tonkov with addition M. Hristov)

Въведение
В настоящата статия се представят резултати от изследвания на съставa на керамика от
археологическите проучвания в м. Балинов горун край с. Дъбене, Карловско в Южна България. Разкопките започват от 2004 г. и до този момент в местността са проучени над 20 структури с ритуален характер, а през 2010 г. е открит и некрополът на селището, което е разположено в непосредствена близост (Христов 2013; 2014; Христов, Карацанова 2011; Hristov 2015,
493-497).
Ритуалните структури се датират в ранна бронзова епоха ІІІ и СБЕ (РБЕ/СБЕ) и желязната епохи. Те са разположени в района на пет големи могили, които образуват дъга с обща посока север-юг и издуване в източна посока (обр. 1 и 2). Най-големи концентрации на структури
на този етап има около най-южната, първа, най-северната, пета и между четвърта и пета големи могили. Ритуалните структури се разделят на кръгли и елипсовидни, като има варианти.
При някои от тях има по-малки или по-големи вкопавания, или без такива. В основата им върху стерилната пръст са поставени даровете, които могат да бъдат керамични съдове, бронзови,
сребърни, златни или стъклени предмети. Там където има открити кости, те са с животински
произход – говеда и овце/кози, което налага и ритуалната интерпретация на съоръженията.
Всички те са покрити с речни камъни със средни и по-рядко едри размери.
Некрополът на селището е разположен западно от най-южната голяма могила и ритуалните структури, от една страна, и югоизточно от селището, от друга. Проучена е площ от малко над 290 m2, в която са открити две каменни структури, а в тях и около тях – 41 урни. Костите
в тях са с със смесен произход, като това са първични данни без да е анализиран целият костен
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Обр. 2. Oбект Дъбене, Карловско. Топография на проучените структури (Картпроект – Троян).
Fig. 2. Dubene site, Karlovo munisipality. Topography of the investigated structures (Kartproekt, Troyan).

материал. В три от урните наред с човешките са поставени и кости от животински произход,
които са също горели. В останалите четири случая (анализът на костния материал не е завършил) костите са само с животински, което вероятно се дължи на факта, че урните се откриват
на около 30 сm от съвременната повърхност на терена и разораването му ги е копроментирало
в значителна степен. Това е видно и по лошата запазеност на керамичните съдове. На този етап
урните и проучената част от некропола се датират най-вероятно в РБЕ ІІ.
Подложените на анализ керамични артефакти са само от РБЕ и СБЕ, и произхождат от
чаши, купи, паници и амфоровидни съдове. Материали от ритуалните структури от желязната
епоха не са включени в настоящото изследване.
Целта на изследването е да се направи минералого-петрографска характеристика на
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представителни керамични артефакти от структурите и част от урните от некропола от РБЕ
край Дъбене с оглед установяване на източници на суровина, използвана за направата им, както и изясняване на някои особености в технологията на производство, а именно – температурния режим на изпичане и състава на материала, влаган в инкрустаците на част от артефактите.
До момента и за този обект такава характеристика на откритите керамични фрагменти не е
правена. Детайлни петрографски изследвания на керамика от тази епоха (РБЕ) са обект на
колективни публикации и се отнасят за селищни могили, намиращи се югоизточно от Дъбене
в Тракийската низина (могили Дядово, Химитлията при с. Сокол, Езеро и Циганската могила,
Новозагорско) от Semmoto et all. (2014; 2015; 2016a; 2016b).

Материал и методи на изследването
Общият брой на намерените в ритуалните структури и част от урните цели или фрагментирани керамични съдове е 96. В тази статия се представят резултати от изследването на
27 броя представителни керамични образеца (около 30% от керамичния инвентар на структурите). Извадката е направена след визуален технологичен анализ (обработка на повърхността,
цвят, текстура, присъствие или не на инкрустации) на всички разпространени типове – чаши,
купи, паници, кани и амфоровидни съдове.
Всички артефакти са подложени на следните анализи: петрографски (оптически) и рентгено-дифрактометричен, а за бялото вещество, запълващо инкрустираната керамика (8 броя) е
приложена и сканираща електронна микроскопия (SEM).
Петрографски (микроскопски) метод. Чрез изработване на дюншлифи (препарати за
микроскопско изследване в проходяща светлина) за всеки керамичен артефакт са определени
структурните особености, съставът, формата и размерите на природните (минерални и скални) и антропогенни включения и тяхната оптична характеристика, определена е основната
маса (матрикс) – цвят, състав. Тези изследвания са извършени в МГУ ”Св. Иван Рилски” с
поляризационен микроскоп (Leitz Orthoplan). На характерни структурни особености на отделните артефакти са направени микрофотографии с цифрова фотокамера Olimpus C 5060.
Прахова рентгенова дифракция (XRD). Този метод е приложен за всички керамичните
фрагменти и инкрустации с цел определяне на кристалните фази, включени в състава им,
които не могат да се идентифицират оптически. Резултатите от този метод са от съществено
значение за определяне на предполагаема температура на изпичане на керамиката. Изследванията са проведени в Лабораторията по Рентгенова дифракция при Катедра ”Минералогия,
петрология и полезни изкопаеми”, ГГФ, СУ ”Св. Кл.Охридски”. Използван е рентгенов дифрактометър TUR M62 със стъпково сканиране. Дифрактограмите са заснети с филтрувано Со
лъчение, стъпка 0.04о 2Q и време на експозиция на стъпка 1.5s.
Сканираща електронна микроскопия (SEM) е използвана за изследване на структурата
на материала, включен в инкрустираната керамика. Изследването е извършено със сканиращ
електронен микроскоп JEOL 5510 в Лабораторията по Електронна микроскопия на Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”.

Резултати
Установените петрографски и минераложки характеристики позволяват групирането на
керамичните артефакти в 4 групи.
В група I се включват най-голям брой артефакти (15 броя). По оптични данни (обр. 3 а,
б) за тази група са характерни: 1) силно вариращи размери на минералните включения, раз-
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Обр. 3. Представителни артефакти от група I. Микроскопски снимки: а – общ изглед алевритови
по размери минерални включения от кварц и фелдшпати (сиво, бяло), CPL (кръстосано поляризирана
светлина), ШВП (ширина на видното поле) = 3980 μm; б – минерално включение от амфибол (червена
стрелка), CPL, ШВП = 3980 μm; в – прахови рентгенови дифрактограми на представителни
артефакти от група I (снимки С. Приставова, дифрактограми Ц. Станимирова)
Fig. 3. Representative artefacts from group I. Micro-photographs: a – General view with mineral inclusions
of quartz and feldspars with aleuritic sizes, CPL (Cross Polarized Light), WVF (Width visible Field) = 3980
μm; b – Mineral inclusion of amphibole (red arrow), CPL, WVF = 3980 μm; c – Powder XRD of the artefacts
from group I (photos S. Pristavova, XRD Ts. Stanimirova)

пределени в три подгрупи: 1) гравелитна до едропсамитна; едропсамитна до алевритна; алевритна; 2) ръбата до полуръбата форма на включенията; 3) скалните включения са представени
главно от гранитоиди; 4) от минералните включения подчертано присъствие имат среден до
кисел по състав плагиоклаз, амфибол, епидот, К-фелдшпат, кварц, слюди и титанит; 5) основната маса (матрикс) е с вариращ цвят – от светло бежов до наситено тъмночервено кафяв и е
изграден от хидрослюди и железни хидроксиди.
Съставът на скалните и минералните включения предполага местен източник на суровина, тъй като в близост и около района на обекта е наситено с разкриващи се гранитоиди от
Южно българските гранити (Русева и др. 1994) с минерален състав, сходен с този на включенията и глина от тази провинция може да се използва за производство По наблюдаваната промяна в цвета на матрикса се предполага смяна на условията на изпичане, тъй като свързаното
желязо в хидрослюдите от матрикса сменя валентността си и съответно цвета при промяна на
окислително-редукционните условия на средата. Данните от праховата рентгенова дифракция
показват наличие само на минералите от включенията (обр. 3в). Отсъствието на глинести минерали (смектитов тип) предполага долна граница на изпичане керамиката над 550оС.
В група II (7 броя) се отнасят керамични артефакти, които се различават по минерален
състав на включенията от тези в група I – отсъства амфибол, титанит, по-малко е количеството
плагиоклаз и по-голямо на слюдите и кварца. От скалните включения в по-голяма степен са
застъпени кварцити и се наблюдава присъствие на серпентинизирани ултрабазити (обр. 4а,
в). В геоложки аспект около района на обект Дъбене има разкрития и на метаморфни скали
(кварцити, метаултрабазити) от неразчленената Арденска група от метаморфния фундамент в
непосредствена близост до гранитите, което предполага, че за производството на изследваните артефакти са използвани различни местни локални източници на глина.
Важно за тази група е засиленото присъствие на шамот (фиг. 4б), използван като опостнител при производството на керамиката от тази група.
В група III (3 броя) са отделени керамични артефакти, които по минерален състав са
близки до тези от група I, но се различават по черния цвят на основната маса (обр. 5а). По
външните части на керамичното тяло се наблюдава оцветяване в черно, което е с резки граници (обр. 5б). В праховите дифрактограми на проби от керамиката, както и на черната кора се
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Обр. 4. Представителни артефакти от група II. Микроскопски снимки: а – скално включение от
серпентинизиран ултрабазит, CPL, ШВП = 1980 μm; б – включение от шамот (червена стрелка),
PPL, ШВП = 3980 μm; в – прахова рентгенова дифрактограма на представителен артефакт от
група II (снимки С. Приставова, дифрактограма Ц. Станимирова)
Fig. 4. Representative artefacts from group II. Micro-photographs: a – Rock inclusion from serpentinized
ultramafic rock, CPL, WVF = 3980 μm; b – Inclusion of temper (red arrow), PPL, WVF = 3980 μm; c –
Powder XRD of the artefact from group II (photos S. Pristavova, XRD Ts. Stanimirova)

Обр. 5. Представителни артефакти от група III. Микроскопски снимки: а – керамика с черен
на цвят, оптически изотропен матрикс, CPL, ШВП = 3980 μm; б – кора по външна периферия,
рентгено-аморфна, PPL, ШВП = 1980 μm; в – прахови рентгенови дифрактограми на
представителен артефакт от група III и от черната кора от периферия на артефактите (снимки
С. Приставова, дифрактограми Ц. Станимирова)
Fig. 5. Representative artefacts from group III. Micro-photographs: a – Artefact with black, optically
isotropic matrix, CPL, WVF = 3980 μm; b – Outer crust (red arrow), PPL, WVF = 980 μm; c – Powder
XRD of the artefact from group III and of the black outer crust (photos S. Pristavova, XRD Ts. Stanimirova)

регистрира рентгено-аморфна фаза (фиг. 5в), което дава основание да се предположи, че в този
случай в тестото, използвано за изработката, е имало или е било добавяно органично вещество
(дървесина или някаква друга растителност – напр. смляна слама или плява), както и продукти
на тяхното термично разлагане.
В група IV са включени два артефакта, които по минерален състав са близки с групи I и
III, но се различава драстично по размерите на включенията, които варират от 4.0 mm до 0.01
mm (обр. 6). Матриксът е с вариращ цвят – от светло бежов, през наситено тъмнокафяв до черен. Използването на включения с вариращи размери би могло да е резултат от използване на
слабо предварително обработена глина или това да са добавяни природни опостнители според
предназначението на керамичните съдове.
Изследвани са и 8 броя инкрустации от керамика от различни ритуални структури от
обекта, както и два броя от урни (обр. 7а). Релативната хронология на първите е в РБЕ ІІІ, а на
вторите в РБЕ ІІ.
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Обр. 6. Представителни артефакти от група IV. Микроскопски снимки: а – скално включение от
кварцит, CPL, ШВП = 3980 μm; б – детайл от кварцитното включение, PPL, ШВП = 1980 μm;
в – прахова рентгенова дифрактограма на представителен артефакт от група IV (снимки С.
Приставова, дифрактограма Ц. Станимирова)
Fig. 6. Representative artefacts from group IV. Micro-photographs: a – Quartzite inclusion in the artefacts,
CPL, WVF = 3980 μm; b – Detail of the quartzite inclusion, PPL, WVF = 1980 μm; c – Powder XRD of the
artefact from group IV (photos S. Pristavova, XRD Ts. Stanimirova)

Обр. 7. а – макроснимка на артефакт с инкрустация; б – прахови рентгенови дифрактограми на
материала от инкрустацията; в – снимка със сканиращ електронен микроскоп на апатитовия
инкрустационния материал (снимки С. Приставова, Ц. Станимирова)
Fig. 7. a – Macro-photograph of the studied encrustation; b – Powder XRD of the material from the
encrustation; c – Photograph by SEM of the apatite encrustation (photos S. Pristavova, XRD Ts.
Stanimirova)

Рентгено-дифрактометричният анализ на всичките инкрустации идентифицира основна
кристална фаза – апатит, а регистрираните други минерали (слюда, калиев фелдшпат и кварц)
са съставни части на керамичната подложка. В три от образците се установява и присъствие
на рентгено-аморфна фаза (обр. 7б), която би могла да е резултат от непълна термична декомпозиция на органична материя и/или от наноразмерни апатитови кристали, резултат от изпичането на керамиката заедно с инкрустацията.
С цел изясняване структурата на материалa от инкрустациите, същият е изследван със
сканиращ електронен микроскоп (SEM). Анализите показаха присъствие на сферични порести агрегати от апатитови кристали (обр. 7в). Размерите, структурата и съставът на тези бели
на цвят инкрустации предполагат използване на предварително изпечено, стрито костно вещество.
Получените резултати могат да бъдат резюмирани, както следва:
−− керамичните артефакти са с близък до идентичен минерален състав и са с предполагаем местен източник на суровина;
−− различията в минералния и скалния състав на включенията определят различни
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местни локални източници на глина;
−− различията във вида (природен или антропогенен – шамот) и размерите на включенията в отделените групи са вероятно в резултат на разлики в технологията на
изработка и/или предназначението на съдовете, от които са фрагментите;
−− данните от минералния състав може да се предположи, че температурата на изпичане на керамиката е над 550оС;
−− бялата инкрустация е с апатитов състав, най-вероятно получена от костно вещество.

Дискусия
Получените резултатите от минералого-петрографското изследване на керамичните артефакти от ритуалните структури и част от урните от РБЕ, които са представителна част от
керамичния инвентар, позволяват да се определи като средно-температурна керамика с предполагаеми местни локални източници на суровина за направата ѝ.
Последното е характерно и за изследвана керамика от РБЕ от селищните могили Дядово, Химитлията при с. Сокол, тази при Езеро и Циганската могила, Новозагорско (Semmoto
et all. 2014; 2015; 2016a; 2016b), но съпоставката с нея е трудно установима до невъзможна
поради географската отдалеченост на тези обекти.
Резултатите от това изследване позволиха керамичните артефакти да се отделят в четири групи, различаващи се основно по размера и вида на включенията (минерални и скални),
както и по различната технология на производство по отношение на влагането на различни
опостнители – шамот, органично вещество и/или природни включения. Всяка една от отделените четири групи не би могла да бъде обвързана с отделените типове съдове (паници, кани,
чаши, купи и др.). При различни типове съдове се установява керамика с принадлежност към
повече от една от отделените групи, като причините за това могат да бъдат различни – да отразяват принадлежност към прослойки с различен социален статус, да са продукти от различни
керамични майстори от близко разположеното селище или да са от различен времеви период.
Отговори на тези въпроси, както и характеризиране на евентуални центрове за производството ѝ очакват своето решение от бъдещи изследвания на керамичния материал от близко разположеното селище, каквито до момента липсват.
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Mineralogical and petrographic study of the pottery
from Dubene site, Кarlovo municipality

(summary)

Martin Hristov, Stefka Pristavova, Tsveta Stanimirova

The analyzed pottery artefacts in this paper derive from vessels from ritual structures and from
urns from a necropolis located near the village of Dubene, Karlovo Minicipality. The ritual structures
are dated to the Early Bronze Age (EBA) III, while the cemetery is dated to the EBA II.
The results from the study of the EBA III artefacts (27 fragments) are presented here. They
have been obtained in the Optical Laboratory of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” and the laboratories for X-Ray diffraction and scanning microscopy of the University of Sofia
“St. Kliment Ohrudski“.
According to the mineralogy and technology features, the studied pottery is divided into four
groups. The first, third and fourth groups are composed of similar mineral inclusions – feldspars
(plagioclase and K-feldspar), amphibole, epidote, quartz, micas and sphene and rock inclusions by
granitoides. The differences between these groups relate to technology of production - added temper
of organic and antropogenic material (third croup), as well as texture features (fourth group). The artefacts of the second group show different composition - mineral inclusions as amphibole and sphene
are missing and rock inclusions are mainly of quartzite and ultramafic rocks.
Taking into account the geological setting, the composition of the rocks in the surroundings
of the village of Dubene and the determined rock and mineral inclusions in the studied pottery we
suggest local origin of the raw material but deriving from different sites.
Based on the mineral composition and the XRD analyses the firing temperature of the pottery
is probably above 550°C since no clay components (kaolinite and etc.) from the used raw material
have remained.
The analyzed white encrustation of all fragments proved to be apatite, made most probably of
bone matter.
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ABSTRACT

Тhe archaeological complex in Kosharna is located at 3 km to the southwest of the eponymous village in the areas Kajnanak
dere and Koru Gjoldjuk. It consists of 2 tell-settlements and adjoining cemetery dated to the second half of Chalcolithic period. A clay feature was found within a hoard of ceramic vessels in the Chalcolithic cemetery. The situation was interpreted
by the excavator and current author as a ceramic structure – depot for ceramic vessels, which have been used during the
burial ceremonies. The hoard is related to the Late Copper Age and the Gumelnitsa culture. The current paper is a response
to the article by Stilyan Ivanov offering reinterpretation of the feature with the hoard as a kiln for single firing of ceramics.
The analysis focuses on four field observations and conclusions – the location, secondary burning, the presence of the vessels and the remains of a clay structure. The discovered feature is still without analogue in Balkan prehistory.

KEYWORDS

Chalcolithic cemetery, clay structure, hoard, kiln, interpretation

Въведение
Археологическият комплекс при с. Кошарна, Русенско се намира на 3 km югозападно от
селото, в местностите Кайнак дере и Кору Гьолджук. Състои се от селище, от което до нас са
достигнали 2 близко разположени селищни могили и прилежащ некропол от втората половина
на халколита. Върху площта на комплекса са регистрирани също така вкопавания и материали
от pанножелязната епоха и aнтичността.
Селищна могила № 1 до с. Кошарна е разположена в долната част на склон с югоизточно изложение. Намира се до малък извор, а в момента попада в акациева гора. Могилата е с
форма на пресечен конус и размери както следва: диаметър 66 m, средна височина 5 m. Площ
та ѝ е 2,7 декара. Обектът се проучва под ръководството на автора в периода 2007–2010 г.
Посредством сондажи са изследвани частично 4 строителни хоризонта, отнесени към късния
халколит и култура Гумелница. Открити са деструкции от няколко горели постройки, вкопани
This article and the content of the journal is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
Copyright: © 2021 D. Chernakov
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Обр. 1. Халколитен некропол и селищните могили до Кошарна. Местоположение, топографски план и
профил на релефа. A – некропол; B – селищни могили № 1 и № 2 (автор А. Каменаров)
Fig. 1. Chalcolithic necropolis and the tell-settlements near the village of Kosharna. Topographic plan and
profile of the relief. A – Necropolis; B – Tell-settlements № 1 and № 2 (author A. Kamenarov)

обекти, както и други структури (Чернаков 2010, 55–69; Чернаков, Гюрова 2008, 68–70; 2009,
90–93; 2010, 73–75; Чернаков и др. 2012). На около 40 m югоизточно от първата се намира
втора селищна могила, която е със значително по-малки размери и не е проучвана.
На средно разстояние 170 m западно и северозападно от селищна могила № 1, върху терен, използван за земеделски нужди, е разкрит некропол. Той е на склон с югоизточно изложение и е отделен от селището с плитък дол (обр. 1). През 2009–2010 г. са заложени 26 сондажа
и е проучена площ от общо 900 m2. Открити са 6 гроба и други структури, които са вкопани и
наземни (обр. 2). Основната група от 5 гроба е разположена на границата между най-високата
част на склона и билото му.

Структура с колективна находка от съдове.
Теренна информация
В некропола е регистрирана непозната досега (в подобен контекст) разрушена глинена
структура. Представлява струпване на деструкции от дребни опалени мазилки и обмазки на
цвят от кафяв до керемидено-червен с дебелина на напластяването 0,50–0,60 m, сред което
е открита колективна находка от керамични съдове. С оглед разположението на съдовете за
структурата може да се допусне, че е имала приблизително овален план с диаметър около 2,5
m. Открита е на 3 m североизточно от гроб № 3, на дълбочина 75 cm от повърхността (обр.
3). Тя е в периферията на разкритата част от некропола, който вероятно продължава в източ-
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Обр. 2. Халколитен некропол към селищна могила № 1 до Кошарна. Общ план
(автор. А. Каменаров, допълнен от Д. Чернаков)
Fig. 2. Chalcolithic necropolis of Kosharna tell-settlement № 1. General plan
(author A. Kamenarov, adapted by D. Chernakov)
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Обр. 3. Структура с колективна находка от керамични съдове in situ. 1 – общ план; 2 – подова
обмазка на структурата; 3,4 – южна част на стуктурата, керамични съдове с останки от
деструкции, детайли; 5 – фрагментиран керамичен съд, открит на 3 м южно от ситуацията
(снимки Д. Чернаков)
Fig. 3. Structure with а hoard of ceramic vessels in situ. 1 – General plan; 2 – Floor putty of the structure;
3,4 – Southern peripheral part of the structure with ceramic vessels from the hoard and remains of
destructions, details; 5 – Fragmented ceramic vessel found 3 m southern from the situation
(photos D. Chernakov)
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Обр. 4. Кремъчна брадва (?), находка от повърхността на некропола (непубликувана и неизследвана)
(снимкa Д. Чернаков)
Fig. 4. Flint axe (?), find from the surface of the necropolis (unpublished and unstudied)
(photo D. Chernakov)

на посока надолу по склона и към селищната могила. Въпреки наличието на материали от
повърхността, този район остава непроучен поради близостта с горски масив. Колективната
находка се състои от 31 керамични съда, един похлупак и 2 поставки за съдове – 17 от тях са
изцяло запазени, а останалите са фрагментирани, но възстановими. На 3 m южно е открит
фрагментиран дълбок керамичен съд с биконична форма (обр. 3.5). Съдовете от основната
група от находката са разположени един до друг, разпръснати върху обмазано подово ниво от
вторично опалена кафяво-червена глина (дебелина 3–5 cm; дълбочина 0,75 m от повърхността) (обр. 3.2). Някои от тях са изправени, други са килнати, а трети са с устията надолу. Два
съда са намерени един в друг. Открити са фрагменти от зърнохранилища, от голям похлупак
с кербшнитна украса върху перваза и от дълбок съд с барботинна украса и висока подустийна
част, както и един камък с плоска форма (долен хромел – напукан и лежащ върху подовото
ниво). Върху съдовете (част от които са натрошени) се намират горели мазилки с червено-кафяв цвят, свидетелство за рухването на структурата върху тях. Последната лежи на 10 cm над
горната видима граница на льосовата повърхност върху древния халколитен терен1, без данни
да е вкопана. Керамичните съдове са придобили от керемиден до оранжевочервен цвят в ре1 Върху проучената част от некропола на места е регистриран запазен културен пласт със средна дебелина от 10 сm, в който се откриват археологически материали от късния халколит. Това са предимно фрагменти от
керамични съдове много рядко кремъчни артефакти (Чернаков и др. 2012, 211, Фиг. 6). На повърхността е открита
една кремъчна брадва с размери 12/5/3,3 сm, инв. № 6921, РИМ – Русе (обр. 4). Археологически материали се
откриват и в орницата, където освен керамика има и фрагменти от горели мазилки и обмазки, както и животински
кости. Поради факта, че върху некропола са регистрирани няколко компрометирани структури от РЖЕ (Чернаков
и др. 228–260), то възможно е въпросните археологически материали да са както от засегнатия от земеделската
обработка халколитен културен пласт, така и от по-късен компрометиран културен пласт.
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зултат на вторичното им опалване вследствие от опожаряването на съоръжението (Чернаков
2011, 85–96; Чернаков и др. 2012, 194–225; Chernakov 2011, 59–74).

Интерпретация
В обнародваните до момента публикации структурата е интерпретирана от проучвателския екип на обекта като част от халколитния некропол, пряко свързана с погребалните практики – съоръжение за складиране на керамични съдове, което в края/по време на използването
си е опожарено (Чернаков 2011, 94; Чернаков и др. 2012, 197–198; Chernakov 2011, 62–63). Някои от възможностите за предназначението на съдовете са: а) съхранение на обредна храна и
напитки във връзка с използването им в погребалните практики; б) съхранение на течности за
възлияния (бучки червена охра са открити в 5 гроба); в) складиране на съдовете за полагането
им като гробни дарове, практика характерна за къснохалколитните гробове в Североизточна
България. Още повече, че голяма част от съдовете са еднотипни – биконични чаши и паници.
В насипа на гроб № 5 е открит подобен фрагментиран съд.

Дискусия
Наскоро публикувана статия ревизира нашата трактовка и предлага нова интерпретация
на структурата от Кошарна. Според автора ѝ С. Иванов някои „аргументи доказват категорично, че анализираната структура представлява пещ за еднократно изпичане на керамични изделия“ (Иванов 2020, 44). Изказаното твърдение е базирано на публикациите, а не на директни
наблюдения върху теренната ситуация. Авторът предлага аналогии с грънчарските пещи от
Козарева могила при Каблешково и Гълъбовци в м. Пеклюк, но те не са приемливи, защото
въпросните пещи се намират в селищата и според интерпретациите на проучвателите им са за
многократно използване (Георгиева 2010, 23–39; Петков 1964, 48–59). С. Иванов теоретизира
по въпроса за еднократна употреба на пещи за керамика през късната праистория, без наличието на преки данни за подобни съоръжения (Иванов 2020, 42).
Въпреки някои съвпадения, които насочват към интерпретация на структурата като
грънчарска пещ (данни за глинено съоръжение с подова обмазка и приблизителни размери,
подобни на тези на грънчарските пещи; местоположение извън населеното място; данни за
активно горене; групиране на съдовете в съоръжението; фрагменти от дебелостенни съдове
върху колективната находка като възможна част от разрушеното покритие на горната част на
структурата2 и др.), едва ли тук става въпрос за подобно съоръжение за еднократно изпичане
на глинени съдове поради следните аргументи:
−− На първо място, както споменахме по-горе в текста, намерените керамични съдове
in situ са вторично опалени, в резултат на което някои неравномерно опушени и изпечени в
различна степен – факт, който ограничава възможността за интрепретиране на структурата
като пещ за изпичане на керамични съдове, макар и за нуждите на погребалните практики. В
резултат на високата и неравномерна температура на горене графитната украса върху някои
от съдовете дори е „изгоряла“ и от нея е останала само бледа следа – едва ли умишлено търсен ефект като крайна цел при интенционално изпичане3. Известно е, че по-голямата част от
2 Грънчарски пещи за еднократна употреба в близкото минало не са били напълно засводени. В най-високата им част е имало отвор, през който се поставят и нареждат съдовете. След напълването на пещта отворът се
покрива с фрагменти от други по-големи съдове (Петков 1964, 48).
3 Повторно изпичане на съдове при грънчарството се прилага предимно когато вторично върху тях има
нанесена глазура (ангоба) или украса. Конкретно нанесената украса с графит върху някои от съдовете от колектив-
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съдовете, предназначени за халколитни погребални практики са слабо, а не двойно изпечени.
Това обаче не може да се твърди за некропола при Кошарна, тъй като данните до момента са
недостатъчни. Тук трябва да споменем обаче, че в гроб № 5 е открит добре изпечен разлат съд,
чиято повърхност е неравномерно опушена, т. е. бил е подложен на вторично опалване (Чернаков и др. 2012, 196, 210). В този смисъл не изключвам възможността керамичните съдове
от колективната находка да са преминали през вторична термична обработка конкретно във
връзка с нуждите на погребалните практики.
−−
На второ място трябва да се отчете наличието на самите съдове сред деструкциите
на съоръжението. Ако приемем, че става въпрос за пещ за еднократна употреба, то тогава би
следвало съдовете, след изпичането им, да са вдигнати, а не оставени на място. Малка е вероятността да са забравени или просто изоставени поради настъпили извънредни обстоятелства.
Да, ситуацията в селището Гълъбовци в м. Пеклюк е подобна, но не и идентична – там съдовете са открити неопожарени в грънчарската пещ, която обаче се намира в селище, „напуснато,
когато пещта е била напъленена и огънят напълно изгаснал“ (Петков 1964, 48). За контекста
в Кошарна няма такива теренни данни и подобно заключение не е приемливо. Трябва да се
вземат под внимание и данните за деструктивната дейност, засегнала както съоръжението,
така и самите съдове в него (някои от тях са фрагментирани, разместени, килнати, т. е. липсва
порядък). Един от съдовете от колективната находка (обр. 3.5) е открит във фрагментирано
състояние встрани от останалите съдове и извън границите на структурата.
−−
На трето място трябва да се вземе под внимание още един факт от теренната ситуация
по време на откриването на структурата – организацията на съдовете и наличието на подова
обмазка от изпечена глина, върху която те лежат. Съдовете са открити само в една повърхнина, не са един върху друг и няма данни да са били етажирани. Това влиза в противоречие с
предложената трактовка от Х. Тодорова (използвана от С. Иванов) за принципа на функционирането на най-ранните пещи за еднократно изпичане на керамика – „керамичната продукция
е била натрупвана на големи купища, в които ред съдове се е редувал с ред горивен материал
– клонки, слама, съчки, кори от дървета. Най-долният и най-горният пласт са се състояли от
дебел пласт гориво“ (Тодорова 1986, 162). Ако приемем така предложения принципен модел
е трудно да допуснем, че тук става въпрос за подобно съоръжение за изпичане на керамика с
изградена подова обмазка (различаваща се по структура и вид от характерните подови обмазки на обикновените праисторически пещи) над горивния материал, поради факта, че подовото
ниво лежи директно върху древния терен, а не върху пласт от въглени или пепел. Като изключим наличието на отделни въглени във вкопаните гробни структури, горял пласт всъщност не
е регистриран никъде в границите на некропола.
−−
На четвърто, но не на последно място, място трябва да се изтъкне, че съоръжението
се намира в некропол непосредствено до четири близко разположени гробни структури – три
гроба (на дълбочина 0,40 m) и една яма (на дълбочина 0,90 m), които са вкопани в льоса (обр.
2)4. Керамичните съдове от колективната находка, некрополът и проучените селищни нива в
могилата хронологически принадлежат към първата половина на късния халколит и обхващат

ната находка допуска евентуално необходимостта от подобен вид повторно термично третиране.
4 Съотнасянето на абсолютните дълбочини от съвременната повърхност между структурата с колективната находка и околните гробни структури, с цел да се провери дали е вкопана в древния терен, би било заблуждаващо поради изразената денивелация на терена. Структурата се намира се малко по-ниско спрямо съседните
гробове, ситуирани върху по-високата част на склона (обр. 2). Съоръжението и най-близко разположеният гроб
№ 3 са открити приблизително на еднакви дълбочини (0,75 и 0,65 m) от съвременната повърхност, което с оглед
горепосоченото не означава, че и коментираната структура тук също е вкопана в льоса (Чернаков и др. 195, 197).
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период от приблизително 170 години5. Ако приемем, че структурата с колективната находка е
пещ, то това означава, че един и същ терен през късния халколит едновременно е бил използван както за сакрална (погребална), така и за производствена дейност – явление, което е непознато досега за късната праистория, още повече отнесено към населението от едно селище и
за кратък времеви интервал, през който е битувала паметта за обредни места, между които е и
некрополът. При почти всички къснохалколитни некрополи избраният за „град на мъртвите“
древен терен е използван само по предназначение. Единственото изключение засега е Каменово където един и същ терен през късния халколит е ползван както за некропол, така и за
работилница за кремъчни изделия, но не и паралелно, а последователно. Поради това с оглед
местоположението и датировката е по-логично предназначението на структурата с колективната находка от керамични съдове от Кошарна да е било по-скоро в пряка връзка с некропола
и погребалните практики, отколкото с грънчарското производство и всекидневните нужди на
обитателите на селището.
Дори да допуснем възможността за грънчарска пещ, то в такъв случай остава загадка
кое е накарало хората да изградят съоръжението точно върху своя некропол, а не другаде, ако
структурата и некропола на са свързани? Не трябва да се изключва и друга възможност – мястото на некропола да се е променяло с времето и в околностите на селището при Кошарна да
е съществувал друг или повече халколитен/ни некропол/и, а площта на проучвания от нас
такъв по-късно да е била използвана за производствена дейност. Засега обаче няма археологически данни за промяна на предназначението на ползване на терена, както и за наличието на
други некрополи, така че тази възможност остава хипотетична.
Засега са много редки свидетелствата за застъпване на къснохалколитни гробове в един
некропол, което недвусмислено показва, че те са били трайно обозначени/ограничени на повърхността. Възможно е някои от древните гробища да са били ограждани с цел да останат
неприкосновени. От топографска гледна точка изборът на място за некрополите винаги е бил
върху обозрима от селището площ, например върху склон, било, тераса и др., които са на поголяма надморска височина от тази на селището и с изложение към него (обр. 1), (Чернаков
2018, 74–75; Lazar 2011, 96). В този смисъл е най-вероятно некрополите да са били ясно фиксирани и трайно разграничени от пространството на живите (селището). От друга страна те са
били превантивно наблюдавани, за да не се допусне тяхното оскверняване. Поради ограничените нужди на малобройното селище (като се има предвид неголямата му площ от съвременна
гледна точка) много малко вероятно е целият околен терен да е бил използван за нуждите на
древното стопанство. С оглед на топографските му особености (той е сравнително равен и открит, макар и с известна денивелация), със сигурност е имало предостатъчно свободна площ,
върху която при необходимост да се изграждат грънчарски пещи и други стопански структури
в извънмогилното пространство. Разбира се, ако приемем тезата, че изграждането на грънчарските пещи е ставало извън населениете места, въпреки че наличната информация към
момента показва точно обратното (Аврамова 1992, 240–247, Георгиева 2010, 23–39; Петков
1964, 48–59, Маркевич 1981, 129–134, Чернаков и др. 2020, 298–299)

Заключение
5 Материалите от некропола и колективната находка от съдове се синхронизират с проучените хоризонти
I–IV от селищната могила. Отнасят се към началото и/или средата на късния халколит и първите му 2 фази (Чернаков и др. 2012, 195; Chernakov 2011, 63). Според предложената от Парцингер периодизация на късната праистория
на Балканския полуостров, продължителността на късния халколит по абсолютни 14C дати е 250 г. (4450–4200 г. пр
Хр.), (Parzinger 1993). Възприетото досега триделно разграничаване на късния халколит определя на теория около
83 г на фаза и респективно за първите две фази хронологическият диапазон е приблизително 170 г..
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Дали всички по-горе изложени обстоятелства предполагат нецеленасочена инвазия през
един по-късен хронологически отрязък, когато теренът вече не е бил използван за некропол,
или всъщност става въпрос за умишлено запалване, разрушаване/фрагментиране на структурата с керамичните съдове (например с обредна цел) още по време на използването на некропола, и/или става дума за грънчарска пещ за керамика за еднократно използване (ако това е
така, тя ще първата открита досега от такъв тип), разрешаването на този научен проблем предстои. Липсата на паралели оставят отворена врата за разнопосочни интерпретации и възможни сценарии. Може би бъдещите проучвания на халколитния некропол до с. Кошарна ще дадат
някои по-сигурни отговори на вече поставените въпроси. Моят апел е подобни дискусии, по
възможност, да се правят предварително на терен, а след това да се публикуват като (хипо)
тези, което би ограничило възможностите за спекулации. Със сигурност обаче структурата от
Кошарна бележи нов щрих и принос в познанията ни за късната праисторията на Балканския
полуостров.
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Revisiting the hoard of ceramic vessels from
the Chalcolithic cemetery of Kosharna (Rousse district)

(summary)

Dimitar Chernakov

Тhe archaeological complex in Kosharna is located at 3 km to the southwest of the eponymous
village in the areas Kajnanak dere and Koru Gjoldjuk It consists of 2 tell-settlements and adjoining
cemetery dated to the second half of Chalcolithic period.
The Kosharna tell № 1 has the shape of a truncated cone. It is located on a slope with a southeastern exposure next to a small spring, out of which a small stream starts. The site has a diameter
of 66 m, average height of 5 m, and an area of 2.7 dc. It has been investigated since 2007 by the
author (D. Chernakov) as director. Four construction horizons have been partially investigated so
far through archaeological trenches the materials of which belong to the Late Copper Age and the
Gumelnitsa culture.
In 2009 and 2010 the nearby cemetery located 170 m to the northwest was investigated through
26 trenches. The investigated area covers a total of 900 m2 where six graves and other burial structures (four pits and two above-ground structures) have been found.
In direct proximity to grave 3 at a depth of 75 cm from the surface a hoard of 31 pieces of
ceramic vessels, one lid and two vessel stands is found. They are located next to one another and are
lying on different sides over the fired floor level. Fragments of thick-walled vessels are registered
among them, as well as a cracked stone with flat shape (a millstone). Over the vessels are found
pieces of brown burned plaster. The floor level 10 cm above the loess surface. The situation may
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be interpreted as a clay feature – depot for ceramic vessels, which have been used during the burial
ceremonies. The hoard and the cemetery is date to the Late Copper Age and are associated with the
Gumelnitsa culture.
Having in mind the similarity with finds from the tell-settlement, we can tentatively state that
the cemetery is chronologically linked to the last four construction horizons of the tell-settlement.
We offer a rejection and reinterpretation of S. Ivanov’s claim that the structure with the hoard
from Kosharna is a kiln for single firing of ceramics. The arguments are four field observations and
conclusions: 1. The location of the feature; 2. The secondary burning of the vessels; 3. The very
presence of vessels within the feature in parallel with the evidence for the destructive activity that
has damaged the clay feature; 4. The arrangement of the vessels which are over the burnt clay floor
without traces of any burnt levels within and above the clay feature.
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