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Римските вили в днешната българска територия.  
„Агатó“, София, 1997, 164 стр. ISBN 954-8761-24-6 

(отличена на конкурс на Националния център на книгата - 1996 г.) 
  

Р Е З Ю М Е 
Увод. 
През първата половина на I в. от н.е. Рим окончателно установява 

владичеството си над източната част на Балканския полуостров. Днешните 
български земи са включени в системата на териториално-административното 
деление и управление на огромната империя. До края на III в. те принадлежат 
главно към двете провинции Долна Мизия и Тракия. След реформите от края 
на III - началото на IV в., на мястото на последните са създадени ред по-малки 
по площ провинции, принадлежащи към две териториално-административни 
обединения от по-висш ранг - диоцезите Тракия и Дакия. Присъединяването на 
днешните български земи към Римската империя осигурява пълната им 
интеграция в икономиката и културата на античния средиземноморски свят. Те 
са приобщени към нови форми на стопанска дейност и на селищна изява, както 
и към нови стандарти на материалната култура. След установяването на 
римската власт, обаче, животът тук не се унифицира напълно с този в Италия и 
в останалите територии, респективно - провинции, на империята. 

Предмет на изследване в представената книга са обособените центрове на 
поземлени имения от римската, включително късноримската епоха (I-IV в.) в 
днешната българска територия. В съответните извори тези центрове се 
означават обикновено с термина villa и само понякога с други термини - 
например, casa agrestis. В домашната и чуждата научна литература, под 
влиянието на съчинения на римски автори от времето на републиката и ранната 
империя, се е утвърдил и разширеният термин villa rustica. В изложението 
също използваме villa rustica (villae rusticae), но с уговорката, че с 
определението rustica (rusticae) акцентираме върху селищната обособеност, а 
не върху стопанската характеристика и архитектурния облик, както е при 
Катон, Варон или Витрувий. По този начин целим да разграничим вилите - 
обособени центрове на поземлени имения, от представителните жилища в 
градовете и в останалите селища - в централните им зони или в предградията, 
от римската епоха. Последните, обозначавани понякога с термините villa 
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urbana u villa suburbana, не влизат в предмета на изследването ни. 
 
Гл. І. Историография и актуални проблеми на проучванията на 

римските вили в днешната българска територия. 
За първи път вилен комплекс у нас е проучен частично в началото на века 

от Й. Иванов при с. Невестино (бившето с. Кадин мост), Кюстендилско, но 
проучвателят не е съвсем наясно относно характера на изследвания от него 
обект. В периода до Втората световна война И. Велков е изследователят, който 
въвежда и поставя на дневен ред проблематиката на римските вили за 
археологическата и историческата ни наука. Отличителен белег на 
проучванията през следващите десетилетия е постоянно нарастващата им 
интензивност. Разкрити са много нови вили. Появяват се ред съобщения и 
публикации за отделните обекти. Натрупването на значителна по обем 
конкретна информация създава предпоставките за нейното систематизиране и 
обобщаване. Първи опит в това отношение е статията на Цв. Дремсизова-
Нелчинова "La villa romaine en Bulgarie", обнародвана през 1970 г. През 
следващите години започват да излизат и публикациите на Д. Николов, в 
научната дейност на когото вилите заемат централно място.  Резултатите от 
проучването на вилите се отразяват и разискват в общите социално-
икономически и архитектурно-исторически изследвания на В. Велков, Б. 
Геров, Т. Иванов и др. Определен интерес към проблематиката на римските 
вили у нас проявяват напоследък и някои чужди изследователи - например, А. 
Поултър, А. Мартемьянов, Й. Хенинг. 

Нарастващият интерес и на български и на чужди учени към 
проблематиката на римските вили у нас потвърждава значимостта им в 
социално-икономическото, селищното и културното развитие на съответните 
римски и късноримски провинции. Тази историографска тенденция, обаче, 
показва и нарастващата необходимост от прецизиране на методологията на 
тяхното изследване. 
      *  *  *   

Независимо от различията във вида, величината и насочеността на 
производството, същността на римските вили в днешната българска територия 
се свежда до това, че са обособени чрез съответна поземлена собственост 
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стопански единици с автономна организация и непосредствена реализация на 
производствения процес. Като такива, те представляват и самостоятелни 
селищни единици, т.е. самостоятелна форма на селищен живот. В този именно 
смисъл ги определяме и като villae rusticae. 

В зависимост от възможностите на собственика на имението, вилата може 
да варира от една единствена сграда до обширен комплекс от постройки и 
съоръжения със сложна пространствена схема. Общото в характеристиката на 
всички е, че са единна структура от жилищни и стопански звена, сред които 
централно звено и обединително ядро е жилището на собственика. 
Присъствието на собственика, постоянно или временно, е отличителна черта в 
организацията на вилата като самостоятелна производствена единица. 
Наличието на жилище на собственика е отличителна черта в структурата и 
схемата на вилата като обособена селищна единица. Другите форми на 
стопанска организация, синхронни с villae rusticae, предполагат други форми 
на селищен живот. 

Класификацията на вилите, която предлагаме, се основава върху горните 
постановки. Съответно, критерият, който използваме, е свързан именно с 
характера на жилището на собственика. За основна характеристика на 
жилищната част на вилата приемаме нейния ранг, т.е. степента й на 
представителност. В зависимост от ранга, сред проучените у нас римски вили 
могат да се разграничат две основни групи: вили без представителна жилищна 
част (I група); вили с представителна жилищна част (II група). Показатели за 
представителност са солидният градеж, специалните водоснабдителни и 
канализационни съоръжения, наличието на официална приемна, на баня и на 
отоплителни инсталации при обитаемите помещения, наличието на портици, 
на каменна пластична украса, на мозайки и т.н. Отсъствието на отделни 
показатели не поставя под въпрос представителния характер на дадено вилно 
жилище. При отсъствието на повече показатели, характерът на жилището 
определяме конкретно и отделно за всяка подобна вила. 

При вилите с представителна жилищна част е възможно разграничаване 
според степента на представителност и монумен-талност, според величината на 
площта, според броя и вида на помещенията и съоръженията на жилищната 
част. Израз на подобно разграничение е обособяването на вилите - резиденции 
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(III група). Това са най-значителните вилни комплекси с най-големи и най-
представителни жилищни постройки. Възможности за диференциране има и 
при останалите вили с представителна жилищна част. Сега би могла да се 
приложи и архитектурната типология. Аналогични по принцип, но по-
ограничени по обхват възможности за диференциране има и за вилите без 
представителна жилищна част. Разгърнатата класификация, обаче, не е цел на 
настоящото изследване. По-особен случай представляват укрепените вили. 
Предвид избрания критерий, те могат да се приемат като вариант на вилите от 
II и III групи.  

Социално-икономическата интерпретация на отделните групи вили, която 
предлагаме се основава върху постановката за зависимостта между величината 
на имението и ранга на жилището на собственика. Вилите без представителна 
жилищна част (I група) предполагат имения с ограничени възможности, т.е. 
имения на средни собственици. Вилите с представителна жилищна част (II 
група) предполагат имения с по-значителни възможности. Приемаме, че те 
принадлежат предимно на едри собственици в провинциален мащаб. Вилите - 
резиденции (III група) индикират най-крупните имения от римската епоха у 
нас. Техен собственик е държавата, респективно - висшата администрация, или 
частни лица, свързани по някакъв начин с последната, представляващи едри 
собственици в общоимперски мащаб. 

Принципни възражения имаме срещу отделянето от страна на някои автори 
на групата "малки вили", която се свързва с "дребни собственици". Предвид 
дефиницията и характеристиката на римската вила, считаме, че тя не може да 
бъде квалифицирана като "дребна собственост". Именията на вилите са от 
средна или значителна величина със съответен капацитет и възможности. В 
тези рамки е възможна градация, но деградирането на villa rustica до "дребна 
собственост" противоречи на нейната същност. 

  
Гл. ІІ. Описание на обектите. Идентификация, класификация и 

хронология. 
Тази глава съдържа критичен преглед на конкретната информация за всички 

обекти у нас, проучени или проучвани в момента чрез разкопки, или разкрити 
при случайни обстоятел-ства, за които има публикации или поне обнародвани  
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съобщения и които се определят или предполагат като вили.  
В прегледа включваме и обектите, за които считаме, че са неправилно 

идентифицирани в литературата с villaе rusticaе, и излагаме аргументите си 
срещу подобна идентификация за съответните обекти. Така, тези при с. 
Бистрица, Дупнишко, и с. Колю-Мариново, Чирпанско, могат да се определят 
като малки военни крепости. За обекта в кв. Орландовци, гр. София, 
допускаме, че е укрепен раннохристиянски, вероятно манастирски комплекс. 
Представителният комплекс в м. Кайлъка до гр. Плевен и "солидната сграда" 
при с. Войвода, Шуменско, принадлежат към предградията на значителни 
късноримски и ранновизантийски укрепени центрове и, следователно, не могат 
да се идентифицират с вили  (villaе rusticaе). Като принадлежащи към селища 
(vici и komai), т.е. като селски домакинства могат да се определят комплексите 
при с. Присово, Великотърновско, при бившето с. Шишманово (днес - под яз. 
Искър), Самоковско, край гр. Казанлък и при с. Крън, Казанлъшко. 

За някои от изследваните постройки и комплекси, дефинирани от 
проучвателите им като villaе rusticaе, разполагаме с известна, но непълна 
информация, поставяща под въпрос тази им идентификация, респективно - 
неизключваща евентуалната идентификация на съответните обекти с vici и 
komai. Това се отнася за постройките или комплексите, респективно - за 
обектите, край гр. Горна Оряховица, при с. Могилец, Търговишко, в кв. 
Даскалово, гр. Перник, край гр. Шивачево и при с. Крупник, Благоевградско. 

Прегледът показва също така, че в някои случаи като вили се предполагат 
частично разкрити постройки и комплекси,  наличната информация за които 
освен, че не указва техния контекст, не дава възможност и за определяне на 
конкретното им предназначение. Това се отнася за частично изследваните 
постройки при с. Негованци, Радомирско, и с. Митино, Петричко, както и за 
случайно открития комплекс при с. Карлиево, Пирдопско. Без нови проучвания 
и нови данни, всеки опит за идентификацията на тези обекти ще е 
преждевременен и некоректен. 

 
Гл. ІІІ. Развитието на римските вили в днешната българска територия. 

Обща характеристика и регионална специфика. 
При очертаването на общата характеристика и регионалната специфика в 
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развитието на римските вили в днешната българска територия се позоваваме на 
данните за 33 археологически обекта, идентифицирани или с най-вероятна за 
момента идентификация като такива (к. І). В този брой са включени и двата 
вилни комплекса в м. Чаталка, Старозагорско. Общата археологическа 
ситуация и критичният анализ на данните за т.нар. "втори стопански двор - за 
отделните му звена и като цяло, показват, че тук имаме не един, а два именно 
вилни комплекса. За по-големия запазваме обозначението "вилата в м. 
Чаталка". Другият назоваваме според локалния топоним - "вилата в м. 
Ламбата". 

Съгласно предложената класификация, известните засега у нас римски вили 
се разпределят по следния начин: 

6 вили без представителна жилищна част (I група) - при с. Макреш, 
Видинско, с. Вардим, Свищовско,  край гр. Търговище, върху хълма Кракра, гр. 
Перник, при с. Кралев дол, Пернишко, и с. Конска, Брезнишко;  

18 вили с представителна жилищна част (II група) - трите вилни комплекса 
край гр. Монтана, тези при с. Галатин и с. Урвене, Врачанско, с. Долна 
Кремена, Мездренско, с. Смочан, Ловешко,  край гр. Павликени, при с. Бели 
Лом, Разградско, в района на Александровска болница, на гара Искър и в 
кварталите Стефан Караджа и Филиповци, гр. София, край гр. Банкя, в м. 
Чаталка, Старозагорско, в кв. Веселчани, гр. Кърджали, край гр. Ивайловград и 
укрепената вила в кв. Бела вода, гр. Перник;  

 2 вили, възникнали без представителна жилищна част, но с по-късно 
изградена такава (I група → II група) - в кв. Обеля, гр. София, и в м. Ламбата, 
Старозагорско;  

3 вили, които поради липса на достатъчно информация не могат засега да се 
определят към една от двете групи (I група ~ II група) - в м. Майтапа, гр. 
Плевен, край гр. Бяла Черква и при с. Червена могила, Радомирско;  

 4 вили - резиденции (III група) - при с. Мадара, Шуменско, с. Забел, 
Трънско, с. Невестино, Кюстендилско, и край гр. Костинброд. 

Съпоставката по групи показва очевидното доминиране на вилите с 
представителна жилищна част (к. I). Следователно, известните днешната 
българска територия римски вили са предимно центрове на имения с по-
значителни възможности, принадлежащи на лица от горните слоеве в 
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социалната структура на провинциалното общество. Тази обща констатация 
може да се прецизира предвид периодизацията и тенденциите в общото 
развитие на villae rusticae.  

За две от известните вили днес не разполагаме с каквито и да е 
хронологически данни - за вилата при гара Искър, гр. София, и за 
предполагаемата такава до с. Конска, Брезнишко. В периода от средата на I в. 
до 170 г. - период "А", са възникнали следните вили: при гр. Павликени, с. Бели 
Лом, Разградско, с. Мадара, Шуменско, върху хълма Кракра, гр. Перник, при с. 
Невестино, Кюстендилско, в м. Чаталка, Старозагорско, и при гр. Ивайловград. 
Начална дата в този период се предполага и за вилите в м. Майтапа, гр. Плевен, 
и в м. Ламбата, Старозагорско, но все пак следва да се отбележи, че наличните 
данни не са достатъчно убедителни аргументи за подобно предположение. 
Според находките от вилите при Александровска болница и в кв. Стефан 
Караджа, гр.София, възникването им може да се отнесе най-рано към средата 
на II в. Евентуалното персонифициране на началния етап в развитието на 
вилния комплекс край с. Забел, Трънско, с резиденция на фамилията Aufidius, 
би означавало също възникване около тази дата.  

От общо 12-те вили с доказано или вероятно възникване през период "А", 
две - върху хълма Кракра, гр. Перник, и в м. Ламбата, Старозагорско, се 
отнасят към I група, а тази в м. Майтапа, гр. Плевен, в момента не може да се 
класифицира (I група ~ II група). Останалите възникват като комплекси с 
представителни жилищни части. Вилите край гр. Павликени, до с. Бели Лом, 
при Александровската болница и в кв. Стефан Караджа, гр. София, в м. 
Чаталка, Старозагорско, и при Ивайловград могат да се отнесат към II група. 
Мащабът и монументалността на централните жилищни сгради във вилните 
комплекси край с. Мадара, с. Забел и с. Невестино позволяват отнасянето на 
последните към групата на вилите - резиденции (III група). Следователно, сред 
най-ранните известни римски вили в Долна Мизия и Тракия определено 
доминират по-представителните и по-големите такива, явяващи се центрове на 
по-значителни имения (к. II). Заслужава да се изтъкне още, че сред най-ранните 
представители тук на тази специфична стопанска и селищна форма осезаемо 
присъстват и вилите - резиденции, явяващи се центрове на имперски домени 
или на съизмерими по капацитет и възможности с тях частни имения.   
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От изредените по-горе вили, при нашествието на костобоките в 170 г. е 
унищожена, съгласно последното становище на проучвателя й, само вилата 
край гр. Павликени. За останалите в момента не разполагаме с информация за 
съществени промени в развитието им през периода от 170 г. до средата на III в. 
- период "Б". Известни данни за преустройства по това време имаме за вилата 
при гр. Ивайловград. Нововъзникнали през този период са вилите при с. Долна 
Кремена, Мездренско, с. Смочан, Ловешко, с. Вардим, Свищовско, край гр. 
Търговище, при с. Кралев дол, Пернишко, и в кв. Веселчани, гр. Кърджали. 
Начална дата в период "Б" се предполага за още няколко вили. Това са трите 
комплекса край гр. Монтана и вилите при с. Урвене, Врачанско, гр. Бяла 
Черква и с. Червена могила, Радомирско. Относно датировката на последните, 
приемаме за меродавни мненията на техните проучватели, но все пак запазваме 
известна резервираност тъй като засега тяхното функциониране е сигурно 
потвърдено за следващия период.  

Сред вилите с доказано или предполагаемо възникване през период "Б", към 
I група се отнасят тези при с. Вардим, с. Кралев дол и край гр. Търговище. 
Трите вилни комплекса край гр. Монтана, както и тези при с. Долна Кремена, с. 
Урвене, с. Смочан и в кв. Веселчани, гр. Кърджали, могат да се причислят към 
II група. Поради оскъдните данни, вилите край гр. Бяла Черква и при с. 
Червена могила засега не могат да се класифицират (I ~ II група). 
Съотношението по групи показва, че и през период "Б" възникват предимно 
по-значителни вили с представителни жилищни части. Предвид общото 
състояние по това време, отчитайки наличието и характеристиките също на 
"заварените" от предишния период вили, не може да има съмнения в 
доминацията на вилите от II група. Все пак може да се посочи, че сред 
възникналите към края на II в. - първата половина на IIIв. има известното 
увеличение на дела на вилите без представителни жилищни части. За този 
период не е регистрирана досега появата на вила-резиденция (к. III).   

 Общият брой на известните римски вили у нас с доказано или 
предполагаемо съществуване през период "Б" е 23. Някои от тях са били 
унищожени при нашествията от средата на III в. - вилите при с. Долна Кремена, 
с. Бели Лом и гр. Търговище. С известни резерви засега приемаме, че такава е 
съдбата и на вилата при с. Вардим. Не сме съгласни, обаче, с подържаното от 
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проучвателите мнение за изоставянето по това време на вилите в кв. Стефан 
Караджа, гр. София, и в кв. Веселчани, гр. Кърджали. По-различен е случаят с 
предполагаемата вила върху хълма Кракра, гр. Перник. Без да е сигурно 
разрушението й в средата на III в., към края на III в. - началото на IV в. тя вече 
вероятно е инкорпорирана в селищна структура. Заедно с последната, броят на 
известните вили, чието функциониране е преустановено в края на период "Б", е 
пет. Показателно е, че три от тях са били без представителна жилищна част. 

 Останалите известни, възникнали до средата на III в. вили продължават да 
функционират и през следващия период "В" - от 70-те години на III в. до 70-те 
години на IV в., който в основни линии съвпада с късноримската императорска 
епоха (КРЕ). Сега част от вилите от II група са съществено преустроени и 
разширени - например, трите комплекса около гр. Монтана и вилата при с. 
Урвене. Разширяване с нови постройки и съоръжения е констатирано и за 
вилата в м. Чаталка, Старозагорско. Аналогични промени са регистрирани при 
вилата - резиденция до с. Мадара. Критичният анализ на наличната 
информация за последната показва, че е и укрепяването й вероятно е 
извършено през период "В". Най-вероятна изглежда късноримската датировка 
и за разкритите части на монументалния комплекс при с. Забел. Към началото 
на IV в. вилата в м. Ламбата, Старозагорско, е трансформирана във вилен 
комплекс от II група. 

Възходящото развитие на всички споменати по-горе вилни комплекси през 
период "В" е безспорно. Увеличена е била тяхната площ. Реконструирани са 
стари и са изградени нови, жилищни и стопански постройки и съоръжения. 
Твърде съществени са промените в централните жилищни сгради, чрез които е 
подобрено благоустрояването им и е повишена степента на тяхната на тяхната 
представителност. Тези промени са ясно указание за просперитета и 
нарасналите възможности на съответните имения и на техните собственици.  

При цялостно проучените вили до гр. Ивайловград и при с. Кралев дол, 
които възникват преди период "В", не са фиксирани съществени преустройства 
през период "В". Двете вили, обаче, са функционират интензивно по това 
време, което се доказва от откритите в тях находки. Останалите вили с по-
ранна дата на поява, които са продължават да съществуват през КРЕ, са 
частично проучени или непълно публикувани. Информация за евентуални 
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преустройства или липсва, или има твърде оскъдна такава. Все пак, разкритите 
постройки и съоръжения при някои от тях са с доказано функциониране 
именно за това време - вилите в м. Майтапа, гр. Плевен, край гр. Бяла Черква и 
при с. Червена могила.  

Нововъзникнали през период "В" и по-точно в края на III в. - първата 
половина на IV в. са вилите при с. Макреш, Видинско, с. Галатин, Врачанско, в 
кв. Обеля и кв. Филиповци, гр. София, и тази край гр. Банкя. Вилата при с. 
Макреш може да се отнесе към I група, а тези при с. Галатин, в кв. Филиповци, 
гр. София, и край гр. Банкя - към II група. Вилата в кв. Обеля, гр. София, 
първоначално е без представителна жилищна част, но скоро след възникването 
си е разширена с ново жилищно крило, т.е. трансформирана е във вила от II 
група. Към КРЕ се отнася и изграждането на единствената открита засега у нас 
укрепена вила, възникнала като такава - вилата в кв. Бела вода, гр. Перник. Тя 
може да се причисли към вилите от II група. В началото на IV в. е изграден и 
огромният перистилен комплекс, проучван в момента край гр. Костинброд, 
който, ако не е лична императорска резиденция, то ще е "поне" резиденция на 
управителите на късноримската провинция Вътрешна Дакия. С 
нововъзникналите, общият брой на изветните засега вили у нас с доказано или 
предполагаемо функциониране през период "В", т.е. през КРЕ е 25 (к. IV). 

Постъпателно-прогресивното развитие на разглежданата тук стопанска и 
селищна форма от края на I до началото на втората половина на IV в. не буди 
съмнение. Според всички обективни показатели, КРЕ се очертава именно като 
времето на най-голям разцвет в нейното развитие в днешната българска 
територия. Анализът показват още, че през КРЕ има тенденция към 
допълнително редуциране на именията от средна величина, представени чрез 
вилите без представителна жилищна част (карти II-IV). Същевременно, 
разширяването и просперитетът на повечето вили с представителна жилищна 
част, включително и вилите - резиденции, през КРЕ е израз на укрепване и 
нарастнали възможности, на едрите имения от провинциален и от 
общоимперски мащаб. Показателно е, че именно през КРЕ се наблюдава 
трансформиране на вили от I група във вили от II група.  

Безспорният възход и набелязаните по-горе тенденции в общото развитие 
на вилите от края на III - първата половина на IV в., не са отличителна 
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особеност само за днешната българска територия. Сходно развитие при сходни 
тенденции е установено и за вилите от ред други области на империята - в 
Британия, Германия, Панония, Северна Африка и т.н. 
     *  *  * 

Водещ отрасъл в стопанската характеристика на villae rusticae в днешната 
българска територия е земеделието и преди всичко производството на зърнени 
храни. Не случайно в структурите на всички цялостно проучени вилни 
комплекс задължително присъстват големите складове за зърнени храни. Това 
се отнася не само за вилите-резиденции - при с. Мадара, и останалите вили с 
представителна жилищна част - N 1, N 2 и N 3 край гр. Монтана, при с. Долна 
Кремена, край гр. Павликени, в кв. Стефан Караджа, гр. София, в кв. Бела вода, 
гр. Перник, в м. Чаталка, Старозагорско, и т. н., но и за вилите без 
представителна жилищна част - при с. Макреш, с. Кралев дол или край гр. 
Търговище. Наличието на такива складове и намереният при разкопките на 
вилите многоброен земеделски инвентар, показват ясно, че основата за 
благосъстоянието на техните собственици наистина е в зърнопроизводството. 
Актуалната информация за останалите земеделски дейности, развивани във 
вилните стопанства, засега е сравнително оскъдна. Част от работещите през II-
III в. във вилата-резиденция при с. Мадара например, са били ангажирани с 
лозарство и винопроизводство. 

Голямо значение за вилните стопанства от римската, включително 
късноримската епоха има и животновъдството. Оборите, подобно на 
складовете за зърнени храни, също са неизменно присъстващи звена в 
структурите на цялостно проучените вили - например на тези от I група при с. 
Кралев дол и гр. Търговище, във вилата в кв. Обеля, гр. София (I група → II 
група), в по-значителните вилни комплекси от II група край гр. Монтана, в кв. 
Стефан Караджа, гр. София, в м. Чаталка, Старозагорско, или във вилата-
резиденция при с. Мадара. Животновъдството и по-точно отглеждането на 
коне и едър рогат добитък е необходимо условие за развитието на земеделието. 
Както при последното, така вероятно и при животновъдството част от 
продукцията - живи животни, кожи, вълна и т. н., е била предназначена за 
пазара. 

В стопанствата на римските вили от днешната българска територия се 
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развиват и различни занаяти. Находки като прешлени за вретена и тежесте за 
станове, намирани из всички изследвани вили, доказват практикуването на 
предачеството и тъкачеството. Продукцията на тези домашни занаяти е 
служила предимно за задоволяване на собствени нужди. С подобно 
предназначение са функционирали железарските и каменоделските 
работилници, разкрити в някои от по-значителните вилни комплекси - 
например в тези около гр. Монтана. Медникарството и обработката на бронз, 
предполагани за укрепената вила в кв. Бела вода, гр. Перник, вероятно също не 
са с пазарна ориентация или поне не с изявена такава. Днес разполагаме с 
немалко данни и за керамично производство. Така, постройки и съоръжения, 
свързани с производството на строителна и/или битова керамика - 
работилници, сушилни, отделно ситуирани пещи, ями за отлежаване на глина и 
т.н., са установени в ред по-значителни вилни комплекси - в трите такива около 
гр. Монатана, в тези край гр. Павликени и в м. Чаталка, Старозагорско, във 
вилата-резиденция при с. Мадара. Изготвяне на битова керамика се предполага 
и за вилния комплекс с представителна жилищна част при с. Бели Лом, а пещи 
за строителна керамика са разкрити още в частично изследваната и 
непубликувана все още вила край гр. Бяла Черква (I група ~ II група). 
Производството на строителна керамика при по-значителните вилни комплекси 
е обяснимо предвид самото изграждане на същите. Засега нямаме основания 
основания да твърдим, че съответната продукция е предназначена и за пазара. 
Производството на битова керамика, обаче, при някои от посочените вили има 
и пазарна ориентация. Проукцията например, на керамичните ателиета във 
вила N 1 край гр. Монтана и във вилата в м. Чаталка, Старозагорско, по всяка 
вероятност не е само за задоволяване на собствените нужди. Сред изследваните 
у нас вили най-значително количество битова керамика, при това финна битова 
керамика, е произвеждано във вилния комплекс край гр. Павликени. Тук 
производството е предимно за пазара. 

Развитието на различни занаяти, включително в случаите, когато част от 
тяхната продукция е изнасяна на пазара, не поставя под съмнение водещата 
рола на аграрното производство в икономиката на римските вили у нас. Дори 
вилният комплекс край гр. Павликени със значителното си производство на 
битова керамика се определя като "вила на богат земевладелец", т.е. като 
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аграрно предимно стопанство. Особено изключение - поради планинския 
характер на района, в който се намира и поради предполагаемата си 
принадлежност, е резиденцията край с. Забел.   

Днес данните от проучванията позволяват да се установят известни 
промени в развитието на отделни вилни стопанства с оглед на тяхната 
производствена структура и организация. Информацията от проучванията, 
обаче, не ни дава основания да предполагаме някакви съществени промени в 
това отношение в общото развитие на villae rusticae в днешната българска 
територия. Общите тенденции в развитието на римските вили тук, очертани по-
горе чрез комбинирания анализ на данните за тяхната класификация и 
хронология, отразяват най-точно и промените в тяхната обща стопанска 
характеристика. 
     *  *  * 

В развитието на villae rusticae в днешната българска територия, 
включително и особено през КРЕ, има и известна регионална специфика. В 
днешна Североизточна и Централна Северна България например, процентът на 
изоставените в средата на III в. вили е сравнително голям. В известен смисъл, в 
количествен аспект, тук има регрес в развитието на вилите през КРЕ в 
сравнение с предходните векове (карти II-IV). Сходна е ситуацията и в днешна 
Северна Добруджа в Румъния. Това до голяма степен се дължи на факта, че 
пораженията от нашествията през III в. в тези гранични области - части на 
римска Долна Мизия, са най-значителни. Не без значение е и фактът, че тук 
през II-III в. броят на вилите, представящи имения от средна величина (I група) 
е най-голям поради оземляването на ветераните, служили в граничните 
гарнизони - редуцирането на средните имения, обаче, е обща тенденция в 
развитието на villae rusticae през следващия период, т.е. през КРЕ.  

 Като област с изявена регионална специфика се очертава и днешна 
Югозападна България, и по-точно Софийско, Пернишко и Кютендилско, 
където са разкрити близо половината от всички изцяло или частично проучени, 
съобщени или публикувани римски вили изобщо у нас (к. I). Засега нямаме 
безспорни доказателства за унищожени такива тук при нашествията от III в. 
Засега нямаме и безспорни данни за съществени промени в развитието през 
КРЕ на вилите, които са възникнали тук в предходните периоди. Все пак 
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изглежда към края на III - началото на IV в. се отнася реконструирането или 
дори преизграждането на монументалния архитектурен комплекс при с. Забел, 
Трънско. Не е изключено преустройството да се е дължало на смяна на 
собствениците му (от резиденция на фамилията Aufidius - в седалище на comes 
metallorum ?). Възникналите през КРЕ в днешна Югозападна България вили са 
повече от половината сред известните изобщо у нас такива, възникнали през 
КРЕ. Същевременно, възникналите през КРЕ вили са близо половината от 
известните изобщо в областта такива, за които разполагаме с хронологически 
данни (карти III-IV). Следователно, едва ли може да има възражения срещу 
твърдението, че развитието на вилите през КРЕ в днешна Югозападна България 
е впечатляващ възход.  

 Проспериращо като цяло е и развитието през КРЕ на вилите в днешна 
Северозападна България. Показателно е разрастването по това време например, 
на трите вилни комплекса около Монтана. Под въпрос впрочем е и появата 
изобщо на последните преди средата на III в.  

През КРЕ днешна Северозападна България и днешна Югозападна България 
(Софийско, Пернишко и Кюстендилско) са включени в новосъздадените 
провинции Крайбрежна Дакия и Вътрешна Дакия. В края на III - началото на 
IV в. двете провинции на едноименния диоцез имат важна роля в политическия 
живот на цялата империя. В този контекст се обяснява появата например, по 
това време на големия вилен комплекс в Медиана край гр. Ниш, чиято 
централна сграда е твърде сходна с Костинбродската резиденция, както и на 
Felix Romuliana - на укрепената резиденция на имп. Галерий при Гамзиград в 
днешна Източна Сърбия. В същия именно контекст може да се обяснени и 
появата на самата държавна резиденция край гр. Костинброд, преустройството 
на резиденцията край с. Забел или разширението примерно на вила N 2 край гр. 
Монтана, чрез което последната почти достига мащаба на вилите-резиденции. 
Упоменатото в изворите прехвърляне на романизирано население в 
провинциите Крайбрежна Дакия и Вътрешна Дакия сигурно също е една от 
причините за по-интензивното развитие на вилите в днешна Западна България 
като цяло, в края на III-IV в.  

Готските нашествия от 70-те години на IV в. се отразяват пагубно върху 
общото развитие на римските вили в днешната българска територия. Те са не 
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само военно-политичесски трус - конкретна причина за унищожаването на 
много вили, но и важен фактор за промяната на социално-икономическите 
условия за общественото развитие. През следващия, несигурен в политическо и 
преходен в социално-икономическо отношение период - период "Г", 
постепенно изчезват малкото незасегнати или частично възстановени вили. 
Хунските нашествия от 40-те години на V в. бележат горната хронологическа 
граница на явлението "вила" (villa rustica) в днешната българска територия. По-
късното обитаване на останките на някои вили бележат по-късни етапи в 
развитието на съответните обекти, но не и по-късни етапи в развитието на 
самите вили. 
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Късноримската резиденция SCRETISCA и  
ранновизантийското селище ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ  

(Археологическите проучвания в м. Градището през 1990-1994 г.)  
„Ноус“, София (Разкопки и проучвания, ХХХ), 2003, 202 стр. 

 
Р Е З Ю М Е 

Увод.  
Районът на гр. Костинброд е в западната част на Софийското поле. (обр. 

1). Местността Градището е обширен равнинен терен до десния бряг на 
малката р. Белица. Основният археологически обект е в североизточната ѝ 
част (обр. 2). Редовните му разкопки започват през 1973 г. Досега е 
публикувана информация само за първите няколко сезона (Bozilova 1987, 
75-81). Поради липса на средства разкопките са преустановени след 1994 г. 

С настоящата публикация ще обнародвам резултатите от моите 
проучвания през 1990-1994 г. Ще изложа и мнението си по всички значими 
въпроси, произтичащи от досегашните проучвания изобщо. 

В м. Градището и по-точно в едноименния обект са намирани 
предримски материали и такива от I-III в. сл. Хр., но синхронни, in situ 
запазени строителни останки и културни пластове не са установени. 
Регистрираните останки и пластове се отнасят към IV-VI в. сл. Хр. След края 
на VI в. теренът на обекта не е обитаван трайно. През ХIХ и/или началото на 
ХХ в. тук, в постройки със слаб градеж (виж обр. 40, 41, 45, 46) се е 
отглеждал добитък. 

Макар и не особено продължителен, животът м. Градището е преминал 
през различни етапи. С определящ принос за изясняването им са 
проучванията след 1990 г. Към първия основен период принадлежат 
останките на голямата късноримска резиденция Scretisca (обр. 3). Следва 
периодът на едно неукрепено село. Третият и последен период е свързан с 
ранновизантийското укрепено селище Kratiskara (обр. 4). 

 
Част I. Късноримската резиденция. 
I.1. Вилният и архитектурният комплекс на резиденцията. 
Късноримската резиденция край гр. Костинброд е единен архитектурен 

комплекс, чиито компоненти са групирани около обширен перистилен двор 
(peristylium) с близка до трапец форма. Тя се възпроизвежда приблизително 
и в плана на комплекса като цяло. По-дългите крила са северното и южното. 
С най-усложнена конфигурация е северното крило. Южното крило, което не 
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включва помещения, не е перпендикулярно на двете съседни крила и не е 
успоредно на северното крило. С особености в ориентацията или с оглед на 
мястото си в четирикрилната схема се отличават още постройките и 
съоръженията във външния североизточен ъгъл и в северозападния ъгъл на 
комплекса. Дължината на последния (И-З) възлиза на около 141 м, а 
максималната му ширина е не по-малка от 110 м. Общата му площ ндхвърля 
1 хектар и може би достига до към 1,4-1,5 ха. Площта само на вътрешния 
двор е около 0,45-0,5 ха (обр. 5 и 6). 

Късноримската резиденция край Костинброд е извънградска. В този 
смисъл тя принадлежи към т. нар. селски вили (villae rusticae). 
Съвременниците й вероятно са я наричали palatium или praetorium. Тя е 
била ядро на значителен вилен комплекс и център на значително имение 
(fundus, dominium).  

От вилния комплекс са изследвани още останките на едно кръгло в план 
съоръжение с пилонна конструкциия, което достига 32 м в диаметър - 
обектът “Ротонда”. Отстои на около 100 м южно от архитектурния комплекс 
на резиденцията (обр. 2 и 5). Очевидно то също е било с представителни, 
мемориални или култови функции.  

Концентрации на синхронни материали се фиксират на различни места 
южно от т. нар. ротонда и северно от резиденцията. На около 100 м западно 
от т. нар. ротонда личат in situ запазени останки от солидна постройка (обр. 
2). На около 300 м западно от двата изследвани обекта са били откривани 
случайно “зидани гробници”. 

I.2. Описание на разкритите останки от резиденцията. 
I.2.1. Източното крило. 
Източното крило е в най-напреднал етап на проучване. При разкопките 

до 1990 г. са разкрити изцяло или частично повечето от помещенията в 
северния и в централния му сектор (обр. 66). През 1990-1994 г. уточних 
плана на това крило и добих по-точна представа за по-късните 
преустройства в него. 

 I.2.1.1. Сондажите покрай външната източна фасада. 
С поредица от сондажи бе безспорно установена външната източна 

фасада на комплекса (обр. 9). 
Един от сондажите заложих в пункта, където фасадата се пресича с 

отоплителния канал на помещения I/5 и I/6 (обр. 9). Отворът на канала във 
фасадата и огнището са били над нивото на околния терен. В по-късен 
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момент отопляването на двете помещения е било преустановено, а отворът 
на канала - зазидан. 

Към по-късно време се отнася и появата на едно стълбище в югозападния 
ъгъл на помещение I/5 (обр. 9 и 67), т. е. появата на горен етаж в I/5 и в 
съседното помещение I/6. 

В сондаж по трасето на външната фасада бе разкрит външния 
североизточен ъгъл на помещение I/4 (обр. 9 и 10). Запазената част от 
суперструкцията му е с квадрови блокове. Банкетът е оформен с 
преизползвана каменна плоча, профилирана в горния си край. В сондажа 
попаднах и на останки от по-късното помещение I/17 (обр. 10, 11, 68). До 
входа в източната стена на I/17 бе открит масивен хромелен камък (обр. 10). 

 В сондаж по трасето на фасадата бе разкрит и югоизточният ъгъл на 
помещение I/16 (обр. 9, 12-15). Установена бе и стена, която се явява южно 
продължение на източната стена на I/16 и която е свързана с оформлението 
на южното крило на комплекса (обр. 12-14). В по-късен момент тя е била 
преизградена. 

I.2.1.2. Проучванията в южната част на източното крило. 
Установена бе междинната стена на помещения I/14 и I/16 (обр. 9). 
Разкрих южния вход във вътрешната фасада на източното крило, 

свързващ помещение I/12 с източния портик на перистила и вътрешния двор 
на комплекса (обр. 9). Страниците на входа са били с тухлен градеж върху 
цокли от квадрови блокове (обр. 18). Той е идентичен с разкрития през 80-те 
години вход в северния участък на вътрешната фасада на източното крило. 
При изграждането на ранновизантийската крепост и двата входа са зазидани 
(обр. 69). 

Разкрих и входа в северната стена на помещение I/12. Установих слабо 
съхранени останки от пода на I/12, който е бил с настилка от тухли върху 
трамбован чакъл (обр. 9, 16, 17). Вкопаването под пода потвърди 
отсъствието на строителни останки и на културен пласт от по-ранен, 
предшестващ появата на резиденцията период (обр. 17). 

 I.2.1.3. Общо описание на източното крило. 
Източното крило включва три блока от по четири помещения: I/3-I/6; I/8-

I/11; I/13-I/16. Те са разположени симетрично спрямо разпределителните 
помещения I/7 и I/12, които са свързани чрез входове с източния перистилен 
портик и с големия вътрешен двор (обр. 9). Размерите (вътрешни) на 
разпределителните помещения са 15,90 (И-З) х 5,50 м. Размерите на 
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помещенията в северния блок и на двете северни помещения в централния 
блок са 9,80 (С-Ю) х 7,50 м. Размерите на двете южни помещения в 
централния блок и на двете северни помещениия в южния блок са 9,60 (С-
Ю) х 7,50 м, а на двете крайни южни помещения - 8,50 (С-Ю) х 7,50 м.  

Всички вътрешни помещения и двете разпределителни помещения са 
свързани чрез входове. Външните помещения са свързани със съседните им 
вътрешни помещения. Външните помещения обаче не са свързани помежду 
си и със разпределителните помещения (обр. 6, 9, 66). Ширината на 
входовете в крилото е средно по 1,50 м. Два пъти по-широки са входовете на 
двете разпределителни помещения към източния перистилен портик и към 
големия вътрешен двор.  

Стените на помещенията в източното крило, включително външната и 
вътрешната фасада, са дебели по 0,90 м. Градежът им е в смесена зидария 
(opus mixtum). Използвани са речни и ломени камъни. Запазеният долен 
тухлен пояс е триредов, като дебелината на фугите между редовете 
надвишава дебелината на самите тухли. Страниците на входовете и ъглите 
на помещенията са оформени само с тухли. На места има и цокли с квадрови 
блокове. 

Помещенията в северната половина на крилото - I/3, I/5-I/9, - са с 
полихромни мозайки с геометрични мотиви. Те са притежавали и цветни 
стенописи. Подобен интериор предполагам и за неизследваното още 
помещение I/4 (обр. 9). При помещенията в южната половина на крилото - 
I/10-I/16, - не е установено наличие на подови мозайки и стенописи. 

По-късни преустройства са регистрирани преди всичко в северната 
половина на източното крило. За някои от тях вече споменах. С 
изграждането на тухлено стълбище с арка в северния край на перистилния 
портик (обр. 9 и 30) втори етаж са получили още помещение I/3 и, 
евентуално, I/4. Удебелената източна стена на помещение I/9 изглежда също 
е указание за етажна надстройка (обр. 9). Входът между помещения I/8 и 
I/10 е бил зазидан. По-късни са и тухлените настилки, регистрирани при 
повечето от северните помещения над по-ранните подови мозайки, и 
отоплителният подов канал по протежение на северната стена на помещение 
I/3 (обр. 9 и 30).  

I.2.2. Североизточният ъгъл. 
Актуалната информация за североизточния ъгъл на резиденцията е 

резултат изцяло на проучванията през 90-те години (обр. 21). 
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I.2.2.1. Постройката I/21-23. 
По-вероятният план на частично изследваното помещение I/21 е 

триконхален (обр. 28). От разкритите останки на I/21 най-масивен е 
югозападният му ъгъл. Мерен по ъглополовящата, дебелината на градежа тук 
достига 1,65 м, т. е. колкото е и вътрешният радиус на западната конха на 
помещението (обр. 21 и 71). 

В южна посока помещение I/21 е свързано с помещението I/23. 
Очертаната част от последното e с многоъгълна конфигурация (обр. 21 и 72). 
Стените на I/23, дебели по 0,50 м, са с изцяло тухлен градеж (обр. 73). При 
триконхален план на I/21 може да се предположи наличие на неразкрита 
(източна) част на I/23, идетична и срещуположна на очертаната му (западна) 
част. При този вариант I/21 и I/23 ще са в симетрична позиция, а входовете 
им - в ос (обр. 28). 

В западна посока I/21 и I/23 се свързват чрез къса стена със съоръжението 
I/22 (обр. 21). По-голямата част от тухлените останки на I/22 са застъпени от 
ранновизантийския крепостен градеж (обр. 25 и 70). В ограниченото 
пространство между I/22 и I/23 бяха констатирани два пласта от периода на 
резиденцията (обр. 26). 

Освен със сложния си план частично изследваната постройка I/21-23 се 
отличава и с ориентацията си. Тя не съвпада с надлъжните оси на северното и 
източното крило на резиденцията (обр. 6 и 30). 

I.2.2.2. Постройката I/2. 
Макар и не напълно изяснен, планът на постройката I/2 показва, че тя е 

била отворена на запад, към близката зала I/1 (обр. 6, 29, 30). 
I.2.3. Северното крило. 
Актуалната информация за северното крило е главно от 90-те години. 

Въпреки че изследването му е в начален етап, може да се твърди, че именно 
то е най-представителната част на резиденцията. 

I.2.3.1. Залата I/1. 
Залата I/1 е в източния сектор на северното крило (обр. 6). Тя е с 

правоъгълен план (С-Ю), с вход от юг, откъм перистилния двор, и с 
полукръгла апсида на север (обр. 29 и 30). Вътрешната дължина на залата, 
мерена по надлъжната й ос, е около 25,50 м. Вътрешната й ширина е към 15 
м, а вътрешният диаметър на апсидата - около 9 м. Входът в средата на 
южната стена е широк 2 м. Дебелината на стените е 1,20 м. Градежът им в 
суперструкция е в opus mixtum с триредов тухлен пояс (обр. 75-77, 79). 
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Апсидата е усилена с три контрафорса по 1,20 х 1,20 м (обр. 77 и 78), 
централният от които е в ос с входа на залата. Контрафорсите са в 
конструктивна връзка с апсидата, но са с изцяло тухлен градеж над 
каменните си цокли. 

Залата I/1 е притежавала подобаваща на размерите и обема й 
отоплителна инсталация. Суспензурата е поддържана с множество зидани 
тухлени колонки и с опорни стени (обр. 75). Има сигурни данни за 
наличието и на стенно отопление. Над суспензурата на хипокауста има 
полихромна мозайка (в по-голямата си част все още неразкрита). Отвътре 
стените на залата са били покрити с цветни фрески. 

I.2.3.2. Съоръжението I/24. 
Засега са очертани югоизточния и североизточния ъгъл, и отделни 

участъци от стените на I/24 (обр. 6, 29, 31). Размерите му са около 30 (З-И) х 
24 м, а дебелината на стените - предимно по 0,55 м. Това предполага 
оградно съоръжение. Съответното дворно пространство сигурно е било 
достъпно откъм големия вътрешен двор на комплекса.  

I.2.3.3. Залата I/20. 
Досега е установен североизточния ъгъл и е разкрит повърхностно 

участък от северната стена на залата I/20 с дължина над 21 м. Дебелината на 
стената е 1,20 м (обр. 6, 31, 84). Случайно разкритата преди време в този 
сектор на обекта полихромна подова мозайка вероятно е от залата I/20. 

I.2.4.  Северозападният ъгъл. 
През 1990-1994 г. тук изследвах останки от две съседни помещения - I/18 

и I/19. Първото (южното) е разкрито частично, а второто - почти изцяло (обр. 
37, 42, 43). 

I.2.4.1. Фаза “а” на помещение I/18. 
Първоначално помещение I/18 е притежавало подов хипокауст, вкопан 

или поне частично вкопан спрямо околния терен. Като подпори (pilae) за 
суспензурата му са използвани глинени тръби. Отворът за огнището, което е 
било в съседното помещение I/19, е с ширина 0,50 м. Вътрешната ширина на 
самото помещение I/18 е 2,00 м (обр. 37, 39, 42, 85, 86). В оформлението на 
интериора му са използвани бели и полихромни мраморни плочи. Една плоча 
от стенна облицовка (обр. 91) свидетелства за наличие и на стенно отопление.   

I.2.4.2. Фаза “а” на помещение I/19. 
Максималните вътрешни размери на помещение I/19 са към 3 х 3 м. 

Входът му е от запад. В прилажащите на входа ъгли има пиластри. 
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Съоръжението (praefurnium) за огнището за отоплението на I/18 се състои от 
два къси тухлени зида, долепени до междинната стена и фланкиращи самото 
огнище (обр. 37-42, 85/c). Интересно е и устройството на пода на I/19 - с 
периферен подиум и конкавна централна част (обр. 39-42, 89/а).  

В пласта от фаза “а” тук (обр. 38 и 40) се откриха различни находки, вкл. 
глинена лампа с производствен монограм “ЭY” (кат. N 13, обр. 111) и медни 
монети на Константин Велики и на Крисп (кат. NN 1-5, 7, 8). Други две 
медни монети - на Лициний и на Констанций II (кат. NN 6, 9) - бяха намерени 
върху източния зид на префурниума. 

I.2.4.3. Фаза “в” на помещение I/18. 
Отоплителната инсталация на I/18 е била цялостно преизградена. Подът 

на новия хипокауст (обр. 40 и 87/с) е вече на нивото на околния терен. 
Суспензурата му (обр. 38 и 88/b) е поддържана с опорни банкети покрай 
стените и с тухлени колонки във вътрешността на помещението (обр. 38, 41, 
43, 87/b, 88/а). Съоръжен е нов отвор за огнището (обр. 43 и 85/е), като преди 
това старият отвор е бил блокиран (обр. 39 и 85/d). Ширината на 
помещението е редуцирана до 1,80 м вследствие удебеляването на западната 
му стена с вътрешен тухлен кожух (обр. 38, 85/g, 87/b). 

В пласта от фаза “в” в I/18 (обр. 39 и 40) се откриха части от оцветена 
стенна мазилка, глинени тръбички за стенно отоплениие (обр. 92), различни 
подвижни находки (виж кат. N 15, обр. 115), вкл. медна монета на Теодосий 
II от 425/435 г. (кат. N 11). 

I.2.4.4. Фаза “в” на помещение I/19. 
В помещение I/19 по-късната фаза е засвидетелствана с една подова 

настилка от вторично използвани тухли и мраморни плочи. С нейното 
полагане конфигурацията на пода е изменена чуствително (обр. 38, 40, 43, 
89). Зидовете на първоначалния префурниум остават под нивото на отвора за 
новото огнище (обр. 85/с, е). В пласта от фаза “в” (обр. 38 и 40) се откриха 
различни находки (виж кат. N 16, обр. 117), вкл. медна монета, сечена в 
383/395 г. (кат. N 10). 

I.2.5. Западното крило. 
То е с най-малка дължина (обр. 6) и е в начален етап на проучване. 
I.2.5.1. Помещенията I/25 и I/26.  
Това са двете крайни южни на помещенията в западното крило (обр. 48 и 

96). Помещение I/25 е с вход от изток, откъм перистилния портик. Входът е 
широк 1,70 м и е с тухлени страници. Помещение I/26 е с вход от юг, откъм 
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външния южен портик. Този вход е широк 2,70 м и е със страници от 
квадрови блокове (обр. 97/a, b). В по-късен момент същият е бил стеснен до 
1,45 м (обр. 48 и 97/c). 

I.2.5.2. Сондажът в централния сектор на западното крило.  
Освен външната западна фасада, в площта на сондажа няма други 

запазени останки от резиденцията (обр. 45). Констатирах изкоп, който би 
могъл да е “негатив” от продължение на междинната стена на помещения 
I/25 и I/26 в северна посока (обр. 47), но засега това не е безспорно. Нивото 
тук от периода на резиденцията се фиксира чрез слой сбита глина, покрит с 
въглени и пепел (обр. 46 и 47). 

I.2.5.3. Външната фасадна стена на западното крило.  
От външната фасада на западното крило са очертани няколко участъка с 

различна дължина (обр. 45, 48, 95). Част от фасадата е и западната стена на 
помещение I/26. 

I.2.6. Южното крило. 
В южното крило на резиденцията няма помещения. През 90-те в западния 

му сектор бе установено наличието на външен портик и на входни 
съоръжения. 

I.2.6.1. Външният южен портик. 
 Пилоните на външния южен портик са с тухлен градеж върху каменни 

цокли и общ стилобат (обр. 103). Рзмерите им са 1,20 (И-З) х 0,80 м. 
Разстоянията между тях са средно към 2,80 м. Ширината на портика е около 
7,70 м (обр. 48 и 51). Случайни открития показват, че същият се е развивал 
по цялото протежение на южната фасада. 

I.2.6.2. Входовете между западния и средния сектор на крилото. 
Разкритите входни съоръжения на първоначалния вход са в площта на 

външния портик. Очертаният западен фланкиращ зид на входа е 
перпендикулярен на южната фасада (обр. 48 и 51). На 18 м от него бе 
локализиран и източният фланкиращ зид (обр. 98/а). Очевидно порталът на 
входа е имал няколко отвора с отделни врати. 

По-късно проходното пространство е било стеснено чуствително чрез 
изграждането на нов вход в площта на перистилния портик. Разстоянието 
между фланкиращите зидове на новия вход е 6,40 м. Той има два портала, 
един зад друг, широки по 3,80 м (обр. 48, 49, 51, 100/а). Новият вход е с 
променено с около 5 градуса направление, поради което порталите му не не 
са успоредни с фасадата (обр. 6, 48, 51). 



 9 

Частта от портала на първоначалния вход, попадаща между западните 
фланкиращи зидове на двата входа, е била преградена със стена, свързана 
конструктивно с по-късния вход (обр. 48, 50, 51, 99/b). 

I.2.6.3. Оособеностите в трасето на фасадата и проблемът за второто 
проходно пространство в южното крило.  

Трасетата на централния участък (обр. 101/а) и на източния участък на 
южната фасада не съвпадат (обр. 6). В пункта, в който става промяната може 
да се очаква втора проходно пространство в южното крило. 

I.2.7. Перистилът. 
Перистилът е бил с аркадни портици, чиято обща дължина е около 300 м 

(обр. 6). Ъглите при стилобатите са: 90о (североизточен ъгъл; обр. 30); около 
81о (югоизточен ъгъл; обр. 55); вероятно около 93о (югозападен ъгъл; обр. 
48). 

I.2.7.1. Перистилните пилони. 
Те са тухлен градеж върху каменни цокли (обр. 66, 105, 106, 109/а). 
Ъгловите пилони са с Т-образна форма, която запазва ъгъла между 

стилобатите. Размерите им се различават (обр. 30, 48, 55, 105, 109/а).  
Останалите пилони са правоъгълни в план, като в размерите им също има 

разлики. Пилоните на източния портик и на източния участък на южния 
портик са средно по 1,35 х 0,90 м (обр. 9 и 55). Те са по-широки от 
стилобатите и са свързани с по-късно преустройство или поне с по-късна 
промяна в проекта за резиденцията. Останалите правоъгълни пилони са по 
1,20 х 0,60 м (обр. 30, 48, 104, 106). Те стъпват изцяло върху стилобатите. 

Интерпилонните разстояния варират от 3,25 до 3,90 м. (обр. 9, 30, 48, 55). 
В по-късен момент интерпилонните пространства в източния край на южния 
перистилен портик са били зазидани (обр. 55 и 109/b). 

I.2.7.2. Перистилните коридори. 
Източният портик и източният участък от северния портик са широки по 

около 4,80 м (обр. 9 и 30). Южният участък от западния портик е широк 5,40 
м (обр. 48). Западният край на южния перистилен портик край е широк 6,40 
м, а източният му край - 7,20 м (обр. 48 и 55). 

Подова мозайка е установена при източния участък от северния 
перистилен коридор, но само за началната фаза на резиденцията. В 
перистилните коридори се намират различни входни и стълбищни 
съоръжения, повечето от които споменах по-горе (обр. 6, 9, 30, 51).  

I.2.7.3. Големият вътрешен двор. 
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Проучванията в площта на двора засега са крайно ограничени. В 
североизточния му ъгъл е засечен зидан канал, който преминава през 
стилобата на северния портик на перистила. 

I.3. Интерпретация и функционална характеристика. 
I.3.1. Източното крило. 
Помещенията в източното крило са жилищни (cubicula), като тези в 

северната му половина са с по-представителен характер (обр. 9) - за 
собственика и/или за високопоставените му гости. Двуредово разположение 
на жилищни помещения има например при централните сгради на вилите до 
с. Мадара (обр. 61/F), и в Mediana (обр. 59/D). 

След по-късната реконструкция северната половина на източното крило 
на резиденцията край Костинброд е добила по-внушителен обем и е 
запазила представителния си характер. Реконструкцията обаче е довела до 
промени във вътрешната функционална схема на тази част от комплекса. 
Новото помещение I/17 е било с помощни, вероятно стопански функции. 
Затварянето на входа между помещения I/8 и I/10 (обр. 9) прекъсва пряката 
връзка между северната и южната част на крилото, и утвърждава 
функционалното рзграничение между тях.     

I.3.2. Североизточният ъгъл и залата I/1. 
Триконхалният план на помещението I/21 предопределя неговото 

предназначение: представителна трапезария (triclinium). Помещение I/23 се 
явява като предверие (vestibulum) на I/21 (обр. 28).  

Триконхални triclinia притежават някои от най-големите късноримски 
вили в Иберийския полуостров (обр. 58/F), Италия (обр. 58/A) и Сицилия 
(обр. 59/A) например, както и част от най-представителните късноантични 
жилищни комплекси в различни градски центрове, вкл. т. нар. дворец на 
Теодорих в Ravenna (обр. 58/B). Понякога триконхът може да е редуциран до 
двуконх (обр. 59/C) или пък да е видоизменен в полигон (обр. 58/C). На 
Балканите разновидности на триконхалните triclinia са известни от Mediana 
(обр. 59/D). Т. нар. резиденция на управителя на Augusta Traiana има 
двуконхална трапезария (обр. 59/E). С полигонален triclinium е един жилищен 
комплекс край късноантичната Storgosia (обр. 61/C). 

Предпочитанието към извитата линия и овалната форма в късноримската 
жилищна архитектура намира завършен израз в поликонхалните зали, но 
масовата му реализация е чрез правоъгълните едноапсидни зали.  
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Зали, сходни с нашата зала I/1 - с контрафорси при апсидите - има във 
вили край Montana (обр. 61/A), в комплекса при Storgosia (обр. 61/C), в 
Mediana (обр. 59/D), в Remesiana, в т. нар. дворец на Галерий в Thessalonica, 
във вили в Pannonia, Noricum (обр. 58/C), Испания и т. н. 

Когато правоъгълната едноапсидна зала е единственото официално 
звено, тя следва да се определи като полифункционален triclinium. Когато 
един жилищен комплекс притежава поликонхален (или полигонален) 
triclinium и едноапсидна зала, последната може да се определи като 
официална приемна или зала за аудиенции (aula), в която при особени 
случаи могат да се организират и тържествени банкети. Аналогична следва 
да е интерпретацията на помещението I/21 и залата I/1 на резиденцията край 
Костинброд (обр. 6 и 30). 

Съседно разположение между голяма едноапсидна ауденциална зала и 
по-малка поликонхална или с друг усложнен план трапезария има при т. нар. 
резиденция на управителя на Augusta Traiana (обр. 59/E), при вилата в 
Mediana (обр. 59/D), при т. нар. дворец на Теодорих в Ravenna (обр. 58/B), 
при вилата в Loeffelbach (обр. 58/C) и т. н. Подобно на нашата резиденция 
(обр. 30), общото разположение на аулите и трапезариите в комплексите от 
Augusta Traiana и Ravenna не е централно, а странично - до ъглите на 
перистилните дворове. 

I.3.3. Централният северен сектор и залата I/20. 
Дворното пространство в очертанията на I/24 (обр. 6) е било с 

репрезентативни функции. Тук могат да се очакват покрити портици и/или 
екседра, използвана за лятна трапезария, фонтан (nymphaeum) и/или басеин 
(piscina), и т. н. Подобно оформление се вписва напълно в традициите и в 
стандартите на представителното римско жилищно строителство. 

Макар и оскъдни, данните за залата I/20 показват, че тя е значимо звено в 
структурата на резиденцията (обр. 6). Функциите на I/20 засега не могат да 
се уточнят. Не е изключено някакво по-специфично предназначение - 
например gymnasium или palaestra. 

I.3.4.  Северозападният ъгъл. 
Резултатите от проучването на помещения I/18 и I/19 (обр. 42 и 43) 

показват, че северозападният ъгъл на резиденцията е бил зает от нейната баня 
(balneum). Частично проученото помещение I/18 е било едно от най-топлите 
отделения на банята - caldarium (при наличието на басеин) или sudatorium. 
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Огнището за отопляването му е в съседното помещение I/19, което е 
използвано и като склад за дърва. 

I.3.5. Западното крило. 
По аналогия с източното крило може да се допусне, че помещенията в 

западното крило, I/25 и I/26 в частност (обр. 6 и 48), също са били жилищни 
(cubicula). 

I.3.6. Южното крило. 
За разлика от най-разпространения тип жилище сред вилите в западните 

и северните европейски провинции на Империята (corridor/porticus-vila; 
Portikusvilla; villa a galerie de facade), външният портик при резиденцията 
край Костинброд не е коридор пред и за жилищни и приемни помещения и 
зали. 

В южното крило на резиденцията са устроени официалните й входове. 
Първоначалният вход в западния сектор на крилото (обр. 51) е бил с 
впечатляваща конструкция - най-вероятно tripylon. Подобно входно 
оформление има само при най-представителните образци на синхронната 
жилищна архитектура - например при вилата от Piazza Armerina в Сицилия 
(обр. 59/А). 

Както първоначалният, така и преустроеният вход в западния сектор на 
южното крило може да се определи като краен пункт на пътя за 
резиденцията, който се е отклонявал от главния път Serdica - Naissus при 
станцията Scretisca (обр. 2). Неизследваният все още вход при източния 
сектор на южното крило е бил предназначен за по-пряк достъп отвън към 
жилищните помещения в източното крило. 

Външният портик и официалните входове са улеснявали и връзката на 
резиденцията с т. нар. ротонда (обр. 2 и 5). 

I.3.7. Перистилът. 
Аркадните перистилни портици са признак за монументалност и, 

същевременно, израз на техническа прагматичност. Различията в 
оформлението на перистилните коридори са в зависимост от функциите на 
прилежащите им помещения и зали (обр. 6 и 30). 

Трапецовидната форма на перистилния двор (обр. 6) се дължи на 
условията на терена. Обширните размери на двора предполагат наличие на 
паркова градина (hortus). Перистилните градини са присъщи за най-
представителните римски и късноримски вилни жилищни комплекси (обр. 
60/А-C). 
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I.3.8. По-късните преустройства. 
На този етап от проучванията няма основания да се предполагат 

съществени промени в структурата и във функционалната схема на 
резиденцията до края на нейното функциониране (обр. 6). Може обаче да се 
визира известна тенденция към понижаване на нейния стандарт. 

Част от преустройствата - например в източното крило и появата на по-
значителните перистилни пилони, изглеждат като резултат от предварително 
обмислена реконструкция. Други - например при банските помещения I/18 и 
I/19, се очертават като възстановителни мероприятия, предизвикани от 
локални инциденти. 

I.4. Хронология, име и идентификация. 
I.4.1. Началната дата на резиденцията. 
Паралелите за подовите мозайки и архитектурните паралели насочват 

към IV в., но не могат да прецизират началната дата. 
Почти всички монети от помещение I/19а са изгубени случайно в 

началото на използването му. Монетните емисии дават следната серия: 
313/315 г.; 313/317 г.; 316/317 г.; 318 г.; 318/319 г.; 320/321 г.; 324/325 г.; 
330/335 г. Явно използването на помещението е започнало между 313 и 325 
г. - най-вероятно в края на 20-те години на на IV в. 

Появата на помещение I/19, респективно - на термите в северозападния 
ъгъл, се съгласува с датиращата информация за източното жилищно крило, 
т. е. може да се приеме, че общото изграждане и началната дата на 
резиденцията се отнасят към последните години на второто десетилетие на 
IV в. 

I.4.2. Преустройствата и крайната дата на резиденцията. 
Засега няма точни данни за времето на повечето регистрирани 

преустройства. Тerminus post quem за преизграждането на помещения I/18 и 
I/19 дава монетата от 355/361 г. 

Краят на резиденцията е причинен от силен и повсеместен пожар, terminus 
post quem за който дава монетата от 425/435 г. Вероятно опожаряването е 
свързано с нашествията на хуните през 40-те години на V в. Археологически 
доказано опустошение по това време търпят и ред други обекти в 
територията на Serdica (обр. 3).  

I.4.3. Името на резиденцията. 
Проучванията при близката пътна станция mutatio Scretisca (обр. 2) 

показват, че тя е възникнал синхронно с резиденцията. Този факт, както и 
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несравнимят мащаб на двете структури позволяват да се твърди, че 
основната причина за изграждането на станцията е обслужването на 
резиденцията. Това предполага името Scretisca и за резиденцията. 

I.4.4. Проблемът за идентификацията на резиденцията. 
В случая с идентификацията на резиденция Scretisca трябва да се отчетат 

следните факти: първо, че това е нова късноримска резиденция без по-ранен 
предшественик; второ, че това е най-значителната резиденция в провинция 
Dacia Mediterranea; трето, че това е най-големият сред познатите 
перистилни жилищни комплекси от Балканите изобщо; четвърто, че 
изграждането на резиденцията обуславя появата и на близката пътна 
станция; пето, че резиденцията е в близкия хинтерланд на Serdica - 
столицата на Dacia Mediterranea (обр. 3); шесто, че в изворите няма данни за 
влиятелни частни лица от Serdica и нейната територия, които биха могли да 
са собственици на резиденцията; седмо, че началната дата на резиденцията 
(в края на 20-те години на IV в.) съвпада с началото на продължителните 
престои на Константин Велики в Serdica. 

Изложените факти насочват към следните изводи: първо, резиденция 
Scretisca очевидно не е била собственост на частно лице; второ, 
резиденцията Scretisca е била едно от местата и може би предпочитаното 
място за пребиваването на Константин Велики при посещенията му в 
Serdica; трето, че посещенията на Константин Велики са и причина за 
изграждането на резиденция Scretisca, т. е. че тя възниква като императорска 
резиденция. 

Същевременно още с изграждането на резиденцията е било ясно, че 
пребиваването на Константин Велики в нея ще е епизодично. Това 
предполага нейната поддръжка да е ангажимент на провинциалната власт. 
Подобен ангажимент обаче създава и възможността за ползване на 
резиденцията от провинциалните управители. В този смисъл тя може да се 
определи и като държавна резиденция. 

 
Част II. Пострезиденциалното село. 
II.1. Състоянието на проучванията до 1990 г. 
Останки от пострезиденциалното село са изследвани преди 1990 г., но 

тогава не са разпознати като такива. 
II.2. Проучванията през 1990-1994 г. 
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Останки и пласт от пострезиденциалното село установих в източния 
участък на южния перистилен портик (в очертанията на по-късната сграда 
III/7; обр. 55, 57, 110) и пред южния вход на източното крило (обр. 19) на 
резиденцията.  

Интересни резултати получих при изследването на североизточния ъгъл 
на обекта. Между останките на I/21 и I/22 е била издигната селска постройка 
с паянтов градеж и с покрив, покрит с тегули (обр. 7, 21, 23, 24). Върху 
глинобитния под в югоизточната й част се откриха два човешки скелета (обр. 
21 и 74). Положението на костите показва, че съответните индивиди са 
загинали при внезапни трагични обстоятелства, с които е свързано и 
опожаряването на постройката. 

При проучванията в западната част на обекта не констатирах останки и 
пласт от пострезиденциалното село (обр. 7), т. е. последното не е било голямо 
по площ и население. 

II.3. Характер и хронология. 
Преизползването на останките от резиденцията няма нищо общо с 

първоначалните им функции. Сред тях са устроени селски жилища. Може би 
обитателите им и преди са живеели в недалечната околност. Сходни 
трансформации са установени и при други обекти от днешната българска 
територия. 

Засега не разполагам с точни данни за хронологията на 
пострезиденциалното село край Костинброд. Все пак наличието в съответния 
пласт на немалко количество глазирана керамика е указание, че крайната му 
дата е преди края на V в., т. е. като най-вероятен период за съществуването 
му се очертава третата четвърт на V в. Възможната причина за 
опожаряването му са късните хунски нашествия или опустошенията на 
остготите. 

 
Част III. Ранновизантийското укрепено селище. 
III.1. Етапи на проучване и общи данни. 
До 1990 г. крепостта и синхронната й архитектура се схващат като по-

късен етап в живота на късноримската резиденция. През 1990-1994 г. планът 
на крепостта бе в общи линии е изяснен и се установи безспорно, че 
съответната селищна структура е отделен, спрямо резиденцията, период на 
обекта в м. Градището. 
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Крепостта е с неправилна многоъгълна форма. Източната, западната и 
южната стена дублират трасетата на съответните вътрешни фасади на по-
ранната резиденция. С две по-значителни чупки е трасето на северната 
крепостна стена. Дължината на източна стена е около 95 м, на западната - 
към 65,5 м, на южната и на северната - по около 107 м. Защитената площ 
възлиза към 0,85 ха (обр. 8). 

Крепостта има три кръгли ъглови кули. Североизточният й ъгъл също е 
бил под протекцията на кула, която обаче не е в самия ъгъл и е с полукръгла 
форма. Единствената или поне главната порта е в централния сектор на 
северната крепостна стена. Тя е била защитена с правоъгълна надвратна 
кула. Вероятно крепостта не е имала други кули и порти. Известните 
постройки в защитената площ са покрай крепостните стени (обр. 8). 
Вътрешните сектори на защитената площ все още не са изследвани.  

III.2. Фортификационната система. 
III.2.1. Градежът. 
Особеност на крепостта край Костинброд е значителното преизползване 

на останки от по-ранната резиденция - в куртините, в полукръглата 
североизточна кула и т. н. (обр. 8, 29, 31, 48, 55). Синхронният на крепостта 
градеж също е в opus mixtum, но е по-груб като изпълнение. В тухлените му 
пояси например са използвани много фрагментирани тухли от останките на 
резиденцията (обр.  79/b и 102). В повечето случаи лицевите му повърхности 
са измазани (обр. 75/c). 

III.2.2. Крепостните куртини. 
Дебелината на крепостните куртини е между 1,80 и 2,10 м. Изключение е 

един ограничен участък в западния сектор на южната куртина, чиято 
дебелината достига 2,60 м (обр. 8 и 52). Ширината на банкетите, там където 
ги има, варира от 0,15 до 0,35 м. Дълбочината на основите също варира, като 
минималната такава е 0,90/1,00 м (обр. 38, 67/с, 75/b).  

III.2.2.1. Източната куртина.  
В източната куртина останките от вътрешната източна фасада на 

резиденцията са откъм вътрешната страна (обр. 8, 55, 66). Северният сектор 
на куртината с дължина около 22 м е изцяло новоизграден (обр. 8, 29, 75/b, 
с). 

III.2.2.2. Западната куртина.  
Останките от източната стена на помещение I/25 и от западната стена на 

помещение I/18 са включени откъм вътрешната страна на западната куртина 
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(обр. 8, 37, 48). Крепостният градеж, надзиждащ останките от I/18, 
наподобява opus spicatum (обр. 85/h и 87/d). Крайният северен участък на 
западната куртина с дължина около 7,5 м е изцяло новоизграден (обр. 37 и 
44). Границата между него и съседния на юг участък е усилена отвън с 
полукръгъл контрафорс с размери 2,30 х 0,95 м (обр. 37, 44, 94). 

III.2.2.3. Южната куртина.  
В източния сектор на куртината останките от южната фасада на 

резиденцията са откъм външната страна. В западния и в централния сектор 
на куртината останките от фасадата са откъм вътрешната страна (обр. 8, 48, 
55, 101, 102). В западния сектор на куртината са преизползвани още 
останките от страниците на южния портал на вътрешния вход и от 
преградната стена западно от последния (обр. 48, 49, 99/d). Поради това тук 
дебелината на куртината достига 2,60 м, а вътрешното й лице прави чупки 
(обр. 52). 

III.2.2.4. Северната куртина.  
Разстоянието от североизточния ъгъл на крепостта (обр. 25 и 70) до 

полукръглата кула е не повече от 7,5 м (обр. 29). Секторът между 
полукръглата кула и портата е дълъг около 39,5 м. Той пресича и застъпва, 
но не преизползва по-ранни останки (обр. 8, 29, 31). Западният сектор на 
северната куртина е дълъг около 35 м. Тук, откъм вътрешната страна, са 
преизползвани останките от северната стена на по-ранната зала I/20 (обр. 8, 
31, 84). 

III.2.3. Кулите. 
III.2.3.1. Кръглите ъглови кули. 
Вътрешният диаметър на югоизточната ъглова кула е към 4,70 м, а 

дебелината на стената й - около 1,20 м (обр. 8). 
В югозападната ъглова кула са преизползвани останки от южната фасада 

на резиденцията. На това се дължат отклоненията от идеалната кръгла 
форма в очертанията на тази кула. Вътрешните ѝ размери са около 4 (С-Ю) х 
4,6 м (обр. 8 и 48). Дълбочината на основите ѝ е не по-малко от 1,50 м.  

Северозападната ъглова кула е най-малка (обр. 8). Вътрешният ѝ 
диаметър е около 3,50 м. Дебелината на стената й в суперструкция е 1,20 м. 
Има вътрешен банкет, широк средно 0,10 м (обр. 37 и 44). За разлика от 
другите кръгли ъглови кули, тази има приземен вход, широк 1 м (обр. 93/а).  

III.2.3.2. Полукръглата североизточна кула. 
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Стремежът към преизползване на апсидата на по-ранната зала I/1 е 
предопределил формата и мястото на тази кула (обр. 8 и 29). На нивото на 
запазените останки синхронният й градеж е във вид на удебеляващ кожух, 
вмъкнат между контрафорсите на по-ранната апсида (обр. 29 и 77). Това е 
най-голямата и най-мощна кула на крепостта (обр. 8). Външният й диаметър 
почти достига 14 м, а дебелината на стената й е 2,40 м. 

III.2.4. Северната порта с надвратната кула. 
Портата е с два входа и е била защитавана от надвратна кула. Външните 

размери на издадената пред куртината част на кулата-порта са 10 (И-З) х 
3,50 м. Пространството между двата входа (propugnaculum) e с размери 
около 7,50 (И-З) х 2,20 м (обр. 31, 36, 81). Външният, все още неизследван в 
дълбочина вход е широк 3,50 м. Вътрешният вход, явяващ се отвор в 
куртната, е широк към 2,70 м. Той е имал двукрила, отваряща се навътре 
врата. Пред вратата, между пиластрите на страниците има масивен праг 
(обр. 31-36, 82). До западната страница се откри бронзов кръст - елемент на 
висящ светилник (кат. N 19; обр. 120 и 121). 

III.2.5. Крепостните стълбища. 
Досега са установени три стълбища. 
III.2.5.1. Стълбището в западния сектор на южната стена. 
То е устроено в участъка, където дебелината на куртина достига 2,60 м 

(обр. 48). Било е еднораменно, със засводена ниша, с Г-образна 
конфигурация в план. Подходът при по-ниската му източна част е бил от 
север на юг, а при по-високата му южна част - от изток на запад (обр. 52). 
Дължината на източната част е 3,80 м, а на южната част (вкл. с нишата) - 
7,80 м (обр. 52, 99/с, 100/b).  

При наличие на междинна площадка и при размери на стъпалата 0,30 х 
0,30 м, за източната част могат да се допуснат 8 стъпала, а за южната част - 
16 стъпала. Височината пък на горната площадка следва да е била около 7,20 
м (обр. 53 и 54). 

III.2.5.2. Стълбището за полукръглата североизточна кула. 
Основен елемент в конструкцията му е стена с дължина 7,50 и дебелина 

1,30 м, която опира с източния си край в западната стена на сградата III/9 
(по-ранната зала I/1), в близост до западния край на кулата. Подходът при 
това стълбище е бил от запад на изток (обр. 8, 29, 79/b, 80/b). 

III.2.5.3. Стълбището за надвратната кула на портата. 
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Разкрита е част от фундамента на стълбището. Западната му страна е 
дълга над 2,80 м и отстои на около 6 м от западната стена на кулата-порта 
(обр. 31 и 83). Изглежда, че и това стълбище е било с Г-образна 
конфигурация (обр. 36). 

III.2.5.4. Дървените стълбища. 
Приземният вход на северозападната ъглова кула предполага дървено 

стълбище в нея за горните й етажи. Вероятно дървени стълбища са 
използвани и в други сектори на крепостта. 

III.2.6. Сравнителна характеристика. 
Преизползването на по-ранни останки в ранновизантийски крепости е 

нормална практика. Несъвсем прецизният същински градеж на крепостта 
край Костинброд също е типичен за местното строителство през V-VI в. 
Контрафорси, идентични с този при западната стена на нашата крепост, има 
например при Bizone. 

Кръглите ъглови кули, каквито притежава нашата крепост (обр. 8, 44, 48, 
62/D), са сред предпочитаните съоръжения при ранновизантийското 
фортификационно строителство (обр. 62/A-C). 

Правоъгълната кула-порта на крепостта край Костинброд (обр. 63/F) има 
немалко късноримски и ранновизантийски паралели от Балканите (обр. 
63/A-Е). Тя (обр. 64/F) намира добри паралели и сред ранновизантийските 
северноафрикански крепости (обр. 64/A-Е). 

Сред особеностите на нашата крепост са Г-образните стълбища - при 
западния сектор на южната куртина и, евентуално, при кулата-порта (обр. 
65/D, E). Еднораменни стълбища с променяща се посока на движение има 
при някои северноафрикански крепости (обр. 65/А-С). Най-близък паралел е 
стълбището за портата на Limisa (обр. 65/С). 

III.3. Защитената площ. 
При планирането й не е предвидена околовръстна улица покрай 

крепостните стени (intervalum). Логично е да се допусне главна улица с 
ориентация север-юг, свързана с портата-кула (обр. 8). 

III.3.1. Постройките III/1-III/5.  
Постройките III/1-III/5 са изследвани основно до 1990 г. Те са верижно 

наредени по протежение на централния сектор на източната крепостна стена 
и имат общи междинни стени (обр. 8, 55, 56). Основите и долните части от 
стените им са с необработени камъни и вторично използвани тухли на калов 
разтвор (обр. 19, 20, 107). Във височина стените са били с кирпичен градеж, 
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а покривите - с дървени, вероятно едноскатни конструкции, покрити с 
тегули и имбрици. На места в глинобитните подове са вкопани долиуми. 

III.3.2. Сградата III/6. 
Тя е до южния сектор на източната крепостна стена (обр. 8). Има 

правоъгълен план. Вътрешните ѝ размери са 14,40 (С-Ю) х 4,80 м. Градежът 
й е с хоросан. В стените ѝ са включени останки от по-ранни перистилни 
пилони. Имала е втори, а може би дори и трети етаж. Върху земления под в 
приземния й етаж са разчистени два конски скелета. Входът ѝ е от север. 
Има предверие с тухлена подова настилка (обр. 19, 55, 56, 108, 109/d). В по-
късен момент приземният етаж на III/6 е преграден от стени със слаб градеж 
(обр. 55). 

III.3.3. Сградата III/7. 
Тя е при източния сектор на южната крепостна стена (обр. 8). Има две 

фази с идентичен градеж - с камъни на калов разтвор и кирпичи. 
Първоначалната сграда е с близък до ромбоид план и с вътрешни размери 
около 4,40 (С-Ю) х 3,40 м (обр. 55 и 57). По-късно е изградена нова източна 
стена, с което площта на сградата е увеличена (обр. 55 и 109). В северната ѝ 
стена има отвор за проветряване на подподовото пространство, т. е. 
преустроената сграда е била с повдигнат дървен под.  

III.3.4. Сградата III/8. 
Тя е при северния сектор на западната крепостна стена (обр. 8). 

Изследвана е частично. Дължината ѝ (С-Ю) е надвишавала 6 м (обр. 44). 
Градежът на стените й е с камъни на калов разтвор (обр. 85/i) и кирпичи. 
Дървеният й покрив е бил покрит с тегули. Върху глинобитния й под има 
запазени части от тухлена настилка и от огнище (обр. 41, 44, 85/j). В пласта 
ѝ (обр. 39-41) бе открит разнообразен материал, вкл. медна монета на 
Юстиниан I (кат. N 12), сечена в 527/538 г. 

 III.3.5. Други сгради. 
Засечени са останки от стени на още няколко ранновизантийски сгради, 

но тяхното реално проучване още не е започнало (обр. 8, 29, 55). 
Разкритите участъци от източната, южната и западната стена на 

късноримската зала I/1 (обр. 29) са запазени значително над 
ранновизантийското ниво (обр. 75, 76, 79/а). Това предполага, че наред с 
апсидата и правоъгълната част на зала I/1 е била преизползвана - в сградата 
III/9 (обр. 8).  

III.3.6. Интерпретация на установените сгради. 
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Находките от постройките III/1-III/5 (обр. 8) доказват жилищните им 
функции. Те са обитавани от обикновено население. Сходни домакински 
комплекси от верижно наредени, вкл. долепени до крепостните стени, 
постройки или помещения има в почти всички изследвани укрепени селища 
на Балканите от края на V-VI в. 

В началната си фаза сградата III/7 (обр. 8 и 55) вероятно също е с 
жилищно предназначение. Ако в по-късната фаза на III/7 е имало промяна, 
то новото й предназначение би следвало е склад за хранителни продукти 
(horreum frumentarium). 

Със сигурност обитаема е била и частично разкритата сграда III/8 (обр. 8 
и 44). Може би в нея са живеели лица, ангажирани с охраната на 
северозападната ъглова кула. 

Твърде вероятно е и военното предназначение на солидната сграда III/6 
(обр. 8 и 55), чийто приземен етаж е използван за конюшня. Във втория и, 
евентуално, третия й етаж са могли да бъдат настанени няколко десетки 
войници. Подобни казармени сгради има и в други синхронни и сходни по 
мащаб укрепени селища. 

Сградата III/9 и полукръглата североизточна кула (обр. 8 и 29) очевидно 
са били във връзка помежду си, но засега видът на тази връзка и функциите 
на III/9 не могат да се прецизират. 

III.4. Име, хронология и значение. 
III.4.1. Името на укрепеното селище. 
Идентификацията на споменатата от Procopius Κρατισκαρα (Proc., De 

aedif., IV, 1) с укрепеното селище край Костинброд е безалтернативна и 
безспорна (обр. 4). 

III.4.2. Хронологията. 
Монета от 527/538 г., намерена върху пода на сградата III/8, е със 

стойност (16 нумии), каквато не се използва след управлението на Юстиниан 
I. Тя доказва, че укрепеното селище действително съществува по времето на 
Юстиниан I. 

Вероятно Κρατισκαρα е била опожарена и изоставена при нашествията 
на славяните към Тракия и Гърция в 577-581 г. С тези събития се свързват 
крайните дати на изследваните по-близки ранновизантийски центрове, от 
които има повече датиращи находки (обр. 4/1-3). 

III.4.3. Значение и място в селищната система. 
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В посочения по-горе пасаж на Procopius Κρατισκαρα е назована 
πολιχνιον - по-малък град. Обективната информацията за вече 
локализираната и отчасти изследвана Κρατισκαρα (Cratiscara) обаче не 
позволява отнасянето й към градските, вкл. към малките градски центрове от 
VI в. 

Cratiscara е била регионален център в градската територия на Serdica. 
Като провинциална столица Serdica е имала възможности за контрол не само 
върху собствената си градска територия, но и върху останалите сходни 
териториално-административни единици в Dacia Mediterranea - териториите 
на Pautalia, Naissus, Remesiana и Germania (обр. 4). Същевременно статутът 
на провинциална столица допуска известно преплитане на функциите на 
провинциалната и градската администрация по отношение на собствената 
територия на Serdica. Поради тези обстоятелства е била размита донякъде 
разликата между гореизредените центрове, от една страна, и по-малката като 
мащаб и административен ранг Cratiscara, от друга страна. 

Заключение. 
Тук са синтезирани изводите от предшестващото изложение. 
Обоснована е необходимостта от допроучването, съхранението и 

експонирането на археологическите останки в м. Градището край 
Костинброд и на останките от резиденцията Scretisca в частност, които са 
първокласен паметник на европейското и световното културно-историческо 
наследство.  
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Р Е З Ю М Е 

Увод 
През ранновизантийската епоха (РВЕ; 395-610) в диоцезите Thracia и 

Dacia има огромен брой обекти, отбелязани в синхронните извори като 
castellа, φρούρια, ỏχυρώµατα или с други термини със сходно значение – 
крепости, укрепени места. Днес техните останки се наричат от местното 
население “cetăţi”, “gradishta”, “gradini” (понякога и “gradove”), “kaleta”, 
“hisari” – термини с румънски, славянски и турски произход, и значение като 
горните. Тези крепости са предметът на настоящето изследване. В него не 
влизат градовете и центровете от градски тип, които в изворите се отбелязват 
с термини като civitates, πόλεις и т. н.  

Критериите за определянето и разграничаването на крепостите от РВЕ 
следва да се основават на техните структурни характеристики. Отличителна 
за структурата на селището е съвкупността от домакинствата на обитателите 
му. Основен жилищен компонент в структурата на военния гарнизон е 
казармата. Ограничен военен гарнизон в едно укрепено селище или пък 
ограничен брой обслужващо население в една военна крепост не би 
променило дефиницията им. Убежището е обитавано епизодично и поради 
това не притежава развита структура. Обособените култови обекти и 
центрове на имения са със специфични структури. 

Точна идентификация и структурна характеристика са възможни само 
след същинското археологическо проучване. Поради тук ще разглеждам 
преди всичко крепости, в които са правени разкопки или поне известен брой 
сондажи.  

І. Укрепените селища 
І.1. Разпространение, класификация, местоположение 
В границите на Тhracia и Dаcia укрепените селища съставляват по-

голямата част от местните castellа и φρούρια през V-VI в. Те могат да се 
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класифицират в две основни групи: укрепени полуградски селища (със 
защитена площ над 1 ha); укрепени села (със защитена площ под 1 ha). 
Повсеместно разпространение получават и едните, и другите. Докато броят 
на първите нараства постепенно от края на IV – началото на V в. нататък, то 
броят на вторите е твърде ограничен в началния период на РВЕ, но нараства 
скокообразно към края на V – първата половина на VI в.  

Появата на укрепените селища става по два начина: чрез структурни 
трансформации на обекти, които първоначално са с други функции; чрез 
целенасочено създаване на укрепени селищни структури. В хода на V-VI в. 
нараства дела на укрепените селища, които възникват като такива. 

Повечето укрепени селища са върху неудобен за обитаване, но по-лесен 
за защитаване терен. Лесният достъп до някои укрепени селища, възникнали 
преди края на ІV в. – например № 16 (Castra Martis ?), № 54 (Discoduraterae) 
и № 43* – е причина за изоставянето им още към средата на V в. или дори по-
рано. 

І.2. Обществените компоненти на укрепените селища  
Качествата на фортификационните системи са в зависимост от 

големината и значението на самите селища. Крепостите на суха зидария или 
със спойващ калов разтвор са значително повече при по-малките селища от 
РВЕ. Понякога с подобни крепости са защитени и по-големи селища – 
например № 33 (fig. 31), № 57 и № 110. Отчасти с градеж на хоросан, отчасти 
на суха зидария са фортификационните съоръжения на № 67, откъдето 
произхожда надпис-графит с името на Анастасий I. Повечето от 
полуградските, а също и някои от по-малките укрепени селища обаче са със 
солидно градени фортификационни съоръжения. Някои селища – наследници 
на по-ранни военни лагери, получават от последните мощни 
фортификационни системи, които с периодични поправки, но без съществени 
изменения, функционират до края на VІ – началото на VІІ в. Такъв е случаят 
с № 2 (Castrum Novae), № 14 (Timacum Minus), № 55 (Iatrus) (fig. 6 и 7), № 79 
                                                           
* Тук и в следващия текст “№....” показва номера на обекта в Приложение І, където в 
табличен вид са дадени основни данни за неговата локализация и характеристика. Със 
същия номер обектът е представен на общата карта при fig. 1 и, евентуално, на картите при 
fig. 2 – fig. 5 в Приложение ІІ. 
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(Dinogetia) (fig. 11). При други крепости с по-ранна дата има повече 
нововъведения. Например нови ъглови кули са изградени в № 4 (Smorna) и в 
№ 6 (Taliata) (fig. 12), а към № 53 (fig. 19) и към № 107 (fig. 22) са пристроени 
протейхизми. Впечатлява новата крепостна стена от VІ в. откъм достъпната 
южна страна на № 71 – при дължина около 220 м тя е подсигурена с десетина 
кули с U-подобна или петоъгълна в план форма (fig. 20). В съответствие с 
новите тенденции е и фортификацията на повечето възникнали през РВЕ 
укрепени селища. Така протейхизми – най-значимата новост в началния 
период на РВЕ – имат например № 18 (fig. 25) и № 56, чиято поява е в този 
период. Петоъгълни в план кули с издаден остър ръб, които пък са 
отличителна особеност на фортификационното строителство в края на V-VІ 
в., са изследвани при изградените по това време № 10 (fig. 40), № 25 (fig. 29), 
№ 48 (fig. 34), № 61 (fig. 52), № 91 (fig. 35). 

Нерядко към основните селищни крепости са пристроени, синхронно с 
тях или в по-късен момент, допълнителни укрепления. Понякога това са по-
късни укрепени разширения поради нарастването на населението – например 
при № 95 (Mezideva) (fig. 24). В други случаи допълнителните укрепления са 
със специфични функции и обикновено са синхронни с основните крепости – 
например при № 18 (fig. 25), № 24 (fig. 27), № 25 (fig. 29). При някои селища 
са регистрирани и външни укрепления, които заграждат значителни площи. В 
по-развития си вариант външното укрепление е солидна крепост, която 
включва основната крепост – например № 91, или е опряна до нея – например 
№ 73 (Adina ?). Конкретните топографски условия обусловят понякога 
особени решения за селищната фортификация – например №. 97 (Carassura) 
включва две синхронни и съизмерими крепости в непосредствено съседство 
(fig. 23).  

Обикновено общият изглед на укрепените селища от РВЕ създава 
впечатление за хаотична планировка. Улиците са тесни и сравнително къси 
пасажи, маркирани от очертанията на постройките, без някакво 
допълнително оформление. Все пак има и главни улици с по-голяма дължина 
и ширина, свързани с крепостните порти и явяващи се продължения на 
пътищата, водещи към тях (виж fig. 6, 7, 11, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 33). 
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Нерядко се установяват и специфични комуникативни съоръжения, или 
такива с комбинирани, комуникативни и водоснабдителни, и/или 
отбранителни функции – например изсечените в скалния терен проходи и 
стълбища в/при № 30, № 49, № 74 и № 76, “проходната пещера” при № 112, 
вертикалните шахти в № 73 и № 84, които освен достъп до местния 
водоизточник осигуряват и връзка с околността (fig. 13 и 14), зиданият тунел, 
спускащ се към близката река при № 108 и сходният, но изсечен в скала 
тунел при № 31. 

Водоснабдяването на част от по-големите укрепени селища е чрез 
външни каптажи и водопроводи – например на № 20 (Almus), № 94, № 96, № 
105 (Cabyle), № 107 (fig. 21 и 22). Сред по-малките крепости външен каптаж 
и водопровод има например за № 36 и № 70. Изредените каптажи и 
водопроводи датират отпреди края на IV в., от края на IV – първата половина 
на V в., или са с неуточнена все още дата. През РВЕ и особено към края на V-
VI в. във водоснабдяването на укрепените селища се налага използването на 
водохранилища, пълнени с атмосферни води или с преносими вместилища. 
Причината за това е в теренните условия на новите укрепени селища. Щерни, 
изсечени в скалист терен, или зидани щерни са открити в № 18, № 26, № 28, 
№ 30, № 64, № 66, № 74, № 76, № 91, № 92, № 93. Някои от тези 
водохранилища са съоръжени в крепостни кули – при № 26 и № 64. С 
водохранилище в крепостна кула е свързан и външният водопровод за № 96. 
Понякога щерните са във връзка с кладенци – например в № 66. 
Водоснабдяването на № 22 (Sucidava) през VI в. е чрез каптиран “таен” 
кладенец, който е вън от защитената площ и достъпът до който е чрез тунел 
под крепостната стена. Припомням тук и водоснабдителните функции на 
тунелите при № 31 и № 108, и шахтите в № 73 и № 84 (fig. 14).  

През РВЕ административно-управленски ядра в селищните структури 
са резиденциите на имперските чиновници, военните командири и/или на 
висшите представители на църковния клир. Такива резиденции (praetoria) се 
установяват преди всичко в полуградските укрепени селища. В някои случаи 
те са с по-ранна начална дата, но функционират и през V в. – например 
praetorium-ът в № 55 (Iatrus) (fig. 6 и 41), солидният “domus” в № 79 



5 
 

(Dinogetia) (fig. 11 и 42), сградата с едноапсидна зала в № 82 (Ulmetum), 
големият представителен комплекс при № 47 (Storgosia), сградата с 
декоративен басеин и колонада в № 107 (fig. 22). Резиденции на светски 
и/или църковни “управители”, изградени към или след началото на V в., са 
изследвани в № 7 (fig. 26 и fig. 45), № 18 (fig. 25), № 22 (Sucidava), № 88 (fig. 
16 и 44), № 89 (Bizone), № 91 (fig. 35 и 43), № 106. Прави впечатление, че 
докато при изредените praetoria с начална дата в ІV в. личат традициите на 
класическото перистилно жилище, то при изредените административно-
резиденциални постройки, издигнати през V-VІ в., тези традиции са вече 
забравени. 

В началото на V в. някои по-ранни по произход центрове като № 14 
(Timacum Minus), № 55 (Iatrus) (fig. 6) и № 79 (Dinogetia) получават с 
късноримското си “наследство” и обществени бански постройки, но 
функционирането на последните не преминава средата на V в.  

Още в началото на V в. в Тhracia и Dаcia започва интензивно 
строителство на християнски култови сгради като тенденцията е към все по-
осезаемото им налагане в селищните структури. Това личи най-ясно в 
укрепените полуградски селища с по-ранна начална дата. Така например в № 
55 (Iatrus), в № 71 и в № 102 всяка следваща базилика е по-значителна и по-
представителна от предишната (fig. 46, 47, 48). Към края на V-VI в. 
църковните сгради задължително присъстват и доминират в структурата на 
всяко по-значително укрепено селище (виж fig. 6, 11-13, 15, 19, 20, 22, 23, 25-
28, 30-34, 40). При много полуградски укрепени селища е установена и втора 
християнска култова сграда – например в/при № 18 (fig. 25), № 29, № 34, № 
47 (Storgosia), № 57, № 62 (fig. 33), № 71 (fig. 20), № 81 (Argamum) (fig. 32), 
№ 97 (Carassura) (fig. 23), № 105 (Cabyle), № 107 (fig. 21 и 22). В някои 
случаи това е гробищна църква – например при № 15 и № 53 (fig. 19). С 
култовото си строителство се отличава № 7, в чиито площ, предградие и 
некропол са разкрити общо пет църкви от VІ в. (fig. 26). Християнските 
култови сгради доминират и в по-малките укрепени селища. Понякога, когато 
и крепостите са на суха зидария или с калова спойка, култовите сгради са 
единствените градежи на хоросан в съответните селища – например в № 101 
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и в № 104. Сред по-малките укрепени селища също има такива с по две 
култови сгради – например № 24 (fig. 27 и 28) и № 101.  

Християнските култови сгради доказват активното участие на църквата 
в живота на почти всички укрепени селища от РВЕ. Може да се допусне, че 
социалната роля на църквата в укрепените селища е сходна, въпреки 
различията в юридическото положение на тяхното население. Същевременно 
масовото строителство на представителни култови сгради е израз и на 
стремежа на самото население за утвърждаването на съответните селища, тъй 
като през РВЕ именно църквата легитимира административните селищни 
привилегии.   

Наличието в укрепените селища на караулни постройки, ситуирани до 
портите или до други важни пунктове на техните крепости, е нормално и 
очаквано (виж fig. 12, 15, 18, 20, 24, 32, 36, 37, 38, 93). В някои, предимно по-
големи укрепени селища са разкрити и постройки с “военни цели”, които са с 
по-значителни размери и/или с по-солиден градеж – например в № 18 (fig. 
25), № 60 (fig. 51), № 88 (fig. 18), № 35 (Kratiskara) (fig. 36 и 50), в № 107 (fig. 
22). Тези казарми удостоверяват наличието на ограничени военни гарнизони. 
По-значително присъствие на редовни военни части е засвидетелствано чрез 
съответна архитектура само за някои полуградски укрепени селища – № 16 
(Castra Martis ?) (fig. 77), № 20 (Almus), № 44 (Germania), № 55 (Iatrus) (fig. 6 
и 49). Това са центрове с идентично развитие – военни лагери с по-ранен 
произход, при които процесът на трансформиране в селищни структури 
започва още преди края на IV в. Функционирането на установените в тях 
казарми не преминава средата на V в.  

Големи складове за съхранение на зърнени храни са разкрити в 
полуградски укрепени селища като № 6 (Taliata) (fig. 12 и 58), № 44 
(Germania), № 47 (Storgosia), № 55 (Iatrus) (fig. 6, 54, 55), № 56 (fig. 56), № 71 
(fig. 20 и 59). Тези horrea са предимно с по-ранна дата в границите на РВЕ, а 
най-големите сред тях – в Storgosia и Iatrus (сектор “І”), са издигнати още 
през IV в. Същевременно част от тях са изоставени далеч преди края на VІ в. 
Складови постройки с по-малки размери и различно устройство са открити и 
в/при други селища – например в № 32, № 35 (Kratiskara) (fig. 36 и 57), № 89 
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(Bizone), № 100 (fig. 37). Към и след края на V в. зърнени храни са 
съхранявани и в крепостни кули – например при № 24, № 97 (Carassura), № 
107. Интересен начин за съхранение на зърно в голям брой долии, вкопани в 
открит терен непосредствено пред (отвън) крепостните стени, е регистриран 
е за края на V-VI в. при някои укрепени селища на провинция Scythia – № 85 
(Carea ?) (fig. 38), № 86, № 88 (fig. 17). Възможно е вкопаването на тези 
долии да има и отбранителен замисъл. 

Данните за занаятчийските производства в укрепените селища 
свидетелстват за формиране на самозадоволяващо се стопанство. 
Производство на битова керамика е установено в № 12 (Transdrobeta/Pontes), 
№ 55 (Iatrus), № 68 (Cynton ?), при № 91, в № 105 (Cabyle). В една кула на № 
77 (Cranea) е открит инвентара на работилница за глинени лампи и 
похлупаци. Цял център за производство на строителна керамика е 
локализиран при № 48 (fig. 34). В някои по-значителни укрепени селища има 
и стъкларско производство – например в № 53 (fig. 19 и 60) и № 107 (fig. 22). 
Най-многобройни са данните за железообработване. Съответни съоръжения и 
материали, датиращи основно в края на V-VI в., са разкрити в/при № 1 (fig. 
10), № 4 (Smorna), № 6 (Taliata) (fig. 12), № 7 (fig. 26 и 63), № 9, № 14 
(Timacum Minus), № 24, № 25 (fig. 29), № 49, № 53 (fig. 19 и 61), № 71 (fig. 20 
и 62), № 69 (Candidiana), № 79 (Dinogetia), № 104. През РВЕ в Тhracia и 
Dаcia има и укрепени селища, чието население изцяло е ангажирано с 
рудодобив и металообработване – например № 17 и № 110.  

І.3.Домакинствата на укрепените селища  
Известните домакинства от укрепените селища в Тhracia и Dаcia са 

предимно едно- или двуделни в план постройки (виж fig. 6-12, 18-20, 22, 23, 
25, 27, 29-31, 35, 38, 68, 70, 73, 75, 76), които нерядко имат и горни етажи. 
Някои домакинства включват и ограничени дворни пространства – например 
в № 53 (fig. 19 и 71). Понякога домакинствата се състоят от по две, едно- или 
двуделни постройки, ситуирани близко една до друга – например в № 25 (fig. 
27) и № 33 (fig. 31). По-често срещано обаче е компактното разположение на 
домакинства в комплекси от верижно наредени помещения. Такива са 
установени например в № 25 (fig. 29), № 26, № 35 (Kratiskara) (fig. 36), № 71 
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(fig. 20), № 94, № 95 (Mezideva) (fig. 24), № 97 (Carassura) (fig. 23), № 102, № 
105 (Cabyle), № 107 (fig. 22). Някъде компактно разположение на две или 
повече домакинства се установява в очертанията на по-ранни и по-
значителни постройки – например в № 22 (Sucidava), № 44 (Germania), № 55 
(Iatrus) (fig. 67), № 88 (fig. 18 и 72), № 105 (Cabyle). Компактното 
разположение на домакинства е с нарастващо приложение в хода на V-VI в.  

Домакинствата в укрепените селища са предимно с каменно-кирпичен 
градеж (с камъни, споени с глина или кал, в основите и долните части на 
стените, и с кирпичи в горните части на стените) или с паянтов градеж (със 
стени от дървени греди и плет, обмазан с глина). Добре изпълненият 
каменно-кирпичен градеж позволява издигането на сгради със значителни 
размери и горни етажи. В регионите с податлив на обработка камък се правят 
и постройки с изцяло каменни стени. Покривите са покривани с керемиди, с 
каменни плочи (по-рядко) или само с тръстика или слама. Отопляването на 
жилищните помещения е чрез открити или пещовидни (по-рядко) огнища. 

Развитието на укрепените селища в граничните провинции на Тhracia и 
Dаcia в края на V-VI в. се характеризира с влошено качество на 
домакинското строителство Основания за този извод дават проучванията в № 
1 (fig. 10 и 75), № 2 (Castrum Novae), № 3 (Ad Scorfulas ?), № 4 (Smorna), № 6 
(Taliata), № 10, № 12 (Transdrobeta/Pontes), № 20 (Almus), № 22 (Sucidava), № 
23, № 24 (fig. 27 и 69), № 25 (fig. 29), № 27 (fig. 91), № 51 (fig. 30), № 53 (fig. 
71 и 73), № 55 (Iatrus) (fig. 7), № 56 (fig. 76), № 58, № 68 (Cynton ?), № 69 
(Candidiana), № 71 (fig. 20 и 70), № 78, № 79 (Dinogetia), № 88 (fig. 18 и 72). 
Във вътрешните провинции обаче няма съществени промени в домакинското 
строителство до края на VI в. Това се доказва от проучванията в № 35 
(Kratiskara) (fig. 36), № 39, № 44 (Germania), № 97 (Carassura) (fig. 23), № 91 
(fig. 35), № 94, № 95 (Mezideva) (fig. 24), № 102, № 107 (fig. 22). Причината за 
тази регионална специфика е в по-голямата “варваризация” на граничните 
провинции в края на V-VІ в. 

В укрепените селища има отделни домакинства, които се отличават от 
останалите по градеж, план, размери и/или брой на помещенията – например 
индивидуалните  жилищно-стопански комплекси от края на IV – началото на 
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V в. в № 55 (Iatrus) (fig. 6 и 66), домакинските постройки от края на V-VІ в. 
до църквата на № 51 (fig. 30) или т. нар. къща на Нестор от VІ в. в № 24 (fig. 
27 и 74). Очевидно те са на семейства с по-добро материално положение. 
Като цяло археологическите данни обаче не доказват съществено социално 
разслоение сред населението на тези селища.  

І.4. Заключение  
Развитито на укрепените селища в Тhracia и Dаcia достига апогея си – 

като количеството селищни единици и като структуроформиращите процеси 
и тенденции – към средата на VI в. Тези селища са добре познати и от други 
области на Империята (виж напр. fig. 96). В Тhracia и Dаcia обаче броят им е 
най-голям и причина за това са геополитическите реалности през РВЕ.  

ІІ. Военните крепости 
ІІ.1. Известните военни крепости  
В Тhracia и Dаcia трансформацията на повечето римски и късноримски 

войскови крепости в селищни центрове приключва окончателно в първата 
половина на V в. Има и такива, които са изоставени по това време – например 
квадрибургът при № 16 (Castra Martis ?) (fig. 77). Едно от малкото 
изключения е № 99, която запазва военния си характер и през VI в. (fig. 78). 
Все още не е ясно колко време след края на ІV в. функционират военните 
сгради, разкрити в № 19 (Montana) (fig. 79). 

С военни функции вероятно са крепостите по т. нар. Източно-балканска 
преградна линия (fig. 4), чийто начален етап е някъде в границите на IV-V в. 
Едва ли може да има съмнения във военния характер например на № 75 
(Πυλαι του Αιµου ?) (fig. 82). Засега обаче в тези крепости не са извършвани 
археологически проучвания. С неуточнена дата в РВЕ е частично 
изследваният квадрибург № 65 и цялостно изследваната крепост № 40 (fig. 
84). Може би с начална дата в границите на V в. е № 41 до Pautalia (fig. 80). 
Това е най-голямата военна крепост, разглеждана тук (fig. 81).  

Няма спор, че изграждането през VI в. на нови крепости в зоната на 
Железни врата (fig. 2), включително № 3 (Ad Scorfulas ?) (fig. 39) и № 10 (fig. 
40), както и на други крайдунавски крепости, включително № 68 (Cynton ?), е 
по инициатива на имперската администрация. В тях обаче не са 
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стационирали редовни военни части. Военните функции, приписвани на 
някои крепости от VІ в. по черноморското крайбрежие – например на № 83 и 
№ 85 (Carea ?) (№ 85), засега не са доказани. 

Няма основания за съмнение в чисто военния характер на малките 
крепости по протежение на Дългата стена (fig. 5) – например на № 113, № 
114, № 115 и № 116 (fig. 83). Устройството им обаче засега е неизвестно. 

С начална дата към края на V – началото на VI в. е № 103. Тази крепост 
е имала постоянен, но ограничен военен гарнизон (fig. 85). Сходна е 
хронологията и характеристиката на № 72. Стълбище, всечено в отвесен 
скалист склон, свързва тази крепост с пещерен извор и с други обекти в 
подножието на склона (fig. 86 и 87). С малък охранителен гарнизон или с 
ограничен брой военнизирано население е и № 111. Към или след края на V 
в. е изградена и № 63 – една от безспорните военни крепости на Тhracia, 
защитаваща проход в Източна Стара планина (fig. 88).   

Малката крепост № 45 (Stenes ?) е изградена вероятно през първата 
половина на VІ в. Защитавала е прохода Succi на границата между Dаcia и 
Тhracia. Притежава впечатляващи фортификационни съоръжения. 
Единствените останки в площта й са от една аркада, дублираща 
конфигурацията на куртините (fig. 89). Тази крепост е истински шедьовър на 
военното фортификационно строителство.        

ІІ.2. Обобщение  
Военните крепости в Тhracia и Dаcia през РВЕ не са много на брой. 

Това са преди всичко малки крепости – с площ под 1 ha. Фортификационните 
им съоръжения са солидни и притежават необходимите тактико-технически 
качества за ефикасна защита. Водоснабдяването им обикновено е чрез щерни. 
Християнската култова архитектура или отсъства, или е представена с твърде 
скромни сгради. В тях доминират казармените постройки, ситуирани най-
често до портите. Казармите във военните крепости не се отличават от тези в 
синхронните селищни центрове. Това са двуетажни постройки, разположени 
непосредствено до крепостните стени. Обитаеми са били горните им етажи. 
Приземните етажи са използвани за складове, работилници и/или за 
конюшни. Архитектурното оформление на жилищно-стопанския блок на 
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гарнизона на № 45 (Stenes ?) чрез/върху аркада има прецеденти в местното 
късноримско военно строителство – в № 11 (Drobeta), в квадрибурга на № 16 
(Castra Martis ?) (fig. 77), в № 22 (Sucidava). Характерна особеност на 
военните крепости от РВЕ са незастроените им терени. При крепостите с 
площ около и под 0,2 ha това се дължи на тактически съображения. За 
крепостите с по-значителни площи могат да се допуснат някакви 
стратегически съображения – използването им като временни бази за 
войскови части, стациониращи другаде, както и убежищни функции – за 
околното население в случай на опасност. Засега не може да се уточни до 
каква степен военните крепости с преобладаващо незастроени терени са 
специфично местно явление (извънбалкански паралел виж при fig. 97).  

Днес само непълните данни за № 41 предполагат едно по-плътно 
планомерно застрояване. Наред с по-голямата площ (2,17 ha) и 
непосредствената близост до голям град (fig. 80), сред особеностите на тази 
крепост са още разположението на казармите, наличието на по-голяма 
християнска базилика, на обществена баня, на външен водопровод (fig. 81). С 
добре планирани и застроени площи са например някои севернофрикански 
военни крепости от VІ в. (fig. 98 и 99).  

ІІ.3. Военната доктрина на Империята в защитата на Балканите 
през ранновизантийската епоха 

Разграничаването на военнизираното население (foederati, наследници 
на limitanei, участници в разни местни милиции) от редовната армия 
(comitatenses) и на укрепените селища на това население от военните 
крепости, е ключът за изясняването на промяната в имперската военна 
доктрина. Превръщането на военнизираното население и укрепените му 
селища в основен фактор, респективно – намалялото значение на редовните 
военни части, в/при защитата на граничните балкански провинции е 
същността на промяната в имперската военна доктрина през РВЕ. 

Изворите, отразяващи политическата ситуация по Долния Дунав през 
VІ в., обаче свидетелстват и за един процес на дезинтеграция на местното 
военнизирано население по отношение на имперската администрация.  
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През V-VI в. редовните войски в Тhracia и Dаcia са по-малко в 
сравнение с предходните векове. Известните военни крепости са предимно по 
важни пътища и проходи, отдалечени от дунавската граница. По-значителна е 
концентрацията им в Източна Стара планина, през която минават най-
кратките пътища от Долния Дунав към Constantinopolis. В най-източния 
участък на Стара планина (Haemus) има и непрекъсната отбранителна линия 
(fig. 4). Втората подобна линия е т. нар. Дълга или Анастасиева стена на 60 
км пред Constantinopolis (fig. 5). Добре са защитени също проходът Succi – 
най-важният пункт по вътрешната граница между двата диоцеза, и 
Галиполският полуостров.  

Причина за сравнително малкия брой и малките размери на военни 
крепости от РВЕ е и обстоятелството, че най-значителните военни 
подразделения по това време стационират в най-значителните селищни 
центрове – градовете. За разлика от Pautalia, където значителна част от 
гарнизона е в отделна крепост – № 41 (fig. 80 и 81), останалите градски 
гарнизони са в основните градски крепости.  

ІІІ. Останалите крепости 
ІІІ.1. Укрепените убежища  
Наред с убежищата, пристроени към укрепени селища и наред с 

военните крепости, които имат и убежищни функции, в Тhracia и Dаcia през 
РВЕ функционират и самостоятелни укрепени убежища. Те осигуряват 
временно закрила на население, чието постоянно местообиталище е другаде. 
Епизодичното им използване предполага строителство и поддръжка с 
минимални разходи на труд и средства. Техните укрепления са със слаб 
градеж, без допълнителни съоръжения (кули, стълбища и т. н.) или с 
единични такива. Част от тях са всъщност предримски крепости, 
преизползвани с убежищна цел към и след края на IV в. – например № 50 и № 
109. Подобен е и № 8, където през VІ в. е изградена нова защитна стена (fig. 
90). Подобен е и № 27, с тази разлика, че след убежищното му преизползване 
в IV-V в., през VI в. животът тук става постоянен (fig. 91). Други са с 
късноантичен произход – например № 52 и № 87 (fig. 92). При № 87 през VІ 
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в. стават съществени промени (fig. 93), свидетелстващи за прерастването му в 
постоянно обитавано селище. 

ІІІ.2. Укрепените култови обекти  
През РВЕ монасите в Тhracia и Dаcia са разчитали за защитата си 

предимно на селищните крепости, но все пак са известни и самостоятелно 
укрепени манастири. Така например квадрибургът № 37 е защитавал един от 
най-ранните манастири на Балканите (fig. 94) – крайградски coenobium, 
възникнал към средата или втората пловина на ІV в. и изоставен към средата 
на V в. Неотдавна пак край Serdica започна изследването на друг укрепен 
манастир от първата половина на V в., който е функционирал до началото на 
VІІ в. (№ 38) Възможно е манастир да е защитавала и черноморската крепост 
№ 78. Укрепените манастири са често срещано явление през РВЕ в други 
области на Империята (виж напр. fig. 100).  

По-особен е случаят с № 46. Тази крепост, издигната в края на V – 
началото на VI в., защитава монументална куполна базилика (fig. 95), която е 
култов център на синхронно неукрепено селище в околността. Крепостите 
около отделни църкви не са често срещано явление през РВЕ, но все пак са 
известни и други такива (fig. 101). 

ІІІ.3. Укрепените центрове на имения  
Това всъщност са малък брой късноримски укрепени вили, които 

функционират до средата на V в. – например № 39, сред чиито останки през 
втората половина на V в. се настанява селско население. Голямата крепост № 
13 (Romuliana) функционира до края на VI в., но и тук към средата на V в. на 
мястото на представителните резиденциални комплекси се установява 
селищна структура, сходна с представените в глава І. 

Засега няма безспорни данни за нови, изградени в V-VI в., укрепени 
центрове на имения. Единствено за № 90 би могла да се допусне подобна 
идентификация, но резултатите от проучването на този обект все още не са 
обнародвани. Очевидно обособените центрове на поземлени имения и 
свързаният с тях модел на стопанска организация не получават широко 
разпространение през РВЕ.  

Епилог 
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Фортификацията през РВЕ не е просто поява на нови укрепителни 
съоръжения. Тя е символ на нов начин на живот, чиито измерения 
рефлектират и в останалата архитектура. Тази постановка бе отправна за 
настоящото изследване, което, смея да твърдя, е без аналог засега предвид 
методиката и обхвата му. 

В историческото развитие на земите, принадлежали на диоцезите 
Тhracia и Dаcia, няма друг период, който да е сравним с РВЕ по броя на 
крепостите. Същевременно поради геополитическото значение на двата 
диоцеза през РВЕ, именно тук крепостите са повече, отколкото в която и да е 
друга съизмерима територия на Империята. В изучаването на местните 
ранновизантийски крепости е ключът към решаването на много въпроси 
около заключителния период в развитието на държавната организация, която 
е дала фундамента на модерната европейска и световна цивилизация.      
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Предговор (В. Динчев) 
Проучването бе извършено през есента на 2005 г. със средства, осигурени 

от АИМ-БАН. За осъществяването му спомогна също подкрепата на кмета и 
населението на с. Голица. 

Този том е посветен на нашия млад колега и приятел Добрин Антонов, 
който взе участие в проучването и който почина от неизлечима болест през 
есента на 2006 г.  

Част. 1. Местоположение, съвременно състояние и история на 
проучването на обекта (В. Динчев) 

1.1. Местоположение и съвременно състояние на обекта 
В Източна Стара планина, на тридесетина километра от черноморския бряг 

и на около 6 км западно от с. Голица се простират останките на “Germeto” – 
внушителен преграден фортификационен комплекс от късната античност (figs 1, 
70, 71). Известно време неговите останки са експлоатирани като кариера за 
строителен материал от населението на съседните села. Днес основната 
опасност са набезите на иманярите. Все пак засега тези дейности не са успели да 
го обезличат.   

1.2. История на проучванията 
Germeto край с. Голица е посетено и описано е от братя Шкорпил 

(Шкорпил, Шкорпил, 1892, 47-51; Škorpil, 1930, 218-222) (fig. 2). На тях 
принадлежи и отъждествяването му с Хемските порти (πύλαις του Αίµου), 
известни от късноантичната историография (Malch., fr. 15). Дълго време 
данните на Шкорпил са единствената информация за комплекса. На тях се 
позовах и аз в една наскоро излязла книга (Динчев, 2006, 34, 131). Ще си 
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позволя тук да ги резюмирам. 
Комплексът включва три крепости и преградни стени с кули. В северния му 

край, върху възвишение има малка крепост с “почти правоъгълна форма”. В 
ъглите й, според Шкорпил, “има кръгли кули”. Централната крепост – 
“собствените Хемски порти”, е с план във “форма на правилен осмоъгълник, със 
страни по 60 крачки”. В ъглите й “има яки закръглени кули с диаметър около 7,0 
м”. Двете срещуположни порти в западния и в източния ъгъл на крепостта “били 
пазени с по две яки четиристенни кули, ... а пред портите е имало особени 
крепостни пристройки, издадени вън от крепостта и закръглени от външната 
страна”. На графичното приложение както редовите ъглови кули, така и 
“пристройките” при портите са представени всъщност с U-подобен план (fig. 2). 
В центъра на крепостта “има остатъци на постройка, може би самостоятелна 
кула, с диаметър 22 крачки”. Южната крепост е с план във форма “на 
неправилен четириъгълник, почти трапец”. Основата му “е 100 крачки дълга и е 
част от преградната стена”. В ъглите й “има закръглени кули”. Преградните 
стени между крепостите “са почти в една права линия от север към юг”. В 
запазения сектор на северната преграда “се познават развалини на десет 
квадратни кули със страна 8 м, еднакво издадени от двете страни на преградната 
стена”. Разстоянията между кулите са “по 85 крачки”. В преградната стена 
между централната и южната крепост “се намират развалини на пет кули” със 
същата форма и на същите разстояния. От южната крепост преградата “върви 
към запад в начупена линия на дължина повече от 300 крачки” и достига до 
един приток на р. Двойница. В този краен южен участък на преградата “е имало 
една кула”. От източната страна на преградните стени “между крепостите е 
имало ров”. Преградните стени и крепостите са били строени... от каменни и 
тухлени пластове” (Шкорпил, Шкорпил, 1892, 49-51; Škorpil, 1930, 219-222, обр. 
215; виж тук fig. 2). Братя Шкорпил дават данни и за пътя, който е минавал през 
фортификационния комплекс. Те не се ангажират с точната хронология на 
комплекса, тъй като не са правили разкопки. 

Част 2. Резултатите от теренното проучване през 2005 г. (В. Динчев) 
2.1. Задачите и методиката на проучванията  
Разкопки бяха правени само в очертанията на или непосредствено до 
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останките от централната крепост (“Harmana”). Изследването на другите 
компоненти на комплекса – преградните стени и двете крайни крепости, 
сведохме до теренно обхождане и наблюдение, и... до разчистването на два-три 
иманярски изкопа.  

При централната крепост работихме в шест сектора, четири от които 
включат останки от различни фортификационни съоръжения (обр. 3). Тъй като 
цялостното разкриване на установените крепостни кули не бе във 
възможностите ни, работата в съответните сектори протече чрез залагане на 
поредица от сондажи за изясняване на формата и размерите на кулите, и за 
добиване на стратиграфска информация.  

Документацията водихме с обща поредна номерация за различните 
стратиграфски субстанции и строителни останки в отделните сектори.  

2.2. Общи данни за стратиграфията в терена на централната крепост 
(“Harmana”).  

При всички изследвани сектори на централната крепост достигнахме, 
макар и в отделни пунктове, материковия терен (figs 8, 10, 18, 26, 32, 36, 37). 
Никъде не попаднахме на запазен културен пласт и останки, по-ранни от ІV в. 
сл. Хр. Установихме общо три късноантични периода на обитаване. Първият 
предхожда изграждането на самата крепост. Следващите два са свързани с 
функционирането на крепостта. Трите периода обаче не се регистрират в 
стратиграфска последователност във всички сектори. Причините за това са в по-
ограничения вероятно пространствен обхват на предкрепостния период, в 
различните подходи при съоръжаването на подовите нива в отделните сектори в 
началото на последния период и в различната степен на нарушение на 
културния пласт при по-късните изкопни дейности.  

При проучванията в сектор № 2 и сектор № 5, в нарушени пластове с 
късноантична керамика открихме и единични фрагменти от битова керамика от 
Х-ХІ в. Засега те не могат да се интерпретират по друг начин освен като 
указание за краткотрайно и ограничено обитаване или за епизодично 
посещаване на останките на крепостта през Средновековието. 

2.3. Останките и материалите от предкрепостния период  
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Под подовите нива на южната крепостна кула (сектор № 3) и на северната 
крепостна кула (сектор № 4), и в централния сектор № 5 регистрирахме 
пластове от период, предшестващ изграждането на крепостта (fig. 26, 32, 35-37, 
33, 38, 39). Следите от пожар в тях и отсъствието на солидни останки 
свидетелстват за постройки и съоръжения с нетрайна конструкция. Тези 
пластове се датират с монети и други материали от ІV в. сл. Хр.  

2.4. Изследваните съоръжения на централната крепост 
Следващият период на обитаване на “Harmana” е всъщност периода на 

изграждането и първоначалното функциониране на самата крепост. Резултатите 
от проучванията ни позволяват да коригираме данните на братя Шкорпил 
относно устройството на нейните съоръжения и общия ѝ план. 

Ориентацията на крепостта и съоръженията й е с отклонение от около 15° 
от световните посоки. (fig. 3). В сектор № 1, т. е. в западния ъгъл на крепостта 
попаднахме на останки от голяма, петоъгълна в план кула. Разкрихме части от 
страниците на входа, от северната стена и от челните й стени. (figs 5-14). Те 
дават възможност за реконструкция на плана на кулата (fig. 4). Дългите входни 
страници и значителната дебелина на съседните куртини са заблудили братя 
Шкорпил да допуснат тук “яки четиристенни кули”. Всъщност останките от 
страниците и от съседните им куртини включват долните части от две 
еднораменни стълбища, чрез които се е достигало до горните етжи на кулата 
(fig. 4). Без стълбищата дебелината на съседните куртини е около 2,65 м, 
колкото е дебелината на куртините и в останалите изследвани сектори на 
крепостта. Идеята за кула-порта в западния ъгъл на крепостта все още не е 
опровергана. Ясно е обаче, че една евентуална кула-порта тук ще е с 
нестандартно решение (с външен вход или входове в косите челни стени, или 
пък със страничен външен вход от юг ?), тъй като в ос с установения вход е... 
установеният издаден ръб на петоъгълната кула.  

Изследваните кули в югозападния, в южния и в северния ъгъл на 
централната крепост на Germeto са кръгли в план (а не с U-подобен план, както 
ги представя К. Шкорпил), но не са еднакви (figs 15-34). Сондажите пред (вън 
от) северната и южната кула показаха, че връзките на крепостта със съседните 
преградни стени са конструктивни и доказаха синхронното им строителство 
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(figs 3, 23, 30, 31, 46). Дебелината на стените тук (и на кулите, и на преградите) 
достига 3,25 м. Връзката на южната крепостна кула със съответната преграда е 
допълнително усилена (figs 23, 30).  

2.5. Градежът на фортификационните съоръжения 
Градежът на крепостта и преградните стени е с камъни, тухли и хоросан. 

В основите и в ядрата на стените е използван ломен бял варовик от околните 
възвишения. Лицевите зидарии обикновенно са с по-твърд, “речен” камък. 
Осреднените размери на полуобработените лицеви камъни в суперструкциите са 
приблизително 0,40 х 0,20 х 0,20 м (figs 5, 8, 9, 14, 16, 20, 21, 25, 32, 29, 34). В 
ъглите и в цоклите са използвани по-едри и по-добре обработени каменни 
блокове (напр. fig. 12). Запазеният цокъл в челото на западната петоъгълна кула 
например е оформен от голям, прецизно обработен блок, който също е с 
петоъгъгълна в сечение форма (figs 7, 13). Тухлите са от няколко близки 
квадратни формата. В разкритите останки тухли са използвани при ъглите (figs 
30, 32, 33), при входните страници (figs 25, 29) и в локални, ограничени по площ 
изравнителни редове (напр. figs 4, 11). В разкритите останки няма запазени 
тухлени редове от opus mixtum, но от деструкциите можем да допуснем, че във 
височина градежът е бил с тази техника. Кулите са имали солидни дървени 
покриви, покрити с керемиди (tegulae и imbrices).  

2.6. Реконструираният план на централната крепост 
Крепостта не е с план на равностранен, както съобщават братя Шкорпил 

(fig. 2) осмоъгълник. Докато трасето на куртината между западната и 
югозападната кула е около 53,5 м, то трасето на куртината между последната и 
южната кула е около 45,5 м  (figs 3, 46). Еднаквото отстояние на северната и 
южната кула спрямо западната кула – по около 94,5 м, предполага 
неизследваната северозападна кула да е в симетрична позиция спрямо 
югозападната кула. Хипотетична засега е симетрията в плана на крепостта по 
линията север-юг. Тя обаче може да се предположи с голяма вероятност от вида 
и разположението на насипите с деструкции от съоръженията в източната част 
на крепостта. Източната кула (кула-порта ?) би следвало да е като западната, а 
северозападната, североизточната и югоизточната кула – като югозапданата. С 
презумпцията за тази симетрия планът на крепостта придобива формата на 
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правилен, леко издължен по линията запад-изток осмоъгълник. Дължините на 
страните му възпроизвеждат двата посочени модула – 4 х 53,5 м и 4 х 45,5 м, т. 
е. общата дължина на трасетата на куртините, мерена по вътрешните им лица, е 
към 396 м. Защитената площ на крепостта (без кулите) е почти 1,2 ha  (fig. 46).  

2.7. Изследваните останки от първия крепостен период в защитената площ 
При проучванията в сектор № 5 открихме материали, които са от 

началния период на крепостта, но не попаднахме на синхронни останки (напр. 
figs 35-37). По всяка вероятност теренът тук по това време не е бил застроен. 

Останките в центъра на крепостта (сектор № 6), предполагани от 
Шкорпил като “самостоятелна кула”, са всъщност от голяма сграда или сгради, 
синхронна/и с крепостта. Тук разкрихме части от две успоредни стени на около 
3 м една от друга. Ориентацията им съвпада с тази на крепостта (figs 3, 46). 
Градежът им е без хоросан, но е стабилен, с полуобработени камъни. Подът 
между тях е настлан с каменни плочи (figs 40-45). Функциите на тази централна 
сграда или сгради (казарма/и ?; преториум ?) са били в съответствие с военния 
характер на самата крепост.  

2.8. Пластът и материалите от първия период на крепостта 
Като цяло запазеният културен пласт от първия период на крепостта е 

сравнително тънък и беден откъм битови материали – ограничено количество 
фрагментирана керамика и монети. Битовата керамика е представена с няколко 
типа амфори и кухненски съдове. Няма луксозна трапезна керамика. Монетите 
са единични находки. Видът и съставът на пласта свидетелстват за отсъствието 
на интензивно обитаване през този период, което е в унисон с безспорно 
военният характер на самата крепост. Обсъжданият пласт съдържа останки и 
следи от пожар – въглени и обгорели деструкции (figs 8, 10, 18, 26).  

2.9. Преустройствата и по-късният пласт в кулите на централната крепост 
Във входния коридор на югозападната кула са изградени нова северна 

страница с право лице и един пиластър до южната страница, в резултат на което 
проходното пространство е стеснено (fig. 15). Градежът на новите съоръжения е 
с глина. Те са без основи и стъпват върху пласт с деструкции от предходния 
период (figs 17-19, 22). Към втория период на крепостта се отнасят и частично 
разкритите останки от праг при входа на западната кула (кула-порта ?) (figs 4-6, 
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11, 12). Фрагментарният вид на останките навежда към предположението, че те 
са преизползвани – вероятно от първоначалния праг на същия вход, който е бил 
с около 0,40 м по-ниско (figs 8, 12). Новите подови нива в кулите, подобно на 
по-ранните, са глинобитни (figs 5, 10, 11, 17-19, 26, 29, 32). При частично 
съхраненото по-късно подово ниво в коридора на южната кула установихме 
настилка от тухли (fig. 24).  

Културният пласт от втория крепостен период при сондажите в и около 
кулите също е сравнително тънък и е твърде нарушен при различни по-късни 
вмешателства. Между този пласт и залягащия го насип с деструкции от 
фортификационните съоръжения обикновено няма ясна стратиграфска граница 
(figs 10, 18, 19, 26). Битовата керамика отново е с ограничен репертоар от 
амфори и кухненски съдове. В северната кула открихме монета на Юстин ІІ и 
София (cat. № 3-51), която е най-късната засега от крепостта. Този пласт също е 
наситен с въглени и пепел (figs 10, 18, 24, 26, 32).  

2.10. Изследваните останки от втория крепостен период в защитената 
площ 

В сектор № 5 разкрихме частично останки от сграда. Тя е била с дъговидно 
извита на изток стена (figs 3, 35). Запазените й основи са с камъни, споени с кал, 
и са плитки (figs 35-39). В изследваната ограничена част на сградата не е 
запазено подово ниво. Тук обаче открихме няколко монети на Юстиниан І (cat. 
№№ 3-47, -48, -49, -50), които очевидно са били укрити в тази сграда и я 
датират. По-ранната сграда (или сгради) в централния сектор № 6 сигурно е 
преизползвана през следващия период, въпреки че в изследваната тук площ не 
попаднахме на по-късно подово ниво. Вероятно то не е запазено. Установеното 
затваряне на вход в една от разкритите тук стени е с доста небрежен градеж (figs 
40, 43) и изглежда е станало през по-късния период.  

2.11. Информацията от теренните обходи и наблюдения в м. Гермето и 
околността. 

Важен резултат от извършените теренни обходи е по-точната информация 
за общата дължина на целия комплекс Germeto – около 2000 м. Частично може 
да се коригира сведението на братя Шкорпил, че в централната част на 
комплекса преградните стени са “почти в една права линия от север към юг”. 
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Трасето на преградните стени е съобразено с конфигурацията на терена и 
описва по-скоро плавна дъга (fig. 47). Местата на кулите по преградните стени 
личат добре. Можем да потвърдим данните на Шкорпил за техния брой и 
тяхното разположение – както пред (на изток), така и зад преградните стени 
(figs 2, 47). Насипите, покриващи останките им, не са с ясни очертания, които да 
потвърдят или опровергаят правоъгълната, според Шкорпил, форма на техния 
план.  

При разчистването на един иманярски изкоп в югозападната кула на 
северната крепост върху възвишението Перченлик установихме, че вътрешното 
очертание на кулата включва прав ъгъл и може би е с форма на четриъгълник 
(правилен ?). Това предполага и сходно външно очертание, т. е. сведението на 
Шкорпил, че кулите на тази крепост са кръгли в план вероятно трябва да се 
коригира.  

В друг иманярски изкоп в южното подножие на Перченлик (fig. 47) 
проследихме незначителен участък от западното лице на северната преградна 
стена. Тук попаднахме на opus mixtum. Разчистеният тухлен пояс е с три 
запазени реда от квадратни тухли.  

Двете “могилки”, които братя Шкопил са видяли пред западната кула на 
централната крепост (fig. 2), са останки от някакви постройки или съоръжения. 
Техните деструкции са идентични с тези от фортификационните съоръжения.  

Наблюденията ни южно от централната крепост – твърде затруднени от 
гъстата горска растителност, потвърждават в общи линии данните на Шкорпил 
за тази част от комплекса (figs 2, 47). Като цяло тук останките са в по-добра 
степен на съхраненост.  

Заслужава да се спомене и едно сведение от местни информатори, че при 
обработване на нива между с. Голица и “Germeto” преди тридесетина години 
били намерени части от колона с надпис (в последствие загубени). Вероятно 
става въпрос за милиарна колона, тъй като строителни останки наоколо не са 
били открити.  

Част 3. Монетите (Бистра Божкова)  
3.1. Характеристика и интерпретация на откритите монети 
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При археологическото проучване на централната крепост (“Harmana”) на 
комплекса “Germeto” край с. Голица са открити 51 монети. Този нумизматичен 
комплекс се датира най-общо ІV-VІ в. Неговият състав (по владетели) е както 
следва: Констанций ІІ (като цезар) – 1; Urbs Roma – 1; Констант – 1; Грациан – 
1; ІV в. – 1; Валентиниан ІІ – 2; Теодосий І – 5; 383-395 г. – 6; Аркадий – 4; 
Хонорий – 1; 393-395 – 1; края на ІV - началото на V в. – 2; края на ІV-V в. – 4; 
първата полована на V в. – 1; 425-450 г. – 1; Лъв І – 1; втората половина на V в. 
– 12; V в. – 1; Юстиниан І – 4; Юстин ІІ – 1 (хронологията на монетните емисии 
и монетарниците са представени в таблицата при fig. 48, а местонамирането на 
монетите – на плана при fig. 49; снимки на по-запазените монети от ІV-V в. са 
представени на figs 50 and 51).  

Интерес предизвикват четирите фолиса на Юстиниан І, които по всяка 
вероятност са част от колективна находка (cat. №№ 3-47, -48, -49, -50) (fig. 52). 
Открити са във вътрешността на крепостта, в сектор № 5 (fig. 49). По-специално 
внимание заслужават три от тях. Те са отсечени в монетарниците на Кизик (cat. 
№ 3-48) и Константинопол (cat. №№ 3-49, -50). Датират се в първите три  
години от проведената в империята монетна реформа – в 538/539 г., 539/540 г. и 
540/541 г. 

Колективни находки, укрити по времето на Юстиниан І, са известни от 
цялата територия на България, но в случая нас ни интересуват най-вече тези от 
района на черноморското ни крайбрежие. Тук заслужава да се посочат следните 
находки: от околностите на град Варна (Odessos); от с. Бенковски (с бивше име 
Хаджи Синанлар) в района на Варна; от с. Аспарухово в района на Девня 
(Marcianopolis); от Поморие (Anchialos); от с. Черноморец в района на Созопол 
(Sozopolis) (fig. 53). Тези находки са укрити в района на Odessos – Marcianopolis 
или по протежение на пътя Marcianopolis – Anchialos – Sozopolis, който минава 
през изследваната крепост край с. Голица. Всички те се свързват с terminus post 
quem по време на управлението на Юстиниан І и това вече ни насочва към 
значителната вълна варварски нашествия на юг от р. Дунав, осъществени в 
средата на VІ в. (Jurukova, 1966, 225). Вероятно крепостта не е била засегната по 
време на укриването на монетната находка, но може би нейният притежател е 
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отчел заплахата от поредното нашествие и това го е принудил да я укрие, като 
впоследсвие не е успял да си я възвърне. 

Най-късната монета в нумизматичния комплекс от крепостта край с. 
Голица е на Юстин ІІ и датира в 569/570 г. (cat. № 3-51) (fig. 52) След това 
прекъсва притокът на монети. Въпреки че археологическите проучвания в 
крепостта не са приключили, би могло да се допусне, че краят на монетната 
циркулация в крепостта е по време на управлението на Юстин ІІ или малко по-
късно, след него. Това ни ориентира към някои от нашествията на варвари в 
този период, които за разлика от тези по времето на Юстиниан І са успели да 
нанесат сериозен удар на изследваната крепост. 

3.2. Каталог на откритите монети. 
В каталога са представени всички 51 медни монети, открити при 

проучването на централната крепост Harmana на фортификационния комплекс 
Germeto при с. Голица. 

Част 4. Останалите находки 
4.1. Една оловна пломба (Веселка Кацарова) 
Въпросната пломба произхожда от нарушен пласт с материали от ІV-VІ в. 

в сектор № 5 в централната част на крепостта “Harmana”. Тя е изработена от къс 
олово с неправилна, приблизително правоъгълна форма и размери – 1,10 х 1,30 
х 0,02/0,035 см (fig. 54). Върху горната й повърхност е отпечатана позитивна 
правоъгълна рамка, в която се разчитат четири позитивни букви, разположени в 
два реда по две:    С. А 
                Е R 

Височината на буквите е 0,03 см. Разстоянието между тези от първия ред е 
малко по-голямо и тук се забелязва една точка. Буквата Е е с издължена наляво 
горна черта, което вероятно се дължи на лигатура между нея и буквата Т (fig. 
54). Вероятно печатът е запазен изцяло, но не е изключено в дясно да е имало по 
още една буква на двата реда. 

Актуалните възможности за интерпретацията на пломбата са няколко. Ако 
особеностите в печата (точката между буквите от първия ред и лигатурата 
между Е и Т) са реални палеографски факти, то най-вероятното му разчитане 
следва да е като лично име – C[aius] AETR[ius] или A[e]TER[n](alis).  
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Известните епиграфски паметници с името AETRIUS са от І-ІІ в. и поради 
това връзката между представителите на тази фамилия и нашата пломба е 
проблематична.  

В Codex Theodosiani, IV, 4 и 3 XI, 12 (RE, І, 1894, 694) е споменат един 
AETERNALIS, чието първо име не знаем. Той е бил военен, пет пъти е заемал 
консулска длъжност и завършва  кариерата си в 402 г. като проконсул на 
провинция Asia, т. е. неговата дейност се отнася основно към последната 
четвърт на ІV в. Мисля, че е възможно нашата пломба да е запечатвала писмо, 
излязло от канцеларията на този висш военен.  

4.2. Находките от стъкло, бронз и желязо (Анастасия Чолакова) 
При проучванeто през 2005 г. на обект “Harmana” при Germeto край с. 

Голица са открити ограничен брой дребни находки, изработени от стъкло, бронз 
и желязо. Те представят обичайни за късноантичната епоха съдове, елементи на 
костюма, инструменти и други битови предмети. В повечето случаи това са само 
фрагменти от съответните предмети. Фрагментът от стъклена чаша (cat. № 4-1) 
(fig. 55) се отнася към характерния за периода ІV-VІ в. тип Isings 111. 
Фрагментът от луковична фибула (cat. № 4-2) (fig. 55) се датира по типологични 
белези в периода втората половина на ІV – началото на V в. Останалите 
бронзови находки представляват елементи на костюма (cat. №№ 4-3, -4) и 
детайли от поправката на метални изделия (cat. №№ 4-5, -6) (fig. 55). 
Предметите, изработени от желязо, са инструменти, конструктивни елементи и 
битови принадлежности. Свределът (cat. № 4-7) (fig. 56) вероятно е използван в 
дърводелството, пробивачът (cat. № 4-9) (fig. 56) – също в някаква занаятчийска 
дейност или, подобно на ножа (cat. № 4-8) (fig. 56) и халките (cat. №№ 4-10, -11) 
(fig. 57), е имал приложение в бита. Гвоздеите (cat. №№ 4-12, -13, -14) (fig. 57) 
са използвани при сглобяването на дървени конструкции. 

Част 5. Битовата керамика (Михаил Христов) 
Обработеният керамичен материал включва над 400 фрагмента. Той 

произхожда от 16 различни стратиграфски контекста на обект “Harmana”. 
Обработката му включва технологична и типологическа характеристика. 

5.1. Технологична характеристика 
Технологичната характеристика се основава на визуалната оценка на цвета 
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и състава на глината, от която са изработени съдовете, поради което е 
неизбежен известен субективизъм при определянето на различните 
технологични групи. Разграничени са общо осем технологични групи. Отделно 
е представена керамиката с повърхностно покритие (лак и ангоба).  

5.2. Типологическа характеристика и каталог 
Типологическото разделение на съдовете във всяка една функционална 

група (трапезна керамика, кухненска керамика и амбалажна керамика) е 
извършено върху профила на устията (предимно) или на дъната, стените и 
дръжките (по-рядко). В каталога са представени фрагменти от всички 
установени технологични групи и типове (figs 58-68).  

5.3. Заключение 
Късноантичната битовата керамика е представена предимно от съдове без 

повърхностно покритие (cat. №№ 5-1 – 5-47) (figs 58-65, 67). Няколкото 
фрагмента лакова керамика (cat. №№ 5-48, -49а, -49b) (fig. 66) са от контексти, 
принадлежащи към предкрепостния период на обекта и заедно с каните с пъпка 
на дъното (cat. №№ 5-9, -10, -11) (fig. 59) не се срещат в стратиграфските 
контексти от по-късните периоди. Кухненската керамика не предлага голямо 
разнообразие. Любопитно е наличието на купите от тип № 1 (cat. № 5-1) (fig. 
58), произлизащи от подобни лакови форми, разпространени в Тракия до края 
на ІІІ в. Тарата е представена главно от т. нар. гребенчати амфори и от най-
характерните за западнопонтийския и долномизийския ареал типове (cat. №№ 5-
34 – 5-45) (figs 64, 65), някои от които са работени в местни производствени 
центрове. Тарата е най-масовият битов керамичен материал – над 55% от всички 
открити фрагменти. Това не е странно предвид военния характер на обекта, 
включително за предкрепостния му период. С това се обяснява и липсата на 
луксозна, както и на по-разнообразна кухненска керамика.  

Няколкото фрагмента от съдове от Х-ХІ в. (cat. №№ 5-56, -57, -58) (fig. 68) 
са указание по-скоро за епизодично посещаване на останките на крепостта през 
Средновековието. 

Част 6. Интерпретацията на резултатите от проучването (В. Динчев)  
6.1. Интерпретацията на късноримските останки и материали  
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В случая интерес предизвиква сведението на Ammianus Marcellinus, че 
след сражението с готите при Marcianopolis в 377 г. римските войски успели да 
затворят “с високи насипи (aggerum obiectu celsorum) ... теснините на Хемус 
(Haemimontanas angustias)”, но по-късно войските били изтеглени, проходите – 
отворени, а “затворените дотогава варвари се втурнали да сеят смут и 
разорение” в Тракия (Amm. Marcell., ХХХ, 8, 1). В късноримския, 
предкрепостния пласт на обекта “Harmana” обаче има монети на Валентиниан ІІ 
и на Аркадий, т. е. събитията в цитираното сведение на Амиан Марцелин не са 
преустановили за дълго време имперския контрол върху този стратегически 
пункт. Предвид най-вероятния прочит на печата на коментираната по-горе (4.1.) 
оловна пломба може да се допусне, че съответното писмо на познатия от Codex 
Theodosiani висш военен функционер Aeternalis е израз именно на дейността по 
възстановяването на имперския контрол тук след мирния договор с готите от 
382 г.  

Може би бунтът и походът на Аларих към Constantinopolis в 395 г. са 
събитията, които имат отношение към следите от пожар в късноримския пласт 
на обект “Harmana”. 

6.2. Сравнителна характеристика на съоръженията на централната крепост 
Кръглите в план кули, каквито са югозападната, южната и северната кула 

на изследваната крепост (figs 15, 23, 31), са сред най-често срещаните ъглови 
кули в римската и ранновизантийската фортификация. 

Особено внимание заслужава планът на изследваната западна кула на 
централната крепост (fig. 4), който по всяка вероятност е възпроизведен и в 
източната й кула (fig. 46). Петоъгълните в план кули с издаден ръб са 
отличителна новост в ранновизантийското фортификационно дело, като почти 
всички известни, сигурно датирани такива са изградени след средата на V в. В 
сравнение с тях нашата кула има някои съществени отлики. Докато при 
известните досега ранновизантийски петоъгълни кули съотношението между 
ширината и височината им в план е в полза на височината (fig. 69/a-k), при 
нашата кула това съотношение е в полза на ширината й (figs 4, 46, 69/m). Докато 
при известните досега петоъгълни кули ъгълът на издадения им ръб е 
задължително под 108° (по 108° са ъглите на правилния петоъгълник) и 
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обикновено под 100° (fig. 69/a-k), при нашата кула този ъгъл е около 120° (figs 4, 
7, 46, 69/m). С оглед на развитието на този тип кули, изследваната западна кула 
на централната крепост на Germeto може да се определи като по-ранен вариант 
или прототип*. Засега единствената кула с подобни характеристики е... 
единствената петоъгълна в план кула на Теодосиевата стена на Constantinopolis 
(fig. 69/l). 

Реконструираният по-горе (2.6.) план на централната крепост на Germeto 
при с. Голица е уникален, без прецеденти сред стотиците и може би хилядите 
известни днес римски и ранновизантийски крепости. Правилният осмоъгълен 
план на тази крепост, ситуиран симетрично спрямо трасето на преградните 
стени и, вероятно, спрямо античния път, за който споменават братя Шкорпил 
(виж 7.3.) (figs 46, 47), е израз не само на тактически защитни съображения, но и 
на стремеж към постигане на репрезентативен ефект.   

6.3. Началната дата на централната крепост и на целия комплекс  
Актуалният terminus post quem за фортификационното строителство е 

първата възможна година за емисията на най-късната от монетите с 
предкрепостна стратиграфска позиция (cat. № 3-22) – 395 г. Същевременно 
фактът, че сред монетите от началните крепостни нива преобладават тези от 
края на ІV в. (cat. № 3-4, -6, -10, -17, -20) показва че строителството не е много 
отдалечено от тази година. Предвид политическата дестабилизация на 
Балканите при управлението на Аркадий (395-408) може да се приеме, че 
строителството на централната крепост и на останалите компоненти на 
преградния комплекс “Germeto” при с. Голица е осъществено в началото на 
управлението на Теодосий ІІ (408-450). Този комплекс е съставна част на 
Източно-балканската преградна линия (fig. 70) (виж 7.2.) и неговото 
строителство по всяка вероятност е протичало заедно с това на останалите 
сектори на тази линия.  

Известно е, че в 412-413 г. Constantinopolis получава най-дългите и най-
мощните крепостни стени в многовековното си съществуване. Синхронното или 

                                                           
* Струва си да се отбележи, че т. нар. Анонимен византиец препоръчва кули с издаден ръб, 
при които съответният ъгъл да е колкото ъгъла на правилния шестоъгълник (after Köchly, 
Rüstov, 1855, XII, 2) – т. е. 120°. 
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непосрествено близкото по време мащабно фортификационно строителство в 
столицата и в Източна Стара планина не е случайно. То е израз на обща защитна 
програма.  

Комплексът “Germeto” при с. Голица, а вероятно и останалите съоръжения 
на Източно-балканската преградна линия са с близо век по-ранни от 
Анастасиевата стена, която защитава близкия хинтерланд на Constantinopolis и 
която бележи кулминацията в развитието на укрепените прегради в Римската и 
Ранновизантийската империя изобщо. С оглед на ситуирането на двете 
преградни линии (fig. 71) може да се допусне, че изграждането на 
Анастасиевата е станало наложително, когато защитата на Източно-балканската 
вече не е била достатъчно ефективна.  

6.4. Идентификацията на централната крепост и на комплекса   
Резултатите от проучването ни през 2005 г. потвърждават тезата на 

Шкорпил за значението на значението на комплекса “Germeto” при с. Голица и 
подкрепят идентификацията му с т. нар. Хемски порти.  

Сред известните извори името “Хемски порти” е споменато само в един от 
запазените фрагменти на съчинението Βυζαντιακα на Malchus. В 478 г. 
остготският предводител Теодорих Амал, който по това време резидирал в 
Marcianopolis и бил в съюзни отношения със Зенон, трябвало да потегли с 
хората си и да достигне до Хемските порти (… προς ταις πύλαις του Αίµου… ). 
Тук трябвало да го чака стратега на Тракия със своите части и заедно с него да 
се отправят срещу Теодорих Страбон. Теодорих Амал достигнал “при портите” 
(… επι τας πύλας…) и минал през тях, но вместо стратега на Тракия срещнал 
Теодорих Страбон. Готите на Теодорих Амал не желаели да воюват със 
сънародниците си и го принудили да се споразумее с другия Теодорих за сметка 
на Зенон и Империята (Malch., fr. 15).     

Никой от многобройните късноантични преградни комплекси в Източна 
Стара планина – обособени части на Източно-балканската преградна линия или 
напълно самостоятелни (fig. 70), не може да се сравнява с мащаба и тактико-
техническите показатели на Germeto при с. Голица. Освен това, както вече 
посочих, планът на централната крепост на този комплекс показва, че наред със 
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сигурна защита тук определено е търсен и репрезентативен ефект, което... е в 
съответствие с името “Хемски порти” (Πύλαι του Αιµου; Haemusthores).  

6.5. Крайната дата на първия период на централната крепост и комплекса  
Откритите при разкопките монети позволяват да се допусне, че събитията, 

във връзка с които Malchus споменава Хемските порти – борбата с остготите 
през 70-те и 80-те години на V в., имат отношение към края на първия период 
във функционирането на крепостта и целия комплекс. Този край е белязан от 
пожар.    

6.6. Хронология и интерпретация на втория период на крепостта и 
комплекса 

Засега не можем да уточним хронологически граници на втория период на 
централната крепост и на комплекса “Germeto”, но е ясно, че те се вместват 
между края на V и края на VІ – началото на VІІ в. Не е изключено в границите 
на втория период да има отделни фази, въпреки че засега нямаме безспорни 
стратиграфски данни за това. Относно начина на трезорирането на колективната 
монетна находка от сградата в сектор № 5 (виж 2.10. и 3.1.) има две 
възможности. Първата визира едно по-продължително съхранение на монетите 
(3.1.). Според втората, съхранението на находката е сравнително кратко, а 
загубата й – следствие от внезапно събитие, засегнало обитателите на сградата 
преди окончателното изоставяне на крепостта. От емисията на най-късния 
фолис от находката – 540-541 г. (cat. № 3-50), може да се допусне, че това 
събитие е голямото нашествие от 540 г., приписвано в историографията на 
българите. С или без сътресения по това време, централната крепост е 
продължила да функционира и през следващите десетилетия. Монетата на 
Юстин ІІ и София, открита в северната кула (cat. № 3-51), е сечена в 569-570 г. 
Това е актуалният terminus post quem за окончателното изоставяне на крепостта 
и целия комплекс. 

Заниженият като цяло стандарт на регистрираните строителни дейности от 
втория период на крепостта (виж 2.9. и 2.10.) би могъл да се интерпретира като 
указание за промяна на обитателите на крепостта. Не е изключено към или след 
края на V в. задълженията на първоначалния военен гарнизон да са били поети 
от някакви федерати или местни милиции. 
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Заниженият стандарт на новото строителство в централната крепост на 
“Germeto” е указание и за това, че през VІ в. тя губи отчасти представителния си 
вид и че отчасти запазената й физически репрезентативност вече не е осмисляна 
по съответния начин. Това е една от причините, поради която името “Хемски 
порти” вече не се споменава в изворите. 

Част 7. Значението на комплекса на Хемските порти (В. Динчев)  
7.1. Комплексът на Хемските порти – върхово фортификационно 

достижение 
Резултатите от проучването през 2005 г. доказаха предположението ни, 

базирано на публикаците на братя Шкорпил, че край с. Голица се намират 
останките на най-солидния преграден фортификационен комплекс, строен в 
днешните български земи до модерните времена – комплексът на Хемските 
порти. 

Сам по себе си този комплекс не се нарежда сред големите по дължина 
римски и ранновизантийски преградни линии. Ако се изхожда обаче от 
съотношението “фортификационна мощ (брой, вид и градеж на 
фортификационните съоръжения) към единица линейна дължина (в случая 
около 2 км)”, то комплексът на Хемските порти няма равен сред известните 
римски и ранновизантийски прегради, включително в сравнение с който и да е 
отделен сектор на най-прочутите от тях – Хадриановата стена в Britannia и 
Анастасиевата стена в провинция Europa (в днешна Турция).  

Отново ще напомня, че с правилния си осмоъгълен план централната 
крепост на комплекса на Хемските порти е без прецеденти сред известните 
крепости от територията на цялата Римска и Ранновизантийска империя.  

7.2. Хемските порти и Източно-балканската преградна линия 
Заслугите за “откриването” за съвременната наука на Източно-балканската 

преградна отбранителна линия пак са на братя Шкорпил. Тя започва от голямата 
късноантична крепост под днешния гр. Обзор и по течението на р. Двойница – 
над десния (южния) речен бряг, се отправя на запад. На 2,5-3 км югоизточно от 
с. Голица вероятно е пресичала реката. До тук преградата е непрекъсната, като в 
някои сектори е със солиден градеж, а в други – с землен вал и ров. По трасето й 
или в близост до него са установени останките на няколко крепости и на 
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множество единични кули. Регистрирани са и странични прегради. От тук в 
посока на запад към комплекса на Хемските порти трасето на преградата 
“мъчно може да се определи”, но се предполага, че е продължавало над левия 
бряг на р. Двойница. Според Шкорпил, билото на Камчийския старопланински 
дял между Хемските порти и течението на р. Елешница е било “естествена 
преградна стена, само в западния си край снабдена с изкуствени... постройки” – 
т. нар. Ниазларско кале и герме. С тях завършва Източно-балканската преградна 
линия. Общата ѝ дължина възлиза на “43 км” (Шкорпил, Шкорпил, 1892, 36-41, 
51-58; Škorpil, 1930, 204-223) (виж тук figs 70, 71).  

Комплексът на Хемските порти е първият компонент на преградната линия 
с относително точно определена начална дата – в първите години на 
управлението на Теодосий ІІ, най-вероятно във второто десетилетие на V в. 
Същевременно комплексът на Хемските порти е сред най-важните компоненти 
на преградната линия. Това предполага посочената дата да се приеме и за 
последната като цяло, и по-точно – за крепостите и съоръженията, включени в 
главното трасе на преградната линия. Сред тях е и споменатата голяма крепост 
(с площ около или дори над 20 ha) под днешния Обзор (fig. 70). Тази крепост е 
основната база на преградната линия. 

Комплексът на Хемските порти е безусловно най-добре защитеният 
участък на преградната линия. Изследваната от нас централна крепост на 
комплекса е най-голямата по трасето на преградната линия, след тази под 
Обзор. От крепостите, които не са на главното трасе на преградната линия, но са 
в близост до него, най-значителни са т. нар. Голямо Еркечко градище (около 4 
ha) и крепостта “Козяк” (около 1,8 ha). Тяхната хронология не е прецизирана, но 
поне отчасти са били синхронни с преградната линия. Разположението им 
спрямо последната е свидетелство за различия в конкретните им функции. Т. 
нар. Голямо Еркечко градище е на около 2 км зад (южно от) трасето на 
преградната линия в централния й сектор (fig. 70). То не е било ангажирано с 
отбраната на определен пункт от преградата, а е подсигурявало защитата на 
целия сектор. Крепостта “Козяк” е върху възвишение на около 1 км пред 
(северно от) трасето на преградната линия в източния ѝ сектор (fig. 70). Тук, в 
долната част на долината на р. Двойница, преградната линия е най-достъпна и 
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наличието пред нея на една силна крепост като “Козяк” е логично, тъй като 
облекчава защитата ѝ.  

Разположението на централната крепост на комплекса на Хемските порти – 
по средата на сравнително достъпна седловина (figs 2 and 69), не е в 
съответствие със синхронните топографски предпочитания за крепостно 
строителство и би могло да има логично обяснение само ако... е обвързано с 
важно пътно трасе.  

7.3. Хемските порти и пътищата през Източна Стара планина 
Сред известните антични пътеводители данни за пътища през Източна 

Стара планина има при Tabula Peutingeriana и Itinerarium Antonini Аugusti. 
Певтингеровата карта дава две възможности за преминаване на Източна Стара 
планина: чрез път, който тръгва от р. Дунав при Durostorum и през 
Marcianopolis се отправя към Anchialos; чрез път по западното черноморско 
крайбрежие. Антониевият пътеводител дава само една възможност – чрез път 
който тръгва от делтата на Дунав по черноморското крайбрежие, но се 
отклонява към Marcianopolis и от там към Anchialos и Deultum (fig. 71). За 
доминиращото значение на пътя Marcianopolis – Anchialos при пресичането на 
Стара планина в и след ІV в. допринася безспорно факта, че чрез него се е 
осъществявал най-прекия достъп от Долния Дунав към Constantinopolis. Трасето 
на този път и локализацията на межднните му станции – Panyssos, Scatrae и 
Cazalet, са сред най-коментираните в историографията за античната и 
късноантичната пътна мрежа в източната част на Балканския полуостров. Две са 
днес основните мнения за трасето на пътя в старопланинския му участък: през 
Хемските порти при с. Голица или през Дюлинския проход (fig. 70). 
Представената в предходното изложение характеристика на комплекса на 
Хемските порти е категорично указание, че преди и по време на изграждането 
му, и поне в началния период на функционирането му главният път е минавал 
именно от тук. Изключено е такъв комплекс да се прави на второстепенен път. 
Същевременно информацията за известните обекти около днешния Дюлински 
проход показва, че по същото време той не е бил активно експлоатиран в цялата 
си дължина (около 20 км). Ако се изхожда от концентрацията на късноантични 
(но с непрецизирана датировка) крепости южно от Дюлинския проход, както и 
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по или около трасето на Източно-балканската преградна линия между с. 
Козница и с. Голица (fig. 70), би могло да се допусне път през южната част на 
прохода до района на днешното с. Паницово и от там на северозапад към т. нар. 
Голямо Еркечко градище, където е открита пътна колона от втората половина на 
ІV в. Как този път се е свързвал с главното трасе на пътя Marcianopolis – 
Anchialos и дали няма да се окаже, че дилемата... всъщност не е дилема (при 
евентуален по-голям завой на главния път след Хемските порти на изток), са 
въпроси за бъдещите проучвания.    

Във връзка с пътната проблематика би могло да се отбележи, че една от 
възможните причини за занижения стандарт на строителството и за вероятната 
подмяна на обитателите на централната крепост на Хемските порти през VІ в. 
може да е в изместването на главното пътно трасе през Източна Стара планина 
(на изток към черноморското крайбрежие ?), респективно – в намалялото 
значение на Хемските порти като опорен пътен пункт по това време. Косвен 
аргумент за подобна възможност е дублирането на източния и централния 
сектор на късноантичната Източно-балканска преградна линия от сходни 
ранносредновековни български укрепления и отсъствието на такива при 
западния сектор на късноантичната преградна линия, в който са Хемските 
порти.    

 
 
 
 



 1 

Венцислав Динчев и колектив 
 

Българо-британски разкопки на Градището при с. Дичин, 
Великотърновска област, 1996-2003  

(Резултатите от проучванията на българския екип).  
“Socasto Ltd”, София (Разкопки и проучвания, ХХХІХ), 2009, 336 стр.  

ISSN 0205-0722 
 

Р Е З Ю М Е 
 

Предговор (В. Динчев) 
Gradishteto край с. Дичин бе основен обект на българо-британския 

изследователски проект “The City and the Village in the Roman and Late Roman 
Empire”, осъществен в периода 1996-2006 г. В проучванията от българска 
страна участваха археолози от НАИМ-БАН и РИМ Велико Търново, а също 
докторанти и студенти от различни университети. Ръководител на британския 
екип бе проф. Andrew Poulter от University of Notinggham.  

 
Част 1. Основни данни за Gradishteto при с. Дичин (В. Динчев) 
1.1. Местоположение, терен и актуално състояние на обекта 
Село Дичин е в Централна Северна България (fig. 1). Обектът на 

българо-британските разкопки е известен на местното население като 
“gradishte” (“старо укрепено селище”) и обикновено се предава с членуваната 
форма на това име – “gradishteto”. Намира се върху ниско платовидно 
възвишение в долината на р. Росица (в близост до десния речен бряг), на 0,5 
км източно от останките на моста, чрез който главният (западният) 
водопровод за Nicopolis ad Istrum е прехвърлял реката (figs 2, 4 and 5). 
Конфигурацията на възвишението е близка до трапец. Неговата горна 
повърхност е с максимални размери към 170 (изток – запад) х 90 м и площ от 
около 1,1 ha (fig. 3).  

С настъпването на модерните времена останките на Gradishteto са 
подложени на различни интервенции. Най-значими са пораженията от 
използването им като кариера за строителен материал от околното население 
в края на ХІХ – първата половина на ХХ в. Следите от този демонтаж личат 
ясно и са във вид на широки, полузарити траншеи (fig. 3).  

1.2. История и методика на проучването  
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В научната литература Gradishteto се споменава за пръв път в началото 
на ХХ в. (Шкорпил, 1905, 475, табл. СVI/2) Кратки сведения са обнародвани 
отново след няколко десетилетия (Цончев, 1934, 139).  

В рамките на българо-британския проект, разкопките продължиха от 
1996 до 2003 г., включително, като по-интензивни бяха в периода 1997-2001 г. 
Изследваните сектори заемат не повече от 15 % от площта на Gradishteto (fig. 
3). С оглед на двата “български” сектора – северозападният (“F”) и 
югоизточният (“L”), по-съществени проучвания бяха реализирани в първия от 
тях (fig. 6). В сектор L работихме само през лятото на 2003 г. (fig. 99) 
Документацията на разкопките водихме по т. нар. контекстна система Заслуги 
за изготвянето на графичните планове, разрези и изгледи от сектори F и L 
имам не само аз, но и много от нашите студенти. Снимките от сектори F и L в 
този том са дело на различни хора, включително на prof. A. Poulter. 

1.3. Произход и културна “биография” на възвишението до V в. сл. Хр.  
Причината за появата на изолираното възвишение в речната долина е 

една конгломератна плоча със здрава, грубозърнеста песъчлива спойка1. 
Обикновено в района този конгломерат се открива на по-голяма дълбочина, 
но точно тук е бил издигнат и е задържал речни отложения. Подчертано 
платовидната форма на възвишението днес (figs 2, 4, 5) обаче е резултат от 
човешката дейност и най-вече от устройването тук на укрепеното 
ранновизантийско селище. 

Възвишението е обитавано от ограничен брой хора и за кратки периоди 
от време през късната каменно-медна епоха, към края на ранната бронзова 
епоха и през ранната желязна епоха. Тези прояви на живот не са оставили 
оставили значими останки и следи. Всъщност единственият разграничим 
пласт върху горната повърхност на възвишението за времето до изграждането 
на крепостта е с преобладаващо естествен, хумусен състав (figs 13, 15, 23, 39, 
46, 49, 56, 57, 59, 66, 68, 78-80, 88). Този пласт “дава”, наред с предримските 
материали, и отделни находки от първите векове сл. Хр. Ясно е обаче, че и 
тогава възвишението не е използвано интензиво.  

1.4. Периодизация и хронология на Gradishteto 
Резултатите от проучванията в северозападния сектор F доказват, че в 

живота на Gradishteto има два основни периода, отнасящи се съответно към V 
в. и към VІ в., като първият основен период е с две фази. Вторият период не 

                                                           
1 Точното определяне на конгломерата е дело на геолога Стоян Саров. 
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започва веднага след първия, т. е., Gradishteto е останало за известно време 
необитаемо след края на първия период. 

Фактът, че в част от изследваните сектори не са регистрирани двете 
фази на първия период следва да се обясни с различните подготвителни 
дейности за възобновяването на живота в началото на втората фаза. Тогава 
почти всички по-ранни сгради и улици се запазват и (след реконструкции) 
преизползват, но докато някъде има значително повдигане на нивата, то на 
други места деструкциите от първата фаза са изчистени, а началните подови 
нива са измазани и използвани повторно (виж и сравни напр. figs 15, 39, 49, 
66-68, 74, 78-80, 84, 85, 89). Стратиграфското разпознаване на двете фази се 
усложнява допълнително от подобните дейности в началото на следващия, 
втория период на Gradishteto, както и от нарушенията при по-късните 
интервенции. Безспорната културна приемственост между двете фази на 
първия период, кратката продължителност на втората фаза и особеностите на 
монетната циркулация по това време също са сред причините за проблемната 
установимост на границата между тях.  

При проучванията не е регистриран хиатус между пластовете от първия 
и втория период на Gradishteto, но от това не следва, че началото на втория 
период е веднага след края на първия период (на втората му фаза). В случая от 
значение е не толкова времето, необходимо за създаването на забележим 
хиатусен (хумусен) пласт, а обстоятелството, че обитаването на хълма през VІ 
в. би унищожило този пласт или поне би го накърнило до степен, че да не е 
разпознаваем като отделна стратиграфска субстанция. Фактът, че през VІ в. се 
преизползват останки от по-ранните сгради също не е аргумент за 
непосредствена последователност на двата периода. Смея да твърдя, че при 
едно строителство, подобно на това тук през VІ в. (ч. 3.3), останките от 
долните каменни части на стените на сградите от V в. биха могли да бъдат 
преизползвани дори и в днешното им състояние ако, разбира се, не са били 
демонтирани при неотдавнашната “кариерна” дейност. Материалите и 
начинът на строителство през втория период показват, че е малко вероятно 
съответните постройки, включително устроените сред останките на по-ранни 
сгради, да са функционирали в протежение на един век. Безспорният край на 
втория период в края на VІ в. означава, че... е спорно началото му в края на V 
в.  

Възможно е изследваните постройки на Gradishteto от VІ в. (fig. 63) да 
не са изцяло синхронни. Факт е обаче, че при проучванията в северозападния 
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и в останалите сектори не са регистрирани ситуации с две стратиграфски 
разграничими фази от VІ в., както и застъпвания между градежни сруктури от 
това време.  

В пластовете на Gradishteto са открити много и разнообразни находки. 
С основно значение за прецизиране на хронологията му обаче са монетите2. 
По-долу ще коментирам ситуациите с монети в сектор F, които ни 
предоставиха сигурни хронологически репери.  

В коридора на северозападната ъглова кула, в контекст, свързан с 
нейното строителство, намерихме монета, отсечена в 395-401 г. Тя дава 
сигурен terminus post quem за появата на Gradishteto. Известно е, че цялото 
управление на Аркадий (395-408) минава под знака на оспорвания, често 
ожесточен конфликт с т. нар. вестготи, които до 395 г. са базирани в Moesia 
Inferior. Политическата обстановката тук се нормализира едва след 
потеглянето на Alaric в 407 г. към Pannonia и Noricum. Поради това началните 
години от управлението на Теодосий ІІ (408-450) са по-вероятното време за 
появата на един нов, солидно укрепен пункт, какъвто е Gradishteto, в гранична 
провинция като Moesia Inferior. 

С важно значение за уточняването на края на началната фаза на 
Gradishteto е една разпиляна колективна монетна находка от сграда F II. Най-
късните екземпляри в нея са на Марциан (450-457) – 5 бр., и на Лъв I (457-
474) – 2 бр. Монетите, открити в по-ранните пластове в останалите сектори, 
възпроизвеждат същата картина – най-късните са на Лъв І, като общият им 
брой е около два пъти по-малко от броя на тези на Марциан. Идентична в това 
отношение е и една значителна колективна находка от Nicopolis ad Istrum. 
Вероятно събитието, причинило пожара в края на началната фаза на 
Gradishteto и трезорирането на споменатата находка в близкия Nicopolis, е 
преди края на управлението на Лъв І. От сведенията в изворите може да се 
допусне, че това е нашествието на хуните на Денгезих (син на Атила) в 
Moesia Inferior в края на 60-те години на V в.  

Монетната циркулация през втората фаза на първия период на 
Gradishteto е била твърде ограничена и изглежда без синхронни постъпления. 
Това е един от аргументите, че продължителността на самата фаза е била 
малка. Тя съвпада с остготската доминация на Балканите през 70-те и 80-те 
години на V в. Възможно е повторното опожаряване на Gradishteto да е във 

                                                           
2 Определянето на откритите при разкопките монети е дело на Dr P. Guest. 
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връзка с последните балкански рейдове на Теодорих Амал в 486-487 г., когато 
неговият изходен пункт е недалечния Novae.  

Проучванията в сектор F предоставят данни и за хронологията на 
втория период на Gradishteto. В контекст, свързан с потготовката на терена за 
изграждането на късната сграда FІV, открихме фолис на Юстиниан І, сечен в 
527-539 г. Изтритите на места повърхности на монетата показват, че тя е била 
доста време в обръщение преди да попадне тук, т. е. определяният от нея 
terminus post quem е по-близо до или дори след 539 г. Сред останките пък на 
огнището на друга късна сграда – FVІІ, открихме колекивна находка от 12 
фолиса и половин фолиса на Юстиниан I и на Юстин II със София. Те не са 
били дълго време в обръщение, което позволява да се допусне, че датите на 
най-ранната и най-късната монета – 543/4 г. и 574/5 г., определят 
приблизително времето на натрупване на самата находка. Изложените данни 
насочват към извода, че най-вероятната начална дата на втория период на 
Gradishteto е около 540 г.  

Актуалният terminus post quem за крайната дата на Gradishteto е 575/6 г. 
Пожарът, белязъл неговия край, е свързан с някое от аваро-славянските 
нашествия на юг от р. Дунав в края на VІ в. – може би с това в 578 г. или с 
това в 581 г.  

 
Част 2.  Фортификацията на Gradishteto (Венцислав Динчев)  
2.1. Изследваните съоръжения 
Информация за крепостта на Gradishteto предоставиха проучванията в 

четири сектора – C, E, F и L (fig. 3). Тя е с две синхронни стени – вътрешна 
(основна) и външна (proteichisma). Външната обикаля само западната и 
южната страна на възвишението, които са по-ниски и по-достъпни. Сигурно 
установените порти, кули и стълбища са при основната стена.  

Трасето на основната крепостна стена следва естествената 
конфигурация на възвишението. Дебелината на куртините е 1,75-1,80 м. На 
места е установен банкет, широк 0,10-0,15 м. Основната стена има и пиластри 
откъм вътрешното си лице. Техните размери са 1/1,05 х 0,75/0,80 м, а 
разстоянията между тях – 5,10/5,20 м (figs 7-10, 16, 18, 34, 35, 39, 42, 43, 46, 
49, 86, 100, 106, 107, 110). При Gradishteto няма непрекъснато проходно 
пространство (intervalum) покрай крепостната стена.  

Двете изследвани порти са в западния край на северната стена и в 
централния участък на източната стена (fig. 3). Те са еднотипни, сравнително 
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малки и с просто устройство. Страниците са с пиластри, които стесняват 
входните отвори до 1,55 м – за северната порта, и 1,70 м – за източната порта. 
Портите са затваряни с еднокрили дървени врати. При северната порта е 
разкрит прецизно обработен, монолитен каменен праг. Под прага на северната 
порта и под незапазения праг на източната порта има зидани отточни канали 
(figs 7-9, 11-14, 16-21, 110).  

Пред северната порта, където е единият край на протейхизмата, е 
изследвана и подпорна стена с дължина към 12,60 м, и дебелина 1,10 м. Тя е 
предпазвала протейхизмата от подриване и е пазела пътя към портата от 
засипване (figs 7, 8, 21, 25-31). На изток от портата, където няма протейхизма, 
установихме берма с ширина около 2 м. Склонът на хълма пред бермата е 
облицован с камъни (figs 7, 8, 21, 23, 32, 33).  

Местата на двете изследвани порти (обр. 3) и размерите на входните им 
отвори (figs 8, 110) свидетелстват, че през тях не са минавали коли. Това личи 
добре и от запазения монолитен праг на северната порта (figs 9, 11, 12, 16). 
Колите са стигали до подножието на възвишението, откъдето товарите са 
пренасяни ръчно или с животни. Причината, поради която двата установени 
крепостни входа следва да се определят именно за порти – а не за обикновени 
потерни, е тяхното определящо значение за уличната мрежа и планировката 
на Gradishteto (виж ч. 3.1).    

Северозападният ъгъл на крепостта (около 125 градуса) е защитен от 
кръгла в план кула. Вътрешният й диаметър е 3,60 м, а външният – 7,20 м. Тя 
не е точно пред ъгъла между куртините, а на изток от него (figs 7, 8, 34, 35, 40, 
41). С това изместване тя е предпазена от прекалено “спускане” по склона и е 
приближена до северната порта (figs 3, 6-8). Установена е и югоизточната 
ъглова кула на крепостта (fig. 100, 108), която е със същата форма и 
приблизително същите размери като северозападната. 

Изследвани са две междинни кули – непосредствено на север от 
източната порта (fig. 110) и в централния западен сектор Е. Те са с план, 
близък до правоъгълник, и със сравнително малки размери. Имат приземни 
входове. Вътрешните им пространства са почти изцяло в трасетата на 
куртините.  

Установени са две стълбища – при западната и източната куртина. 
Първото е разкрито почти изцяло. То е еднораменно, с дължина към 13,50 м и 
ширина 1,70 м. От него са запазени девет стъпала (figs 7, 8, 42-44, 46, 50-52). 
Най-долните му стъпала реално не са използвани. Още в хода на 
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изграждането на крепостта теренът в сектор F е бил повдигнат, в резултат на 
което най-долните стъпала на стълбището са се озовали под нивото на терена 
в началната фаза (figs 34, 35, 61, 64). Възстановката му е възможна в два 
варианта – с или без междинна площадка. При втория вариант височината на 
издигнатия южен край на стълбището и на прилежащата куртината спрямо 
строителното им ниво не би била под 9,50 м (fig. 45). Стълбището при 
източната порта на Gradishteto е частично разкрито (fig. 110). То вероятно 
също е било еднораменно.  

Изглежда, че установените стълбища не са били предварително 
планирани. В противен случай щяха да бъдат спестени куртинните пиластри, 
които попадат в по-ниските части на стълбищата. Тези пиластри са 
затруднили изграждането на последните. Те биха затруднили и 
експлоатацията им. Ситуацията с недоизградения куртинен пиластър в 
северния край на западното стълбище (figs 34, 35, 42, 45) показва, че 
строителите са схванали навреме този проблем. 

Пред кръглите ъглови кули протейхизмата описва дъги (figs 7, 8, 100). 
Пред правоъгълната кула в централния западен сектор няма промяна в 
трасето на протейхизмата. Дебелината й варира, но обикновено е към 1,45 м. 
Варира и отстоянието й спрямо основната стена – от 4 м в западния сектор до 
2,80 м в югоизточния сектор на крепостта (figs 7, 8, 21, 28, 29, 46, 48-50, 53-
60, 100-104, 106, 107, 109). Докато протейхизмата функционира, периболосът 
не е застрояван (figs 7, 8 и 46, 49, 50, 54-57, 100, 106, 107).   

Фортификационните съоръжения са градени в opus mixtum, с 4-редов 
тухлен пояс. В повечето случаи тухлите са редени прецизно (figs 44, 45, 47, 
50-52), но има и места, където подредбата им е по-небрежна (figs 38, 41). 
Използвани са ломени и речни камъни с местен произход. Използвани са и 
сполии, включително детайли от близкия водопроводен мост за Nicopolis ad 
Istrum (figs 11, 21, 34, 38, 46, 48).  

2.2. По-късните преустройства 
Малко са засега регистрираните промени, които се отнасят към втората 

фаза на първия период на Gradishteto. Каналът под северната порта е 
преустроен и променен като направление (figs 9, 16, 19, 21, 22, 62), което 
предполага и ново трасе за пътя към портата. По това време периболосът вече 
не е проходно пространство (figs 49, 55, 56, 100, 106, 107). Може би е 
преустановена и поддръжката на самата протейхизма.  
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Малко са и регистрираните промени, които се отнасят към втория период 
на Gradishteto, т. е. към VІ в. Те обаче са твърде показателни. Изглежда още в 
началото на периода и двете изследвани порти са блокирани, а уличните 
пространства непосредствено зад тях са застроени (figs 10, 63, 90). 
Блокиращият градеж е предимно от сполии, споени с кал (figs 10, 11, 16, 17, 
19).  

2.3. Сравнителна характеристика 
Повечето особености на крепостта на Gradishteto – куртините с 

оширени чрез пиластри платформи, простото устройство на портите, 
ексцентричното разположение на ъгловте кули, видът на междинните кули, 
начинът на градеж и т. н. – са познати в римската и ранновизантийската 
фортификационна практика (tabl. A, Б, В, Г, Д, E). Документираното 
изоставяне на полуизградени пиластри и, респективно, отказът от оширени 
платформи в участъците на изследваните стълбища е рядък пример за 
промяна в проектната концепция по време на фортификационното 
строителство. Не ми е известен точен синхронен аналог на подпорната стена 
по склона пред северната порта на Gradishteto. Същото се отнася и за 
каменната облицовка на склона на хълма западно от северната порта (figs 7, 
8, 21, 23, 25-33). Наличието на тези съоръжения обаче е логично предвид 
условията на терена и факта, че пред портата е единият краен пункт на 
протейхизмата. Gradishteto е един от най-ранните примери за използване на 
външни крепостни стени. Широкият над 3 м отвор между северната 
крепостна стена и края на протейхизмата (figs 7, 8, 21, tabl. Е/1а) предпоставя 
интересни изводи. Очевидно на пространството между двете стени 
(периболос) тук не се е гледало като на зона, която трябва да се брани на 
всяка цена. Изглежда обитателите са преценявали евентуалното вражеско 
проникване в тесния и открит периболос като тактическа уловка и 
възможност за нанасяне на по-тежки удари на неприятеля. 

Блокирането на двете изследвани порти на Gradishteto  през втория му 
основен период е често срещано явление сред местните крепости през VІ в. В 
нашия случай видът на блокиращия градеж (figs 10, 11, 16, 17, 19, 63) поставя 
под въпрос ефективната подръжка и на останалите фортификационни 
съоръжения тук през VІ в. 

 
Част 3.  Северозападният сектор на Gradishteto (Венцислав Динчев)  
3.1. Планиране и застрояване в началната фаза на първия период 



 9 

Началното застрояване на северозападния сектор цели по-пълното 
усвояване на ограниченото му пространство, без да се затруднява 
използването на съседните фортификационни съоръжения. С определено 
значение за планирането на първите сгради тук е и трасето на главната улица, 
която започва от северната порта. Улицата е предимно с трамбован чакъл. 
Ширината ѝ е 2,50-2,60 м (figs 9, 61, 64, 68, 80).  

В сектор F са установени четири сгради от началото на V в. Две от тях – 
FІІ и FІІІ, са разкрити изцяло. Те са със значителни размери. На запад опират 
в крепостното стълбище, а на изток достигат до главната улица. Между тях 
има пасаж (fig. 61). Сграда FІІ е с неправилен четириъгълен план, като 
северната й стена е успоредна на северната куртина. Западната ѝ стена 
всъщност не опира до, а стъпва върху крепостното стълбище. Вътрешната 
площ на FII е към 88,5 м2. Тя е имала горен етаж, достъпен чрез масивно 
външно стълбище покрай източната ѝ стена (figs 35, 42, 44, 46, 49, 51, 64, 66-
72, 91, 92, 95). Сградата FІІІ е с план на силно издължен трапец. Вътрешната й 
площ е около 70 м2 (figs 75 and 78-83). И за нея е допустимо наличие на горен 
етаж. Сградите FV и FХ, от които са изследвани малки части, фланкират от 
изток главната улица (figs 9, 15, 61, 64, 73).  

Градежът на изредените постройки е с камъни, споени с глина, и 
кирпичи. Те са добър пример за солиден градеж без употреба на хоросан. 
Покривите им са били със стабилни дървени конструкции, покрити с 
керемиди (tegulae и imbrices).  

При FІІ и FІІІ обитаеми са били горните етажи, а приземията им са 
използвани основно за конюшни или обори. Тези сгради са жилища на 
семейства или родове, осигурявали охраната на северозападния ъгъл на 
крепостта. Сходен ангажимент може да се допусне и за обитателите на 
частично изследваната сграда FХ. 

3.2. Състоянието на сектора през втората фаза на първия период 
При възстановителната дейност в началото на втората фаза на първия 

период не настъпват съществени промени в уличната мрежа, в плановете и в 
градежа на постройките в северозападния сектор (fig. 62; виж още figs  9, 15, 
16, 19, 21, 22, 37, 39, 66-68, 73-76, 80, 88, 89, 92). В сграда FІІІ например е 
изградена нова, вътрешна стена, чрез която се обособяват две помещения. 
Стените на по-малкото западно помещение са удебелени. В него разкрихме 
зидани подпори за дървено стълбище за горен етаж (figs 76, 78, 79, 81-85, 93, 
94, 96).  
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3.3. Промените в сектора през втория период 
През втория период са изоставени по-ранните улични трасета. Новите 

постройки тук – FІ, FІV, FVІ, FVІІ, FVІІІ и FІХ, не са или само отчасти са 
съобразени с останките на по-ранните сгради. Новите постройки са с 
неправилни четириъгълни планове, с по-малки размери и по-слаб градеж с 
камъни и кал (figs 10, 15, 18, 63, 65, 77, 86-88, 90, 98). Във височина стените 
им са били с плет, обмазан с глина, а покривите са били покрити само със 
слама или тръстика. Пластът им е сравнително тънък (figs 15, 39, 49, 66-68, 79, 
80, 89).  

Постройката FІ е навес, който изглежда е бил използван за конюшна (figs 
63, 65). FVІ, FVІІ и FІХ са безспорни еднофамилни жилища (figs 63, 77, 86, 
90). Сграда FIV се отличава донякъде с размерите (около 38 м2) и по-дебелите 
си стени, но подовото й ниво не е запазено (fig. 63). Вероятно тя е била 
жилище на по-заможно семейство. Вероятно и съседния на север навес FІ е 
принадлежал на същото семейство. 

 
Част 4. Ранновизантийска битова керамика от Градището 

(северозападен сектор) (Георги Кузманов) 
4.1. Методика на изследване 
Предмет на анализ в настоящата част е керамичния комплекс придобит 

разкопките в северозападния сектор F на Gradishteto при с. Дичин. Находките 
– общо 6113 керамични фрагмента и един изцяло запазен съд, произхождат от 
57 стратиграфски контекста. 

Статистическата обработка включва преброяване на фрагментите от 
всеки контекст според вида съдове, към които те принадлежат – трапезни 
(кани, стомни, амфоровидни кани/стомни, купи и чаши), кухненски (гърнета, 
цедки), складови (питосовидни гърнета, питоси, амфори). 

Типологията на домашната керамика е извършена в рамките на всяка 
функционална група, като поради слабата степен на запазеност на съдовете, 
тя е сведена до анализ на устията.  

Технологичните белези са установeни на базата на визуална оценка на 
цвета и състава на глината, от която са изработени съдовете. 

Представената класификация и типология е изградена на базата на 217 
фрагмента от устия на съдове от всички установени в селището 
функционални групи. Формулирането на отделните типове и варианти е 
подкрепено с аналогични форми, известни от късноантични селищни 
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центрове от долнодунавските провинции в диоцезите Thracia и Dacia. 
Хронологията на отделните типове се основава на включените в тях 

съдове от датирани стратиграфски контексти (tabl. І, ІІ). Датировките са в 
интервали, съответстващи на периодизацията на укрепеното селище, на 
северозападния му сектор F в частност: 

първа (начална) фаза на І период – приблизително 410-470 г.; 
втора (крайна) фаза на І период – преблизително 470-490 г.; 
ІІ период – приблизително 540-580 г. 
4.2. Технологични групи3  
4.2.1. Керамика без повърхностно покритие или допълнителна 

обработка на външната повърхност (tabl. І) 
За тази керамика са разграничени общо 5 технологични групи, като при 

втората могат да се обособят 9 разновидности (подгрупи). 
4.2.2. Керамика с повърхностно покритие или допълнителна обработка 

на външната повърхност 
При проучванията в сектор F са открити незначителен брой фрагменти 

от местна червенолакова керамика, от керамика с жълтозелена глазура и от т. 
нар. сива излъскана керамика. 

4.3. Класификация, типология и каталог 
4.3.1. Купи 
Разграничени са четири типа купи:  
тип І – цилиндро-конична форма с масивен, издаден навън и слабо към 

вътрешността на съда устиен ръб с хоризонтална горна повърхност (cat. №№ 1-12; tabl. V, 
VІ), с различна по цвят и състав глина;  

тип ІІ – биконична форма с масивен, силно издаден навън и съвсем слабо към 
вътрешността на съда устиен ръб с хоризонтална горна повърхност (cat. №№ 13-21; tabl. VІ, 
VІІ), с различна по цвят и състав глина;  

тип ІІІ – с извит навън, заоблен, слабо удебелен устиен ръб, широка шия с 
характерна издутина в зоната на закрепване на горния край на дръжките (cat. №№ 22-25; 
tabl. VІІ, VІІІ), от сива, добре пречистена глина (т. г. 2).  

тип ІV – цилиндро-конична форма с плавно извит навън, слабо удебелен, заоблен 
устиен ръб (cat. № 26; tabl. VІІІ), от сивочерна песъклива глина (т. г. 3). 

4.3.2. Кани 
Разграничени са седем типа кани:  
тип І – яйцевидна форма с висока фуниевидна шия, слабо удебелен устиен ръб и 

релефен пръстен на шията (cat. №№ 27-30; tabl. VІІІ), с различна по цвят и състав глина;  
тип ІІ – с една или две дръжки, с извит навън, заоблен устиен ръб и биконична шия с 

релефен пръстен (cat. №№ 31-37; tabl. VІІІ, ІХ), от сива, добре пречистена глина (т. г. 2.3, 
2.6), в някои случаи с излъскана външна повърхност;  
                                                           
3 Тук не са включени технологичните групи на амфорите. 



 12 

тип ІІІ – с извит навън, заоблен, слабо удебелен устиен ръб, широка шия с 
характерна издутина в зоната на закрепване на горния край на дръжките (cat. №№ 38-40; 
tabl. ІХ), от сива, добре пречистена глина (т. г. 2);  

тип ІV – кани/амфоровидни стомни с яйцевидно или сферично тяло, слабо удебелен 
устиен ръб, фуниевидна шия, една или две Г-образни дръжки с елипсовидно напречно 
сечение (cat. №№ 41-49; tabl. ІХ), предимно от сива, добре пречистена глина (т. г. 2.3, 2.5);   

тип V – с хоризонтално срязан устиен ръб и фуниевидна шия във форма на обърнат 
пресечен конус (cat. №№ 50-51; tabl. Х), черни, с излъскана външна повърхност (т. г. 2.6);  

тип VІ – амфоровидни кани (плоскодънни амфори) с хоризонтално срязан, 
триъгълен в сечение устиен ръб, къса широка шия с релефен пръстен в зоната на 
прикрепване на горния край на дръжките (cat. №№ 52-57; tabl. Х), от добре пречистена сива 
глина (т. г. 2.3) или от жълта песъклива глина (т. г. 4);  

тип VІІ – биконична форма с трилистно устие, широка шия, дъговидна дръжка с 
елипсовидно напречно сечение с ребра по горната повърхност (cat. № 58; табл. Х). 

4.3.3. Чаши 

Разпознат е само един тип (тип І): биконична форма със слабо извит 
навън устиен ръб (cat. №№ 59-60; tabl. Х), от светлосива, добре пречистена 
глина с редки включения на слюдени частици (т. г. 2.12). Отнасят се към 
период Іb. 

4.3.4. Гърнета 
Разграничени са осем типа гърнета:  
тип І – сфероидна или биконична форма с широк, извит под ъгъл навън устиен ръб, 

почти равен по дебелина със стените на съда, със заоблен устиен ръб с конкавна горна 
повърхност (жлеб за капак) (вариант 1, cat. №№ 61-83), с хоризонтално срязан устиен ръб с 
конкавна горна повърхност (жлеб за капак) (вариант 2, cat. №№ 84-89) или със заоблен 
устиен ръб с равна горна повърхност (вариант 3, cat. №№ 90-93) (tabl. ХІ, ХІІ), предимно 
сив или сиво-черен цвят (т. г. 2 и 3). 

тип ІІ – биконична форма с извит под прав ъгъл навън устиен ръб, с конкавна горна 
повърхност  (cat. №№ 94-108; tabl. ХІІІ), предимно от сива пречистена или сиво-черна до 
черна песъклива глина (т. г. 2 и 3). 

тип ІІІ – сфероидна или биконична форма с извит навън масивен устиен ръб с 
конкавна горна повърхност, с хоризонтален устиен ръб (вариант 1, cat. №№ 109-134) или с 
увиснал навън устиен ръб (вариант 2, cat. №№ 135-141) (tabl. ХІV, ХV, ХVІ), предимно от 
глина с груба фактура с примес на пясък, добила след изпичането червенокафяв (т. г. 1) или 
сивочерен (т. г. 3) цвят.  

тип ІV – сфероидна или биконична форма с хоризонтално срязан, триъгълен в 
сечение устиен ръб (cat. №№ 142-160; tabl. ХVІ, ХVІІ), от пречистена сива глина (т. г. 2 и 3) 
или от глина с пясък и сивочерен цвят (т. г. 3).  

тип V – сфероидна или биконична форма, с извит навън под ъгъл, скосен или 
хоризонтално срязан устиен ръб (cat. №№ 161-180; tabl. ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ), със сив цвят (т. 
г. 2 и 3) или сивочерен цвят и глина с пясък (т. г. 4).   

тип VІ – сфероидна форма с извит навън, удебелен устиен ръб с жлеб за капак (cat. 
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№№ 181-188; tabl. ХІХ), с различна по цвят и състав глина;  

тип VІІ – биконична форма с масивен, извит под остър или прав ъгъл устиен ръб с 
хоризонтална горна повърхност (cat. №№ 189-191; tabl. ХІХ, ХХ), със сиво- или светложълт 
цвят и сравнително добре пречистена глина (т. г. 4); 

тип VІІІ – питосовидни гърнета с издаден навън широк плосък устиен ръб, 
обикновено с врязан вълнисто-линеен орнамент по горната му повърхност (cat. №№ 192, 
193; tabl. ХХ), с оранжев цвят (т. г. 5).  

4.3.5. Долии 
Разграничени са два типа долии:  
тип І – голям дебелостенен съд с широк, Т-образен устиен ръб с хоризонтална горна 

повърхност, върху която е нанесен врязан вълнисто-линеен орнамент (cat. № 194; tabl. ХХ);  
тип ІІ – дебелостенен съд с триъгълен в сечение, еднакво издаден навътре и навън 

устиен ръб с хоризонтална горна повърхност (cat. № 195; tabl. ХХ), от сива пречистена 
глина (т. г. 2).  

4.3.6. Цедки 
Разпознат е един тип (тип І): полусферична форма със слабо извит към 

вътрешността на съда заоблен устиен ръб, с пояс от хоризонтални бразди под устието (cat. 
№№ 196-197; tabl. ХХ) от сива глина с редки включения (т. г. 2).  

4.3.7. Varia 
Тук е един цилиндричен съд с дъговидни дръжки (cat. № 197а). 
4.3.8. Капаци 
Разграничени са четири типа капаци:  
тип І – конична форма с Т-образен хоризонтален или скосен ръб (cat. №№ 198-200; 

tabl. ХХ), от сивожълта или оранжева глина (т. г. 4 и 5);  

тип ІІ – конична форма с триъгълен в сечение, скосен навътре ръб (cat. № 201; tabl. 
ХХІ), от оранжева глина (т. г. 5);  

тип ІІІ – конична форма с удебелен, слабо извит навътре ръб с хоризонтална долна 
повърхност (cat. № 202; tabl. ХХІ), от оранжева глина (т. г. 5);  

тип ІV – полусферична форма с полукръгъл в сечение ръб, с хоризонтална долна 
повърхност, издаден навън и навътре (cat. №№ 203, 204; tabl. ХХ), от сивочерна глина (т. г. 
3).  

4.3.9. Амфори 
Установени са осем типа амфори:  
тип І (cat. № 205; tabl. ХХІ) – сфероидно тяло с пояс от линейни или вълнисто-

линейни бразди, фуниевидна шия със заоблен устиен ръб, дъговидни дръжки, заоблено 
дъно с конично краче (Böttger, 1982, typ I.1; Keay, 1984, typ LXV; Кузманов, 1985, typ І);  

тип ІІ (cat. №№ 206, 207; tabl. ХХІ) – цилиндрично тяло, заоблено дъно, 
цилиндрична шия със заоблен, леко извит навън пръстеновиден устиен ръб (Böttger, 1982, 
typ ІI.1; Keay, 1984, typ LІІІА; Кузманов, 1985, typ ХІV); 

тип ІІІ (cat. № 208; tabl. ХХІ) – конично тяло, къса, разширена към плещите шия, 
лентовиден устиен ръб (Böttger, 1982, typ I.6; Кузманов, 1985, typ Х);  
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тип ІV (cat. №№ 209, 210; tabl. ХХІ) – удължено гладко цилиндрично или 
конусовидно тяло, фуниевидна шия с клюновиден или остропрофилиран устиен ръб 
(Böttger, 1982, typ IІІ.3; Keay, 1984, typ XXVC; Кузманов, 1985, typ VІІІ);  

тип V (cat. № 211; tabl. ХХІ) – цилиндрично тяло, фуниевидна шия, заоблен устиен 
ръб (Keay, 1984, typ ІІІВ);  

тип VІ (cat. № 212; tabl. ХХІ) – тръбовидно, дебелостенно тяло, широка 
цилиндрична шия, масивен устиен ръб (Böttger, 1982, typ IІІ.1; Кузманов, 1985, typ ХV);  

тип VІІ (cat. № 213; tabl. ХХІ) – овално или крушовидно тяло, разширена към 
плещите шия, извит навън устиен ръб (Böttger, 1982, typ IІ.2);  

тип VІІІ (№№ 214, 215; tabl. ХХІ) – фуниевидна шия, заоблен устиен ръб. 
4.4. Характеристика на керамичния комплекс 
Домашната керамика от Gradishteto е представена почти изцяло от 

съдове без повърхностно покритие. В това отношение комплексът тук е 
сравним с този от Nicopolis ad Istrum (за периода 450-600 г.) и от укрепените 
селища при с. Садовец. 

Сивата излъскана керамика е представена слабо в Gradishteto. 
Процентният ѝ състав (0,7% от целия комплекс) кореспондира с този от 
Nicopolis ad Istrum (2 %) и видимо отстъпва от този за комплекса от Садовец. 

По отношение на репертоара керамичният комплекс на Gradishteto е със 
сравнително слабо диференциране, особено в групата на трапезната керамика, 
където практически отсъстват форми на подноси, паници и (почти) на чаши. 
Сходни са комплексите от Castra Martis и Садовец. 

В Gradishteto почти отсъства вносна червенолакова керамика. Същата е 
ситуацията в ранновизантийския Nicopolis ad Istrum и в укрепените селища 
при Садовец. Очевидно вносът, проникващ от изток по Долния Дунав, е бил 
задържан в крайбрежните центрове (например в Iatrus, в периоди “C” и “D” 
има немалко паници от типове І и ІІ от групата Late Roman C Ware) и е бил 
недостатъчен за реекспорт от тях към селищата от вътрешността на 
долнодунавските провинции. 

При транспортната керамика от Gradishteto категорично преобладават т. 
нар. “гребенчати” амфори Keay LXV (тип І), следвани от цилиндричните 
амфори Keay LIIIA (тип ІІ) и амфорите тип “спатейон” Keay XXV C (тип ІV). 
Почти всички форми са представени в Iatrus, в периоди “C” и “D”, и в 
Nicopolis ad Istrum за периода 450-600 г., откъдето най-вероятно са 
достигнали Gradishteto във вид на реекспорт. 

Съотношението между трапезната, кухненската и транспортната 
керамика от Gradishteto е проследено за двете фази на първия и за втория му 
период въз основа на фрагменти от ненакърнени стратиграфски контексти 
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(tabl. ІІ). Докато разликите между двете фази на първия период са малки, то 
спадането на процента на трапезната и транспортната керамика, респективно 
– нарастването на дела на кухненската керамика, през втория период е 
значително (виж и tabl. ІV). Подобна тенденция, но само по отношение на 
трапезната и кухненска керамика, се наблюдава в комплекса на Iatrus от 
периоди “C” и “D”.  

Средните стойности на съотношението между трите разглеждани групи 
от Gradishteto, извлечени от компрометирани стратиграфски контексти (tabl. 
ІІІ), показват процентно разпределение, което е най-близко до това от 
началната фаза на първия му период. 

Съдовете от технологична група 1 със своята дебелостенност, груба 
фактура на глината и неравна външна повърхност ясно се отделят от 
останалия комплекс. С голяма доза вероятност те могат да се определят като 
продукция на местно керамично ателие, произвеждащо основно гърнета тип 
ІІІ и (съвсем ограничено) купи типове І-ІІ, и функциониращо най-активно в 
границите на V в. – през двете на фази на първия период на Gradishteto. 
Ограниченият репертоар на местното ателие заимства форми, разпространени 
в първата половина на V в. в широк ареал – основно Moesia Inferior (Iatrus, 
Novae, Садовец), но също така Dacia Ripensis (Castra Martis) и Thracia 
(Караново).  

Комплексът на домашна керамика от Gradishteto, съдържащ 23 форми 
трапезни и кухненски съдове, е най-близък до този от Садовец (15 общи 
форми с Gradishteto) и Iatrus, периоди “C” и “D” (13 общи форми с 
Gradishteto). Сравнителният анализ на тези три комплекса оформя общата 
характеристика на домашната керамика, употребявана в укрепените селища в 
провинция Moesia Inferior в периода между началото на V и 80-те години на 
VІ в. 

Част 5. Находки от кост и рог от Градището (Павлина Владкова) 
5.1. Методика на изследване 

При българо-британските разкопки на Gradishteto са открити 111 
находки от кост и рог. Класификацията им е според тяхното функционалното 
предназначение. В отделни групи са включени предметите, свързани с 
въоръжението и снаряжението, с домашните занаяти, гребените и амулетите. 
В обща група са обединени няколко различни по вид находки, които са 
единични екземпляри. В обща група са и находките с неизяснено 
предназначение (фрагменти с малки размери). При възможност във всяка 
група, освен отделни типове, са разграничени и варианти. Датирането на 
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предметите се основава на данните за контекстите, в които са открити. При 
анализите са използвани аналогии от широк ареал. Каталожните описания 
следват текста за всяка една група. 

5.2. Класификация, типология и каталог 
5.2.1. Предмети, свързани с въоръжението и снаряжението 
Находките не са многобройни – части от рефлексен лък (cat. №№ 1-6, 

tabl. V/1-5), стрела (cat. № 7, tabl. V/6) и закопчалки на войнишки торбички 
(кат. № 8-10, tabl. VІ/1-2). Произхождат от сектори Е (cat. №№ 1, 5, 6, 7 и 8), F 
(cat. №№ 2, 3, 4 и 9) и К (cat. № 10).  

5.2.1.1. Пластини от рефлексен лък       
Те служат за заякчаването на дървената част на лъка и едновременно с 

това му придават по-красив вид. Апликирани са на ръкохватката (средни 
пластини) и на изхвърлящите рамена (крайни пластини).  

Според разстоянието, на което е направен прорезът – около 1,5-1,7 см, 
пластините от Gradishteto принадлежат към първа група по класификацията 
на Левина (Левина, 1996, 199) и показват влияние на варварските традиции 
върху културата на завареното население. Едната от пластините от 
северозападния сектор F се отнася към начална фаза на първия период (прибл. 
410-470 г.), а другата е от пласт с деструкции от втория период. Следователно 
този вид изделия са използвани в Gradishteto през цялото време на 
съществуването му.       

Досега от днешната българска територия няма публикувана средна част 
от рефлексен лък. Тази от Gradishteto (cat. № 1, tabl. V/1) е намерена заедно с 
монети, поради което датировката й е категорична – V в.  

5.2.1.2. Стрела  
Откритата стрела (cat. № 7, tabl. V/6) е от типа триръби. Тя е с прецизно 

оформени ръбове и фино шлифовани страници. Върхът е заострен. Датира се 
със сигурност в VІ в. Има паралели сред находките от Средна Азия и (по-
малко) Западна и Централна Европа.  

5.2.1.3. Закопчалки на войнишки торбички 
Закопчалките на войнишки торбички представляват пластини с 

елипсовидна форма, стеснени в средата (cat. № 8-10, tabl. VІ/1-2). Лицевата им 
повърхност е украсена с центрирани окръжности, двойни или тройни, 
разположени в комбинации, около отворите и в средата. Размерите на 
закопчалките показват, че и торбите са с различна големина, а еднотипната 
форма доказва еднакъв принцип на закопчаване.  

Не може да се направи разлика в начина на изработка, размерите, 
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формата и украсата на закопчалките от ІV в. и на тези от V или VІ в. 
Находките от Gradishteto обаче показват, че през V-VІ в. украсата на 
изделията по-често е съсредоточена около отворите, а врязванията са по-
плитки и по-фини. 

5.2.1.4. Kаталог. 
5.2.2. Предмети, свързани с домашните занаяти и бита 
Групата е представена от 27 изделия. От тях 13 са използвани при 

домашните занаяти предене и тъкане – прешлени за вретено (cat. №№ 11-15, 
tabl. VІ/3-5), цилиндри за хоризонтален тъкачен стан (cat. №№ 16-21, tabl. VІІ 
/1-8) и совалки (cat. № № 22, 23, tabl. VІІ/9-10).  

5.2.2.1. Прешлени  
Единични екземпляри са открити във всички проучвани сектори на 

Gradishteto (откритите глинени прешлени са значително повече). 
Разнообразието във формата не е голямо – конусовидни, с форма на пресечен 
конус и цилиндрични. Липсва украса. Само един екземпляр е изработен на 
струг и повърхността му е украсена с релефни плитки жлебове (cat. № 13, tabl. 
VІ/5). Прешлените са от еленов рог, какъвто е използван за този вид находки 
и при други обекти. 

5.2.2.2. Пособия за тъкачен стан 
Цилиндри за стан са открити в секторите D (cat. № 16, tabl. VІІ/1), E (cat. 

№ 20, tabl. VІІ/2) и F (cat. № № 17, 18, 19, 21, tabl. VІІІ/3-7). По-голямото 
количество предмети от този вид в сектор F може би се дължи на факта, че 
тук има данни за обработка на еленов рог, от какъвто са самите цилиндри. 
Височината им е около 5 см, а диаметърът – около 2 см. Височината на 
прореза е от 1,8 до 2,4 см над долната основа. Изрязаните с форма на 
паралелепипед пластини (tabl. VІІ/8) имат размерите на прореза. 

Цилиндрите за хоризонтален тъкачен стан могат да бъдат разграничени 
в два основни типа – цилиндри с правилна форма (cat. №№ 16, 17; tabl. VІІ/1, 
2) и цилиндри, при които е запазена формата на еленовия рог (cat. №№ 18-20; 
tabl. VІІ/3-7). Откритите екземпляри се отнасят към първия (предимно) и към 
втория период на Gradishteto. Това е свидетелство за устойчивостта на този 
вид пособия, използвани при тъкането.  

5.2.2.3. Совалки 
Совалки произхождат от секторите Е (cat. № 23, tabl. VІІ/10) и К (cat. № 

22, tabl. VІІ/9). Единият предмет е без украса, а повърхността на втория е 
богато декорирана с врязани центрирани окръжности. От литература такъв 
тип предмети от римската и ранновизантийската епохи не ми е познат, поради 
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което тяхното идентифициране е направено на базата на етнографски  
паралели.  

5.2.2.4. Четка 
От сектор Е произхожда част от четка (кат. № 24).  
5.2.2.5. Kаталог  
5.2.3. Дръжки  
От общо шест екземпляра, три са открити в сектор D (cat. №№ 26, 27, 

29, tabl. VІІІ/2, 3, 6) и по една дръжка произхожда от секторите Е (cat. № 30, 
tabl. VІІІ/8), F (cat. № 25, tabl. VІІІ/1) и К (cat. № 28, tabl. VІІІ/5). Находките от 
сигурни контексти принадлежат към първия период на Gradishteto и се 
датират в V в. Разграничени са два основни типа – големи дръжки от еленов 
рог с формата на суровината и къси дръжки с цилиндрична форма. 

5.2.3.4. Kаталог  
5.2.4. Гребени 
Гребените са най-многобройни от всички предмети от кост от 

Gradishteto – общо 32 фрагмента. От тях 11 произхождат от сектор D, като от 
тук са и най-добре запазените екземпляри. Следват секторите Е и F, където са 
намерени, съответно, 7 и 6 фрагмента, сектори G и К – с по 3 фрагмента, и 
сектор C  – с 2 фрагмента. Всички екземпляри се отнасят към групата на 
трипластинните двустранни гребени. 

Могат да се разграничат два типа според оформлението на страниците 
на средната пластина.  

5.2.4.1. Гребени с равно отрязани страници 
Към този тип принадлежат 5 гребена от сектор D (cat. №№ 36-40, tabl. 

ІХ/1-5), два от сектор F (cat. №№ 41, 42, tabl. ІХ/7, 8), един от сектор Е (cat. № 
43, tabl. ІХ/10) и един от сектор С (cat. № 44, tabl. ІХ/9). Само един екземпляр 
от тях е със зъбци, които и от двете страни имат еднаква гъстота (cat. № 40, 
tabl. ІХ/4). Всички останали са с редки от едната и гъсти зъбци от другата 
страна. Находките са от пластове както от V, така и от VІ в.  

5.2.4.2. Триделни двустранни гребени с профилирани страници на 
средната пластина (tabl. ІІІ)  

Запазени са фрагменти само от два екземпляра от този тип (cat. №№ 45, 
46, tabl. Х/1-2). Техните правоъгълни централни пластини са с профилирани 
къси страници. Крайните придържащи тесни пластини са били прихванати с 
метални нитчета. По размери не се различават от предходния тип. 

Изделията от българските земи не са от гробни комплекси и не може да 
се приеме, че предназначението им е свързано единствено с погребалния 
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обред, както смятат някои изследователи. Намират се както в гранични 
обекти, така и във вътрешността на провинциите, и не може се мисли, че са 
използвани от определен етнос. По-скоро става въпрос за мода. Доказателство 
за това са и екземплярите от Gradishteto при с. Дичин. 

5.2.4.3. Отделни пластини от гребени 
Останалите 21 фрагмента от гребени принадлежат на средни части от 

централната пластина (cat. №№ 47-61, tabl. Х/4-13) или са фрагменти 
придържащите пластини (cat. № 62-67, tabl. Х/14-17). 

5.2.4.4. Kаталог. 
5.2.5. Амулети  
Открити са общо 6 амулета – по два от секторите С, F и К. Принадлежат 

към два типа.  
5.2.5.1. Амулети – зъби на животни (tabl. І)  
Открити са два амулета от животински зъби (cat. №№ 68 и 69, tabl. ХІ/1, 

2). Те произхождат от контексти от VІ в.  
5.2.5.2. Амулети “Херкулесов кривак” (tabl. І) 
Наред с типичния представител на типа (cat. № 70, tabl. ХІ/3), сред 

откритите екземпляри могат да се разграничат още два варианта – с форма на 
пресечена пирамида (cat. №№ 71, 72, tabl. ХІ/4) и с форма, наподобяваща 
членестоного (cat. № 73, tabl. ХІ/5). Те имат същото символично значение. 
Отнасят се към първия период на Gradishteto.  

5.2.5.3. Kаталог.  
5.2.6. Varia 
В тази група са представени и описани 5 находки  – две пластини за 

обков, сглобка за мебел, накрайник и четириръба пластина (cat. №№ 74-78, 
tabl. XI/6-9). 

5.2.7. Безлични фрагменти 
В различни сектори са открити общо 12 броя дребни, неопределими 

пластини или фрагменти обработена кост. 
5.3. Производство на изделия от кост и рог 
5.3.1. Данните от Gradishteto 
При разкопките са открити рязани рогчета, недовършени предмети от 

еленов рог и отпадъци от същия материал, останали след срязването на рогата 
и отделянето на годната за употреба суровина (tabl. І, ІІ, ІV). Тези материали 
свидетелстват за производствена дейност. Те произхождат преди всичко от 
северозападния сектор F – 8 рязани рогчета, 4 полуфабриката и голямо 
количество отпадъчен материал. Половината от рогчетата и отпадъците са от 
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контекст (55097), принадлежащ към втората фаза на първия период в 
северозападния сектор F на Gradishteto (прибл. 470-490 г.). Повечето 
недовършени предмети – дръжка, прешлен и пластина, са от втория период 
(прибл. 540-580 г., според В. Динчев). Следователно налице са безспорни 
данни за производство на изделия от кост и рог през втората половина на V и 
през VІ в. Все пак следва да се уточнени, че през VІ в. занаятът не е 
практикуван особено интензивно.  

Остеологичните изследвания показват, че са използвани рога от червен 
елен, говедо и коза. От полуфабрикатите и размерите на срязаните еленови 
рога може да се заключи, че на място са правени дръжки, прешлени и 
цилиндърчета за хоризонтален тъкачен стан. За всички тях не се изискват 
особени умения, тъй като готовите изделия запазват естествената форма на 
рога. Работилницата не е локализирана, но се предполага, че е в близост до 
южния край на изследваното стълбище за западната крепостна стена на 
Gradishteto (ч. 3.2; виж и fig. 62 към ч. 1-3). Не са открити инструменти и 
пособия, използвани от занаятчията. Върху срязаната суровина личат следи от 
трион, от груба пила и нож. Съдейки по находките може да се приеме, че не 
става въпрос за голямо производство, предназначено за пазара, а за 
практикуването на домашен занаят. Вероятно наред с роговите, същият 
занаятчия е произвеждал в ограничено количество и дървени изделия. 

5.3.2. Данните от Moesia Inferior и другите провинции 
Представени са данни за известните работилниците за изделия от кост и 

рог от края на ІV-VІ в. в днешните български земи, а също и данни за 
работилници от това време от останалите имперски територии. 

5.3.3. Kаталог.  
5.4. Основни изводи 
Статистическият анализ на находките от кост и рог откроява 

северозападния сектор F (tabl. ІІ). Тук са открити 35,14 % от общото 
количество на предметите. Тук има данни и за производство (tabl. ІV) през 
втората фаза на първия период (прибл. 470-490 г.) и през втория период 
(прибл. 540-580 г.) на Gradishteto. Следват като количество находките от 
западния сектор Е – 27,92 %. Значително по-малко са находките от останалите 
изследвани сектори (tabl. ІІ). 

Най-голям е броят на откритите гребени (tabl. ІІ). Те са близо една трета 
от всички находки от кост – 29,72 %. От тях пък около една трета 
произхождат от южния сектор D (tabl. ІІІ) и то предимно от една сграда от 
втория период на Gradishteto. Гребените принадлежат само към един тип – 
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двустранни трипластинни. Няма данни да са произвеждани на място.  
В Gradishteto не са открити фрагменти от гребени с дъговидно извити 

дръжки, характерни за “варварските” заселници. При някои от другите групи 
предмети личи известно “варварско” влияние. Цилиндърчетата за 
хоризонтален тъкачен стан, както и изделията, свързани с въоръжението 
(пластини от рефлексни лъкове и закопчалки на кожени торбички), са 
обичайни находки в селищата от V-VІ в. в днешните българските земи. За 
някои от тях се предполага федератско население.  

Интересно е разпределението на откритите амулети по сектори (tabl. ІІ). 
Те се откриват в непосредствена близост до крепостните стени и порти (в 
сектори С и F) или върху улични трасета (в сектор К) и липсват като находки 
в сградите във вътрешността на Gradishteto. Това е поредно доказателство в 
подкрепа на мнението, че тези типове амулети са носени от военни лица.  

Няма съществени разлики във видовете, количеството и изработката на 
използваните изделия от кост и рог през двата основни периода на 
Gradishteto. В сравнение с други обекти от V-VІ в. в днешна България, 
материалите от кост и рог от Gradishteto не правят изключение, а 
потвърждават общите тенденции в развитието на този дял от материалната 
култура.  

 

Част 6. Стъклени съдове от Градището (Анастасия Чолакова) 
6.1. Състояние на материала и методика на изследване 
В настоящата публикация са обработени над 270 характерни фрагмента, 

които са поддават на определяне. От тях 119 са подбрани и каталогизирани. 
Само в отделни случаи е възможно да се възстанови цялостният профил на 
някои по-добре запазени съдове (кат. №№ 7, 9, 28, 71 и 97), без нито един да е 
напълно реставриран. Масовият характер на комплекса от стъкло позволява 
идентифициране и реконструкция на почти целия репертоар от форми. 
Преобладават фрагментите от натурално оцветено синьо-зелено стъкло (от 
съвсем бледи до по-наситени нюанси), свободно издухано, най-често 
неукрасено. В по-малка степен са застъпени фрагменти с по-изявен цвят 
(натурално цветно жълто-кафяво, зелено, тъмнозелено и допълнително 
оцветявано тъмносиньо) и обезцветеното стъкло, както и украсата в 
техниките на студената и горещата стъклообработка. Общата датировка на 
находките е V-VІ в. За находките от северозападния сектор на Градището се 
прилага възприетата от проучвателя му (виж ч. 1.4) периодизация и 
хронология. Датировките, посочени при отделните каталожни номера, се 
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отнасят за стратиграфските контексти, в които са намерени съответните 
фрагменти. 

Фрагментите са групирани според комплекс от критерии, свързани с 
морфологичните им особености (фрагменти от стени с декорация, от устия, 
дъна или дръжки), с техниката на изработката им (напр. равно шлифовани 
фрагменти от устия) и с формите на съответните съдове (напр. равно 
шлифовани фрагменти от устия на купи). В случаите, когато конкретен 
известен тип (Isings 111, Isings 116, конични лампи и т. н.) е възможно да бъде 
идентифициран с по-голяма серия, той е представен обособено в рамките на 
общата структура. 

6.2. Класификация, характеристика и каталог 

6.2.1. Група І – фрагменти от стени на съдове (кат. №№ 1-6, табл. І) 
Купи от натурално оцветено стъкло в различни нюанси с фино 

абразирана и гравирана украса. Върху един фрагмент (кат. № 1 от 410-470 г.) 
е запазена част от надпис и изображение – вероятна локална имитация на 
купите от вариант ІІ/1а. Други два малки фрагмента от вносни купи (кат. № 2 
от 470-490 г. и кат. № 3) имат фигурална и геометрична украса, нанесена с 
фино абазиране, което може би е основа за нанасяне на боя/позлата (?), но 
рисуваният орнамент върху съдовете не се е запазил. 

6.2.2. Група ІІ – фрагменти от устия на съдове 
6.2.2.1. Подгрупа ІІ/1 
Фрагменти с устийни ръбове, оформени чрез отрязване на стъклото и 

студена обработка – шлифоване, абразиране, заглаждане. 
Вариант ІІ/1а (кат. №№ 7-11, табл. ІІ) 
Фрагменти от импортни купи тип Isings 116 от натурално оцветено, 

светло синьо до зелено-синьо стъкло, прозрачно или полупрозрачно. 
Характерни за типа са отрязаният и шлифован устиен ръб и нанесените чрез 
шлифоване (wheel-cutting) по външната и вътрешната повърхност канелюри, 
линии и концентрични кръгове. По-особена е украсата на дълбоката купа (кат. 
№ 7 от 410-470 г.), състояща се от кръст върху дъното и изписан кръгово 
около него надпис [ΠΙΕ] Ζ[ΗΣ]Η[Σ], която има аналогии от Източното 
Средиземноморие.  

Вариант ІІ/1b (кат. №№ 12-21, табл. ІІІ) 
Фрагменти от чаши и купи (V в.), изработени от стъкло с наситен 

жълто-кафяв до зеленикав цвят, тънкостенни, с равно отрязан устиен ръб. 
Украсата им се състои от единични фино шлифовани хоризонтални линии и 
апликирани капки или орнамент от тъмносиньо стъкло. Повечето от 
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находките от Градището се отличават с не много прецизна изработка, 
вероятно от местни работилници. Има деформирани фрагменти 
(производствен брак ?). 

Вариант ІІ/1c (кат. №№ 22-25, табл. ІV) 
Фрагменти от устия на купи или чаши тип Isings 96а (V в. ?) от 

натурално оцветено тънко стъкло, почти безцветно. Устийнияг ръб е равно 
отрязан и само леко загладен чрез шлифоване. 

6.2.2.2. Подгрупа ІІ/2 
Устийни ръбове, оформени чрез заглаждане и заобляне на стъклото при 

вторично нагряване и най-често с употреба на понтия. 
Вариант ІІ/2а (кат. №№ 26-28, табл. V) 
Разлати купи със заоблен и удебелен устиен ръб (V в.), изработен чрез 

прегъване на стената на съда навън и вторично загряване, от натурално 
оцветено, прозрачно или полупрозрачно стъкло с лек жълтеникав оттенък. 
При повечето фрагменти устието е допълнително полирано или абразирано. 
Една купа (кат. № 28 от 410-470 г.) има небрежно нанесена украса от фино 
абразиране. Почти цялата ѝ повърхност е полирана. 

Вариант ІІ/2b (кат. №№ 29-39, табл. VІ) 
Устийни фрагменти от чашки или малки купички (V-VІ в.), които са 

заоблени чрез вторично нагряване на стъклото, изключително тънкостенни, 
изработени от стъкло с натурален цвят, най-често със силно иризация. 
Съдовете се реконструират като форми Isings 111, Isings 106 или други 
подобни. Повечето са изработени в локални работилници. 

Вариант ІІ/2c (кат. №№ 40-48, табл. VІІ) 
Фрагменти от устия на купи, чаши, лампи (V в.) със спираловидно 

апликирана нишка от синьо или тъмносиньо, полупрозрачно или непрозрачно 
стъкло. Съдовете са с разнообразно качество и вероятно с различен произход, 
но при повечето стъклото е силно иризирало и разрушено (местна изработка 
?). 

Вариант ІІ/2d ( кат. №№ 49-55, табл. VІІІ) 
Фрагменти от устия на купи и чаши (V в.), изработени от наситено 

зелено, прозрачно или полупрозрачно, сравнително дебелостенно стъкло с 
високо качество и прецизна изработка. Вариантът е импортна продукция, най-
вероятно достигнала до Градището в резултат на еднократно снабдяване, а не 
на регулярен и постоянен внос. 

6.2.3. Група ІІІ – фрагменти от дъна на съдове 
6.2.3.1. Подгрупа ІІІ/1 (кат. №№ 56, 57, табл. ІХ/1, 2) 
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Дъна с ниско пръстеновидно столче – съвсем спорадично представени в 
Градището. 

6.2.3.2. Подгрупа ІІІ/2 
Фрагменти от дъна с просто оформяне, като две изключения (кат. №№ 

64, 70) са включени тук поради характеристиките на стъклото. 
Вариант ІІІ/2а (кат. №№ 58-65, табл. ІХ/3, 5, 7, 9, 12-15) 
Фрагменти от конкавни дъна на съдове, изработени с помощта на 

понтия, от която е запазена следа. Принадлежат на купи и чаши, чиито форми 
са описани в група ІІ/2: от натурално оцветено светло стъкло, без украса, с 
абразиране или апликирани сини нишки (кат. №№ 58-60 от V в.); от зелено 
качествено стъкло (кат. №№ 62-64 от V в.); един фрагмент от жълто-кафяво 
стъкло (кат. № 61 от 470-490 г.). 

Вариант ІІІ/2b (кат. №№ 65-70, табл. ІХ, 4, 6, 8, 10, 11, 13) 
Фрагменти от конкавни дъна без следа от понтия, от съдове с равно 

отрязани устийни ръбове, загладени или шлифовани чрез студена обработка, 
описани в група ІІ/1: от натурално оцветено светло стъкло без украса (кат. 
№№ 65-67 – V в. ?); от жълто-кафяво стъкло с украса от шлифовани ивици и 
апликирани капки (кат. №№ 68-70 от V в.). 

6.2.3.3. Подгрупа ІІІ/3 (кат. №№ 71-90, табл. Х) 
Дъна от чаши с високо столче тип Isings 111. Това са най-

многобройните местни стъклени съдове – около 30% от стъклото в 
Градището. Има находки от контексти, датирани в V в., дори в ранната фаза 
на периода в северозападния сектор (кат. № 80 от 410-170 г.), но поне 
половината от фрагментите от подгрупа ІІІ/3 са сигурно датирани в VІ в. 
Чаши Isings 111 са почти единствените находки на стъкло в пластовете от VІ 
в., когато този тип е доминиращ. Повечето фрагменти са с кухина и сферично 
оформяне в столчето, изработено заедно с горната част на чашата, но има и 
изключения (кат. №№ 78, 86-89). Особеностите може би отразяват 
разпространение на изделия от няколко работилници или пък се дължат на 
хронологически разлики в рамките на периода V-VІ в., но със сигурност най-
широко застъпена е локалната продукция, която използва като суровина 
рециклирани фрагменти и има сходства с находки на Isings 111 от Мала Азия. 

6.2.4. Група V – лампи (кат. №№ 91-94, табл. ХІ/1-4) 
Идентифицират се само когато е запазена част от дъното (кат. №№ 91-

94 от V в.). Имат форма на обърнат конус, леко заоблени са в долната част и 
имат сферичен завършек, който е определящият белег и във всички случаи е 
със следа от отчупване от понтия. Лампите са изработени от различно стъкло 
(полупрозрачно, натурално оцветено с лек оттенък, безцветно, тъмнозелено с 
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много високо качество, със сферичен завършек от тъмносиньо стъкло), което 
е свидетелство за различни производства. 

6.2.5. Група ІV – фрагменти от дръжки на съдове (кат. №№ 95-100, табл. 
ХІ/5-10) 

Представени са само с 6 примера, които принадлежат на кани или 
бутилки (кат. №№ 95 и 96 от V в.; кат. № 97) и лампи или чаши Isings 111 
(кат. №№ 98-100). 

6.2.6. Група VІ – фрагменти от кани и флакони (кат. №№ 101-107, табл. 
ХІІ) 

Това също е малобройна група, в която някои съдове (кани ?) имат 
украса от апликирани нишки, докато други са без украса.  

6.2.7. Група VІІ – Varia (кат. №№ 108-115, табл. ХІІІ) 
Единични фрагменти от кобалтово синьо стъкло (кат. № 108; кат. № 109 

от V в.), синьо стъкло с мехурчета (кат. № 110), обезцветено стъкло (кат. № 
111 от 410-470 г.), а също и фрагменти, изработени чрез издухване в калъп 
(кат. № 112) и с украса от апликирани нишки от натурално оцветено стъкло 
(кат. №№ 113-115 от V-VІ в.). 

6.3. Локално стъклопроизводство ? (табл. ХІV) 
Няколко находки насочват към местно стъклопроизводство: късче 

суровинно стъкло (кат. № 116) с натурален светлосин цвят, който е 
аналогичен на съдове от периода 410-470 г.; отпадък от издухване на чаша от 
жълто-кафяво стъкло (кат. 118), който съгласно датировката на тази категория 
съдове също е от V в.; къс стопилка (кат. № 119), вероятно от преработка на 
стъклена маса; фрагмент от пръчка от жълтеникаво необработено стъкло (кат. 
№ 117), която евентуално би могла да се интерпретира като суровинно стъкло 
или заготовка. Няма директни данни за съществуването на работилница за 
стъклени изделия в селището, но находките показват, че населението му е 
познавало и самите производства (а не само готовата продукция), дори в 
случая да става дума само за събиране и обмен на суровина за преработка. 

6.4. Заключение 
Изследването на стъклото от Градището при с. Дичин представя 

разнообразието от масов материал, употребяван в ежедневието на 
обитателите му. В по-голямата си част този материал е местно регионално 
или локално производство, но има и вносна продукция. Въпреки че съдовете 
са силно фрагментирани, техният анализ и датираната им (в повечето случаи) 
стратиграфска позиция позволява идентифицирането на типовете, 
прецизирането на данните за хронологията и разпространението на 
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ранновизантийското стъкло в българските земи, и формулиране на някои по-
главни изводи.  

Разнообразието от форми, техники и материал не е голямо – 
констатация, присъща за масовата продукция през късноантичната епоха. 
Преобладават трапезни и отворени форми от натурално оцветено стъкло и в 
незначителна степен – затворени съдове като кани, бутилки, тоалетни 
съдчета. 

Датираните контексти от V в. показват, че през първия период на 
селището са използвани няколко категории стъкло, с различно качество, 
произход и технически характеристики, като възпроизвежданите 
типологически форми се повтарят. Познати са и изключения (луксозни съдове 
с украса и надписи), но количествено по-добре представени са съдове от 
жълто-кафяво стъкло, съдове с украса от апликирани сини нишки, съдове от 
наситено зелено стъкло, от натурално оцветено жълтеникаво стъкло. 
Комплексът от Дичин позволява някои от тези групи да бъдат 
идентифицирани за пръв път сред материалите от България. 

През VІ в. настъпва промяна в разпространението на типовете. Като 
основна и почти единствена форма се налагат чашите с високи столчета. 
Повечето от познатите в предишния период технологични групи не са 
застъпени. Това отразява изменения в общи тенденции на късноантичното 
стъклопроизводство, но в не малка степен се дължи и на промени в бита, 
икономическите възможности и връзки на обитателите на селището през 
последния период. 

Забелязват се някои специфики в разпространението на определени 
форми – например стъкло с дълбоко шлифоване и гравиране или лампи с 
издължено столче изцяло липсват в комплекса от Дичин, а са добре познати в 
близки обекти като Novae, Iatrus, Nicopolis ad Istrum. Обратната зависимост се 
наблюдава например за съдовете с апликирани нишки (вариант ІІ/с). Тези 
особености свидетелстват за различни пътища на снабдяване или пък за 
известна изолираност в рамките на локалните производства и характеризират 
икономически процеси от периода. 

Материалите от Gradishteto позволяват идентифициране на импортно 
суровинно стъкло и отпадъци от изработка на съдове, които не могат да 
докажат със сигурност съществуването на работилница в селището, но поне 
отразяват мобилността в разпространението на суровините и организацията 
на вторичните малки ателиета за изработване на стъклени изделия. 
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Част 7. Археоботанични и антракологични материали от 
Gradishteto (северозападен сектор) (Цветана Попова) 

7.1. Методика на изследване 
Археоботаничните и антракологичните материали, които се разглеждат 

в настоящата публикация, са извлечени от различни стратиграфски 
контексти, отнасящи се към двете фази на първия период (прибл. 410-470 г. 
и 470-490 г.) и към втория период (прибл. 540-580 г.) в северозападния 
сектор (area F) на Gradishteto, предимно в очертанията на изследваните тук 
сгради и съоръжения.  

За идентификацията на макроостанките е използван флотационният 
метод. Овъглените семена и зърна се определиха на базата на техните 
морфологични особености, като за целта бе използван микроскоп “Bosch”. 

Овъглената дървесина е определена с фотоничен микроскоп с 
рефлекция в Лабораторията по реставрация и консервация на Националния 
археологически институт в София.  

Сред пробите от Gradishteto са регистрирани 22 растителни и 7 
дървесни вида.  

7.2. Растителните останки 
Растителните останки включват житни (tabl. І-Х), бобови (tabl. І, ІІ, ІV, 

V), плевелни и плодни видове.  
7.2.1. Житни растения    

7.2.1.1. Triticum aestivo/durum (bread club/wheat) 
Тази пшеница е доминиращ вид в пробите (tabl. І-VІІ). Тя обикновено е 

с примеси от ечемик или ръж. 
7.2.1.2. Hordeum vulgare var. vulgare (hulled barley) и Hordeum vulgare 

var. nudum (naked barley) 
 Ечемикът присъства в почти всички изследвани сгради в area F (tabl. І-

VІ и VІІІ). Най-значително е количеството му в пробите от втората фаза на 
сграда FIII (tabl. ІV, VІІІ). Ечемикът, открит в Gradishteto, е hordeum 
hexasticum (barley hexasticum).  

7.2.1.3. Panicum miliaceum (millet) 
Просото също е сред предпочитаните видове (tabl. І-VІ, ІХ). Най-

значително е количеството му сред пластовете от двете фази на сграда FІІ 
(tabl. І и ІІ), от втората фаза на сграда  FІІІ (tabl. ІV) и от късната сграда  FVII 
(tabl. VІ). 

7.2.1.3. Secale cereale (rye)  
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И ръжта е добре представен вид (tabl. І-VІ, Х)4. Среща се като примес 
към останалите култури.  

7.2.1.4. Avena sativa (oat)  
В area F овесът отсъства през първата фаза и почти отсъства през 

втората фаза на първия период от V в. Неголямо, но все пак статистически 
забелижимо количество овес е открито в пробите от сграда F VІІ от VІ в. 
(tabl. VІ) 

7.2.1.5. Triticum monococcum (einkorn) и Triticum dicoccum (emmer) 
Тези пшеници са открити в много малки количества, като единични 

зърна в някои от пробите.  
7.2.1.6. Sorghum bicolor (sorgo) 
В проби от area F бяха намерени няколко зърна от сорго. Това е твърде 

интересно, тъй като на територията на България находките на сорго са 
изключителна рядкост. 

7.2.2. Варива (бобови растения) 
7.2.2.1. Lathyrus sativus/cicera (grass pea) 
Това растение е представено и в двата периода на Gradishteto, като в 

някои случаи броят и/или процентът на семената му са значителни с оглед на 
общото присъствие тук на бобовите култури – например в пробите от първата 
фаза на сграда FII, датирана в V в. (tabl. І), и от сграда FVI, датирана в VІ в. 
(tabl. V). 

7.2.2.2. Lens culinaris (леща) 
Лещата присъства по-значимо в двете фази на първия период – 

например в пробите от сграда FII (tabl. І и ІІ), и спорадично във втория 
период на Gradishteto. Откритите семена са с типичните дребни размери, 
характерни за Средиземноморския вид леща. 

7.2.2.3. Cicer arietinum (chik pea) 
Нахутът (или още леблебията) е сред познатите на обитателите на 

Gradishteto бобови растения. В северозападния сектор например по-голямо 
количество нахут има в пробите от втората фаза на сграда FIII (tabl. ІV). В 
повечето случаи обаче нахутът присъства само като единични зърна сред 
останалите бобови растения.  

7.2.2.4. Vicia faba (broad bean) 
Количеството на семена от бакла в Gradishteto не е голямо (tabl. І и V), 

                                                           
4 Освен в пробите от сигурни стратиграфски контексти (tabl. І-VІ и Х), не малко 

количество ръж е открито също и в проби от нарушени, компрометирани стратиграфски 
контексти. Те не са отразени в приложените тук таблици. 
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но все пак е достатъчно за регистрирането на тази бобова култура в 
земеделския поминък на неговите обитатели.  

7.2.2.5. Pisum sativum (pea) 
Грахът присъства в много малки количества в Gradishteto. Регистриран 

е само в няколко проби. 
7.2.2.6. Vicia ervilia (bitter vetch) 

Уровът не е сред предпочитаните бобови култури в Gradishteto. Среща 
се като смес заедно с граха, лещата и секирчето.  

7.2.3. Плевели 
При флотацията на пробите от Gradishteto се откриха различни 

плевели. 
7.2.3.1. Chenopodium album (лобода, бяла сладка трева) 

7.2.3.2. Centaurea cyanis  
7.2.3.3. Convonvulus arvensis  

7.2.3.4. Polygonum aviculare (knotgrass)  
7.2.3.5. Gallium apparine (goose grass).  
7.2.3.6. Rumex acetosella (козя брада) 

7.2.4. Плодни растения 
7.2.4.1. Vitis vinifera (лоза) 
Лозата е добре представена в археоботаничните проби от Gradishteto. 

Може да се предположи, че тя не само е била използвана, но и отглеждана в 
района.  

7.2.4.2. Ficus carrica (смокиня) 
Останки от изсушен плод на смокиня са открити в една от пробите от 

северозападния сектор на Gradishteto.  
7.3. Овъглената дървесина 

Общият брой овъглени дървесни фрагменти от пробите от северозападния 
сектор на Gradishteto при с. Дичин е 295. 

Установени са шест дървесни вида: quercus sp. (oak); pinus nigra 
(austrian pine); pinus sylvestris (scots pine); fraxinus sp. (ashl tree); corylus sp. 
(hazel); представители на pomoideae (розоцветни) – вероятно prunus (plum) 
или друго плодно дърво. Доминира дъбът. Интерес представляват 
фрагментите от черен бор, който днес не се среща в района.  

7.4. Основни изводи 
Количеството на растителните останки от двете фази от V в. в 

северозападния сектор на Gradishteto е многократно повече от аналогичното 
количеството от VІ в. тук (tabl. І-Х).  
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Безспорно доминиращи в археоботаничните проби от двата основни 
периода на Gradishteto, на северозападния му сектор в частност, са житните 
растения – bread club/wheat, ечемик от двата вида (голозърнест и плевест), 
просо и ръж (tabl. І-Х). С оглед на общото количество на откритите житни 
растения, пробите от втория период с пшеница и ечемик са нищожен процент 
(tabl. VІІ, VІІІ), т. е. може да се визира тенденция към редуциране на тези 
основни култури в местното земеделие през VІ в.  

Бобовите растения са имали определено присъствие в храната на местното 
население, като са били засявани основно grass pea, леща и, в по-малка 
степен, chick pea и broad bean (tabl. І, ІІ, ІV, V). Останалите варива като pea и 
bitter vetch са били използвани само като допълнение.  

В заключение може да се изтъкне, че в Gradishteto при с. Дичин са 
установени основните видове житни и бобови растения, отглеждани на 
Балканския полуостров още от дълбока древност. В Gradishteto са открити и 
два рядко срещани в днешна България вида – sorgo and chick pea, което 
предизвиква несъмнен интерес. 

 
Заключение (Венцислав Динчев) 
Gradishteto при с. Дичин е сред малкото известни засега укрепени обекти в 

пределите на Империята със сигурно установена поява в началото на V в. 
Това го прави ценен пример за съвременната ранновизантийската археология 
и историография изобщо. Резултатите от изследването му са от значение, 
разбира се, и за изясняването на регионалната специфика на сложното 
обществено развитие на долнодунавските имперски територии през V-VІ в. В 
заключението няма да резюмирам предходното изложение, а ще се спра по-
подробно на някои същностни въпроси от характеристиката на Gradishteto. 
Държа да обявя в аванс, че част от тях засега не могат да получат сигурни и 
еднозначни отговори.   

Солидната фортификация на Gradishteto, включваща една от най-ранните 
протейхизми на Балканите, свидетелства, че неговото възникване е по 
инициатива на имперската администрация. Това обаче не прави Gradishteto 
някакво особено изключение. Твърде вероятно е тук самото 
фортификационно строителство да е проектирано и ръководено от 
професионални, може би военни архитекти. Това също е стандартна практика, 
която впрочем не винаги е гарантирана срещу пропуски или дефекти. В 
нашия случай например има определена несъгласуваност в планирането и 
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изпълнението на отделните етапи на фортификационното строителство 
(излишните куртинни пиластри в участъците на крепостните стълбища), и на 
последвалото го застрояване на защитената площ (“погълнатите” от началния 
изравнителен пласт долни стълбищни стъпала и стенни лицеви замазки – ч. 
2.1). Тя не е причинила сериозни дефекти, но е довела до излишен разход на 
труд и средства. 

Интерпретацията на изцяло изследваните сгради от началото на V в. в 
северозападния сектор (ч. 3.1) и сходната жилищно-стопанска, домакинска 
интерпретация на повечето от останалите изследвани синхронни сгради 
позволяват да се твърди, че Gradishteto е основано като укрепено селище, а не 
като гарнизон на редовна военна част. Същевременно видът на тези сгради, 
доброто планиране на защитената площ по това време и наличието на оръжия 
сред находките от съответния пласт свидетелстват, че съответното население 
е с развита социална организация и с някакви военни или охранителни 
функции. Какво е това население и могат ли да се конкретизират неговите 
функции? 

Военнизираното население през ранновизантийската епоха на Балканите 
не е хомогенна група, но все пак възможностите относно статута и 
конкретните му ангажименти не са чак толкова много: наследниците на 
граничните войски (т. нар. limitanei) от ІV в., които през V-VІ в. вече не са 
редовна армия; новите “варварски” съюзници (т. нар. foederati) на Империята, 
които обикновено също са в граничните райони; местните охранителни 
милиции във вътрешните райони.  

Местоположението на Gradishteto при с. Дичин (fig. 1 към ч. 1-3) не 
изключва a priori нито една от тези възможности. Някои керамични находки 
стимулираха в хода на проучванията хипотезата за федератския и по-точно за 
готския произход на населението му през V в. (напр.: Poulter, 1999, 226; 
Динчев, 2002, 47; Poulter, 2007a, 379) След приключването на разкопките и 
цялостната обработка на материалите обаче тази хопотеза... си остава 
хипотеза, при това трудно доказуема. Оказа се например, че керамиката с 
възможен готски произход – т. нар. излъскана керамика, е под 1% от 
откритата битова керамика в северозападния сектор (ч. 4.4) и “less than 2 per 
cent” от керамиката във всички изследвани сектори като цяло (Swan, 2007, 
272). Колекцията от метални накити, включително фибули, и части от 
коланни гарнитури, открити в пластовете от първия период на Gradishteto, не 
е малка. В нея има разни образци, изработени в традициите на римското и 
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ранновизантийското ювелирство, но няма специфични готски екземпляри. 
Сходна е ситуацията и с изделията от кост и рог, открити при разкопките. При 
някои от тях има известно “варварско” влияние, което по-скоро е израз на 
модни тенденции, а не аргумент за непосредствено присъствие на един или 
друг етнос (ч. 5.2). Същевременно тук липсват характерни за готите и другите 
“варвари” предмети от кост и рог – например едностранните гребени с 
декорирани дръжки (ч. 5.4). Откритите фрагментирани стъклени съдове се 
вписват в известния от различни имперски области репертоар на съответното 
производство (ч. 6.2, 6.4), което по начало е неприсъщо на “варварските” 
народи.  

Изводът от изложените данни е, че няма достатъчно конкретни 
доказателства за присъствие или поне за значимо присъствие на готи сред 
населението на Gradishteto през V в. Друг е въпросът възможно ли е изобщо 
наличието на достатъчно надеждни критерии за етническа идентификация в 
този и в други подобни случаи предвид интензивните процеси на унификация, 
протичали в различни сфери от материалната култура на етнически 
разнородното население на граничните балкански провинции. Към момента 
отговорът на този въпрос е по-скоро “не”.  

В западния сектор E на Gradishteto са установени три сравнително големи 
правоъгълни сгради от първия му период с опорни вътрешни пиластри. В 
техните пластове са открити значителни количества овъглени зърнени храни. 
Вероятната им интерпретация като складове (horrea) породи хипотезата, че 
Gradishteto е основано като снабдителна база във вътрешността на Moesia 
Inferior. Тук е трябвало да се събират хранителни припаси от района, които 
след това да се препращат към укрепените пунктове по Дунавската граница 
(Poulter, 1999, 226; Poulter, 2002, 18; Poulter, 2007a, 378-379; Poulter, 2007b, 87, 
92-95). Тази хипотеза не е лишена от основания, но при обсъждането й редно 
да се отчетат всички възможни факти и съображения, които имат отношение 
към нея. Така, ако западният сектор наистина е бил само с “a series of 
storrerooms”(Poulter, 2007b, 87), то тази му специфика би следвало да проличи 
и от открития в него подвижен инвентар. Големи количества овъглени 
зърнени храни са открити обаче не само в този сектор, а и в изследваните 
сгради от V в. в останалите сектори на Gradishteto. В изследваните сгради, 
включително в предполагаемите складове в западния сектор, са намерени и 
значителен брой земеделски оръдия на труда, много фрагменти от кухненска 
битова керамика и други предмети от ежедневния бит. Внимание заслужават 
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също “remarkably similar” пропорции на костния материал от основните 
видове домашни животни (говеда, свине, овце и кози), открит в трите най-
изследвани сектора – западния сектор “Е”, северозападния сектор “F” и 
централния сектор “К”(Johnstone, 2007, 292).  

Не е невъзможно опорните пиластри, респективно – повдигнатите 
дървени подове, които наистина са характерни за складовете за зърнени 
храни, тук да са използвани и за сгради с друго предназначение. При една от 
трите споменати сгради например аргумент за друго или поне за не само 
складово предназначение е и самото й местоположение. Тя е непосредствено 
до изследваната кула на западната куртина, като излазът от кулата е директно 
в площта на сградата (Poulter, 2007b, 85, fig. 15). Ако последната е нормален 
horreum frumentarium, то достъпът и излазът до/от кулата би бил твърде 
усложнен и затруднен, и... в разрез с основните тактически правила за 
устройство и поддръжка на едно подобно фортификационно съоръжение. 
Тази сграда впрочем е издигната по-късно и, според приетата тук 
периодизация, би следвало да е от втората фаза на първия период на 
Gradishteto. Това също я изключва като аргумент в дискусията за неговото 
основаване.  

Gradishteto е отдалечено от синхронните главни пътища (cursus publicus), 
което е в разрез с изискванията за местоположението на една снабдителна 
база в системата на т. нар. annona militaris. Същевременно наличието на 
значителни складовe (horrea) е характерно и за останалите синхронни, 
съизмерими с Gradishteto укрепени центрове на Балканите (напр. Динчев, 
2006, 19-20). Повечето от тях впрочем са събирателни пунктове за земеделски 
провизии в съответните околности и защитата именно на провизиите е една 
от причините за масовото им разпространение през V-VІ в. 

Мисля, че изложените факти и съображения налагат една по-внимателна 
преценка и за тази хипотеза. Във всеки случай е ясно, че ако Gradishteto е 
било основано като снабдителна база за annona militaris, то същото е далеч от 
класическите примери за подобни обекти от предходните векове – например 
Arbeia през ІІІ – началото на ІV в. в Britannia (дн. South Shields, недалеч от 
Нюкясъл, Англия) (напр. Hodgson, 1999, 76-81, fig. 11-13) или Veldidena от ІV 
в. в Raetia (дн. Wilten, недалеч от Инсбрук, Австрия) (напр. Mackensen, 1999, 
236-237, fig. 7.26). 

В началото (ч. 1.2.) изтъкнах, че според К. Шкорпил и Д. Цончев появата 
на Gradishteto е във връзка с охраната на моста за главния водопровод на 
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Nicopolis ad Istrum (fig. 2 към ч. 1-3). Установената при българо-британските 
разкопки начална дата на Gradishteto – около 410 г. сл. Хр., постави в нова 
ситуация проблема за отношението му към водопровода. Значително по-
късната начална дата, както и преизползването на сегменти от каменния 
водопроводен канал като сполии в постройките и съоръженията, включително 
фортификационните, на Gradishteto (ч. 2.1, 3.1) логично насочиха към извода, 
че появата на последното е след изоставянето на водопровода (напр.: Poulter, 
2002, 18, Църов, 2002a, 38). Логиката в случая обаче е поставена на изпитание 
от... проучването на самия водопровод в рамките на съвместния ни проект.  

До десния бряг на р. Росица са разкрити останки на два кея (стъпки) от 
аркадната конструкция на водопроводния мост. За разлика от останалите 
изследвани, тези са с по-големи размери, като в градежа им са използвани 
много сполии, включително “каменни пейки с декоративни крака... и каменна 
полутръба от акведукта”. Ясно е, че са по-късни и че са свидетелство за 
сериозна реконструкция на моста (Църов, 2002а, 36; Църов, 2002b, 193). 
Засега обаче не са точно датирани. Фактът, че сред сполиите в тях е 
споменатата полутръба, не доказва категорично, но и не позволява да се 
отхвърля автоматично възможността да са синхронни с крепостното 
строителство на Gradishteto. Подобна възможност би означавала, че при 
реконструкцията на моста е подменена и конструкцията на водопроводния 
канал, в резултат на което каменните сегменти от по-ранния канал са станали 
ненужни.       

Подобна възможност – появата на Gradishteto да е заедно с последната 
основна реконструкция на водопровода, би реабилитирала мнението на К. 
Шкорпил и Д. Цончев. И при другия вариант – изоставянето на водпровода да 
е преди появата на Gradishteto, обаче едва ли мястото на последното в близост 
до водопроводния мост е случаен избор. Не мисля също, че близостта е 
търсена само заради преизползването на строителни материали. Мостът за 
водопровода, дори и в руинен вид, е улеснявал преминаването на р. Росица. 
Това е обуславяло необходимостта от съответен контрол и, струва ми се, е 
резонна причина за основаването тук на един укрепен пункт след размирните 
събития в последните десетилетия на ІV и първите години на V в. 

Ако за основаването на Gradishteto трябва да се посочи един водещ 
мотив, то аз съм склонен да подкрепя мнението, че този мотив е свързан с 
внушителния водопроводен мост – с последния етап от функционирането му 
като такъв или с използване му само като средство за по-лесно преминаване 
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на р. Росица. Същевременно веднъж основавано, Gradishteto става селищен 
център на район с радиус от поне няколко километра. Битието му на локален 
център поражда съответни административни и стопански функции по 
отношение на този район, включително превръщането му в пункт за 
съхранение на земеделската продукция от района и... в снабдителна база за 
гранични или други центрове при условие, че има излишък на земеделска 
продукция. 

Информацията за кратката втора фаза на първия основен период на 
Gradishteto (прибл. 470-490 г.) показва известен регрес в поддръжката на 
фортификационната система (ч. 2.2) и в качеството на строителството на 
възстановените сгради (ч. 3.2), но континюитетът спрямо предходната фаза е 
безусловен. Тази приемственост се онагледява и от движимите компоненти на 
материалната култура (ч. 4 – ч. 6). Пластовете от втората фаза, подобно на 
тези от началната фаза, също съдържат големи количества овъглени зърнени 
храни (ч. 7.2, 7.4; tabl. І-ІV, VІІ-Х към ч. 7). Всичко това предполага, че по 
отношение на състава и функциите на населението не са настъпили сериозни 
промени. След пожара, белязал края на втората фаза на първия период на 
Gradishteto, оцелелите (евентуално) представители на това население са го 
напуснали окончателно. 

 Възобновяването на живота върху възвишението след няколко 
десетилетия вече е ознаменувано със сериозни промени в почти всички 
аспекти на материалната култура. Фактът и начинът на блокиране на по-
ранните порти (ч. 2.2) поставят под въпрос ефективната подръжка на 
фортификационните съоръжения изобщо на Gradishteto през втория му 
период (прибл. 540-580 г.). Хаотичното разположение и видът на новите 
постройки във вътрешността (ч. 3.3) показват, че новото население е с по-
примитивна селищноустройствена и строителна култура. Това предполага и 
по-ниска степен на социална организация. По-ограниченият и по-груб като 
цяло репертоар на различните категории битови материали пък свидетелства 
за по-ограничени производствени и търговски възможности, и за по-нисък 
стандарт на потребление. Показателно в това отношение е например 
чувствителното спадане на процента на трапезната и транспортната битова 
керамика за сметка на прекомерното увеличаване на дела на грубата 
кухненска керамика през втория период (ч. 4.4; табл. ІІ и ІV към ч. 4; виж и 
Swan, 2007, 260-272). Сходна е ситуацията и при стъклените съдове. Тези от 
първия период са далеч по-разнообразни като форма и украса (ч. 6.2, 6.4).   
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Към момента точната етническа идентификация на населението на 
Gradishteto през VІ в. е неизпълнима задача поради причини, аналогични на 
изтъкнатите по-горе за населението му през V в. С оглед на материалната си 
култура, населението през втория период на Gradishteto се вписва напълно в 
дефиницията “гранично провинциално население на Балканите през VІ в.” 
Военни или охранителни функции, сходни с тези на местното население през 
V в., не са изключени и за новото население на Gradishteto в VІ в., но 
евентуалното им осъществяване ще да е било в друг организационен формат.  



„Св. София“ и Сердика. 
"Craft House Bulgaria", София, 2014, 131 стр. ISBN 978-954-92223-6-4. 

 
РЕЗЮМЕ 

Увод 
Въпреки големия интерес в литература засега няма общоприето мнение 

относно датата и причините за появата на сердикийската „Св. София“. Опит 
в тази насока е и настоящото изследване. Тъй като „Св. София“ се явява 
заключителен етап в развитието на един забележителен култов обект, то 
появата ѝ не би могла да се разглежда без връзка с предходните етапи в 
развитието му. Същото се отнася и за некропола – източния, главния 
некропол на Сердика, сред който е разположен и с който е обвързан 
функционално този обект (Abb. 1-6) 

Наред с критичния преглед на конкретната информация от 
проучванията на култовия обект и некропола, ще се опитам да поставя 
решението на поставените въпроси в един по-широк контекст, в който 
базиликата се схваща не само като впечатляващ архитектурен паметник, но и 
като индикатор за и израз на важни събития и процеси в развитието на 
Сердика. Този контекст, респ. – този аспект в характеристиката на „Св. 
София“, предполага включването на адекватна историческа и 
археологическа информация за развитието и съдбата на самия град през 
късната античност. Картината ще се допълни с данни за други синхронни 
обекти в близката и по-далечната околност. Ще се възползвам и от 
възможностите на сравнителния анализ, но не толкова с оглед на 
архитектурните особености на базиликата, които нееднократно са изтъквани, 
сравнявани и обяснявани. Водещи показатели в предстоящото по-нататък 
сравнение на нашата базилика с други култови сгради ще са: 1/ 
местоположението им; 2/ техният вид, разбиран като съвокупен показател за 
големина, конструкция и градеж. 

 
I. „Св. София“, по-ранните сгради под нея и главният некропол на 

Сердика. История и актуално състояние на проучванията. 
Първата достоверна информация за гробни съоръжения от некропола е 

обнародвана от братя Шкорпил през 1890 г. Първото проучване в 
очертанията на „Св. София“ е осъществево през 1893 г. (обнародвано през 
1896 г.) от В. Добруски. Първият по-сериозен опит за характеристика на 
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монументалната базилика предлага първото монографично изследване за нея 
на А. Протич от 1912 г. Авторът приема, че планът и особеностите в 
обемното устройство на „Св. София“ са повлияни от романската архитектура 
и обвързва появата ѝ с първите кръстоносни походи от XI-XII в.  

През 1913 г. е обнародвана книгата на Б. Филов, базирана вече и на 
данни от разкопки под негово ръководство. В развитието на обекта авторът 
разграничава три основни периода: 1/ еднокорабна църква с т.нар. долна 
мозайка; 2/базилика от елинистически тип с неизяснен напълно план, с т.нар. 
горна мозайка; 3/“Св. София“ – засводена базилика с купол, трансепт и 
нартекс, фланкиран от помещения с по две конхи (Abb. 3a), с изцяло тухлен 
градеж в суперструкция. Първата църква, определена като „цимитериална“, е 
отнесена към началото на управлението на Константин Велики. Водещ е 
стиловият анализ на мозайките ѝ. Втората църква се датира в началото на V 
в. Определящи в случая са находките под мозаечния ѝ под. Въз основа на 
архитектурен анализ и исторически съображения, монументалната базилика 
се отнася към VI в. В и непосредствено около „Св. София“ Б. Филов проучва 
и голям брой гробни съоръжения (Abb. 5). Скоро след неговите разкопките 
са осъществени – този път от Ю. Господинов, нови проучвания в площта на 
големия некропол. Открити са десетки нови гробни съоръжения, останки от 
сгради (Abb. 6), отделни находки. Откриването на значителен брой гробници 
със стенописна украса стимулира появата на първата българска научна 
монография за паметници на живописното изкуство – тази на Кр. Миятев за 
декоративната живопис на „Софийския некропол“ от 1925 г.  

 В края на 20-те години на XX в. в „Св. София“ е осъществена сериозна 
реставрация. Реставрационните дейности, както и преустройствата, 
предназначени да улеснят съвременното ползване на сградата, продължават 
с прекъсвания до края на века. Те са необходими, но при тях се заличават 
детайли от оригиналната конструкция, както и граници между оригиналния 
градеж и строителните намеси от по-късните периоди на сградата.  

В годините до края на Втората световна война изследователи като В. 
Иванова и С. Бобчев анализират архитектурнитe особености на „Св. София“ 
и изказват мнения относно датировката ѝ. Подобни анализи и мнения не 
липсват и през следващите десетилетия – например тези на Д. Василев, Н. 
Мавродинов, Н. Чанева-Дечевска, R. Krautheimer, R. Hoddinott, Sl. Ćurčić и 
др. Почти всички подкрепят датировка в VI в. Не може да се пропусне 
творчеството на Ст. Бояджиев – най-продуктивният изследовател на „Св. 
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София“ от втората половина на ХХ в. (Abb. 3в) В публикациите си той 
разграничава пет периода в развитието на култовия обект, респ. – пет 
последователно функциониращи църкви, изградени в границите на IV-V в. 
Полемичната страст и увлечението на Ст. Бояджиев към архитектурни 
интерпретации обаче нерядко имат за резултат твърде хипотетични 
конструкти, без достатъчно основания в реалните факти.  

През последните две десетилетия на миналия и в първите години на 
настоящия век в и около „Св. София“ са осъществени нови археологически 
проучвания. Те са дело основно на К. Шалганов. Освен нови гробни 
съоръжения (Abb. 5), той получава шанса да изследва и най-ранните останки 
на първата култова сграда, предшестващи полагането на т.нар. долна 
мозайка, при което са добити ценни данни за нейното предназначение и 
хронология. Важна информация, включително за хронологията на „Св. 
София“, предоставят и проучените от М. Иванов и Ю. Мешеков гробници 
пред западната фасада на базиликата (Abb. 5).  

 Интересът към „Св. София“ бележи пореден пик през последните 
години. През 2011 г. е обнародвана книгата на Г. Фингарова. Тя 
разграничава три основни периода в развитието на култовия обект. 
Характеристиките им са сходни с тези на Б. Филов, но са с различни 
хронологически определения, особено с оглед на „Св. София“. Според 
авторката, строителните и архитектурните особености, археологическата и 
епиграфската информация, и общите данни от изворите за историята на 
Балканите насочват към втората половина на VIII в. като най-вероятно време 
за появата на монументалната базилика. Тази книга предизвика вниманието 
на научната общност. В рецензиите си М. Иванов и E. Rizos привеждат 
различни аргументи срещу предложената от Г. Фингарова датировката на 
„Св. София“. Въз основа предимно на археологически данни, първият отнася 
появата ѝ към средата – втората половина на V в. (Ivanov 2012) 
Възприемайки археологическата интерпретацията на Г. Фингарова, вторият 
приема, че архитектурните особености на базиликата позволяват датирането 
ѝ в края на VI в. (Rizos 2013, 1015-1016) 

Споделям резервите към предложената от Г. Фингарова хронология. 
Археологическата ѝ аргументация не е съвсем коректна. Не е коректно и 
игнорирането на сходствата в плановете на „Св. София“ и други култови 
сгради от VI в. Паралелите относно вида на сводовете, архиволтите, слепите 
арки и други архитектурни особености са основно от две-три църкви, 
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построени или реконструирани през VIII или IX в. (Fingarova 2011, 145-149, 
153-154) Те не са излишни, но не са определящи за началната дата на „Св. 
София“, в която също има по-късни преустройства. Мога да се съглася с 
авторката, че предвид политическата обстановка на Балканите, появата на 
„Св. София“ в началото на VII в. би била абсурдна (ibidem, 152-153). Как 
обаче да се определи евентуалната ѝ поява през VIII в. при положение, че до 
момента в Сердика и в нейната околност не е установена нито една 
археологическа структура (постройка, съоръжение, боклучна яма дори) от 
VIII в.? Причините за това състояние са не само и не толкова в по-късното 
разрушаване на съответните останки и пластове, и/или в качеството на 
съвременните проучвания, а в промените в стандарта на градския живот и в 
начина на живот изобщо по това време. Резултатите от тези промени не 
кореспондират изобщо с монументалния изглед на „Св. София“.             

*  *  * 
Култовата сграда с т.нар. долна мозайка, включително евентуалната по-

ранна фаза във функционирането ѝ преди полагането на самата мозайка, 
може да се датира във втората половина на IV в. Тази сграда възниква и 
съществува сред функциониращ некропол, което предопределя и нейните 
функции (най-вероятно мартириум).  

Във функционирането на базиликата с т.нар. горна мозайка е възможно 
да има фаза или фази с някакви по-късни преустройства. В наличната 
информация, която в случая е предимно от Б. Филов, обаче няма достатъчно 
основания за разграничаването на две или повече отделни църкви за същия 
период. И тази сграда съществува сред действащ некропол, т.е. тя е 
гробищна църква. Функционирането ѝ може да се постави в границите на 
първата половина на V в.   

Актуалният към момента археологически terminus post quem за появата 
на „Св. София“ дават откритите до основата на западната ѝ фасада монети, 
отсечени в 425-450 г. Означава ли това, че изграждането на монументалната 
базилика трябва да се постави в или малко след средата на V в.? Засега ще 
припомня само, че terminus post quem – „дата, след която“, не е равнозначно 
на „дата, веднага след която“.  

Прегледът на известните публикации показва, че монети на 
императорите от втората половина на V в., вкл. на Анастасий (491-518), 
липсват засега не само от пространството под пода на „Св. София“, но и от 
цялата проучена площ на източния некропол на Сердика. За разлика от 
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подподовото пространство на „Св. София“, в площта на околния некропол, 
включително в непосредствена близост до базиликата, са открити монети от 
VI в., предимно на Юстиниан I (527-565) и Юстин II (565-578). Те индикират 
една засилена експлоатация на пространството около „Св. София“ към 
средата и в третата четвърт на VI в. Вероятно тя е включвала използването 
на некропола. Другата допустима активност тук е свързана със 
строителството и функционирането на самата базилика. Фактът, че под 
нейния под не са открити подобни монети, е косвено указание за 
изграждането ѝ през VI в.   

Основният архитектурен довод на тези, които датират „Св. София“ 
преди VI в. или в началото на VI в., е отсъствието в нея на триделен олтар, 
чиито странични отделения се интерпретират обикновено като протезис 
(πρόθεσις) и диаконикон (διακονικόν). Според доста изследователи, 
промените в литургията, довели до появата във византийските църкви на 
обособените пространства на протезиса и диаконикона, обаче са въведени 
след управлението на Юстиниан I. Същевременно триделният олтар не е 
съоръжение с ясно фиксирана хронологическа позиция. Наред с изтъкнатите 
съображения, в случая би следвало да се отчита и функционалната 
специфика на „Св. София“, т.е. вероятното отсъствие на литургична 
необходимост за усложняване на олтарното ѝ пространство.  

Детайлният архитектурен анализ на „Св. София“ не е сред целите на 
това изследване, но бих искал да обърна внимание на един въпрос, свързан с 
интерпретацията на помещенията, фланкиращи нартекса на базиликата (Abb. 
3а, 3в, 4). Известно е мнението, според което над тези помещения 
първоначално са се издигали „стълбищни кули“. Някои допускат, че „тези 
кули са имали и защитни функци“ (напр. Чанева-Дечевска 1999, 100, 293), а 
Ст. Бояджиев лансира дори хипотезата, че „Св. София“ е „укрепена 
базилика“, е „църква – крепост за защита на некропола“ (Бояджиев 1967, 24-
26; Бояджиев 2009, 32-34, 140). Наличието на фасадни кули е спорно. Дори 
да се допусне, че ги е имало, тяхното защитно предназначение не би могло 
да бъде друго, освен парирането на евентуални криминални попълзновения. 
Хипотезата за „Св. София“ като фортификационна структура, като църква-
крепост е категорично неприемлива. Достатъчно е да се обърне внимание на 
броя и вида на входовете и прозорците на базиликата (Филов 1913, табл. I-
VII, IX-XIV; вж. тук Abb. 3а, 3в, 4) за да се разбере, че тя не е сграда, 
пригодна за самостоятелна отбрана срещу действителна вражеска атака.   
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От значение за характеристиката на „Св. София“, вкл. за дискусията 
относно началната ѝ дата, са епиграфските паметници, открити в и около 
нея. Особен интерес предизвиква надписът ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ ΤΟΥ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ, установен високо в южната стена на трансепта. 
Изследователите, които датират „Св. София“ в V или VI в., го атрибуират 
към по-късно нейно преустройство. Изследователите, които датират „Св. 
София“ по-късно, третират този надпис като изначален и го използват като 
аргумент за предложените от тях датировки. Има и мнение, според което 
надписът се отнася към към управлението на Юстиниан I и се интерпретира 
като „прикрита възхвала“ на константинополския патриарх, като възвание „с 
антипапски контекст“ (Станев, Ждраков 2001, 20-23).  

От площта на източния некропол на Сердика, вкл. в непосредствената 
околност на „Св. София“ са открити немалък брой раннохристиянски гробни 
паметници с надписи на латински или гръцки език, а част от гробниците тук 
имат стенописна украса. Хронологията на надгробията и гробничните 
стенописи потвърждава функционирането на некропола през VI в.     

Не без значение за целта на настоящото изследване е и самото име на 
сердикийската базилика. Легендите и данните в изворите от XV-XVIII в. 
обвързват името и появата на базиликата предимно с дейността на 
Юстиниан I. В случая връзката с Юстиниановата едноименна „Велика 
църква“ е неизбежна. С освещаването си през 537 г. константинополската 
„Св. София“ се превръща в модел за християнските храмове не само и не 
толкова с труднопостижимата си архитектура, но като догматично 
въплащение на съюза между църквата и държавата, като догматично 
олицетворение („Света София“ = „Премъдрост Божия“) на духа на 
византийската цивилизация (Бакалов 2009, 66-70).  

Анализът на данните, аргументите и мненията, представени в тази 
глава, позволява да се заключи, че нашият храм се появява с името си при 
управлението на Юстиниан I, че това име е част от обяснението за 
монументалния му вид. 

 
II. Сердика и околността през късната античност.  
Последната четвърт на III и първата половина на IV в. са период на 

небивал просперитет за Сердика (Abb. 7-12), която е избрана за столица на 
новоучредената провинция Dacia mediterranea (или Inner Dacia). Към и след 
средата на IV в. тенденциите в развитието на града се променят в посока към 
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по-голям реализъм, към адекватност между ресурси, нужди и цели. Сердика 
обаче запазва значението си на водещ център в средищната зона на 
Балканите.   

За разлика от самия град, околността на Сердика е пострадала тежко от 
хунските рейдове през първата половина и особено през 40-те години на V в. 
Унищожени са редица вили и други обекти. Неспокойни са и десетилетията 
на втората половина на V в. Може да се допусне, че в резултат на 
опустошението от 40-те години на V в. и на събитията от следващите 
десетилетия е преустановено временно функционирането както на 
обсъждания култов обект (в случая – базиликата с т.нар. горна мозайка), така 
и на околния некропол (на секторите в най-издигнатата част на големия 
източен некропол на Сердика). Това е и най-вероятното обяснение за 
отсъствието тук на монети от втората половина на V в., вкл. на Анастасий 
(491-518).          

Според Прокопий, Сердика е сред градовете, чиито крепости били 
възстановени от Юстиниан I (Proc., De aedif., IV, 1). Днес почти всички 
изследователи са склонни да свържат с това сведение последния същински 
строителен период на градската крепост, включващ: външния удебеляващ 
пояс при куртините и при по-ранните ъглови и междинни кули на крепостта; 
новите кули при портите и по куртините; новоизградената околовръстна 
стена – т.нар. протейхизма, на около 20 м пред основната (Abb. 14-17б). 
Отличителна особеност както на външния пояс и кулите при основната 
крепостна стена, така и на външната стена на ранновизантийска Сердика е 
изцяло тухленият градеж (opus latericium) в суперструкция. 

Споделям мнението, че с оглед на Сердика сведението на Прокопий е 
достоверно и смятам, че организационното и ресурсното осигуряване на 
тухленото фортификационно строителство е предпоставката за изграждането 
и на „Св. София“. Склонен съм дори да допусна, че някои от особеностите в 
облика и оформлението на базиликата – строгият „романски“ изглед, 
отсъствието на данни за богата пластична украса и др. – се дължат на 
участие в нейното проектиране и изграждане на военни архитекти и 
строители. В тази насока на разсъждения си струва да се припомни и едно 
друго сведение на Прокопий за продължителното пребиваване в Сердика 
към 550 г. на значителен експедиционен корпус начело с пълководеца 
Герман – братовчед на Юстиниан I (Proc., De bello Gothico VII).  
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Базиликата „Св. София“ и споменатите фортификационни съоръжения, 
които вероятно са градени по едно и също време или в близка 
хронологическа последователност, са: 1/ най-значимите архитектурни 
творения на ранновизантийска Сердика; 2/ сред най-значимите примери за 
приложението на скъпия тухлен градеж на Балканите и в пределите на 
Империата изобщо. Предвид мащаба им е очевидно, че тяхната поява не би 
била възможна без подкрепата на централната имперска администрация.  

 
III. „Св. София“ и култовите сгради extra muros на Балканите през 

късната античност.  
Първата част от тази глава представлява преглед на основни данни за 

известни християнски култови сгради extra muros от Балканите – от 
късноантичните диоцези Dacia, Macedonia и Thracia (Abb. 18-22). 

Сердикийската „Св. София“ отстои на около 550 м източно от градската 
крепост и е с отличително местоположение, върху доминиращо в околността 
възвишение (Abb. 23). Външната дължина на базиликата по надлъжната ѝ ос 
е към 49,25 м, а максималната ѝ дължина – с издадените пред западната 
фасада конхи на страничните помещения към нартекса, е към 51,15 м. 
Стандартната външна широчина на базиликата е към 24,10 м. Широчината ѝ 
при трансепта, т.е. дължината на последния е около 26,50 м. Максималната 
широчина на базиликата в западната ѝ част е към 33,80 м (Abb. 3a, 3в, 4). 
Височината на трансепта е 12 м, на централния кораб – 16,10 м, а на купола – 
19,75 м. Диаметърът на купола е 9,00 м. Масивните основи на базиликата 
достигат дълбочина от 4 м. Дебелината на тухлените ѝ стени в 
суперструкция е от 1,60 до 1,90 м. Дебелината на стилобатите в наоса е 
почти 2 м, а размерите на кръстатите пилони върху тях – по 1,96 х 1,62 м. 

С откритото местоположение, внушителните размери, конструкцията, 
градежа и монументалния си вид, „Св. София“ е особено явление в култовата 
архитектура и в топографията на култовите обекти на Балканите през 
късната античност. Сравнението с късноантичните култови сгради extra 
muros, в частност с новоизградените такива през VI в., откроява 
сердикийската „Св. София“ като паметник почти без конкуренти относно 
мащаба и вида си в континенталната територия на Балканския полуостров. 

Пример за впечатленията от вида и местоположението на нашата 
базилика дава Петър Богдан Бакшич в средата на XVII в., т.е. единадесет 
века след съграждането ѝ: „Построен е този храм на Св. София върху едно 
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издигнато място, когато се преминава планината Хемус, веднага се вижда 
споменатата църква, въпреки че до нея има 20 мили открито поле“ (по 
Димитров 2001, 150). Предвид липсата на собствена фортификационна 
защита и с оглед на географската позиция на района – по-близо до 
дунавската имперска граница отколкото до егейското крайбрежие, мисля, че 
не ще е пресилено „Св. София“ да се определи като проява на политическо и 
идеологическо предизвикателство в динамичната история на Балканите през 
VI в. Кои са причините, обусловили появата ѝ? Следва да призная, че този 
въпрос бе основният „дразнител“ за настоящото изследване.  

 
IV. Сердика, Iustiniana prima и причините за появата на 

сердикийската „Св. София“. 
 „Св. София“ наследява функции по обслужването на некропола, сред 

който се намира, но само тези функци не предполагат подобна 
монументалност. Вероятно „Св. София“ наследява или придобива с появата 
си и функции, свързани с почитането на местни мъченици за Христовата 
вяра от времето до 313 г. и/или на заслужили водачи на местната църковна 
община след тази дата. Известният ръкопис Justiniani Vita, независимо от 
спорната му автентичност, онагледява тази възможност: базиликата се 
освещава чрез и се превръща в място за почит на свети мощи – в случая на 
местния епископ Домнион. Появата на „Св. София“ обаче не би била 
възможна без подкрепата на имперската администрация, начело на която е 
самият император. От какво е била мотивирана тази подкрепа? Justiniani Vita 
отново дава примерен отговор: Домнион е бил духовен наставник на 
Юстиниан I, т.е. мотивът е признателност от страна на императора. Не бих 
се наел да коментирам автентичността на въпросния ръкопис, но приемам, 
че той е правдоподобен като модел за обяснение на конкретния повод за 
изграждането на „Св. София“. Конкретният повод обаче не изчерпва, а само 
доближава до същинските причини за подобно строително начинание. Той е 
идеологически израз и удобна пресечна точка на интересите на местното 
гражданство и политическата воля на императора.  

Очевидно, „Св. София“ не е обикновена, поредна църква край един от 
градските центрове на Балканите. Тя е въплащение на определени, значими 
усилия и стремежи на местното гражданство, на местната църковна община, 
получили височайшата императорска благословия. Изхождайки от тази 
постановка смятам, че появата на сердикийската „Св. София“ има връзка с 
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изграждането на Justiniana Prima, идентифицирана днес с голяма вероятност 
с т.нар. Царичин град в района на Лебане, в днешна Южна Сърбия (Abb. 24).  

Iustiniana Prima е нов град, създаден от Юстиниан I в неговото родно 
място за увековечаване на императорската слава, но също така за столица на 
северната част на префектура Illyricum, вкл. на диоцеза Dacia (Abb. 25). 
Изглежда, че трайно настаняване тук на префекта на Illyricum не е имало, но 
учредяването на архиепископия е безспорен факт, потвърден и от 
археологическите проучвания. Новела от 535 г. подчинява на архиепископа 
на Iustiniana Prima епископите от провинциите в Северен Illyricum, вкл. от 
провинция Dacia mediterranea (Nov. Iust. XI). Тази йерархия е потвърдена с 
новела от 545 г. (Nov. Iust. CXXXI), а също и с разказа на Прокопий в De 
aedificiis (Proc., De aedif., IV, 1).    

До управлението на Юстиниан I (527-565) сердикийските епископи, 
като предстоятели на катедра в провинциална столица, са били митрополити, 
т.е. в привилегирована позиция. Известно е, че след края на IV в. 
епископската институция приема от отмиращите органи на старото полисно 
самоуправление функциите на защитник на градската автономия, че 
епископите почват да се възприемат от градското население като гаранция за 
запазване на определени административни и стопански привилегии или като 
средство и надежда за придобиване на такива. Тази обществена лидерска 
роля на епископите е насърчавана от имперското законодателство, вкл. от 
известния закон на Зенон от 480/481 г. (Cod. Iust., 1) Поради това промяната 
на статуквото при управлението на Юстиниан I със създаването на Iustiniana 
Prima, респ. – с предоставените права на нейния архиепископ, е в един или 
друг аспект, в една или друга степен, в ущърб на Сердика и нейните 
граждани. Нормално е да се очаква, че местният елит ще се опитва да запази 
позициите си и с основна роля в това начинание следва да е именно 
местният епископ. Защитата на сердикийската кауза предпоставя 
противопоставянето на местните църковни водачи на архиереите на 
Iustiniana Prima. В тази защита първите е трябвало да лавират и да определят 
своето поведение в контекста на сложните отношения между императора, 
папата и константинополския патриарх.  

В 549 г. сердикийският епископ Базилиск, начело на други епископи от 
диоцеза Dacia, влязъл в конфликт с архиепископа на Iustiniana Prima – в 
случая Бененат, с римския папа – в случая  Вигилий, и със самия Юстиниан I 
по повод на христологичен спор (Marc. Com. 516, 3). Този конфликт дава 
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повод да се изтъкне в съвременната литература водещата роля на Сердика в 
Северен Illyricum като опозиция на архиепископията в Iustiniana Prima 
(Pietri 1984, 53, 59). Припомням тук и предложеното тълкуване на надписа от 
трансепта на „Св. София“ като прикрита възхвала на константинополския 
патриарх, респ. – като надпис с антипапска насоченост, от времето на 
Юстиниан I. Все пак ясно е, че до кончината на този император в 565 г. 
откритото и трайно противопоставяне на архиепископа и папата не е било 
нито уместно, нито възможно. След това обаче ситуацията се променя и то 
добива видимост в изворите. С писмо от 594 г. папа Григорий I упреква 
сердикийския епископ Феликс в излишна гордост и неподчинение спрямо 
новия архиерей на Justiniana Prima (Gregorii I papae, Epistolae, V, 8). 
Свидетелство в тази насока е и сердикийският надпис от 580 г., в който 
предшественикът на Феликс – Леонтий, е титулуван като архиепископ 
(Венедиков 1958, 323-326). Писмото до Феликс и надписът за Леонтий 
всъщност доказват, че с благосклонното отношение на императорите след 
Юстиниан I, църковно-административната независимост спрямо Justiniana 
Prima е била de facto постигната. Малко по-късно, друго писмо на папа 
Григорий I от 601 г. с друг адресат подсказва и фактическия край на 
Юстиниановата архиепископия (Gregorii I papae, Epistolae, XI, 29).   

На пръв поглед тезата, че сердикийската „Св. София“ е издигната при 
управлението и със съдействието на Юстиниан I, не се съгласува с 
констатацията, че именно последният е причина за накърняването на 
интересите на сердикийското гражданство, вкл. на местната епископска 
катедра, чрез създаването на Justiniana Prima и учредяването на нейната 
архиепископия. Като умел държавник Юстиниан I обаче си е давал сметка, 
че фаворизирането на родния му град ще доведе до брожения и съпротива от 
страна на старите градски центрове на Северен Illyricum, и несъмнено се е 
опитал да ги предотврати или поне тушира. С особено значение в 
компенсаторната му политика е Сердика. Към този извод насочва анализът 
на известните извори. 

Основните документи за създаването на Justiniana Prima и нейната 
архиепископия се разминават относно провинциалната принадлежност на 
този център. Макар че не е пряко обозначителен, смисълът на текста на 
новела XI е ясен – към момента на издването ѝ в 535 г. Justiniana Prima е в 
пределите на провинция Dacia mediterranea (Nov. Iust. XI). Краткият пасаж 
за архиепископа на Justiniana Prima в новела CXXXI от 545 г. не може да се 
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тълкува надеждно в интересуващия ни аспект (Nov. Iust. CXXXI). За 
Прокопий обаче няма съмнение, че Justiniana Prima е в пределите на 
провинция Dardania (Proc., De aedif., IV, 1).  

Въпросът за датата на De aedificiis се обсъжда отдавна. Съгласно 
последната известна ми публикация по въпроса, тази дата не може да е по-
късна от 552/553 г., като се обръща внимание на факта, че в De aedificiis 
всъщност няма съобщения за строителни дейности, датиращи след 550/551 г. 
(Howard-Johnston 2000, 19-22) Следователно може да се приеме, че 550 г. е 
приемливо хронологическо съответствие за Прокопиевото уверение относно 
принадлежността на Justiniana Prima към провинция Dardania.  

Разликата в новела XI и De aedificiis относно провинциалната 
принадлежност на създадения от Юстиниан I град все още не е получила 
задоволително обяснение. Обикновено изследователите отдават, с оглед на 
техните предпочитания към идентификацията на Justiniana Prima, приоритет 
на един от цитираните извори, игнорирайки в някаква степен другия. Дори 
тогава, когато се допуска, че противоречието в тях е резултат от реална 
промяна на провинциалните граници, обяснението стига до констатацията, 
че подобна промяна „била характерна и за другите провинции“ (напр. Кочев 
1995, 163). 

Новела XI е законодателен акт и официалният ѝ характер прави 
безпредметен коментара за нейната достоверност. Що се отнася до De 
aedificiis и по-точно до посветената на Балканите глава IV на това 
съчинение, наличието на неточности и дори на грешки е неизбежно – тази 
глава съдържа списъци с много новоизградени или възстановени крепости и 
други обекти. Едва ли обаче Прокопий би сбъркал локализацията и 
провинциалната принадлежност на „родината на императора“, когото 
възхвалява със своето съчинение. Изводът е, че между 535 и 550 г. 
югозападният край на провинция Dacia mediterranea, където се е намирала 
Justiniana Prima, действително е присъединен към провинция Dardania. 
Вероятно съответното управленско решение не е взето непосредствено след 
издаването на новела XI – необходимо e време за преосмислянето и 
коригирането на нейните разпоредби. Поради това може да се допусне, че 
промяната в провинциалните граници е извършена в периода 540-550 г. 
(Abb. 24)   

Промяната в провинциалните граници ощетява териториално Dacia 
mediterranea, но способства за запазването на по-голяма автономия на 
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нейните градове и особено на нейната столица Сердика. Новелите от 535 и 
545 г. разпореждат върховенството на новата архиепископия, но не 
уточняват, че в отношенията, породени от това върховенство, има естествена 
градация. Епископските катедри в провинцията, в чиито предели е Justiniana 
Prima, ще са в пряко подчинение на нейния архиепископ. Митрополитът на 
провинцията, в чиито предели е Justiniana Prima, ще загуби привилегиите си, 
приравнен с останалите местни епископи, а неговият град ще бъде обезличен 
като провинциална столица. Това се е стремял да предотврати градският 
елит на Сердика начело с църковния си водач. Точно това е сполетяло Scupi 
– столицата на провинция Dardania, към която е придаден районът на 
Justiniana Prima (Abb. 24, 25). В изворите от и за VI в. няма данни за 
епископи на Scupi. След споменаването му като провинциална столица в 
527-528 г. (Hier., Synecd., 655, 8), този град изчезва изобщо от изворите. 
Неблагоприятен фактор са последствията от едно земетресение в 518 г., 
които Scupi изглежда не е успял да превъзмогне (напр. Микулчиќ 1999, 351-
352). Следва да се уточни, че по-късното му лишаване от статута на 
провинциална столица е попречило за неговото възстановяване.  

Решението за промяната на провинциалните граници, респ. – за 
запазването (всъщност за възстановяването след новелата от 535 г.) на 
митрополитскското достойнство на сердикийския епископ и на 
привилегирования статут на Сердика като провинциална столица, не може 
да бъде на друг, освен на Юстиниан I. От страна на императора, то е 
равносилно на частичен отказ от първоначалните му намерения за 
административното устройство на Северен Illyricum. Поради това 
постигането му не е бързо и безпроблемно. От страна на сердикийския елит 
– епископа, другите висши представители на градската църковна и светска 
администрация, по-заможните граждани – то сигурно е стимулирано с 
поредица от инициативи и постъпки, вкл. контакти и срещи с различни 
представители на имперската администрация и, може би, лично с 
императора. За Юстиниан I, който в случая коригира намеренията си в полза 
на сердикийци, това решение трябва да бъде представено като проява на 
височайшо благоволение с подобаващ тържествен вид. За гражданите на 
Сердика постигането на това решение се превръща в кауза, която ги 
сплотява и мотивира към активен обществен живот.  

Време е за заключителния извод на настоящото изследване: появата на 
„Св. София“ е свързана с отстояването на статута на Сердика като 
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провинциална столица и митрополитско седалище след новела XI от 535 г., е 
пряк резултат от решението на този казус до или към 550 г. Изграждането на 
базиликата е изисквало мобилизация на ресурси – както местни, така и 
външни, осигурени от имперската администрация и, може би, лично от 
Юстиниан I. За императора монументалната базилика дава възможност за 
проява на височайшо благоволение, за демонстрация на величието му като 
християнски „владетел на света“. Поради това е взаимствано и името на 
неговата „Велика църква“ в Константинопол. За гражданите на Сердика 
базиликата е символ за отстояването на тяхната кауза, на техните права, 
израз на престиж и основание за гордост.  

Строителството на сердикийската „Св. София“ вероятно е започнало с 
потвърждаването на привилегирования статут на града, което е между 535 и 
550 г. или по-скоро между 540 и 550 г. Тъй като видът на базиликата 
предполага по-дълъг във времето строителен процес, то датата на 
официалното ѝ освещаване би трябвало да е към, малко преди или малко 
след 550 г. Това предположение се съгласува с хронологическите изводи от 
анализа на археологическите данни и с историческите събития, представени 
в предходното изложение.  

 
Послеслов 
След кончината на Юстиниан I, сердикийската „Св. София“ е един от 

факторите, които дават самочувствие и решителност на местните църковни 
водачи да добият фактическа независимост спрямо архиепископията в 
Iustiniana prima и статут, подобен на нейния. В този смисъл тя е сред 
основанията например за титулуването на местния Леонтий като 
архиепископ в 580 г. Пълноценното функциониране на „Св. София“ обаче не 
продължило дълго. Съществената промяна в политическата обстановка на 
Балканите, включително в централната зона на полуострова, към и след края 
на 70-те години на VI в. със сигурност се е отразила негативно на 
използването и на състоянието изобщо на откритата и видима отдалеч 
монументална базилика. Освен това, по информацията от скорошни 
разкопки (Ivanov 2012, 102), катастрофално земетресение е засегнало Serdica 
и района в самия край на VI в. Бедите, сполетяли града и базиликата – 
символ на усилията за отстояване на неговата автономия, бележат по 
драстичен начин преждевременния край на една епоха, но не са епилог в 
съществуването нито на града, нито на базиликата.  
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В историята на града има нови периоди на подем, а също на стагнация и 
разруха. Естествено, през вековете той променя своя облик. Променя се и 
населението му. Но връзката с античното и късноантичното минало не 
изчезва безвъзвратно. С основни заслуги за това е „Св. София“. Ремонтирана 
нееднократно, с позицията и внушителния си силует тя запазва през цялото 
средновековие ореола на особена, на специална църква. За да се стигне до 
момента, вероятно към или малко след средата на XIV в., когато базиликата 
дава новото име на града – първо в предпочитанията и в съзнанието на 
гражданите и околното население, а след това и в официалните документи. 
Това име оцелява през османската епоха и на свой ред поддържа спомена за 
и интереса към базиликата, когато тя от църква е обърната в джамия. 
Действителните подробности около нейната поява постепенно избледняват, 
но тогава идват на помощ легендите. Това име носи градът и днес, вече като 
столица на съвременната ни държава. След всичко изложено в предходния 
текст за базиликата мисля, че това име задължава.  
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УВОД 
1. Цел, задачи, териториален и хронологически обхват на дисертацията 
Основната ни цел е изследването на поселищния живот през късната античност 

в днешните български земи върху основата преди всичко на археологическите данни, 
при използването на известните писмени извори и епиграфски паметници. 
Реализацията й ще постигнем чрез решаването на следните задачи: 

- критичен анализ на поселищната терминология и данните за поселищната 
организация в късноантичните извори за днешните български земи; 

- въвеждане на нова, адекватна на естеството на археоло-гическото познание 
методика на изследване; 

- обосноваване на критериите за обективна поселищна класи-фикация, 
определяне и разграничаване на основните форми на поселищен живот от късната 
античност у нас; 

- критичен анализ на наличната археологическа информация за отделните 
форми на поселищен живот от късната античност у нас (преглед на данните за 
съответните обекти); 

- характеристика за отделните форми на поселищен живот (вътрешна 
класификация и социално-икономическа интерпретация, основни етапи и тенденции 
в развитието, регионална специфика); 

- синтезирана характеристика за поселищния живот като отражение на 
политическата история и социално-икономическото развитие на днешните български 
земи през късната античност.  

В териториален аспект, дисертационният труд е ограничен съобразно 
съвременните граници на Република България. Условно от гледна точка на 
териториално-административното деление на Балканския полуостров през късната 
античност, това ограничение е неизбежно предвид невъзможността в рамките на едно 
изследване - дори и дисертация, да се анализира и системати-зира прецизно 
информацията за огромен брой късноантични обекти, отнасящи се към различни 
форми на поселищен живот, за цялата територия на някогашните диоцези Тракия и 
Дакия.  

В хронолгически аспект, в дисертационния труд разглеждаме основно 
археологически обекти с регистрирана проява на живот от края на III до началото на 
VIIв. В световната историография е възприето в общи линии мнението, че 
управлението и реформите на имп. Диоклетиан (284 - 305г.), и началото на VIIв. - до 
управлението и реформите на имп. Ираклий (610 - 641г.), са, съответно, долната и 
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горната хронологическа граница на късната античност. От гледна точка на 
държавната организация, това е времето на системата на Домината. Сложното 
политическото и обществено-икономическото развитие на източната част на 
Империята през този период, обаче, е причина за наличието днес на различни 
дефиниции на последния в историографията. Така, наред с "късноантичен", 
респективно - "късна античност", за неговото означаване и характеризиране се 
използват още определенията "късноримски", "източноримски", "протовизантийски" 
и "ранно-византийски", респективно - термините "късноримска империя", 
"източноримска империя", "ранновизантийска империя" или "ранна Византия". 
Според някои изследователи, тези определения и термини са синонимни. Според 
други, само част от тях са приемливи за означаване на въпросния период. Нужно е, 
обаче, да се изтъкне, че всички те, включително "късноантичен" / "късна античност", 
не са били познати във времето, за което са използвани днес и, че са резултат на 
съвременна научна конвенция. Запазвайки "късноантичен" / "късна античност" като 
обща дефиниция и характеристика за визирания период, считаме за целесъобразно 
разграничаването в него на два основни етапа или епохи, а именно: късноримска 
императорска епоха (КРЕ), и ранновизантийска епоха (РВЕ). За граница между КРЕ и 
РВЕ приемаме управлението на имп. Теодосий I (379 - 395г.). 

Постигането на формулираните по-горе цел и задачи налага да се използват 
като база за сравнение характеристиките на различ-ните поселищни форми и на 
поселищния живот като цяло за предшестващата епоха. Повечето от известните у нас 
археологически обекти с регистрирано за КРЕ функциониране са възникнали именно 
преди края на IIIв. Поради това, във всяка глава, посветена на дадена поселищна 
форма, е наложително да представим по един или друг начин и характеристика на 
същата за предходния период от развитието на днешната ни територия - периода от 
установяването на римското владичество до края на IIIв. С оглед на общата 
политическа история, този период съвпада с ранноримската или римската 
императорска епоха - епохата на Принципата, а в изложението ще го наричаме 
накратко "римска епоха" (РЕ). 

В изследването си не сме предвидили отделна глава за късноантичните градски 
центрове у нас - за наследените от РЕ градове и за възникналите през КРЕ или РВЕ 
градове и центрове от градски тип. За всеки непредубеден изследовател е ясно, че 
детайлното разработване на въпросите за планировката, архитектурата, за 
устройството и развитието изобщо на един значителен късноантичен градски център, 
само по себе си е тема на дисертация. Отсъствието, обаче, на отделна част, посветена 
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спе-циално на градските центрове не означава, че изключваме въобще градската 
проблематика от обсега на настоящото изследване.  

2. Поселищна терминология и данните за поселищната организация в 
късноантичните извори за днешните българки земи. 

С редуцирането на градското самоуправление, още през КРЕ изчезват и 
различията в названията на градовете относно произхода, статута, вида и степента на 
предишната им автономия. Обявяването на дадено селище за град или основаване-то 
на нов град през РВЕ е в прерогативите единствено на върховния администратор на 
Империята - на императора. В законодателните актове, обаче, няма фиксиран 
регламент относно критериите и процедурата за обявяване на нов град. В изворите 
изобщо от РВЕ има конкретни описания и конкретни разпоредби за конкретни 
случаи, които също не дават основания да се предполага наличието на някаква строго 
регламентирана официална политика в това отношение. В съчиненията на 
ранновизантийските автори и в официалните становища на централната власт, 
регистрирани в законодателството, особено значение се отдава на ролята на църквата 
в градския живот. Съгласно известния закон на имп. Зенон от края на V в. всеки град 
трябва да има "на всяка цена отделен и собствен епископ". Свързването на 
епископската институция с административната организация на градския живот има 
определящо значение за характера и насоките на развитието на последната през РВЕ. 
По това време, обаче, епископите не винаги резидират в градовете, а епископиите - 
основните клетки в тери-ториално-административната организация на утвърдилото 
се вече като единствена религия християнство, не са само градски. Във връзка с 
увеличения брой на поселищните центрове у нас, отбелязани като градове в изворите 
от РВЕ - например, в Synecdemus-а на Хиерокъл, е налице една твърде интересна 
ситуация, която досега не е интерпретирана в историографията. В късноантичните 
провинции, включващи територии от днешна Северна България - Крайбражна Дакия, 
Долна Мизия и Малка Скития, броят на известните от изворите градове, 
включително и античните по произход, е по-голям от броя на същите в 
късноантичните провинции, включващи територии от днешна Южна България - 
Вътрешна Дакия, Тракия, Родопа и Хемимонт. Това съотношение се дължи преди 
всичко на значително по-големия брой нови "градове" - от РВЕ, отбелязани  в 
изворите и приети от съвременната историография като такива, за територията на 
север от Стара планина. При безспорно по-неблагоприятните политически условия за 
поселищния, включително и за градския живот в граничните провинции на север от 
Стара планина, тази ситуация е явен парадокс. Наличието й означава, че 



 4 

изискванията и критериите за градски статут не са били еднакви от двете страни на 
Стара планина. Тя е нагледен пример за липсата на единство в принципите на 
административната и поселищната организация, т.е. за известна несигурност и 
неяснота в тях. Подобни ситуации не са изолирано явление за РВЕ и могат да се 
установяват и за други, включително за други балкански територии на Империята. 

Късноантичната тенденция към "скъсяването" на дистан-цията между градовете 
и останалите селища не се проявява само чрез промените в градската форма на 
живот. Голямо значение през късната античност и особено през РВЕ добиват 
полуградските селища. Макар че не са непознато явление и през РЕ, когато наред с 
обикновените села се означават само като "vici", този вид или по-точно тези видове 
селища са по-характерни именно за късната античност, когато добиват идентичност 
и в поселищната терминология - "........................", ".....................", 
"................................." и т.н. С тези термини се означават преди всичко неукрепени 
селища. Изворите, обаче, в които те се срещат, се отнасят за източните провинции на 
Империята. В късноантичните извори за балканските провинции, в частност за 
днешните български земи тези термини не се използват. Единствено за познатият в 
"домашните" извори термин "................." се предполага, че с него понякога се 
означават по-значителни неукрепени селища. Случаите на подобна употреба на 
"................." се свеждат до два - три примера. В "домашните" късно-антични извори, 
наред с данните за градските центрове, които задължително са укрепени, има 
сведения и за многобройни укрепени обекти, наричани обикновено "castella", 
"......................", "........................." или с други термини с аналогично съдържание, а 
именно - "крепости", "укрепени места". Предвид усложнената политическа 
обстановка на Балканите през късната античност и особено през РВЕ, може да се 
приеме, че в изворите от това време с "крепости" тук се означават не само обособени, 
укрепени гарнизони на редовни военни части, но и укрепени селища.  

За разлика от терминологията за означаване на градските центрове и 
обособените военни гарнизони, която през РЕ е по-диференцирана и по-прецизна в 
сравнение с късната античност, употребата на термина "vicus" или ".............", показва 
развитие в обратна посока. През РЕ "vicus" е всяко селище без официално при-знат 
градски статут. През късната античност, когато значението на полуградските селища, 
неукрепени или укрепени, се увеличава и те добиват идентичност в поселищната 
терминоло-гия, с "vicus" и ".............." се означават преди всичко обикновените 
неукрепени села на свободно или зависимо селско население със земеделски или друг 
поминък.  
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Специфична поселищна форма през РЕ, но също през КРЕ и началото на РВЕ, 
са т. нар. "вили" - обособени центрове на частни или държавни поземлени имения. В 
писмените извори за днешните български земи и съседните териториии те се 
означават обикно-вено с термина "villa" / "villae". В съвременната историография, 
под влиянието на съчинения на римски автори от времето на Републиката и Ранната 
империя, се е утвърдил и разширеният термин "villa rustica" / "villae rusticae". В 
настоящето изследване също използваме този термин, но с уговорката, че с 
определението "селска" / "селски" акцентираме върху поселищната обособеност, а не 
върху стопанската характеристика и архитектурния облик, както е при Катон, Варон 
или Витрувий.   

 
Гл. I. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО ПОСЕЛИЩНО 

ИЗСЛЕДВАНЕ. 
I. 1. Основните понятия в поселищното изследване и конкретното им 

приложение - примерът с античните градове 
Сред основните понятия в поселищното изследване са "поселищна единица"  

и  "основна форма на поселищен живот". Основно, възлово дори понятие е и 
"поселищна структура". Поселищната структура е израз на качествена идентичност 
и общофункционалната същност на поселищната единица, предвид конкретните 
социално-икономически, политически, етно-културни и природни условия за 
поселищна реализация изобщо на дадено общество. Именно качествените, 
принципните сходства и отлики в структурата на отделните поселищни единици са 
причината за обединяването им в една или друга форма на поселищен живот и за 
разграничаването на основните форми на поселищен живот. Поселищната структура 
се състои от или включва отделни "структурни звена". Структурата на античният 
град от полисен тип, например, се състои от различни звена. Основното звено или 
ядрото на античния град е комплексът на обществения градски площад. Това е 
самият площад - агората / форумът, и обществе-ните сгради около него, свързани с 
градското самоуправление - булевтерионът / курията, гражданската базилика, храмът 
или храмовете и т.н. Комплексът на градския площад е еманация и символ на 
градското самоуправление, включително когато то е под формата на вътрешна 
автономия в границите на Римската империя.   

Основно понятие в поселищното изследване е и "простран-ствена схема". 
Структурата на дадена поселищна единица / дадена форма на поселищен живот, се 
материализира или реализира пространствено по определен начин, т.е., тя се 
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реализира чрез съответна пространствена схема. При най-развитата, градската форма 
на живот пространствената схема представлява всъщност градската планировка.  

I. 2. Основните критерии в поселищната класификация и основните форми на 
поселищен живот през РЕ, КРЕ и РВЕ в днешните български земи.  

Общата класификация на поселищните форми е резултат от комбинираното 
прилагане на няколко основни структуро-разгра-ничителни критерии. Те отразяват 
различията между поселищни-те структури по такива важни и общи показатели като 
начин на обитаването - постоянно или временно, като принцип на организа-цията на 
обитаването - със или без съвкупност от отделни домакинства, т.е. със или без 
домакинска субструктура, като значимост и мащаб на обитаването.  

Според начина на обитаването, поселищните структури, респективно - 
поселищните форми, се делят на две групи. Към първата група се отнасят тези с 
перманентно обитаване. Естествено е при едно по-развито общество, каквото е и 
късноан-тичното, тези поселищни форми да са определящи в поселищния му живот. 
За днешните български земи през късната античност те са именно основните форми 
на поселищен живот. Към втората група се отнасят поселищните форми с временно 
обитаване. Такава форма през късната античност са, например, укрепените убежища. 

Принципът на организацията на обитаването е най-обща характеристика на 
поселищните структури / поселищните форми, с оглед на тяхната функциионална 
същност. Основно значение в случая има структурното понятие и структурното звено 
"домакинство": жилището на едно семейство и, евентуално, стопанските или с 
друго нежилищно предназначение постройки и съоръжения, и дворното 
пространство, които заедно с жилището съставляват неразчленимо функционално 
единство. С "домакинска субструктура" означаваме съвкупността от обособени 
домакин-ства. Според принципа на организацията на обитаването, основните 
поселищни структури / основните поселищни форми се делят също на две групи. Към 
първата група се отнасят основните поселищни форми с домакинска субструктура, 
т.е. това са собствено селищата, включително и градските центрове. Към втората 
група се отнасят поселищните форми с перманентно обитаване, чиито структури не 
съдържат съвкупност от обособени домакинства. Наричаме ги общо специфични 
форми на поселищен живот. В днешните български земи такава поселищна форма 
през РЕ и късната античност са, например, villae rusticae. Като специфични форми на 
поселищен живот у нас през РЕ и късната античност можем да определим още 
изолираните по местоположение, перманентно обитавани култови обекти, 
крепостите и лагерите с чисто военни функции, както и несвързаните със селища 
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пътни станции.  
Важни обективни показатели за всички поселищни форми са тяхната значимост 

и техният мащаб. С "мащаб" визираме пространствените измерения и 
демографската величина на дадена поселищна единица, отразена в нейната площ и 
плътност на обитаване, а със "значимост" - нейната функционална характеристика, 
обусловена от определящите за обществения живот фактори. Структурните 
проявления на значимостта на обитаването са в две основни насоки: значимост, 
изразена в параметрите на иначе сходните структурни звена на сравняваните 
поселищни единици - брой, размери и капацитет, градеж и украса; значимост, 
изразена в наличието, респективно - в отсъствието, на определени структурни звена в 
сравняваните поселищни единици. Първият вид или група структурни проявления 
можем да означим като "значимост на параметрите", а вторият вид - като 
"значимост на структурата". В най-общи линии, според мащаба и значимостта на 
обитаването си, селищата се разделят на градски центрове, села и полуградски 
селища. С оглед темата на дисертацията, към последните можем да отнесем 
неукрепените полуградски викуси, характерни у нас предимно за РЕ и КРЕ, и част от 
укрепените селища, характерни преди всичко за РВЕ.  

I. 3. Главният класификационен проблем за РЕ и КРЕ в днешните български 
земи - разграничаването на селските от полуградските викуси. 

 Както изтъкнахме, в изворите, а и в историографията за РЕ и КРЕ в днешните 
български земи с "викус" ("vicus") или с гръцкия му еквивалент ("...........") се 
означават всички видове селища с открити, незащитени структури, без официално 
признат градски статут. Това са обикновените села на свободно или зависимо 
население със земеделски или друг поминък, неукрепените селища на военизирано 
население - ветерани или федерати, крайлагерните цивилни селища, селищата - 
центрове на административно обособени селски райони и територии, неградските 
тържища, неградските селища, свързани с пътни станции, курортните селища. Тези 
селища се различават по административната си уредба, по икономическата си 
характеристика и специфичните си функции или по социалното положение на 
тяхното население. Те се различават в поселищните си структури и в поселищните си 
характеристики изобщо. Така например, крайлагерните цивилни селища не могат да 
се третират като обособени поселищни единици, т. е., в поселищен аспект те не могат 
да се разглеждат отделно от самите лагери, до които се намират. Предвид наличието 
или отсъствието на градски и други специфични компоненти в структурите си, и 
предвид разликите в мащаба си, останалите селища могат да се обединят в двете 
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именно основни поселищни форми - села, или селски викуси, и неукрепени 
полуградски селища, или полуградски викуси. Последните, независимо че между  тях 
също има различия в един или друг, включително в структурен аспект, могат да се 
обединят в обща поселищна форма и, същевременно, да се обособят по отношение на 
селата. 

Обосновано по принцип, разграничаването на селските от полуградските 
викуси, обаче, не винаги е лесно осъществимо в конкретните случаи. Наред с 
недостатъчната проученост на отделните обекти, причината за това е, че в 
структурите както на полуградските, така и на селските викуси няма следване на 
строго определен еталон, а съществуват варианти и разновиднос-ти с определена 
градация в рамките на съответната форма на поселищен живот. Ситуацията, при 
която даден значителен селски викус с проспериращо развитие прераства в 
полуградско селище, е съвсем реална и не е била непозната през РЕ и КРЕ в 
днешните български земи. В този смисъл, границата между селото и неукрепе-ното 
полуградско селище не е строго фиксирана, а сигурното определяне на дадено 
селище като значителен селски викус или като полуградски викус предполага 
наличието на цялостна представа за съответната поселищна структура.  

 През РВЕ неукрепените полуградски селища у нас са без переспектива като 
такива. Те не изчезват тотално от днешната българска територия, но вече не са 
основна, а само регионална поселищна форма.   

I. 4. Главният класификационен проблем за РВЕ в днешните български земи - 
разграничаването на градските центрове от укрепените селища.  

През РВЕ във всички поселищни форми у нас настъпват важни промени. 
Засиленото значение на фортификацията, пряко или косвено - примерно чрез 
местоположението на неукрепените села, не е единствената такава. Особено 
изразителни са промените при градските центрове. Споменатото намаляване на 
дистанцията между градските центрове и останалите селища в юридико-
административен, социално-икономически и културен аспект - процес, който някои 
историци определят като "аграризация на градовете", има и съществени, собствено 
поселищни измерения. Старите градски центрове у нас, със статут на такива още от 
РЕ, през РВЕ търпят структурна трансформация, която в една или друга степен засяга 
всички по-важни звена на античната им структура. При общата промяна в същността 
и при понижения като цяло стандарт на градската форма на живот, античните по 
произход градове у нас, обаче, запазват значението си на първостепенни 
административни, стопански и поселищни центрове през РВЕ. Възникналите през 
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РВЕ нови градски центрове са обикновено с локално административно значение 
както по отношение на управлението на провинциите и диоцезите, така и с оглед на 
"тежестта" на техните епископи в църковната организация на същите. В сравнение с 
античните по произход градове, те обикновено са с по-малък демографски и 
стопански потенциал. Същевременно, новите градове и центрове от градски тип, 
независимо от начина на възникването им, са по начало чужди на античната градска 
структура. Те отразяват в по-чист вид новите, характерните за РВЕ тенденции в 
градоустрой-ството. Те, заедно с укрепените селища отразяват най-пълно общите 
тенденции в поселищното развитие изобщо. 

През РВЕ различията между новите центрове от градски тип и укрепените 
селища се изразяват предимно в броя и параметрите на иначе сходните им 
структурни звена. Това поражда и проблема за обективните критерии относно 
тяхното разграничаване. Предвид голямото значение на фортификацията, логично е 
основният или един от основните показатели за значимостта и мащаба на дадена 
значима поселищна единица да се търси във връзка с нейната укрепителна система. 
Този показател е величина-та на защитената площ. Ако силната - в конструктивно и 
тактическо отношение, фортификация на градовете и укрепените селища е израз на 
общата необходимост от сигурна защита за по-важните поселищни центрове въобще 
у нас през РВЕ, то величина-та на защитената им площ отразява именно различията 
между тях по степен на значимост в обществения живот изобщо. В този смисъл, 
величината на защитената площ на дадена поселищна единица с перманентно 
обитаване през РВЕ е обективен показател не само за нейния мащаб, включително за 
броя на нейното население, но и за нейната значимост като административен, 
стопански, военен или култов център. Поради това и ще използваме за целите на 
настоящето изследване този показател като класификационен, структурно 
разграничителен критерий. Величината на защитената площ не е единствен и, в този 
смисъл, универсален критерий, но с оглед на актуалното състояние на проучванията 
тя е основен за нас критерий. 

 Зависимостта между величината на защитената площ и значимостта на 
съответния център не е явление характерно само за РВЕ. Проучванията у нас 
показват, че още с укрепяването си през РЕ или най-късно в началото на КРЕ, 
античните по произход градове в днешните български земи се оказват с изцяло 
застроени защитени площи, чиито величини съответстват на техния мащаб и на 
тяхната значимост като административни, култови и стопански центрове. В този 
смисъл, едва ли е случайно, че сред укрепените градове от РЕ у нас, повечето от 
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които са с уточнени или поне приблизително уточнени днес трасета на крепостните 
стени, именно Филипопол - култовият и културният център на римска Тракия, и 
Марцианопол - столицата на римска Долна Мизия, са с най-голяма величина на 
защитената си площ. Едва ли е случайно също така, че през КРЕ именно градове като 
Сердика и Рациария - нови столици на нови провинции, увеличават значително 
защитената си площ. Зависимостта между величината на защитената площ и 
значимостта на съответния център не е присъща само за градовете и укрепените 
селища. Тя е изцяло валидна и за военните крепости, например. Тук числеността на 
гарнизона и значението на съответния военен център пряко рефлектират и намират 
израз във величината на защитената му площ. Така, едва ли е изненадващо, че 
лагерите на легионите, като Нове например, са с най-голяма величина на защитената 
си площ сред известните от РЕ у нас военни лагери и кастели.  

Според мащаба и степента на значимост, сред градските центрове от РВЕ могат 
да се разграничат големи градове, градове от средна величина и по-малки градове 
или центрове от градски тип. Относно величината на защитената площ при 
последните днес можем да приемем, че тя варира приблизително от 50 до 100 дка. 
Тези параметри не са случайно избрани. Те са резултат от дедуктивна интерполация, 
т.е. от сравненията в рамките на общия класификационен модел както с 
аналогичните данни за изявените градски центрове, така и с тези за безспорните 
неградски укрепени селища. Сред локализираните и вече проучени в някаква степен 
нови градски центрове от РВЕ у нас като по-малки градове или центрове от градски 
тип могат да се определят, например, Августа и Абритус.  

Относно занижените критерии за градски статут през РВЕ в днешна Северна 
България, легитимиран иначе чрез съответно градско название в изворите, днес 
имаме на разположение ясни археологически свидетелства. Сред локализираните тук 
и частично вече проучени нови "градове" са, например, Кастра Мартис, Ятрус и 
Бизоне.  При сравнението им, обаче, със значимите градове от РВЕ на север от Стара 
планина е очевидно, че те не могат да се раз-глеждат като равностойни с тях. Те не са 
сравними и с по-малките центрове от градски тип като Августа или Абритус. По 
защите-ната си площ и поселищните си характеристики изобщо, Кастра Мартис, 
Ятрус и Бизоне са съизмерими с укрепените селища.  

Предвид занижените критерии за градски статут и над-цененото значение на 
отделни селища чрез градски определения в изворите през РВЕ, днешна Северна 
Добруджа прилича на и дори "превъзхожда" днешна Северна България, с която е 
имала обща историческа съдба. В Synecdemus-а на Хиерокъл за днешна Северна 
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Добруджа - като част от провинция Малка Скития са отбелязани 12 града. Освен 
това, в историографията като ранновизантийски градове се определят и някои други 
селища с известни имена от областта. Резултатите от археологическите проучвания 
днес, обаче, показват, че не малко от тези селища - например, Диногеция и Улметум 
или дори Аксиопол и Трезмис, не са притежавали реално мащаба и значимостта на 
градски центрове през РВЕ. Най-фрапиращият пример тук за разминаване между 
извори и реална поселищна стойност представлява Капидава. Посочена от Хиерокъл, 
тя се приема в съвременната историография както за епископски, така и за градски 
център през РВЕ. Именно към края на V - началото на VIв., т. е. преди или по време 
на съставянето на Synecdemus-а, защитената площ на Капидава, която и преди е била 
с твърде скромна величина, е допълнително редуцирана до 3,6 дка.  

По своя мащаб Капидава и другите споменати по-горе центрове от днешна 
Северна Добруджа, подобно на Кастра Мартис и другите споменати центрове от 
днешна Северна България, реално са представлявали през РВЕ неградски укрепени 
селища. Отличаването в административно отношение на някои от тях, което не 
отричаме по принцип - примерно като епископски седалища, не е в противоречие с 
тяхната обективна поселищна характеристика, а се дължи на особеностите на 
обществения живот изобщо в съответните провинции, позволили именно 
административно отличаване в един или друг аспект и на реално неградски селища. 
Вероятно това е и причината за появата на техните градски определения в изворите. 
Друг е въпросът, че дори административно отличени - като епископски седалища 
например, тяхната реална административна значимост е била в общи линии 
адекватна на техния мащаб. В този контекст може би не е случайно, че ръководното 
положение точно на столицата на провинция Малка Скития - на Томи, в църковната 
организация на същата е фиксирано изрично и в законодателството. 

За разлика от територията на север от Стара планина, археологическите 
проучвания в днешна Южна България доказват реалната градска принадлежност за 
РВЕ на почти всички центрове, упоменати именно като градове в изворите от това 
време. Единствено за Германия, локализирана под дн. гр. Сапарева баня, можем да 
приемем, че е била административно отличен поселищен център, непритежаващ 
реалните за епохата мащаб и значимост на градското обитаване. 

II. 5. Спецификата на археологическото поселищно изследване - проблемът за 
идентификацията. 

Спецификата в познавателния процес при археологията, при поселищната 
археология в частност, се състои в това, че началният му етап е регистрирането днес 
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в терена на археоло-гически обекти, които едва след разкопаването и разкриването 
им, т.е. след етапа на същинското археологическо проучване, могат да се отределят 
като поселищни единици от една или друга форма на поселищен живот за дадена 
епоха. В това е същността и на проблема за идентификацията. Следва да се има 
предвид, че възможностите за идентификация са правопропорционални на степента 
на проученост на съответните обекти и, че иденити-фициране на даден 
археологически обект само чрез случайните находки от него или по данните от 
теренни обходи и отделни сондажи е некоректно в методологическо отношение.  

  
II. ВИЛИТЕ. 
II. 1. Историография и актуални проблеми на проучваниятана римските и 

късноантичните villae rusticae в днешните български земи. 
За първи път вилен комплекс у нас е проучен частично в началото на века от Й. 

Иванов при дн. с. Невестино ( б. с. Кадин мост ), Кюстендилско, но проучвателят не е 
наясно относно характера на изследвания от него обект. В периода до II-та световна 
война, И. Велков е изследователят, който въвежда и поставя на дневен ред 
проблематиката на villae rusticae за археологическата и историческата ни наука. 
Първият опит за систематизиране и обобщаване на конкретната информация е дело 
на Цв. Дремсизова-Нелчинова - в статия, обнародвана през 1970г. През следващите 
години започват да излизат и публикациите на Д. Николов, в научната дейност на 
когото вилите заемат централно място. Засилен интерес към проблематиката на villae 
rusticae у нас проявяват напоследък и някои чужди изследователи - например, А. 
Поултър, А. Мартемьянов, Й. Хенинг.   

В социално-икономически аспект, villa rustica е специфична, чисто антична 
форма на стопанска дейност. Независимо от различията в структурата, величината и 
насочеността на производството, същността й се свежда до това, че е обособена 
стопанска единица с автономна организация и непосредствена реализация на 
производствения процес. Като такава, тя представлява и самостоятелна форма на 
поселищен живот.  

В зависимост от възможностите на собственика на имението, villae rusticae 
може да варира от една единствена сграда до обширен комплекс от постройки и 
съоръжения със сложна пространствена схема. Общото в характеристиката на всички 
villae rusticae е, че те са единна структура от жилищни и стопански звена, сред които 
централно звено и обединително ядро е жилището на собственика.  Присъствието на 
собственика, постоянно или временно, е отличителна черта в организацията на villa 
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rustica като самостоятелна производствена единица. Наличието на жилище на 
собственика е отличителна черта в структурата и простран-ствената схема на villa 
rustica като обособена форма на поселищен живот. Другите форми на стопанска 
организация, синхронни с villae rusticae, предполагат други форми на поселищен 
живот.  

Основният критерий в класификацията на villae rusticae, която предлагаме, е 
свързан с характера на жилищните части на собствениците им. В случая се 
абстрахираме от плана и принадлежността към един или друг архитектурен тип на 
дадено жилище. По този начин избягваме: първо, принципно погрешната 
класификация на villae rusticae чрез архитектурна типология на отделните сгради; 
второ, невъзможността за сравнение между отделните жилищни сгради при по-
големите вили и жилищните помещения при вилите, състоящи се от една сграда. За 
основна характеристика на жилищната част на villa rustica приемаме нейния ранг, т.е. 
степента й на представителност. В зависимост от ранга, сред проучените у нас villae 
rusticae могат да се разграничат две основни групи: вили без представителна 
жилищна част (I група); вили с представителна жилищна част (II група). Показатели 
за представителност са солидният градеж, наличието на елементи на благоустройство 
(отоплителни инсталации, автономно водосна-бдяване и канализация), наличието на 
бански помещения, на колонади, на каменна пластична украса, на мозайки и т.н. 
Отсъствието на отделни показатели не поставя под въпрос представителния характер 
на дадено жилище. При отсъствието на повече показатели, характерът на жилището 
следва да се определя конкретно и отделно за всяка подобна вила. 

При вилите с представителна жилищна част е възможно разграничаване според 
степента на представителност и монумен-талност, според величината на площта, 
според броя и вида на помещенията и съоръженията на жилищната част. Израз на 
подобно разграничение е обособяването на вилите - резиденции (III група). Това са 
най-значителните вилни комплекси с най-големи и най-представителни жилищни 
постройки. Сред известните у нас, като вили - резиденции определяме тези при с. 
Мадара, Шуменско, край гр. Костинброд, при с. Забел, Трънско, и до с. Невестино, 
Кюстендилско. Възможности за диференциране има и при останалите вили с 
представителна жилищна част. Сега вече може да се използва и архитектурната 
типология. Аналогични по принцип, но по-ограничени по обхват възможности за 
диференци-ране има и за вилите без представителна жилищна част. Разгърнатата 
класификация, обаче, не е цел на настоящото изследване. По-особен случай 
представляват укрепените вили. Предвид избрания критерий, те могат да се приемат 
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като вариант на вилите от II и III групи.  
Социално-икономическата интерпретация на отделните групи villae rusticae, 

която предлагаме се основава върху постановката за зависимостта между величината 
на имението и ранга на жилището на собственика. Вилите без представителна 
жилищна част (I група) предполагат имения с ограничени възможности, т.е. имения 
на средни собственици. Вилите с представителна жилищна част (II група) 
предполагат имения с по-значителни възможности. Приемаме, че те принадлежат 
предимно на едри собственици в провинциален мащаб. Вилите - резиденции (III 
група) представляват най-крупните имения за разглежданите епохи. Техен 
собственик е държавата, респективно - висшата администрация, или частни лица, 
свързани по някакъв начин с последната, представляващи едри собственици в 
общоимперски мащаб.  

II.2.  Идентификация, класификация и хронология.   
Тази подглава представлява всъщност преглед на конкрет-ната информация за 

всички обекти у нас, проучени или проучвани в момента чрез разкопки, или разкрити 
при случайни обстоятел-ства, за които има публикации или поне обнародвани  
съобщения и които се определят или предполагат като villae rusticae. В прегледа 
включваме и обектите, за които считаме, че са неправилно идентифицирани с villa 
rustica, т.е. представяме аргументите си срещу подобна идентификация за 
съответните обекти.  

II. 3. Развитието на villae rusticae в днешните български земи - обща 
характеристика и регионална специфика. 

Анализът на данните за известните, правилно идентифи-цирани villae rusticae от 
днешната българска територия показва ясно постъпателно-прогресивното развитие 
на тази специфична поселищна форма от края на I до началото на 2-та половина на 
IVв., т.е. през РЕ и КРЕ. Според всички обективни критерии, КРЕ именно се очертава 
като епохата или периодът на най-голям възход в развитието на villae rusticae у нас. 
Преобладаването на вилите с представителна жилищна част (II група), респективно - 
на именията с по-значителни възможности, е обща констатация както за РЕ, така и за 
КРЕ. Сравнението за РЕ и КРЕ показва, обаче, тенденция към допълнително 
редуциране на именията от средна величина, представени чрез вилите без 
представителна жилищна част (I група). Същевременно, разширяването и 
просперитетът на повечето вили с представителна жилищна част, включително и 
вилите - резиденции (III група), през КРЕ е израз на укрепване и нарастнали 
възможности, на едрите имения от провинциален и от общоимперски мащаб. 
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Показателно е, че именно през КРЕ се наблюдава трансформиране на вили от I група 
във вили от II група.  

Анализът на данните показва още, че в развитието на villae rusticae в днешната 
българска територия, включително и особено през КРЕ има и известна регионална 
специфика. В Централна Северна и Североизточна България, например, процентът на 
унищожените или окончателно изоставените в края РЕ вили е сравнително голям. В 
известен смисъл, в количествен аспект, тук има регрес в развитието на вилите през 
КРЕ в сравнение с РЕ. Това до голяма степен се дължи на факта, че пораженията от 
нашествията тук в края на РЕ са най-значителни. Другата причина е в 
обстоятелството, че броят на вилите, представящи имения от средна величина (I 
група), тук е бил най-голям поради оземляването на ветераните, служили по лимеса 
през II - IIIв. Именно редуцирането на средните имения, обаче, е обща тенденция в 
развитието на villae rusticae през КРЕ. Като област с изявена регионална специфика в 
това развитие се очертава и днешна Югозападна България, и по-точно в Софийско, 
Пернишко и Кютендилско, където са разкрити близо половината от всички изцяло 
или частично проучени, съобщени или публикувани вили изобщо у нас. Засега 
нямаме безспорни доказателства за унищожаването на вили тук при нашествията от 
средата и 2-та половина на IIIв. Особено изключение е предполагаемата вила върху 
хълма Кракра, гр. Перник, която вероятно към края на IIIв. е наследена от или 
инкорпорирана в поселищна структура. Засега нямаме и безспорни данни за 
съществени промени в развитието на вили тук през КРЕ, които са възникнали през 
РЕ. Все пак, към КРЕ изглежда се отнася реконструирането или дори 
преизграждането на монументалния архитектурен комплекс при с. Забел, Трънско, 
чиито разкрити в момента части са именно от втория етап във функционирането му. 
Възникналите през КРЕ в областта вили са повече от половината сред известните 
изобщо у нас такива, възникнали през КРЕ. Същевременно, възникналите през КРЕ 
вили са близо половината от известните изобщо в областта такива, за които имаме 
хронологически данни. Това са вилите от II група в кв. Филиповци, гр. София, и край 
гр. Банкя, както и укрепената вила в кв. Бела вода, гр. Перник. Това е вилата в кв. 
Обеля, гр. София, възникнала като такава от I група, но скоро трансформирана във 
вила от II група. Това е и огромната перистилна резиденция, изследвана в момента 
край гр. Костинброд. Следователно, едва ли може да има възражения срещу 
определението, че развитието на villae rusticae през КРЕ в днешна Югозападна 
България е впечатляващ възход.  

 Самото очертаване на областите със специфика относно развитието на вилите 
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изтъква на преден план две важни регионални граници. Първата от тях - билото на 
Стара планина, е естествена граница между граничните и вътрешните области в 
източната част на Балканския полуостров. От края на IIв. билото на Стара планина 
става и административна граница между съот-ветните провинци. С важно значение, 
поне за villae rusticae, се оказва и естествената граница на днешна Западна България - 
долините на реките Искър и Места. Това се отнася особено за КРЕ, когато развитието 
на вилите в днешна Западна България е определено по-интензивно от развитието на 
вилите в днешна Централна и Източна България. Достатъчно е да посочим, че всички 
известни засега у нас вили, възникнали през КРЕ, са именно в днешна Западна 
България. За разлика от днешна Централна и Източна България, които през КРЕ 
принадлежат към диоцеза Тракия на префектура Ориент, днешна Северозападна 
България, влизаща в провинция Крайбрежна Дакия, и днешна Югозападна България - 
Софийско, Пернишко и Кюстендилско, влизаща в провинция Вътрешна Дакия, 
принадлежат към диоцеза Дакия на префектура Илирик. Вероятно, различната 
принадлежност към две териториално-админи-стративни единици от най-висш ранг 
има отношение към различната интензивност в развитието на villae rusticae. 
Засвидетелстваното от изворите прехвърляне на романизирано население в 
провинциите Крайбрежна и Вътрешна Дакия, сигурно е една от причините за 
изразителния възход на villae rusticae в днешна Западна България, в края на III - IVв.  

Готските нашествия от 70-те години на IVв. се отразяват пагубно върху общото 
развитие на villae rusticae в днешната българска територия. През следващия, 
несигурен в политическо и преходен в социално-икономическо отношение период, 
т.е. в началото на РВЕ постепенно изчезват малкото незасегнати или частично 
възстановени вили. Хунските нашествия от 40-те години на Vв. бележат горната 
хронологическа граница на явлението "villa rustica" в днешната българска територия.  

 
Гл. III. СЕЛАТА 
III. 1. Историография и актуални проблеми на проучванията на селските викуси 

от РЕ, КРЕ, и РВЕ в днешните български земи. 
В историческите изследвания за днешните български земи през РЕ, КРЕ и РВЕ 

проблемите за административната организация и социалния статут на селското 
население, за характера и насочеността на неговото производство нееднократно са 
обсъждани и продължават да заемат централно място в съвременните дискусии. 
Разработването им, обаче, засега се базира предимно върху писмени извори и 
епиграфски паметници. Археологическите приноси, освен съобщенията за случайни 
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находки от непроучени обекти, предполагани като селски викуси, и описанията на 
такива единствено върху основата на теренни обходи, се свеждат до неголям брой 
публикации за частично проучени села, включително и публикациите, в които 
отделни разкрити селски домакинства погрешно се идентифицират с villae rusticae. 
Това състояние на проучванията обяснява и почти пълната засега липса на 
обобщаващи изследвания по въпросите за вида, за структурата, за собствено 
поселищните характеристики изобщо на селските викуси у нас през РЕ, КРЕ и РВЕ.  

В социално-икономически аспект, селата от РЕ, КРЕ и РВЕ в днешните 
български земи трудно могат да се подведат под обща дефиниция. Те не са само 
аграрни поселения. Същевременно, тяхно-то население като цяло не е еднородна, в 
социално отношение, маса. Определението, което в юридико-административен 
аспект обикновено се дава на античното и късноантичното село като колективен 
субект на данъчни задължения, административно подчинен на градския център, също 
не може да се приеме безрезервно като общовалидно. В собствено поселищен аспект, 
селата от I - VI в. могат да се определят като най-малките поселищни единици с 
перманентно неукрепено обитаване и с домакинска субструктура. Съзнаваме, че тази 
дефиниция е твърде обща, но именно поради това тя е и общовалидна. Изхождайки 
от нея, можем вече да уточним, че "села" или "селски викуси" през РЕ, КРЕ и РВЕ у 
нас са преди всичко обикновените селища на свободно или зависимо неградско 
население със земеделски, скотовъден или друг поминък. Към тази поселищна форма 
могат да се отнесат и част от неукрепените селища на военнизираното население, на 
ветераните и федератите. Определението "селски викуси" не бива априрорно да се 
изключва и за някои други видове селища у нас през РЕ и късната античност. 

Днес, в зависимост от избрания критерий, са възможни различни класификации 
на античните и късноантичните села у нас - например, по местоположение в 
географски или топографски аспект, по площ и т.н. Основната класификация на 
селските викуси, обаче, следва да се основава върху характеристиките на техните 
селищни структури. 

Критерият, на който залагаме като основен при класификацията на селските 
домакинства / селските викуси от РЕ, КРЕ и РВЕ у нас, е свързан с наличието или 
отсъствието на прилежащи към домакинствата дворни пространства и други 
свободни терени. Отсъствието или наличието на свободни терени, и техният вид и 
предназначение при наличието им, е същностен, т.е. структурен признак за селските 
домакинства, който до голяма степен предопределя и пространствените схеми на 
съответните викуси. Аргумент за избора на този критерий е и обстоятел-ството, че 
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днес разполагаме с повече информация за свободните терени, респективно - за 
липсата на такива, при отделните домакинства от различни викуси, отколкото за 
самите домакинства като архитектура и градеж.  

В зависимост от избрания критерий, през РЕ, КРЕ и РВЕ у нас могат да се 
разграничат три основни типа селски домакинства. В зависимост от доминиращия 
тип домакинство могат да се разграничат съответно и три основни типа или групи 
селски викуси, а именно: села с домакинства без дворни пространства или с 
незначителни дворни пространства; села с домакинства с нормални дворни 
пространства; села с домакинства, към които освен дворни пространства прилежат и 
значителни парцели обработваема земя.  Дворното пространство определяме като 
"незначително", когато неговата площ не надхвърля общата площ на архитектурната 
част на съответното домакинство. Дворното пространство определя-ме като 
"нормално", когато неговата площ надхвърля до няколко пъти площта на 
архитектурната част на съответното домакинство. Тук държим да уточним, че със 
самия термин "дворно пространство" означаваме не само дворовете, чиито оградни 
стени са установени в суб- или суперструкция при археологическите наблюдения и 
проучвания днес. В античните и късноантичните селски викуси от първата и особено 
от втората група, като дворни пространства можем да определим свободните терени 
около отделните домакинства в поселищните граници на съответните викуси. 
Оградени или не, тези свободни терени са принадлежали или са били стопанисвани 
от отделните селяни като дворове. Що се отнася до третия тип домакинства и села, 
разграничаването им от останалите, в частност от втория тип домакинства и села, не 
е особен проблем стига, разбира се, да са разкрити и изследвани. Отличителната 
черта в структурата на тези села - наличието на значителни парцели обработваема 
земя, сред които са разположени самите домакинства, придава съществена 
специфика и на тяхната пространствена схема. В известен смисъл, разположението и 
взаимното ситуиране на отделните домакинства тук не се покриват с общата 
представа за селото като обособена поселищна единица, разположена върху площ с 
определени граници. Формално погледнато, всяко едно домакинство от този тип 
наподобява отделна villa rustica. Различията, обаче, между въпросните селски 
домакинства и villae rusticae са както в архитектурния им облик, така и в размерите 
на прилежащата им земя, и са твърде съществени особено като се има предвид, че 
селата с такива домакинства засега се установяват или предполагат в близост до 
големи синхронни вили с представителни жилищни части.  

III. 2.  Наследството от РЕ. 
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Откритото, неукрепено село е основна и широко разпространена форма на 
поселищен живот през РЕ в днешните български земи. Определящи относно 
местоположението на селата са следните природни дадености: удобен за обитаване 
терен; близост до водоизточник; плодородна околност; възможност за лесно 
осъществими комуникации.  

От гледна точка на мястото им в регионалните поселищни системи, в по-
голямата си част доказаните и предполагаемите днес селски викуси от РЕ у нас, 
включително тези в равнинните области, са самостоятелни по местоположение, т.е. 
намират се относително далеч от градове, военни лагери и други по-развити форми 
на поселищен живот. 

Анализът на конкретната информация налага извода, че през РЕ в днешните 
български земи значително преобладават селата с домакинства с нормални дворни 
пространства. Простран-ствената им схема представлява свободно разположени 
домакин-ства, без признаци за някаква определена система на подреждане. 
Светилището, когато го има, е безспорно важно звено в структурата на селото с 
нормални дворни пространства.  Светилищата с уточнено местоположение в 
доказани селски викуси и в обекти с вероятна идентификация като селски викуси от 
този тип, са в периферията на същите или дори вън, но в близост до тях.  

Единственото частично проучено и сигурно доказано засега у нас село от РЕ, 
към чиито домакинства прилежат не само дворни пространства, но и значителни 
парцели обработваема земя, е това при синхронния вилен комплекс в м. "Чаталка", 
Старозагорско.  Селото не притежава собствено светилище. Предполага се, че 
неговите жители са почитали светилището при вилния комплекс. Проученият селски 
могилен некропол се явява обединителен елемент в структурата и схемата на викуса.  

Оскъдна е днес информацията ни и за селата с домакинства с незначителни 
дворни пространства или без дворни пространства от РЕ. Сред известните доказани 
такива у нас, засега към РЕ може да се отнесе, при това с известни резерви, само 
поствилния викус в м. "Върбовски ливади" край гр. Павликени. Тук е установено 
компактно, сбито разположение на домакинствата, отделени често едно от друго 
само чрез общи междинни стени, т.е. тук доминират домакинствата без собствени 
дворни пространства. Непосредствената причина за това е преизползването на 
останките от по-ранния вилен комплекс. Светилище засега тук не е установено.   

 Както изтъкнахме, структурата с домакинства с нормални дворни пространства 
или с доминиращ тип такива домакинства, включваща или невключваща култов 
център, т.е. светилище, реализирана пространствено в "събран" или "разпръснат" 
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вариант, е присъща за повечето доказани днес селски викуси от РЕ - както в 
полските, така и в планинските и полупланинските области. Това позволява да 
допуснем, че тези села имат за социален еквивалент свободните селски общини - най-
разпространената форма на социална организация на селско население от РЕ у нас. 
Жителите им са свободни хора, което не означава, че между тях няма известна 
имуществена диференциация. В земеделските райони те са собственици на частни и 
ползватели на общински поземлени имоти в землищата на съответните села. 
Естествено, понятия като "свободен", "частен" и "собственик" тук следва да се 
схващат в контекста на римското право и юридико-административната уредба на 
отделните провинции. Важна от социална гледна точка е ситуацията с викуса и 
вилата в м. "Чаталка", Старозагорско. Спецификата в структурата и пространствената 
схема на селото очевидно има връзка с близостта му до големия вилен комплекс. 
Считаме за основателно мнението, че селяните тук са арендатори на земя, 
принадлежаща на собственика на вилата. Не е ясно, обаче, юридическото положение 
на селяните - лично свободни или юридически зависими от собственика на вилата. 
Не може да се интерпретира еднозначно в социален аспект и устройването на селото 
сред останките на по-ранния вилен комплекс в м. "Върбовски ливади" край гр. 
Павликени. 

III. 3.  Развитието на селата през КРЕ. 
Анализът на археологическите данни за развитието на селските викуси през 

КРЕ в днешните български земи показва определено повече общи черти със 
състоянието на тази поселищна форма през РЕ отколкото с развитието й през РВЕ. 
Относно географското разпределение и мястото на селските викуси в регионалните 
поселищни системи, през КРЕ, както и през РЕ, преобладават полските, 
самостоятелни по местоположение села - например, тези край с. Топола, 
Каварненско, с. Крън, Казанлъшко, с. Чернозем, Пловдивско, и т.н. Фактът, че някои 
такива в днешна Северна България са преустановили функционирането си в резултат 
от нашествията през IIIв., не поставя под въпрос тази констатация. Все пак, през КРЕ 
се проявява и една тенденция към усилване на селската поселищна активност в 
планинските и полупланинските области на страната. Следва, обаче, да се изтъкне, че 
тази активност се е дължала, особено в днешна Южна България, преди всичко на 
причини от икономическо естество - от повишеното значение на рударството и 
металодобива изобщо, и от активното въвличане на селското население в тези 
дейности, в частност. Показателен пример в това отношение е внушителният обем на 
технологичните останки, установени в района на частично изследвания рударски 
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викус от КРЕ край дн. с. Поповяне, Самоковско. Във връзка с появата на нови 
градски и военни центрове, през КРЕ е имало и известно увеличение на броя на 
сателитните селски викуси. 

Както през РЕ, така и през КРЕ в днешните български земи са преобладавали 
селата с домакинства с нормални дворни пространства. Такива са повечето от 
доказаните днес селски викуси, "заварени" или възникнали през КРЕ - при с. Топола, 
Каварненско, и с. Крън, Казанлъшко, при с. Поповяне и б. с. Шишманово, 
Самоковско, тези в Баташката котловина и т.н. Ще повторим, че селата от тип 
вероятно са били поселищния еквивалент на свободните селски общини. 
Единствените общест-вени звена в тяхната структура са били култовите им центрове, 
които и през КРЕ са преди всичко езически светилища. По-значителните села са 
притежавали обикновено и по-значителни култови центрове. Има основания да 
допуснем, че обособеното разположение на светилищата, от една страна, и 
домакинствата, от друга страна, е бил характерен момент в пространствената схема 
на селата - събрани или разпръснати, с нормални дворни пространства.  

Както за РЕ, така и за КРЕ единственият сигурен днес представител на селата, 
към чиито домакинства са прилежали значителни парцели обработваема земя, е 
викусът край синхронния вилен комплекс в м."Чаталка", Старозагорско. През КРЕ е 
функционирал викусът край гр. Казанлък, както и обектът в м."Балар чешма" край гр. 
Айтос, които са възникнали още през РЕ и за които също не е изключена подобна 
идентификация. Очевидно, съответната форма на аренда на земя, свързана с този тип 
села, е била практикувана и през IVв., но не е получила допълнителен тласък за 
развитие.  

Актуалната информация за селата с домакинства с незначи-телни дворни 
пространства или без собствени дворни простран-ства в днешните български земи 
през КРЕ засега е твърде ограни-чена. Сред доказаните днес селски викуси от това 
време, изглежда, че с незначителни дворни пространства е бил този върху хълма 
Царевец при гр. Велико Търново. Естествена причина за липсата на нормални дворни 
пространства е скалистият и неравен тук терен. Култовият център на последния - 
еднокорабна християнска църква, е сред домакинствата на жителите му, и е с 
централно разполо-жение в неговата пространствена схема. Това е също важна 
особеност на въпросния викус. Спецификата в характеристиките на последния може 
да се обясни с нетракийския вероятно произход на неговото или поне на част от 
неговото население. 

III. 4.  Развитието на селата през РВЕ. 
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Преломният период в развитието на селата в днешните български земи е 
периодът от края на IV до края на Vв. В смутните години от последната четвърт на 
IVв. и самото начало на Vв. прекъсва обитаването на много от обектите - доказани 
или предполагаеми днес селски викуси. Подобен трус неукрепеното селско обитаване 
преживява и при хунските нашествия през 40-те години на Vв., получил 
допълнителен резонас през следващите няколко десетилетия във връзка с борбата с 
остготите. Характерно проявление за поселищната форма от това време са 
поствилните викуси - например, селата сред останките на вилните комплекси край 
Монтана и в м."Чаталка", Старозагорско. Тези села са вече с домакинства с 
незначителни или без собствени дворни пространства и с християнски култови 
центрове. Структурното значение на последните, обаче, все още не е утвърдено и, в 
този смисъл, те не се различават съществено от селските езически светилища. 
Същевременно, възникването на самите поствилни викуси в края на IV и 
съществуването им през 1-та половина на Vв. доказва стремежа на селското и то на 
местното селско население да продължи традицията на обитаване на терени и райони 
с благоприятни условия на живот и аграрна дейност, без оглед на тяхната 
незащитеност във фортификационно отношение. Изглежда по подобен начин, чрез 
съчетаване на нови тенденции и традиции, е протичало по това време развитието и на 
запазилите се селски викуси в полските области, чието възникване се отнася към 
предходните епохи - например, тези в района на дн. с. Крън, Казанлъшко. 

Следващият период - края на V - VIв., представлява завършва-щия етап в 
развитието на тази поселищна форма не само от гледна точка на хронологията, но и с 
оглед на нейната същностна характеристика. Единственият, археологически доказан 
днес за това време тип села е този с домакинства с незначителни и / или без 
собствени дворни пространства. Тоталното налагане на типа домакинска 
субструктура с незначителни или без дворни пространства не означава унифициране 
в социалния и по-точно в юридическия статут на селяните от края на V - VIв. в 
днешната българска територия, но изразява тенденциите към сближаване на тяхното 
реално икономическо положение и на условията за организация на техния стопански 
и поселищен живот. 

 Показателни са и промените в ролята на селския култов център. За разлика от 
езическото светилище през предходните епохи, християнската култова сграда по това 
време е била вече не само единственото обществено звено, а обединителното ядро в 
структурата и центърът в схемата на селските викуси. Такова е именно положението 
на църквите в изследваните викуси на нос Галата, гр. Варна и върху хълма Цепина 
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край с. Дорково, Пазарджишко, във викуса при кв. Коматево, гр. Пловдив, и т.н. Това 
положение или този статут недвусмислено указва и ръководната ролята на църквата - 
като институция, в организацията и в административното управление на живота в 
селата.  

Освен промените по отношение на структурната характе-ристика, последният 
късноантичен период в развитието на тази поселищна форма бележи и едно ново 
състояние в аспекта на географското разпределение на нейните поселищни единици. 
Така, към края на V - VIв. на север от Стара планина почти липсват значителни 
селски викуси. Известно изключение са някои неукрепени селища на федарати като, 
например, постлагерният викус край с. Нова Черна, Силистренско. В района на 
Одесос и в околностите на по-големите градски центрове в днешна Южна България - 
около Филипопол, например, са продължили да функционират немалко сателитни 
викуси. Някои от тях, като споменатите по-горе на нос Галата и при кв. Коматево, са 
били със значителен стопански и демографски потенциал. В планинските и 
полупланинските области на днешна Южна България също са функционирали 
интензивно не малък брой села. Особено се отличават в това отношение Родопите. 
През РВЕ, до края на VIв. включително, Родопите са областта у нас, в която 
неукрепеното село се е запазило като доминираща поселищна форма. Нещо повече, 
нарастващата активност на живота тук, констатирана още за КРЕ и началото на РВЕ, 
след известни смущения около средата или през 2-та половина на Vв., достига апогея 
си именно в края на V и VIв. Доказа-телство за това са откритите постройки, 
съоръжения и находки от десетки обекти, доказани или предполагаеми днес като 
селски викуси в Родопите. Същевременно, същите постройки, съоръжения и находки 
потвърждават категорично известния от изворите факт, че именно Родопите са 
тракийската "крепост" през РВЕ.  

  
Гл. IV. УКРЕПЕНИТЕ СЕЛИЩА 
IV. 1. Историография и актуални проблеми на проучванията на късноантичните 

укрепени селища в днешните български земи.  
В увода изтъкнахме, че укрепените селища не се отбелязват в изворите със 

специфична терминология. На въпросите за разграничаването им от градските 
центрове през късната античност, посветихме специална част от методологическата 
глава на изследването. Ако границата между градското и неградското обитаване, т.е. 
между града и укрепеното селище днес е най-трудният класификационен проблем за 
късната античност и особено за РВЕ, то, в ретроспективно-историографски аспект, 
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разграничаването на военните крепости от укрепените селища представя всъщност 
развитието на идеята за последните като отделна форма на поселищен живот.  

Късноантичните укрепени селища от днешната българска територия - като 
археологически обекти с фортификационни съоръжения, отдавна присъстват в 
полезрението на изследовате-лите. Припознаването им, обаче, именно като селища и 
обособяването им от останалите укрепени обекти е сравнително отскоро. Така, още 
първите публикации на основоположниците на българската археология съдържат 
информация за множество "крепости", "градища" и "калета" от КРЕ и / или РВЕ. 
Лидерството в това отношение принадлежи безспорно на К. Шкорпил. Както 
последният, така и останалите изследователи от края на ХIХ и началото на ХХ в., 
обаче, визират в описаните обекти преди всичко фортификационната наличност и не 
обръщат достатъчно внимание на тяхната същност от гледна точка на формата на 
обитаването им. Естествената причина за това е отсъствието на по-значителни по 
обхват проучвания в защитените площи на съответните обекти. Естественото 
следствие от това е схващането за същите като предимно военни крепости. Сходна 
нагласа към вече известните или новорегистрираните късноан-тични "крепости", 
"градища" и "калета" имат и следващите поколения наши и чужди учени, в чиито 
изследователски интерес същите заемат определено място. Резултатите от новите 
археологически проучвания и критичният "прочит" на писмените извори осигуриха, 
обаче, през последните 10 - 15 и "признанието" за поселищния именно характер на 
повечето от тези обекти. 

 Фортификационната наличност при даден обект не може да се третира по друг 
начин освен като средство за защита на живота и имуществото на обитателите му от 
външни посегателства. Ако безспорният защитен или отбранителен характер на 
фортификационните съоръжения се приеме като признак за военна същност, всички 
обекти с такива съоръжения следва да се определят като военни. Една подобна обща 
дефиниция, обаче, няма да спомогне за изясняването на реалните различия между 
отделните категории обекти.  

Привържениците на тезата за предимно военния характер на неградските 
късноантични укрепени обекти, гласно или негласно изхождат често и от едно друго 
тъждество: "участие или контрол от страна на имперската администрация във 
възстановяването или изграждането на даден укрепен обект = военна същност на 
последния". Това тъждество се поставя обикновено в по-широк контекст и се свързва 
с военната доктрина на Империята на Балканите за съответния период от късната 
античност. Участие, контрол или, най-общо казано, отношение на администрацията, 
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на провинциалната такава в частност, е имало при всеки конкретен случай на 
фортификационно строителство. Ако приемем това отношение като признак за 
военна същност, то и в този случай бихме се озовали в ситуация, при която всички 
обекти с фортификационни съоръжения, включително временно обитавани-те 
убежища, следва да се определят като военни.   

В историографията няма спорове относно отбранителния характер на външната 
политика на Империата на Балканите през късната античност. Естествено е веднага 
да възникнат въпросите за възгледите, методите и средствата, лансирани и 
използувани в отстояването на статуквото. Във военен аспект, това са именно 
въпросите за военната доктрина. Развитието на поселищния живот, включително 
разпространението на укрепените селища у нас през КРЕ и РВЕ, е в определена 
зависимост от външнополитическата обстановка и, следователно, е свързано с 
имперската военна доктрина за региона. Сама по себе си, обаче, имперската военна 
доктрина, включително организацията и дислокацията на редовните воени части, на 
Балканите през късната античност и особено през РВЕ е проблематика недостатъчно 
разработена в съвременната историография. Основната причина е в липсата на 
достатъчно сведения в изворите. Привържениците на тезата за предимно воената 
принадлежност на късноантичните неградски укрепени обекти се позовават често на 
доктринални съображения, но всъщност те визират модела на военната организация 
от РЕ, налагайки го механично за следващите епохи. Според тях, различията между 
РЕ и РВЕ във военната сфера изобщо се свеждат преди всичко до броя и вида на 
"крепостите" и "укрепените линии". Без да омаловажаваме наличието на такива 
различия, считаме, че военната доктрина през късната античност и особено през РВЕ 
търпи съществена промяна именно в организационен аспект.  

Същността на даден обект или дадена поселищна единица - с "поселищна" в 
случая означаваме човешкото присъствие, обитаемостта изобщо, се определя от 
съответната структура. Изхождайки от този принцип, разграничаването на военните 
крепости от укрепените селища не е особен проблем при условие, естествено, че 
защитената площ на съответните обекти е изследвана. При наличието на това 
условие не е особен проблем и разграничаването на постоянно обитаваните укрепени 
селища от сезонно или инцидентно обитаваните укрепени убежища. 

Основният критерий за обективно разграничаване на късноантичните градски 
центрове от синхронните укрепени селища - величината на постоянно обитаемата им 
защитена площ, ще използваме и при вътрешната класификация на укрепените 
селища от КРЕ и РВЕ в днешната българска територия. Сред последните, съобразно 
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този именно критерий, могат да се разграничат най-общо две групи. За 
приблизителна граница между тях приемаме величина на защитена площ от порядъка 
на 10 дка.   Eвентуалното разграничаване сред укрепените селища, според величината 
на защитената им площ, на повече от две групи групи - примерно, чрез разделянето 
на тези с площ над 10 дка на две или повече групи, е технически възможно. Предвид 
актуалната археологическа информация, обаче, считаме, че разграничаването на 
повече от две основни групи сред укрепените селища засега не е целесъобразно. При 
определянето им можем да приемем дефинициите на Ж. Дагрон - "укрепени 
полуградски селища" и "укрепени села". Приемайки ги, все пак подчертаваме, че с 
тях ще означаваме именно двете основни групи или подразделения на поселищната 
форма "укрепени селища", а не разновидности на "полуградски викуси" ("неукрепени 
полуградски селища") и "селски викуси" ("неукрепени села"), които в йерархията на 
общия класификационен модел са редом с "укрепени селища". 

Придържайки се към изтъкнатия критерий и предложената вече класификация, 
все пак редно е да посочим, че всравнение с градските центрове, укрепените селища 
са по-разнродна поселищна форма. Предвид незадоволителната все още степен на 
археологическите проучвания, това обстоятелство реално предпоставя известна 
условност и непълнота за всяка тяхна актуална класификация, включително и за 
нашата. Погледната от друг ъгъл, обаче, въпросната разнородност предоставя 
допълнителни класификационни възможности, които също ще използваме.  

IV. 2.  Проблемът за съществуването на укрепените селища през РЕ.  
Внимателният анализ на конкретната археологическа информация показва, че 

засега няма нито един безспорен пример на укрепено, постоянно обитавано 
неградско селище от РЕ в днешната българска територия. Дори бъдещите проучвания 
да докажат подобна идентификация за отделни обекти до средата на IIIв., това не би 
опровергало извода, че разглежданата поселищна форма е нехарактерно явление за 
тази епоха. 

V. 3. Укрепените селища през КРЕ. 
Укрепените селища не са сред основните поселищни форми у нас и през КРЕ. 

Доказаните днес за КРЕ укрепени селища са предимно значители, т.е. полуградски 
такива, а най-значителни сред тях са възникналите вследствие на структурни 
трансфор-мации на по-ранни военни лагери - Германия, Ятрус, Габровското 
Градище. За Германия данните са все още малко, но за Ятрус и за Габровското 
Градище е установено, че въпросната им трансфор-мация е факт в 3-та четвърт на 
IVв., т.е. едва в края на КРЕ. Появата на укрепените селища у нас е била израз на 



 27 

обща необходимост, реализирала се, обаче, чрез действието на различни фактори и 
различни конкретни причини. Прерастването на по-ранни военни лагери от средна 
величина в укрепени полуградски селища през КРЕ, например, е конкретна проява на 
процесите в развитието и взаимовръзката на военната организация и собствено 
поселищното обитаване в днешните български земи през РЕ и късната античност 
изобщо. Възникването на укрепени полуградски селища и по-точно укрепяването на 
по-ранни полуградски викуси като Дискодуратера или предполагаемия такъв при дн. 
с. Караново, Новозагорско, е явление, сходно с укрепяването на градските центрове 
през РЕ у нас. В случая основният мотив е да се защити съществуващата от по-рано 
поселищна структура или поне нейното ядро. Поради това е налице и топографска 
приемственост, в резултат на която съответните укрепени селища са в удобен за 
обитаване, но не твърде удачен за защита терен. Накрая, укрепените селища, 
възникнали през КРЕ върху естествено защитени, необитаеми или спорадично 
обитаеми през РЕ места, регистрират появата вече на новите тенденции в  
поселищното устройство, в които на преден план излиза именно необходимостта от 
по-голяма сигурност, включително за сметка на удобствата от битово естество. В 
примерите с укрепените селища върху Шуменския Хисарлък и край с. Вишеград, 
Кърджалийско, например, новите тенденции са всъщност връщане към предримските 
традиции на местното население.  

IV. 4. Развитието на укрепените селища през РВЕ. 
През РВЕ укрепените селища действително се превръщат в основна поселищна 

форма за провинциите в диоцезите Тракия и Дакия. Повсеместно почти 
разпространение получават както полуградските такива, така и тези с площ под 10 
дка. Все пак, и има и известни регионални различия в разпространението на двете 
основни групи укрепени селища, които са свързани и взаимно обусловени с 
регионалните различия в разпространението на селските викуси у нас през РВЕ. Така, 
в днешна Северна България към края на РВЕ укрепените селища с площ под и над 10 
дка са разпределени сравнително равномерно по цялата й територия, т.е. в 
планинските, полупланинските и равнинните й области и райони.  В полските 
области на днешна Южна България, където и през VIв. са функционирали 
значителни сателитни селски викуси, укрепените селища от РВЕ са обикновено също 
по-значителни, с площ предимно над 10 дка. В планинските и полупланинските 
области на юг от Стара планина, обаче, количеството на полуградските укрепени 
селища чуствително отстъпва пред това на по-малките укрепени селища. В западната 
и централната част на Родопите, и по-точно във вътрешността на тези дялове от 
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планината, т.е. в областа, където през РВЕ неукрепеното селско обитаване 
просперира, укрепените изобщо селища са рядкост, а доколкото все пак ги има - 
например, Девинското Градище и "крепостта" при с. Подвис, Смолянско, то те са с 
малка величина на защитената площ и с някои особености в останалите 
характеристики, обусловени от специфичните изглежда функции на малобройното, 
постоянно обитавало ги население. Анализът на наличната информация показва 
известни разлики и в динамиката на разпространението на двете основни групи 
укрепени селища. Така, докато броят на полуградските нараства постепенно от края 
на IV - началото на Vв. нататък, то броят на тези с площ под 10 дка - твърде 
ограничен в началния период на РВЕ, нараства скокообразно към края на V - 1-та 
половина на VIв. Анализът на наличните данни показва също, че в хода на РВЕ е 
нараствал дела на укрепените селища, които са възникнали именно като такива, а не 
чрез транформации на по-ранни военни лагери.  Така, през РВЕ повечето от новите 
значителни укрепени селища са създадени като такива - например, Сторгозия, 
"Калето" при с. Червен, Русенско, Бизоне, "Красен кале" край гр. Панагюрище, 
Карасура, "Градището" при с. Лозарево, Бургаско. 

Топографията на укрепените селища от РВЕ у нас показва определено 
предпочитаниие към естествено защитени места - възвишения или платовидни 
терени с полуостровно разположение по протежението на речните долини или на 
морския бряг. С неблагоприятните за отбрана теренни условия може да се обясни и 
преждевременното - още към средата на Vв., изоставяне на някои от укрепените 
преди края на IVв. полуградски селища - например, Кастра Мартис, Дискодуратера и 
това при с. Големо село, Кюстендилско. Същата вероятно е причината и за 
сравнително краткия живот на укрепеното село в кв. Бела вода, гр. Перник. От 
значение за сигурността на укрепените селища са били, разбира се, и техните 
фортификационни системи. В общи линии, през РВЕ строителните и тактико-
техническите качества на последните са в пропорционална зависимост от мащаба и 
значимостта на самите селища. Поради това не е случайно, че крепостите на суха 
зидария или на калов разтвор са значително повече при селищата с площ под 10 дка. 
Защитените с "тракийски крепости" села са преди всичко в планинските и 
полупланинските области, като Стара планина и Източните Родопи, например. С 
подобен градеж и учудващо малка дебелина са също фортификационните 
съоръжения на "Голямото кале" край с. Младежко, Бургаско, издигнати най-вероятно 
в началото на РВЕ. Техните характеристики са в явно противоречие с твърде 
значителната тук величина на защитената площ, поради което именно това укрепено 
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селище - особен случай в класификационния модел за поселищната форма, не е 
просъществу-вало до края на V - началото на VIв. В голямата си част, обаче, по-
значителните укрепени селища от РВЕ у нас са имали не само солидно градени, но и 
съоръжени според новите тенденции фортификационни системи - с кули, при които е 
търсена оптималната за защита форма, с протейхизми и т.н. По тези показатели, 
фортификационните системи на полуградските селища не отстъпват на градските и 
военните крепости. 

Развитието на по-рано възникналите укрепени селища през РВЕ у нас е било 
съпроводено с увеличаване на обитаващото ги чрез отделни домакинства население, 
което нерядко е довеждало до пренаселеност на техните защитени площи към края на 
V - VIв. Възникналите пък по това време - към и след края на Vв., укрепени селища 
по начало са били с твърде плътна застройка вследствие на разгърнатата им в 
количествено отношение именно домакинска субструктура. Поради това и 
домакинствата в укрепените селища са само с незначителни или без собствени 
дворни пространства, а уличните им мрежи - системи или по-скоро хаотични 
съвкупности от тесни и сравнително къси пасажи, маркирани от очертанията на 
постройките, без някакво допълнително архитектурно оформле-ние. Жилищното 
строителство в укрепените селища през РВЕ е било предимно с т. нар. "каменно-
кирпичен градеж" - с необработен или грубо обработен камък на калов разтвор при 
основите и долните части на стените, и с кирпич в горните части на стените. 
Тенденцията към пренаселване на укрепените селища от РВЕ, т.е. към увеличение на 
количеството на домакинствата, е била съпътствана не само с опростяването на 
плановите решения на последните, но и с влошаването на техните строителни 
качества като цяло. Последното е валидно в по-голяма степен за днешна Северна 
България, където на много места сравнително солидния каменно-кирпичен градеж от 
началото на РВЕ е бил заменен към края на V - VIв. със строителство от по-нетрайни 
материали. Обяснението на различията в това отношение на север и на юг от Стара 
планина сме склонни да свържем с причини от етно-културен характер. Известни 
различия се установяват и между домакин-ствата на отделните селища. По-
значителни и отличаващи се домакинства е имало, ако не във всички, то поне в 
повечето укрепени селища от РВЕ у нас. Техни собственици са били, естествено, 
лица и семейства с по-добро материално положение, а самото им наличие е 
доказателство за известна имуществена диференциация сред населението на 
съответните селища. Засега археологическите данни, обаче, не очертават някаква 
тенденция в това отношение, в развитието на разглежданата поселищна форма. 
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Промените в градеж, план и функционални възможности, включително и 
регионалната специфика в тези промени, се отнасят за домакинските субструктури 
като цяло, включително и за по-значителните домакинства. Така например, 
отличаващите се домакински постройки в "Градът" край с. Батошево, Габровско, или 
т.нар. "къща на Нестор" в Големановото кале край с. Садовец, имат същия 
сравнително слаб градеж като останалите домакинства в тези две селища от VIв., а 
"каменните" сгради от период "D" в Ятрус, макар различаващи се и по градеж от 
синхронните им домакинства, не могат да се сравнят с по-ранните "жилищно-
стопански комплекси" тук. Домакинската субструктура на укрепените селища - 
еднаква в общи линии за полуградските и по-малките такива, както и домакинската 
субструктура на селските викуси, която в хода на РВЕ добива същите 
характеристики, не може да бъде показател за унифицирането на социалното и по-
точно на юридическото положение на неградското изобщо население. Общите 
тенденциии в развиитието и реалната унификация в характеристиките на 
домакинствата на тези поселищни форми - с ограничени или без индивидуални 
дворни пространства, със сходни планови решения и аналогичен градеж, обаче, е 
показател за сближаването на реалното икономическо положение на различните в 
юридически аспект категории свободно и зависимо неградско население, както и на 
реалните условия за организацията на техния стопански живот.  

В сравнение със селските викуси, в укрепените селища от РВЕ има повече и по-
разнообразни по вид и функции обществени звена. Административно-
управленческите постройки и комплекси, когато ги има, са безспорно важни 
компоненти в поселищните структури изобщо. През РВЕ административно-
управленческите ядра са били преди всичко резиденциите на висшите чиновници, 
военни командири или духовни лица. Предвид ограничения все пак мащаб и на най-
значителните укрепени селища, може да се допусне, че функциите на гражданското и 
военното управление в тях обикновено са били съсредоточени в ръцете на един 
"управител". Възможно е също този "управител" да е бил и висшия представител на 
местната църковна администрация. С данни за резиденциални постройки и 
комплекси днес разполагаме преди всичко за по-значителните, за полуградските 
укрепени селища - например, за "Калето" до гр. Берковица, за Ятрус и за Бизоне, за 
укрепеното селище при с. Одърци, за "Красен кале" край гр. Панагюрище или за 
"Градището" край с. Лозарево. Почти пълна е засега липсата на сведения за подобни 
звена сред по-малките, с площ под 10 дка, укрепени селища и това едва ли е 
случайно. Изредените по-горе постройки и комплекси, определяни от самите 
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проучватели като "обществени", "военно-административни" или като "седалища на 
управители", са резиденции именно на лица от висшата администрация на 
съответните укрепени селища. Нищо в тах и в техния структурен контекст не указва 
принадлежността им на частни лица, примерно на едри частни земевладелци. 
Обектът, който единствен засега бихме могли да предполагаме като укрепен център 
на частно имение - в м. "Спасовица" край гр. Белово, в началния етап от 
функционирането си, съвпадащ вероятно с началния период на РВЕ, не е притежавал 
собствено поселищна структура.  

От първостепенно значение за укрепените селища от РВЕ в днешната българска 
територия - както за полуградските, така и за тези с площ под 10 дка, са били техните 
култови центрове. Предвид целокупната информация за разглежданата поселищна 
форма, днес разполагаме с данни за много повече култови постройки, отколкото за 
административно-управленчески звена, още повече, че част от последните са били 
резиденции на висшите местни духовници. Както при селските викуси, така и в 
укрепените селища, с началото на РВЕ започва масово строителство на християнски 
култови сгради. Тенденцията в хода на РВЕ и в този случай е към все по-осезаемото 
налагане на християнските култови центрове в поселищните структури. Това 
проличава особено ясно в укрепените полуградски селища, възникнали още преди 
началото на РВЕ. Така, в Ятрус, Шуменския Хисарлък и в укрупеното селище при с. 
Караново, например, всяка следваща базилика е по-значителна и по-представителна 
от предишната. Към края на V - VIв. християн-ските култови сгради и комплекси 
задължително са присъствали и почти винаги са доминирали в структурата на всяко 
по-значително укрепено селище. При немалка част от полуградските укрепени 
селища, в защитените им площи или в техните предградия е имало и втора 
християнска култова сграда - например, в "калетата" край гр. Берковица и гр. 
Килифарево, при Сторгозия, Карасура, "Градището" при с. Лозарево, и т.н. 
Християнската култова сграда - базилика или еднокорабна църква, е присъствала 
осезаемо и в укрепените селища с площ под 10 дка от РВЕ у нас и почти винаги се 
отличавала от останалите им постройки както с размерите и градежа си, така и с 
централно и / или доминиращо си местополо-жение в тях. Нерядко култовите сгради 
са били единствените солидни, на хоросан градежи в съответните селища, 
включително и по отношение на фортификационните съоръжения на последните. 
Такава е ситуацията, например, при укрепените селища край с. Малко Чочовен, 
Сливенско, и с. Черна могила, Хасковско. При част от по-малките "градища" и 
"калета" с разкрити или регистрирани в тях култови звена, вън от защитените им 
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площи са изследвани или установени и други култови постройки или комплекси. 
например, при "Калето" край с. Голеш, при "Калето" край с. Черна могила или в 
западното предградие на Големановото кале край с. Садовец. За разлика от по-
големите укрепени селища, почти пълното отсъствие на данни за административно-
управленчески, резиден-циални постройки и комплекси в по-малките укрепени 
селища откроява култовите именно постройки и комплекси във и до тях като 
единствените представителни звена на техните структури, т.е. откроява ги като 
безспорни техни структурни ядра. В това отношение укрепените селища с площ под 
10 дка са се доближавали до селските викуси.  

 Днес не можем да прецизираме в конкретните случаи, както и при селските 
викуси от това време, административната форма на и юридическите последствия за 
обикновеното население от изтъкнатата структурна роля на християнския култов 
център, но можем да посочим, че тази роля предопределя активното участие на 
църквата - като институция, в целокупния обществен живот на почти всички 
укрепени селища. 

Обществени звена в укрепените селища от РВЕ у нас - както за полуградските, 
така и за тези с площ под 10 дка, са били и караулните постройки, ситуирани 
обикновено до портите или при други възлови пунктове на техните 
фортификационни системи. Наличието на подобни звена в структурите на 
укрепените селища е нормално и очаквано.  В повечето случаи тези караулни 
постройки не са се отличавали в градежа и размерите си от домакинствата в 
съответните селища. При някои от полуградските укрепени селища са разкрити и 
постройки с "военни цели", които са с по-значителни размери и / или с по-солиден 
градеж - например, в "Калето" до гр. Берковица, в укрепените селища край с. Червен, 
и с. Одърци или в "Градището" при с. Лозарево. Тези именно постройки удостове-
ряват наличието на военни гарнизони в съответните селища. Нужно е, обаче, да се 
уточни, че те, въпреки по-значителните си размери и по-солидния си обикновено 
градеж, не могат да се приемат като указание за наличие на значителни военни 
гарнизони. По-значително присъствие на редовни военни части може действително 
да се твърди или поне предполага - предвид наличието на съответни структурни 
звена, за някои полуградски укрепени селища, но не за крайния, а за началния период 
на РВЕ. Така например, военната идентификация на квадрибурга при обекта под дн. 
гр. Кула, отъждествяван с Кастра Мартис, едва ли може да предизвика съмнение. 
Военна, в частност казармена, според нас, е и най-значителната от разкритите до 
момента постройки в Ятрус - тази в "сектор VII". По-значително присъствие на 
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редовни военни части указват вероятно и солидните постройки до източната 
крепостна стена на Германия, както и голямата сграда с верижно наредени 
помещения до западната крепостна стена на Алмус. Очевиден и очевидно не в 
резултат на случайно съвпадение е фактът, че по-значително военно присъствие към 
началото на РВЕ се установява в центрове с почти идентично развитие - възникнали 
първоначално като военни лагери, но трансформирани още през КРЕ в укрепени 
селища. Неслучаен очевидно и твърде показателен е също фактът, че сведенията за 
функционирането на споменатите им постройки, респективно - за по-значителното 
присъствие в тях на редовни военни части, достигат най-късно до към средата на Vв. 

Определено място в структурите на укрепените изобщо селища от РВЕ в 
днешната българска територия са имали и обществените звена със стопанско 
предназначение. Големи, специално съоръжени за целта хореуми, са разкрити 
например, в Сторгозия, в Ятрус и в Шуменския Хисарлък. Към специално 
съоръжените за съхраняване на зърнени храни обществени складове могат да се 
причислят и повечето от "изкуствено издълбаните пещери" в скалистия терен на 
предградието или по-точно край пристанището на късноантичния Бизоне. Понякога 
обществени складове са били съоръжавани в крепостни кули - при Карасура и 
"Градището" край с. Лозарево или при някои по-малки укрепени селища като 
Големановото кале край с. Садовец или в обекта край гр. Белово, например.  Твърде 
интересен и специфичен способ за устройване на обществени складове е регистриран 
към края на V - VIв. при някои укрепени селища в днешна Североизточна България - 
при с. Одърци, с. Камен бряг и при укрепеното селище край гр. Шабла, 
одъждествявано с Карон Лимен. Става въпрос за вкопаването на значително 
количество долиуми - хранилища пред и в непосредствена близост до някоя от 
крепостните стени на съответното селище. Всички изредени по-горе обществени 
складове - специално изградените хореуми, съоръжените в крепостни кули или чрез 
открито разположени долиуми и т.н., са служили преди всичко за съхраняването на 
зърнени храни, а самото им наличие е свидетелство за определена организация 
относно разпределението именно на този най-значим земеделски продукт. 
Същевременно, те, заедно със складовите постройки, помещения или съоръжения на 
домакинствата на обикновените жители, които или поне част от които са били със 
същото предназначение, са указание не само за консумацията и, евентуално, за 
търговията, но и за производството на зърнени храни. Като прибавим към това и 
многобройните находки на земеделски оръдия на труда, намирани и в полуградските, 
и в по-малките укрепени селища от РВЕ в полските области у нас, става ясно, че 
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земеделието и особено производството на зърнени храни действително е било с 
важно значение в икономиката на поселищната форма. Що се отнася до другия, по 
принцип важен дял на аграрното стопанство - скотовъдството, данни днес за някакви 
обществени съоръжения или постройки в укрепените селища от РВЕ, свързани с 
последното почти липсват. Все пак, тук биха могли да се споменат убежищата, 
пристроени към някои укрепени селища - към двете "калета", например, край с. 
Садовец: към Големановото кале за първия период от функционирането му, 
включващ и самото начало на РВЕ, и към Садовското кале, възникнало и 
функционирало през VIв. Едната и то перманентната, така да се каже, функция на 
тези убежища е приютяването именно на добитък. Стопанските пристройки, 
разкрити към част от домакинствата на някои укрепени селища - например, в 
Габровското Градище и в Големановото кале, и интерпретирани като обори, също са 
указание за развитието на скотовъдството.  

Важно значение в икономическия живот на разглежданата поселищна форма у 
нас през РВЕ е заемало и занаятчийското производство. Наред с аграрната дейност, 
практикуването и развитието на различни занаяти в повечето укрепени селища е 
израз на една тенденция към формиране на самозадоволяващо се стопанство. 
Занаятчийски работилници и съоръжения са разкрити при много, както по-
значителни, така и по-малки укрепени селища. Точното определяне на тяхната 
принадлежност не винаги е възможно, но можем да посочим, че част от тях са 
функционирали като обществени стопански звена. Керамичното производство, 
например, е засвидетелствано за Ятрус и за "Красен кале" край гр. Панагюрище. Цял 
център за производство на строителна керамика е локализиран и частично проучен в 
близката околност на "Градът" край с. Крамолин, Габровско. С наличието на този 
именно център е било обезпечено солидното фортификационно и монументалното 
култово строителство в "Градът" през VIв. В някои от по-значителните укрепени 
селища от РВЕ у нас е съществувало и стъкларско производство. Съответни 
работилници са разкрити в Габровското Градище и в "Градището" край с. Лозарево. 
С най-многобройни сведения днес разполагаме за металообработване и по-точно за 
железообработване в укрепените селища или в техните предградия. Наличната 
информация показва не само масовото практикуване на този занаят в укрепените 
полуградски и по-малки селища у нас, но и откроява увеличаващото се в хода на РВЕ 
негово значение. Известните от различни  укрепени селища - например, Габровското 
Градище, Шуменския Хисарлък, Кандидиана, Садовското и Големановото калета 
край с. Садовец, тези край с. Градница, Габровско, и с. Малко Чочовен, Сливенско, и 
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т. н., съоръжения и материали, свързани с железодобив и железообработ-ване са 
предимно от края на V - VIв. През РВЕ в днешната българска територия са 
функционирали и укрепени селища, чието население е било изцяло или почти изцяло 
ангажирано с рудодобива и металообработването. Намалението през РВЕ в повечето 
рудодо-бивни области на броя на неукрепените рударски селища се е компенсирало с 
появата и развитието на укрепените именно рударски селища, като вероятно 
населението на първите е било създателят и на вторите. Отличителна особеност на 
укрепените рударски селища като "Голямото кале" край с. Младежко, Бургаско, и 
"Шип кале" при с. Еловица, Монтанско, например, е наличието в тях не просто на 
отделни работилници, а на цели металургични комплекси, т.е. дейността на 
населението им по обработката на добитата руда е била концентрирана именно в 
защитените им площи. В този смисъл, те могат да се определят и като укрепени, 
постоянно обитавани металодобивни, в частност железодобивни центрове. 

Развитито на късноантичните укрепени изобщо селища в днешната българска 
територия достига апогея си - както по отношение на количеството поселищни 
единици, така и в аспекта на структуроформиращите процеси и тенденции, при 
управлението на имп. Юстиниан I. Съществената промяна в политическата 
обстановка на Балканите след средата на VIв. се оказва фактор с пагубно въздействие 
за цялата поселищна система, включително и за тази поселищна форма. Според най-
късните точно датирани находки, повечето от изследваните укрепени селища от РВЕ 
у нас са били унищожени или просто изоставени в последните две-три десетилетия 
на VI и в началото на VIIв. Някои по-значителни селища по черноморския бряг и в 
днешна Южна България - например, Бизоне и Карасура, са просъществували 
вероятно до към средата на VIIв.  Така или иначе, можем да обобщим, че и 
последните известни, изследвани днес представители на късноантичната поселищна 
форма са преустановили функционирането си в границите на VIIв. След по-малък 
или по-дълъг период от време, сред останките на немалка част от късноантичните 
укрепени селища животът е бил възобновен. Ясно е, че тази топографска 
приемственост не може да се третира като признак за по-късно, средновековно 
развитие на късноантичните именно укрепени селища. В някои случаи - напри-мер, 
"Градището" край с. Лозарево и Карасура, обитаването на обектите, функционирали 
като укрепени селища през РВЕ, е продължило изглежда след твърде кратък времеви 
хиатус или дори без прекъсване изобщо. Следва, обаче, да се подчертае, че и в тези 
случаи новите поселищни структури, за които впрочем знаем все още твърде малко, 
не могат да се третират като следващи етапи в развитието на съответните 
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късноантични укрепени селища. Те са били устроени сред останките именно на 
последните, включително и сред останките на изоставените фортификационни  
съоръжения. Дори да допуснем, че част от населението на новите структури е било 
потомствено свързано с това на укрепените селища, самата им поява е била 
отражение вече на нови социално-икономически и политически условия, които са 
променили и условията за организацията на поселищния живот като цяло. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключението представяме в резюмиран вид общата характеристика за 

състоянието и развитието на вилите, селата и укрепените селища през късната 
античност в днешната българска територия. Тук, в автореферата, подобна 
характеристика пред-ставихме в прегледите на съответните глави. В заключението 
представяме още и характеристика на градската форма на живот у нас през късната 
античност, като акцентираме върху развитето на и промените в структурата по това 
време на античните по произход градски центрове. 

Наличните археологически данни позволяват да твърдим, че през КРЕ не 
настъпват някакви съществени промени в структурите на по-ранните по произход 
градски центрове у нас. Техните представителни обществени звена, включително 
струк-турните им ядра - площадните комплекси, са продължили да функционират. 
Показателно в това отношение е, например, възстановяването, след опустошението 
от средата на IIIв., на комплексът на агората във Филипопол, в най-значителния 
градски център на римска Тракия. През КРЕ в античните по произход градове у нас 
са поддържани в добро състояние и уличните мрежи, както и обществените 
водоснабдителни съоръжения. Не са един и два примерите и за представително 
частно строителство от това време. Без да оспорваме известния от извори и 
историография факт за редуциращото през КРЕ значение на органите на местното 
градско самоуправление, считаме, че вече има достатъчно археологически 
доказателства срещу тезата за упадъка в градския живот у нас по това време. 
Администра-тивните реформи от началото на КРЕ, както и близостта до новата 
столица на Империята определено са способствали за продължаването на градския 
просперитет. Нов момент в структурното развитие на някои от нашите градски 
центрове - например, Рациария и Сердика, е появата в тях на представителни 
резиденции на лица от висшата имперска администрация. Въпросната поява 
действително е израз на новите тенденции в организацията на градския живот, но 
едва ли следва да се третира като признак за упадък на съответните градове или поне 
на тяхната материална култура в частност. 
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Както при останалите синхронни форми на поселищен живот, преломният 
период в развитието на античните по произход градски центрове у нас е началото на 
РВЕ. По това време именно е започнала трансформацията, която в една или друга 
степен е засегнала всички по-важни звена на по-ранната им, на античната им 
структура. Нарушена е била ортогоналната улична мрежа. Изчезнали са ред важни 
по-рано обществени постройки - езическите храмове, театрите, амфитеатрите, 
стадионите и т.н. Постепенно са престанали да се строят и поддържат големите 
обществени терми. Редуцирал се е броят на представителните градски жилища, а 
качеството на жилищното строителство като цяло се е понижило. Най-големият 
"удар", обаче, за античните градски структури е бил изоставянето на техните ядра - 
на комплексите на градските площади. Застрояването на самите площади и 
изоставянето на обществените постройки около тях, пряко свързани с античното 
градско самоуправление, е вече безпорен признак за промяната в същността изобщо 
на градските центрове. Археологическите проучвания на обществените площадни 
комплекси в различни, антични по произход градове у нас документират ясно този 
феномен. Хронолигическите данни, когато имаме прецизирани такива, показват, че 
изоставянето на тези комплекси е факт още към средата на Vв. Такава е ситуацията, 
например, с форумния комплекс на Ескус, с принципи-ята на Нове, която вероятно 
през КРЕ е поела функциите на градски площад, с агорите на Никополис ад Иструм и 
Филипопол или с представителния площаден комплекс при западната порта на 
Августа Траяна. Ролята на античните площадни комплекси в старите градски 
структури се е поела от други звена, свързани с определящите в градсското 
управление фактори през РВЕ. Това са резиденциите на представителите на 
имперската администрация и особено епископските резиденции и базилики.  

През РВЕ именно именно християнските култови сгради са звената в градските 
структури, олицетворяващи обществения живот на тяхното население. Сред тях 
изпъкват с размерите, градежа и украсата си епископските базилики. Това са най-
представителните постройки в градските центрове, включително и в античните по 
произход, през РВЕ у нас. Епископските базилики са материализиран израз на ролята 
на епископската институция в живота на ранновизантийските градове. По това време 
градската църква начело с градския епископ, в качеството си не само на духовен 
водач, но и на "defensor civitatis", замества основните органи на античната градска 
община, продължавайки в известна степен и в нова форма традициите на градското 
самоуправление. Изграждането на представителните епископските базилики в 
античните по произход градове у нас, в които са разкрити такива, се отнася към Vв., 
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т.е. тяхното изграждане се свързва хронологически с изоставянето на комплексите на 
античните градски площади. Това съвпадение е твърде показателно и онагледява 
промяната в същността изобщо на градските центрове в днешната българска 
територия. Ситуацията е още по-значима и показателна, когато край епископската 
базилика е разкрита и епископската резиденция, т.е. когато имаме епископски 
комплекс. Известните у нас епископски резиденции са най-представителните 
жилища от РВЕ в съответните градове. В случаите, когато имаме такъв епископски 
комплекс, представляващ композиционно и функционално единство на базилика и 
резиденция, както е например в Нове, Августа Траяна или в античния и 
късноантичния градски център под дн. гр. Сандански, можем със сигурност да 
твърдим, че именно той е бил новото основно звено, новото ядро в съответната 
градска структура през РВЕ. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 
НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД  

(текст за брошура) 
Археологически находки от територията на днешната община 

Костинброд публикуват още в края на ХІХ в. основоположниците на 
българската археологическа наука Х. Шкорпил, К. Шкорпил, и В. Добруски. 
През следващите десетилетия броят на публикациите на известни наши 
учени, в които се отразяват отделни обекти и находки, нараства. Нов етап в 
изследването на местното археологическо наследство бележат 70-те години 
на ХХ в., когато започват редовните разкопки в м. Градището край гр. 
Костинброд. Те изкарват на показ великолепието на една голяма 
късноримска резиденция (palatium), сред чиито останки през VІ в. възниква 
укрепено “градче”(polichnion). Дълго време разкопките се ръководят от В. 
Божилова (НАИМ-БАН), а в последните сезони преди преустановяването им 
в 1994 г. – от автора на тези редове. През 1985 и 1988 г. се изследват също 
останки на близката антична пътна станция и на самия античен път от 
Найсус (дн. Ниш) за Сердика (дн. София). Главната сграда на пътната 
станция е изцяло разкрита при спасителни разкопки през 1997 г., ръководени 
от Ж. Величков (НИПК) и Р. Милчева (НАИМ-БАН). Със спасителен 
характер са и ограничените проучвания под мое ръководство през 2004 г. 
край късноримската резиденция, и през 2007 г. при античната пътна станция. 
Един проект на общината за развитието на туристическия потенциал на 
местното културно-историческо наследство през 2008 г. бе повод за 
посещение и осъвременяване на информацията за най-известните 
археологически обекти, както и за нови ограничени проучвания в м. 
Градището край гр. Костинброд. 

*  *  * 
Засега обектът с най-ранно човешко присъствие в общинската 

територия е селищната могила в северната част на с. Петърч (Петков, 1939, 
307). Размерите й са около 100 (север – юг) х 75 м, а височината й е над 3 м. 
Изглежда, че е натрупана основно през каменно-медната епоха (V-ІV хил. пр. 
Хр.). Върху нея днес има функционираща църква (обр. 1). В западната част 
на Софийското поле няма друга селищна могила. Малък е броят на тези 
важни праисторически паметници и в днешна Западна България изобщо. 
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Следващият, с оглед на хронологията си, известен обект е селището от 
бронзовата епоха (ІІІ-ІІ хил. Пр. Хр.) край изворите на р. Блато, т. е. в района 
на днешната помпена станция западно от с. Опицвет (обр. 2). Площта на това 
селище е била значителна. 

Отсъствието на сигурни данни за други праисторически обекти, както 
и за такива от І хил. пр. Хр., се дължи не на “слаба привлекателност” на 
района, а на факта, че все още не са осъществени необходимите проучвания. 
При разкопките в м. Градището край гр. Костинброд например са открити 
единични материали от праисторията и от ранната желязна епоха (ХІІ-VІ в. 
пр. Хр.), които предполагат наличие на съответни селища в недалечната 
околност. 

Най-добре познато днес е местното археологическо наследство от 
римската, късноримската и ранновизантийската епоха (І-VІ в. сл. Хр.). Така 
при изворите на р. Блато през ІІ-ІV в. се развива обширно открито селище 
със солидно градени постройки (обр. 2). В неговите граници вероятно е 
съществувало и езическо светилище. Тук случайно са намирани различни 
архитектурни детайли и оброчни плочки на Тракийския конник (Шкорпил, 
Шкорпил, 1892, 77; Добруски, 1894, 86-87). В параклиса “Св. Йоан 
Златоуст”, който лежи върху останките на по-голяма, вероятно антична 
сграда, се съхранява и използва за алтарна маса голям античен варовиков 
постамент (обр. 3). В района е открита и пътна колона с гръцки надпис от 
времето на император Септимий Север (193-211 г.), която предполага 
наличие и на пътна станция (Ognenova, 1964). Днес тази колона е в двора на 
църквата в с. Опицвет (обр. 4). Наличната информация очертава този обект 
като най-значителния център през първите векове сл. Хр. (до началото на ІV 
в.) в територията на днешната Костинбродска община. 

Друг значителен селищен обект от същото време е локализиран в м. 
Примичур, непосредствено на изток от старото село Костинброд (днес – 
квартал на града). И тук инцидентно открити посветителни паметници 
свидетелстват за наличието на езическо светилище (Шкорпил, Шкорпил, 
1892, 62-63; Mihailov, 1966, 88-90, №№ 2017, 2018, 2020).  

Антично езическо светилище – в случая на бог Сабазий, е 
засвидетелствано и в границите на бившето село Маслово (сега в кв. 
Обединение на Костинброд) (Иванов, 1961).  
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Запазените днес антични архитектурни детайли в двора на църквата 
върху селищната могила в с. Петърч (обр. 5) дават основание да се допусне 
наличието тук на неподозирана досега представителна сграда от ІІ-ІІІ в. – 
може би също езическо светилище. 

Античен обект има и при с. Градец. За това свидетелстват каменен съд 
с посветителен надпис на Асклепий, открит случайно преди години (Гочева, 
1967), част от антична колона в двора на параклиса “Св. Георги”, снимка (в 
местното читалище) на монета от 276-282 г., открита в района. Според 
непотвърдени засега сведения, върху възвишение непосредствено на север от 
селото има стара крепост. 

Крепост със солиден градеж е локализирана в м. Градището, в южната 
периферия на с. Драговищица, до левия бряг на Крива река (обр. 6). Площта 
й е около 4-5 дка. Тя не е изследвана, но случайните находки (Димитрова, 
1963) и разкрития в нея (част от останките на северната й стена са видими и в 
момента) позволяват да се датира в границите на ІІ-VІ в.  

В м. Градището в западната периферия на гр. Костинброд (в двора на 
Опитната станция за ягодоплодни култури и в съседните парцели) от края на 
второто десетилетие на IV в. докъм средата на V в. функционира голяма 
вилна резиденция. Може да се приеме, че името й е тъждествено с това на 
близката пътна станция Скретиска (Scretisca). Основният архитектурен 
комплекс на вилата, т. е. същинската резиденция (palatium) Скретиска е един 
от най-впечетляващите образци на представителната късноримска жилищна 
архитектура в целия Средиземноморски свят (обр. 7). Тя има голяма зала за 
аудиенции (aula), специална трапезария (triclinium) със сложен план, 
многобройни жилищни помещения (cubicula), банска част (balneum), 
огромен вътрешен двор с портици (peristylium) и с градина (hortus), 
монументални входове и ред други съоръжения. Площта й вероятно достига 
14-15 дка. Само вътрешният двор е към 4-5 дка. Съответстваща на размерите 
й е и нейната украса (обр. 8 и 9). Общата площ на подовите мозайки 
вероятно надхвърля 1000 м2, а общата дължина на портиците на двора и 
външният южен портик е повече от 400 м (обр. 7). Освен същинската 
резиденция, вилата е включвала и други постройки и съоръжения, 
разположени в близката околност. От тях е изследвана т. нар. ротонда – 
кръгло в план съоръжение с пилонна конструкциия, което достига 32 м в 
диаметър и което отстои на около 100 м южно от резиденцията. То е било с 
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представителни, мемориални или култови функции (Динчев, 2003, 8-61). 
Теренът непосредствено на север и северозапад от резиденцията пък е бил 
зона за обслужващи и стопански звена. Днес има достатъчно основания да се 
допусне, че честите посещения на Константин Велики в близката Сердика 
(днешна София) са причина за изграждането на резиденция Скретиска и че 
императорът е отсядал в нея. Непосредствената причина за нейното 
изоставяне, предшествано от мощен пожар, са хунските нашествия от 40-те 
години на V в. Скоро след това в останките на резиденцията се заселва 
селско население от района. Откритото село е съществувало не повече от 
две-три десетилетия. Краят му също е белязан от пожар, причинен от 
вражеско нападение (Динчев, 2003, 62-65). Вероятно през втората четвърт на 
VI в. тук възниква укрепено селище. Името му, което знаем благодарение на 
известния Прокопий Кесарийски, запазва във видоизменена форма 
названието на по-ранната резиденция – Кратискара (Kratiskara). 
Изследваните крепостни съоръжения – стени, стълбища, кръгли ъглови 
кули, порта с правоъгълна надвратна кула (обр. 10) – се вписват напълно в 
ранновизантийската фортификационна практика. Защитената площ на 
Кратискара възлиза на около 8,5 дка. В нея са разкрити военни сгради, 
складова постройка и няколко обикновени жилища. Кратискара е била 
локален административен център (за западната част на днешното Софийско 
поле, а вероятно и за съседните на запад райони) в градската територия на 
Сердика. Животът тук прекъсва при аваро-славянските нашествия в края на 
70-те и началото на 80-те години на VI в. (Динчев, 2003, 66-95) 

Както споменах, от пътната станция Скретиска е изследвана основната 
й сграда (taberna). Тя е с правоъгълен план, с две странични помещения при 
източната й фасада, с вътрешен двор и широк вход откъм пътя. С оглед на 
функциите си, тя може да се оприличи на хан – с жилищна част за 
пренощуване на пътници и с конюшни. Изградена заедно с и за описаната 
по-горе резиденция, която е на около 1 км в североизточна посока. 
Останалите постройки на пътната станция са били по-малки и с по-слаб 
градеж в сравнение с таберната. Общата площ на станцията не надхвърля 5-6 
дка, т. е. тя е била скромен по мащаб обект със специфични функции 
(mutatio), който не е прераснал в селищен център. Станцията вероятно е била 
унищожена при хунските нашествия в средата на V в. Ширината на античния 
път е към 6,80 м. Настилката в изследваните му участъци е от ломени камъни 
с местен произход (обр. 11). С по-големи плочи, поставени хоризонтално 
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(предимно) или побити вертикално, са очертани осевата и бордюрните линии 
(Динчев, 2003, 55-56; Динчев, 2008).  

От територията на общината са известни и не малък брой надгробни 
могили, разположени поединично или групирани по няколко, т. е. в могилни 
некрополи. Тяхната хронология не може да бъде прецизирана преди 
същинското им проучване. Все пак за някои могили в съседство с известни 
селища може да се допусне, че са във връзка с тях – например могилите от 
некропола между гр. Костинброд и с. Житен вероятно са свързани с близкото 
античното селище в м. Примичур. 

 Доскоро от общината не бе известен археологически обект, който със 
сигурност да се отнася към Българското средновековие. Вече има такъв. В 
удобния за обитаване район при изворите на р. Блато е съществувало 
открито селище и от времето на Втората българска държава (ХІІІ-ХІV в.). 
Има податки, че недалеч на запад от селището се е намирало гробището на 
обитавалото го население.  

Многобройните местни паметници от епохата на Възраждането и 
началото на модерните времена (ХVІІІ-ХІХ в.) – оброци, параклиси и т. н., 
също са важна част от културно-историческото наследство, но тяхното 
изследване вече не е задача на археологията.  

*  *  * 
Представеният преглед няма претенции да е окончателен, тъй като 

отразява актуалните ни познания за местните археологически обекти и 
паметници. Сигурен съм, че едно по-мащабно изследване на територията на 
общината ще увеличи значително техния брой и ще попълни празнините в 
познанията ни. Накрая искам да подчертая, че усилията по издирването и 
изследването на археологически обекти и паметници не бива да остават 
изолирани от мерките по тяхното опазване и социализиране.  
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РЕЗЮМЕ 
 

Публикацията отразява резултатите от студентски археологически 
експедиции от началото на 80-те години на ХХ в., в които авторите са 
участвали. Тези експедиции се осъществиха като теренни обхождания на 
териториите на община Драгоман (вкл. района на с. Габер, който към 
посоченото време бе отделна териториално-административна единица), 
община Годеч и община Сливница.  

В публикацията са представени обекти и материали от праисторията, от 
бронзовата и желязната епохи.  

Повечето от обектите са новорегистрирани (карти 2-6). Другият важен 
резултат от експедициите, респ. - на публикацията, е въвеждането в научно 
обръщение на значително количество движими културни материали - 
артефакти от камък, кремък и най-вече фрагментирана битова керамика (табл. 
1-24).  

Постигнатите резултати, представени в публикацията, са добра 
предпоставка за по-точното културно определяне на изследваните територии 
през посочените епохи и са принос към познанието ни за тяхната ранна 
история. 

 



Венцислав Динчев, Людмил Вагалински  
 

Археологическа карта на община Тутракан  
В: П. Бойчев (ред.). Тутракан в историческото развитие на Добруджа. 

Тутракан, 1995, 12-48.  
 

РЕЗЮМЕ 
 

Публикацията отразява резултатите от експедиция, осъществена в 
територията на община Тутракан през 1992 г. във връзка с националната 
програма "Археологическа карта на България".  

Експедицията, осъществена като теренно обхождане, е първата по рода 
си за община Тутракан. Основните резултати, отразени в публикацията, се 
изразяват в допълване и/или коригиране на данните за част от известните 
археологически обекти, както и в регистрацията на много нови обекти. Броят 
на новорегистрираните обекти е приблизително толкова, колкото този на 
известните отпреди (карти ІІ-VІІ). Добитата информация е важен принос към 
характеристиката на културата и историята на изследваната територия от 
праисторията до модерните времена.  

Данните за локализацията на археологическите обекти бяха 
своевременно предадени на общинската поземлена комисия в Тутракан 
предвид дейността на същата по възстановяването на собствеността върху 
земеделските земи. 

 



Бендипара – първата точно локализирана комархия  
в римска Тракия.  

Минало, III, 1996, N 1, 19-21, ISSN 1310-3415 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Граничните знаци от 211-212 г. с ойконима "Бендипара", произхождащи 
от хинтерланда на Филипопол, са известни и често коментирани в 
литературата. Информацията за тях показва, че са намерени in situ. В 
значителната територия, която те очертават, са регистрирани останките на 
няколко селища от II-III в. Поради това смятам, че граничните знаци маркират 
землището не просто на едно село, както се приемаше досега, а на едно 
административно-териотриално обединение на няколко села, т.е. на една 
комархия. Тази им интерпретация не е в противоречие и със съдържанието на 
самите надписи върху тях. Очевидно въпросната комархия е била означена по 
името на най-значителното от включените в нея села, което е било и 
непосредствен административен център за останалите. Предвид наличните 
археологически данни, селото Бендипара – цънтър на едноименната 
комархия, може да се отъждестви със селищните останки в м. Балабангьол 
край днешното с. Строево, Пловдивско (карти 1 и 2). 

 



Полуградските неукрепени селища през римската, късноримската и 
ранновизантийската епоха (I – началото на VII в.)  

в днешните български земи. 
История, V, 1996, № 3/4, 99-104, ISSN 0861-3710 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В изворите и в историографията за днешните български земи за 

периода І - началото на VІІ в., с термина "vicus"/"vici" или с гръцкия му 
еквивалент "κωµη"/"κωµαι" се означават всички видове селища с открити, 
незащитени структури, без официално признат градски статут. Те обаче се 
различават по административна уредба, по икономическа характеристика и 
специфични функции, по социално положение на тяхното население, както и 
по структурни, собствено селищни характеристики. Предвид наличието или 
отсъствието на градски и други специфични компоненти в структурите им, и 
предвид разликите в мащаба им, тези селища могат да се обединят в две 
основни селищни форми - села и неукрепени полуградски селища.  

Сред археологически доказаните у нас полуградски вици за римската 
епоха са например тържищата Дискодуратера, Пиритензиум, Туидас, 
пътните станции Комбустика, Сторгозия, Ад Путеа, Состра и т. н. За 
привилигирования статут и за по-значителния селищен мащаб на 
полуградските вици свидетелстват и домашните епиграфски паметници. 
Например надписът от 202 г. за основаването на тържището Пизос е 
недвусмислено указание за разликите в селищния мащаб и значимостта на 
самото тържище, от една страна, и на 9-те komai, с чиито жители е основано 
тържището, от друга страна. 

Неукрепените полуградски селища в източните провинции на 
Империята добиват идентичност в ранновизантийските извори чрез термини 
като "μητροκωμη", "κωμοπολις", "κωμη μηγιστη"  и т. н. В ранновизантийските 
извори за балканските провинции тези термини почти не се срещат. 
Основната причина за това е масовото разпространение тук през V-VІ в. на 
укрепените неградски селища, респ. - превръщането на фортификацията в 
задължително условие за съществуването на всяко по-значително селище. 



Красноречиви свидетелства за този процес дава Прокопий Кесарийски. 
Многобройни примери за тази насока в развитието на местния селищен 
живот към края на античността предоставят и съвременните 
археологическите проучвания. 
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Household Substructure of the Еarly-Byzantine Fortified Settlements  
on the Present Bulgarian Territory 

Archaeologia Bulgarica, I, 1997, N 1, 47-63, ISSN 1310-9537 
 

РЕЗЮМЕ 
 
С домакинство означавам жилището на отделния обитател, на 

отделното семейство и стопанските постройки, помещения и/или  
съоръжения, които заедно с жилището съставляват неразчленимо 
функционално единство. С домакинска субструктура означавам 
съвкупността от обособени домакинства в дадено селище. 

Повечето изследвани домакинства на укрепените селища от 
ранновизантийската епоха (РВЕ) у нас са едно-, дву- или трикамерни 
постройки, като в някои случаи второто, респ. - третото, помещение не е 
проявено в план тъй като се е явявало горен етаж (обр. 1-19). Понякога 
домакинствата, вместо една постройка с две или три помещения, се състоят 
от две еднокамерни или от двукамерна и еднокамерна отделни постройки, 
ситуирани близко една до друга (обр. 17). Сред укрепените селища от РВЕ 
обаче по-чести са случаите на компактно разположение на домакинства в 
по-значителни комплекси (обр. 3, 5, 6, 11, 15/15, 16, 18, 19). Без да е 
непознато явление още към края на IV - началото на V в., компактното 
разположение на домакинства - чрез преизползване на по-ранни и по-
значителни сгради или чрез новосъздадени, предимно верижни комплекси, е 
с нарастващо приложение в хода на V-VI в. То е обусловено от 
увеличаващия се брой на населението. 

Тенденцията към пренаселване на укрепените селища през V-VI в. е 
съпътствана не само с опростяването на плановите решения на 
увеличаващите се като брой домакинства, но и с влошаването на тяхната 
строителна характеристика като цяло. Влошеният градеж предпоставя 
нарушената често форма и намалените обикновено размери на плановете, и 
отразява най-адекватно функционалното ограничаване на възможностите на 
домакинските постройки и съоръжения. Убедителни доводи за това ни 
представя развитието в края на V-VI в. на повечето укрепени селища в 
днешна Северна България, т.е. в граничните провинции на диоцезите Тракия 
и Дакия. Примерите от днешна Южна България обаче не са достатъчно 
показателни или убедителни в това отношение. В по-слабо изразената 
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тенденция към влошаване на градежа е и спецификата в развитието на 
домакинската субструктура на укрепените селища на юг от Стара планина.  

Отличаващи се с размери, план и/или градеж домакинства са открити в 
повечето укрепени селища от РВЕ у нас. Техни собственици са лица и 
семейства с по-добро материално положение, а самото им наличие е 
доказателство за известна имуществена диференциация сред населението на 
съответните селища. Няма обаче основания да се твърди, че собствениците 
на по-имотните домакинства са били значително отличаващи се в 
административен и юридически аспект от останалата част на населението в 
тези селища. 

В изворите от РВЕ има много сведения за проникване и настаняване на 
различни “варвари” в днешната българска територия и особено в днешна 
Северна България. Известна информация за това предоставят и 
проучванията в укрепените селища. Изглежда, че именно причини от 
етническо естество са обусловили подчертаното влошаване на домакинското 
строителство в ред по-големи и по-малки укрепени селища на север от Стара 
планина. В случая не визирам конкретни етноси, но допускам, че 
“варваризацията” изобщо е довела до промените в домакинските 
субструктури на тези селища към края на V-VI в. 
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ZIKIDEVA – An Example of Early Byzantine Urbanism in the Balkans  
Archaeologia Bulgarica, I, 1997, N 3, 54-77, ISSN 1310-9537 

 
Ранновизантийският град върху хълма Царевец, Велико Търново.   

В: И. Харалампиев и др. (ред.) Палеобалканистика и старобългаристика. 
Втори есенни международни четения “Професор Иван Гълъбов” (14-17 

ноември, 1996 г.), Велико Търново, 2001, 225-257, ISBN 954-524-284-1 
 

Ранновизантийският град върху хълма Царевец, Велико Търново 
В: С. Ангелова (ред.). Сборник в памет на д-р Петър Горбанов (Studia 

Archaeologica, Supplementum I). София, 2003, 384-429 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Градът от ранновизантийската епоха (РВЕ) върху хълма Царевец при 
днешно Велико Търново възниква към края на V - началото на VI в. 

През първата половина на VI в., в резултат на нарстващото градско 
население и на просперитета на самия град, свободните терени в защитената 
му площ постепенно се застрояват.  

Към средата на VI в. структурата и пространствената схема на града 
добиват завършения си вид. Утвърждава се спецификата във 
функционалната характеристика на основните градски зони и райони. 
Комуникациите в и между тях се осъществяват чрез улична мрежа, която 
поради условията на терена наподобява концентрично-радиална система.  

Изключение е зоната върху заравненото било в средната част на 
Царевец. Тук, след основно преустройство, съобразено отчасти с 
принципите на ортогоналната планировка, се оформя голям култов център, 
включващ манастир, отделен култов комплекс с martyrium и епископска 
резиденция.  

Северната част на Царевец също се утвърждава като зона на 
представително строителство. Част от намиращите се тук комплекси и 
постройки са с обществено предназначение, включително резиденции на 
висши представители на местната администрация. Други вероятно са частни 
жилища на по-богати граждани, които са имали възможност да се настанят 
в престижния и естествено най-защитения градски квартал.  

В югозападния ъгъл на защитената площ се формира като най-
значимата военна зона в градската структура. Издигнатата тук базилика е 
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предназначена да обслужва военните и да осигурява божествената 
протекция за главната порта и за градската крепост изобщо.  

Друга, също солидно градена базилика заема върха на Царевец и също 
има важна роля в духовния живот на града.  

Към средата на VI в. функционират синхронно всички известни 
култови сгради - базиликите при главната порта и на върха на Царевец, 
голямата манастирска базилика и църквата с мартириума. Те са култови 
звена със специфични функции в структурата и в духовния живот на града. 
Може да се предположи, че те са били в определена връзка помежду си при 
общите богуслужебни процеси и шествия - всяка със своето място и 
значение в хода и реда на последните.  

Терените до вътрешните лица на крепостните стени - вън от 
посочените по-горе зони, постепенно са заети от постройки с предимно 
военно или стопанско предназначение - казарми, караулни, складове, 
работилници.  

Към средата на VI в. терасираните склонове в западната и южната 
части на защитената площ окончателно се превръщат в зона за жилищните 
квартали на обикновеното население.  

По това време функционира вече и крепостта в западното подножие на 
Царевец. Чрез кладенците, съоръжени в част от кулите й е гарантирано 
водоснабдяването на града. По впечатляващ начин е осъществен достъпа от 
хълма до най-големия кладенец в югозападната ъглова кула - чрез проход 
със стълбище в и по цялото протежение на южната стена на долната 
крепост.  

С долната крепост защитената общо площ на града достига и може би 
надхвърля 15 ха. 

В някои от последните си публикации проф. Велков изказа идеята за 
отъждествяването на града от РВЕ върху Царевец със споменатата при 
Procopius Zikideva. Днес тази идея може да се развие и подкрепи с нови 
безспорни аргументи. 

Редът на упоменаване на Nicopolis ad Istrum и Zikideva в De aedificiis и 
един пасаж в Historiae на Tеоphylactus Simokatta показват, че тези центрове 
са разположени в близост един до друг.  

Контекстът на пасажа от съчинението на Simokatta и особено 
съпоставката между Хиероклиевия Synecdemus и Notitiae Episcopatuum 
доказват, че Zikideva измества и наследява Nicopolis ad Istrum като най-
значим център в областта на горното и средното течение на р. Янтра.  
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Пълното съответствие на информацията от изворите и 
археологическите данни за Nicopolis ad Istrum и града от РВЕ върху 
Царевец не оставя място за съмнение, че именно последният е въпросната 
Zikideva. 

Отличната природна и фортификационна защита, значителният за РВЕ 
брой на населението и редицата образци на представителна, обществена и 
частна архитектура, определят Zikideva като важен център не само за 
провинция Moesia Inferior на диоцеза Thracia, но и за балканските владения 
на Империята изобщо.  

Zikideva е сред най-големите по мащаб и демографски потенциал нови 
градове от РВЕ на Балканите. Сравнена например с известната Iustiniana 
Prima, която е създадена от император Юстиниан I за столица на 
префектурата Illyricum, Zikideva е с поне два пъти по-голяма защитена 
площ.  

Значението и престижът на града от РВЕ върху Царевец се повишават и 
от обстоятелството, че той е център на крупна селищна агломерация. Един 
от сателитните обекти - този върху съседното възвишение Момина крепост, 
е голямо укрепено селище. 

Zikideva е и един от малкото центрове в северната част на Балканския 
полуостров с доказано функциониране през VII в. 

 
 
 
 
 
 
 
 



По въпроса за градските дефиниции в късноантичните извори за 
диоцезите Тракия и Дакия. 

Археология, ХХХIХ, 1998, N 1-2, 16-23, ISSN 0324-1203 
 

РЕЗЮМЕ 
 
С промяната в същността на политическата теория - от “гражданин - 

пълноправен и привилигирован член на обществото” към “гражданин - 
поданик”, и със силното редуциране на автономното градско 
самоуправление изчезва диференциацията между градовете относно 
произход, статут, вид и степен на автономия. В законодателните актове и 
другите извори от късната античност те се назовават с общи синонимни 
термини - civitas, urbs, polis, astiu. Различията в изворите сега се свеждат до 
отличаване на особеното положение на даден градски център в системата на 
териториално-административното управление на Империята или са в чисто 
количествен аспект, като отражение на реалната селищна и демографска 
величина на даден градски център.  

Сред градските центрове в диоцезите Тракия и Дакия с 
привилегировано административно положение са преди всичко 
провинциалните столици. За отразяването на това им положение е 
използван понякога терминът metropolis. В стремежа си да отличат 
пространствения мащаб и демографската величина на даден градски център, 
късноантичните автори често използват определения като “голям”, 
“обширен” или “многолюден”. Когато това отличаване е с негативен 
смисъл, късноантичните автори обикновено използват умалителни термини 
като polihnion или polisma например. 

В контекста на количествените разграничения в терминологията следва 
да се обясни и използването на някои необичайни за градовете названия - 
oppidum, ohiuroma или phrourion например, които иначе са с почти 
идентично съдържание - “крепост”, “укрепено място”.  

Базисните обществени промени през късната античност водят до 
скъсяване на дистанцията между градовете и останалите селища. 
Постепенното стесняване на автономията на градовете и усилването на 
ролята на държавата и църквата в тяхното управление води обективно към 
редуциране на техния административен и културен приоритет над 
останалите селища. Социално-икономическото развитие на градовете през 
късната античност - особено към и след края на IV в., съпровождано с 



понижаване на стандарта на материалната им култура е в същата посока. 
Тези процеси са в основата и на един странен на пръв поглед феномен - 
значително по-големият, в сравнение с периода II-III в., брой на селищата, 
които се споменават като “градове” в късноантичните извори. Общият 
регрес в развитието на градския живот през късната античност води до 
занижени изисквания към градския статут и до обявяването за градове на 
селища, чиито мащаб и значимост не са съответствали на по-ранните 
критерий за градско обитаване.  

Увеличение на градските центрове вследствие на изтъкнатите причини, 
т.е. за сметка на реално понижената долна граница на градската форма на 
живот, не изчерпва обаче изцяло обяснението на въпросния феномен. В 
случая следва да се има предвид и нарастналата несигурност в изворите, 
респ. - в принципите на административната и селищната организация през 
късната античност, относно самата граница между градското и неградското 
обитаване.  

Анализът на късноантичните извори показва, че градските дефиниции 
в тях са преди всичко признак за административно отличаване на 
съответните селища. В този смисъл днес може да се приеме, че упоменатите 
като “градове” селища действително са били административно отличени, 
т.е., че изворите са коректни в това отношение. Нужно е обаче да се уточни, 
че в някои случаи това отличаване се дължи повече на особеностите на 
обществения живот в съответните провинции, а не толкова на реалните 
характеристики на самите селища. Особеностите в организацията и в 
живота на част от късноантиичните провинции са позволили именно 
административно отличаване и на реално неградски селища. Това обяснява 
появата на градските дефиниции на последните в изворите. Друг е 
въпросът, че дори административно отличени - като епископски седалища 
например, тяхната реална административна значимост е била в общи линии 
адекватна на техния мащаб и, в този смисъл, те пак не са били равностойни 
на същинските градски центрове от това време.  
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Класификацията на късноантичните градове - 
аспекти, възможности и решения 

Археология, ХХХIХ, 1998, N 3-4, 25-33, ISSN 0324-1203 
 

РЕЗЮМЕ 
 

В обобщителните публикации за късноантичните градове обикновено се 
предлага или поне предпоставя някакво тяхно разграничение. Различията в 
аспектите и акцентите на изследователския интерес рефлектират в 
класификационните цели, критерии и модели. 

Днес съществуват различни възможности за класифициране на 
късноантичните градове - според произхода им или чрез използваните в 
изворите дефинитивни термини за тяхното означаване, според 
административната им отличеност или чрез спецификата в стопанската им 
характеристика, според демографския им потенциал или чрез особеностите в 
тяхната структура. Основната класификация на късноантичните градове 
обаче следва да отразява различията както в техния демографски и 
пространствен мащаб, така и в тяхната значимост като стопанскии, 
административни, култови и/или воененни центрове.  

Въпросът за класифицирането по мащаб и значимост на късноантичните 
градове фокусира в изискването от обективни, установими при изследване и 
приложими с оглед на самото разграничение критерии. Поради причини от 
различно естество голяма част от критериите, свързани с посочените по-горе 
възможности за класификация, не могат днес да удовлетворят това 
изискване. Критерият, който може “да свърши работа”, е големината на 
защитената градска площ.  

Още в края на III - началото на IV в. фортификацията става 
задължително условие за съществуването на градовете и постепенно се 
превръща в символ на тяхната същност. Поради това големината на 
защитената площ на даден късноантичен градски център е обективен 
показател не само за неговия мащаб, включително за броя на неговото 
население, но и за неговата значимост като стопански, административен, 
култов и/или военен център. 

Класификацията на късноантичните градове може да се основава върху 
данните за големината на защитените им площи, като при възможност следва 
да се отчитат и останалите обективни показатели за техния мащаб и тяхната 
значимост, както и съответните сведения от изворите. Въпросите за броя на 
класификационните групи и техните параметри трябва да се решат след 
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внимателен и коректен анализ на информацията за всички градски центрове 
от съответния ареал. 
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On the Ethno-cultural Features of the Village Population on the Present 
Bulgarian Territory in the IVth Century AD. 

Archaeologia Bulgarica, II, 1998, N 2, 64-87, ISSN 1310-9537  
 

По въпросите за религията и етническата принадлежност на селското 
население в днешната българска територия през IVв. сл. Хр. 

В: С. Ангелова (ред.). Сборник изследвания в чест на професор Атанас 
Милчев (Studia Archaeologica, Supplementum II). София, 2002, 136-157 

 
РЕЗЮМЕ 

 
С безспорно значение за етнокултурната характеристика на селското 

население в днешната българска територия през IV в. сл. Хр. са въпросите 
за неговата религия и за връзката между религията и етническата му 
принадлежност. С безспорен принос към изясняването на тези въпроси е 
анализът на археологическата информация за селските култови сгради и за 
погребалния обред на селското население. 

Почти всички селски езически светилища от първите векове сл. Хр. у 
нас функционират интензивно и през IV в. Преустановяването на дейността 
на някои светилища през втората половина на III в. се дължи на 
пораженията от варварските нашествия, довели и до унищожаването или 
изоставянето на селищата, обслужвани от тях. В сравнение с езическите 
светилища, известните селски християнски култови сгради от IV в. са много 
по-малко на брой и при това се отнасят предимно към края на века (fig. 1). 
Показателно е, че през IV в. няма случай на изграждане на християнска 
постройка върху останки на по-ранно езическо светилище.  

Към аналогични изводи насочва и анализът на данните за погребалния 
обред. До последните едно-две десетилетия на IV в. селското население у 
нас се придържа като цяло към езическите си традиции в погребалната 
практика. Броят на известните селски езически некрополи от този период 
многократно надвишава този на синхронните, сходни по принадлежност 
християнски некрополи (fig. 2). 

Утвърждаването на християнския обред в селските некрополи, както и 
по-масовото строителство на селски християнски църкви започва в самия 
край на IV в. Погребения по езически обреди обаче се извършват и в 
началото на V в. По това време действат все още и някои от селските 
езически светилища. Следователно, окончателното налагане на 
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християнската религия сред местното селско население е факт не по-рано от 
края на първата четвърт на V в. 

Все пак данните за некрополите, както и за култовите сгради, показват, 
че разпространението на християнството в селските области на днешната 
българска територия започва преди последните две десетилетия на IV в. 
Има основания да се твърди, че това се е дължало до голяма степен на 
нетракийско население - готи и други “варвари” предимно със северен 
произход. Анализът показва още, че първоначално християнството 
присъства по-осезаемо в селските области на днешна Северна и по-точно на 
Централна Северна и Североизточна България - църквата на късноримското 
селище върху хълма Царевец при гр. Велико Търново, началната фаза на 
некропола в м. Стражата край гр. Плевен, некрополите при с. Бръшляница, 
Плевенско, с. Пейчиново, Русенско, с. Коритен, Добричко. В тези области 
щетите от нашествията през III в. са най-значителни и именно в тях 
процентът на нетракийското селско население през IV в. е най-голям.  

В косвена подкрепа на по-ранното проникване на християнството, 
респ. - на по-значителното присъствие на нетракийския селски етнически 
елемент, в днешна Северна България е и отсъствието в изворите на 
съобщения за мисионерска дейност тук, аналогична на тази епископ Niceta в 
планинските области на юг от Стара планина. Това означава, че в 
късноримските долнодунавски провинции, включително в днешна Северна 
България, християнството е присъствало по-осезаемо в края на IV в. и в 
селата, поради което тук не се е налагала подобна дейност.  

 
 
 



  

Über die Veränderungen in der Militärdoktrin des Imperiums  
an der Unteren Donau während des V.-VI. Jhs.  

In: M. Zahariade, I. Opris (eds). The Roman Frontier at the Lower Danube, 4th-
6th centuries. The second International Symposium (Murighiol/Halmyris, 18-24 

August 1996). Bucharest, 1998, 95-113, ISBN 973 98829-3-5  
 

РЕЗЮМЕ 
 

В историографията няма спор относно отбранителния характер на 
външната политика на Империата по Долния Дунав през V и VI в. Логично 
е обаче да възникнат въпросите за възгледите, методите и средствата, 
лансирани и използувани в отстояване на статуквото.  

В досегашните изследвания е възприета в общи линии тезата, че в 
защитата на долнодунавския лимес през V и VI в. не са настъпили 
фундаментални промени всравнение с началото на Домината, респ. – че 
стационираните тук към края на III-IV в. военни части са продължили да 
охраняват съответните гранични участъци до края на VI в. Причина за 
отсъствието на по-детайлизирани изследвания по визираната проблематика 
е липсата на достатъчно сведения в изворите. Най-пълното за времето на 
Домината изобщо описание на военните части по долнодунавската граница 
– по вид, място на стациониране и название – е в известните Notitia 
Dignitatum (Not. Dign. Or., XXXIX, XL, XLII, 242 sq., 247 sq.). Съставянето 
им и по-точно изготвянето на известната им днес редакция се отнася към 
края на IV – началото на V в. Конкретно за долнодунавския лимес обаче 
напоследък се изтъква, че данните в Notitia Dignitatum отразяват 
състоянието на военните части тук за периода "до 378 г.", "за времето на 
Констанций II" или дори "главно за времето на Диоклетиан и Константин". 
В по-късните извори данни за редовни военни части, дислоцирани по 
дунавския бряг, липсват. Има откъслечни сведения за появата на такива – 
например епиграфски засвидетелстваните milites lanciarii iuniores, взели 
участие във възстановяването на Ulmetum (Popescu 1976, 224 sq., n. 211), но 
те са изпратени именно тук и не са били преди това в местен гарнизон. 
Изпращането им само по себе си е показателен факт тъй като предполага 



  

отсъствието, поне в достатъчно количество, на местни редовни военни 
части.  

Разграничаването на военнизираното население (foederati, наследници 
на limitanei, участници в разни местни милиции) от редовната армия 
(comitatenses) и на укрепените селища на това население от военните 
крепости, е ключът за изясняването на промяната в имперската военна 
доктрина през V и VI в.   

Превръщането на военнизираното население и укрепените му селища в 
основен фактор, респ. – намалялото значение на редовните военни части, 
в/при защитата на граничните балкански провинции е същността на 
промяната в имперската военна доктрина през V-VІ в. 

Въпреки данъчните облекчения и дори преките парични субсидии – за 
foederati-те в частност, централната власт не е могла да разчита на това 
население при организирането на военните си кампании по другите граници 
на Империята. Предвид силно редуцирания състав на експедиционните 
корпуси през VI в., този процес очевидно не е бил особеност само за 
разглеждания регион. Дезинтеграцията на местното население тук обаче е 
достигнала до твърде значителна степен, показател за което е неговата 
непричастност дори към военните мероприятия на централната власт, пряко 
свързани със защитата на самата долнодунавска граница. Красноречив 
пример за това е разказът на Теофилакт Симоката относно разпрата между 
византийския военначалник Петър и жителите на Asamus в края на VI в., 
при която последните отстояли позицията си и не предоставили на 
императорския брат своето опълчение за кампанията му срещу славяните и 
аварите (Theoph. Sim., VII, 3, 333-334). 



  

Основните понятия в селищното изследване и конкретното им 
приложение - примерът с античните градове. 

Старини, I, 1999, № 1, 63-68, ISSN 1311-2929 

РЕЗЮМЕ 

 
Сред основните понятия в селищното изследване са селищна единица 

и форма на селищен живот. Основно, възлово дори понятие е и селищна 
структура.  

Селищната структура е израз на качествената идентичност и общата 
функционалнаа същност на селищната единица предвид конкретните соци-
ално-икономически, политически, етно-културни и природни условия за -
селищна реализация изобщо на дадено общество. Именно качествените, 
принципните сходства и отлики в структурата на отделните селищни едини-
ци са причината за обединяването им в една или друга форма на селищен 
живот и за разграничаването на основните форми на селищен живот.  

Селищната структура се състои от или включва отделни структурни 
звена. При античния град от полисен тип например, основното звено или 
структурното ядро е комплексът на централния градски площад. Това е са-
мият площад - агората/форумът, и обществените сгради около него, свърза-
ни с градското самоуправление - булевтерионът/курията, гражданската бази-
лика, храмът или храмовете и т. н. Комплексът на централния градски пло-
щад е еманация и символ на градското самоуправление, вкл. когато то е под 
формата на вътрешна автономия в границите на Римската империя.  

Основно понятие в селищното изследване е и пространствена схема. 
Структурата на дадена селищна единица/дадена форма на селищен живот се 
материализира или реализира пространствено по определен начин, т. е., тя 
се реализира чрез съответна пространствена схема. При най-развитата, град-
ската форма на живот пространствената схема представлява всъщност градс-
ката планировка.  

 

 



  

Sur la caractéristique d’ Iatrus (deuxième moitié du IVe – début du Ve s.).  
In: G. v. Bülow, A. Miltscheva (Hrsg.). Der Limes an der unteren Donau von 
Diokletian bis Heraklios. Vortraege der Internationalen Konferenz Svistov, 

Bulgarien (1.-5. September 1998). Sofia, 1999, 165-174, ISSN - 954-90 387-2-6 
 

РЕЗЮМЕ 
 
Изтъкват се аргументи срещу предлагания в по-новите публикации общ 

период В/С, респ. - аргументи за обособяването на периоди В и С като 
отделни такива в общата периодизация на развитито на Ятрус.  

Предлага се нова интерпретация за сграда VII от период В, т.е. за най-
значителната от разкритите изобщо досега постройки на Ятрус - казарма, 
чийто приземен етаж е използван за стопански  цели и/или за конюшня.  

Изказва се предположението, че засвидетелстваните за Ятрус cuneus 
equitum scutariorum се свързват не с период А, както обикновено се приема, а 
с период В (от 50-те години на IV в. до 408 г.) от неговото развитие.  
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Classification of the Late Antiques Cities  
on the Dioceses of Тhracia and Dacia.  

Archaeologia Bulgarica, III, 1999, N 3, 39-73, ISSN 1310-9537 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Основната класификация на късноантичните градове следва да отрази 
различията в техния пространствен и демографски мащаб и в тяхната реална 
значимост като стопански, административни, култови и/или воененни 
центрове. Въпросът за класифицията фокусира в изискването от обективни, 
установими при изследване и приложими с оглед на самото разграничение 
критерии. Поради причини от различно естество голяма част от 
предлаганите в литературата критерии не удовлетворят днес това изискване. 
Критерият, който може да "свърши работа", е големината на защитената 
градска площ.  

През късната античност големината на защитената площ на даден град е 
обективен показател за неговия мащаб, включително за броя на неговото 
население, и за неговата значимост като обществен център изобщо. 
Актуалната класификация на късноантичните градове следва да се основава 
върху данните за големината на защитените им площи, като при възможност 
се отчитат останалите обективни критерии за техния мащаб и тяхната 
значимост, както и съответните сведения от изворите. 

Днес може да се приеме един тристепенен класификационен модел за 
градските центрове от Тhracia и Dacia: големи градове; средни градове; 
малки градове или центрове от градски тип. Класификационните параметри 
за отделните групи са следните: защитена площ над 30 ха за големия град; 
защитена площ между 30 и 10 ха за средния град; защитена площ между 10 и 
5 ха за малкия град. Тези параметри са резултат от интерполацията на 
данните за площта на градовете и отразяват концепцията на самата 
класификация. При определянето на долната граница са отчетени и данните 
за неградските укрепени селища, които са характерно явление за 
късноантичните диоцези Тhracia и Dacia. 

Доколкото наличието на известни изключения е нормално за всеки 
класификационен модел, то целесъобразно е и въвеждането на едни по-
широки разграничителни зони между отделните групи. Параметрите на тези 
зони определям чрез допустим толеранс спрямо точно фиксираните граници: 
граничната зона между неградските или полуградските укрепени селища и 
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малките градове - 5 (+/- 1) ха, т.е. от 4 до 6 ха; граничната зона между 
малките и средните градове - 10 (+/- 1.5) ха, т.е. от 8.5 до 11.5 ха; граничната 
зона между средните и големите градове - 30 (+/- 3) ха, т.е. от 27 до 33 ха. 

Когато площта на даден център попада в гранична зона, отнасянето на 
същия към една от съответните групи става с помощта на останалите 
обективни критерии за мащаб и значимост. Именно въвеждането на по-
широки разграничителни зони осигурява технологията за използването на 
останалите обективни критерии - броя и вида на архитектурните комплекси 
и постройките с обществено и частно предназначение, а също естеството и 
количеството на открития при проучванията подвижен инвентар. 

Големите градове на Thracia и Dacia са преди всичко стари, антични по 
произход центрове - Serdica, Philippopolis, Marcianopolis, Tomis, Augusta 
Traiana, Odessos, Scupi, Scodra, Ulpiana, Ratiaria, Dionysopolis, Viminacium, 
Pautalia и т.н. В тяхното развитие като цяло периодът от края на III в. до 70-
те години на IV в. е период на просперитет. По това време някои от тях, 
например Serdica, Tomis, Ratiaria - столици на нови провинции, разширяват 
чувствително защитената си площ и попадат в тази класификационна група 
(обр. 1). След края на IV в. и особено през VI в. обаче много от тези градове 
стагнират и дори регресират. Не по-късно от средата на V в. Serdica 
редуцира защитената си площ и отпада към групата на средните градове. 
Подобно развитие не е изключено и за Viminacium. Към средата на VI в. това 
вече се е случило и с Ulpiana, Dionysopolis, Pautalia (обр. 2). През втората 
половина на VI в. Philippopolis остава голям град, но площта му е поне 
наполовина по-малка. Междувременно още в края на първата четвърт на VI 
в. Scupi вероятно губи градската си същност изобщо. Може би известната 
днес защитена площ на Еudoxiopolis, която му отрежда място в близост до 
долната граница на групата на средните градове, също е следствие на 
значителна редукция през VI в. 

Сред големите градове, но в близост до границата със следващата 
класификационна група, са и два нови, датиращи от началото на късната 
античност градски центъра - този при Grazhdani в днешна Албания и 
Diocletianopolis (обр. 1). Няма данни за промени в техните защитени площи 
до края на VI в. (обр. 2). 

Особен случай представлява развитието на старата гръцка колония 
Messembria. След установяването на римското владичество по западния 
черноморски бряг Messembria губи градския си статут. След края на IV в. 
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обаче в развитието ѝ настъпва подем и през VI в. тя вече е сред най-големите 
градове на диоцеза Thracia (обр. 2). 

 Сред групата на средните градове на Thracia и Dacia преобладават 
също старите, антични по произход центрове, но значителен тук вече е и 
броят на новите градски центрове. Към първите принадлежат Singidunum, 
Aquae, Oescus, Novae, Doclea, Traianopolis, Niсopolis ad Istrum, Naissus, 
Durostorum, Maroneia, Horreum Margi, Nicopolis ad Nestum, Tropaeum Traiani 
и т.н. В тяхното развитие като цяло периодът от края на III в. до 70-те години 
на IV в. също е период на просперитет. По това време някои от тях 
увеличават защитената си площ - например Oescus и Novae (обр. 1). След 
края на IV в. обаче за много от тях също настъпва период на рецесия, 
съпроводен в някои случаи с драстично намаление на защитените площи. 
Към края на V в. Niсopolis ad Istrum например деградира до център, който по 
обективни критерии е в граничната зона между градовете и полуградските 
укрепени селища. Малък град към средата на VI в. вече е и Singidunum. 
Редукция на защитената площ през втората половина на V-VI в. е допустима 
и за други антични по произход центрове със сходен по-ранен мащаб (обр. 
2). 

Новите, късноантични по произход представители на групата на 
средните градове обикновено са наследници на римски военни лагери или 
пък на по-малки, неградски селища. Повечето от тях са трансформирани в 
градове или са основани като такива към края на III - първата половина на IV 
в. - Ibida, Bononia, неидентифицираният все още център при Обзор, Zaldapa, 
Abritus, късноантичният център (Zetnoukortu ?) при Чомаковци (обр. 1). 
Управлението на император Валент (364-378) е terminus post quem за 
превръщането на Acrae castellum в градски център. Вероятно след средата на 
IV в. датира и появата на неидентифицирания град при Koнjuх в днешна 
Северна Македония. В края на V - началото на VI в. започва изграждането на 
Zikideva (обр. 2).  

Предвид наличната информация за новите средни градове, по-късно 
съкращаване на защитена площ в границите на късната античност би могло 
да се допусне само за Bononia (обр. 2). 

Подобно на Messembria, старата гръцка колония Apolonia деградира 
през I-IV в. сл. Хр. След края на IV в. обаче и този център оживява отново, 
под ново име - Sozopolis, и се превръща в един от значимите черноморски 
градове на диоцеза Thracia (обр. 2). 
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Освен градовете, които регресират към и след края на V в. - като 
Singidunum и Niсopolis ad Istrum например, в долната класификационна 
група попадат още няколко антични по произход градски центрове - Istros, 
Bizye, Remesiana, Bargala (обр. 2). Istros също е с чуствително редуцирана 
защитена площ, но още от края на III в. Относно Bizye, Remesiana и Bargala 
засега няма сигурни данни за подобно развитие, т.е. техният мащаб и тяхната 
значимост изглежда по начало са били ограничени (обр. 1). 

Сред групата на малките градове на Thracia и Dacia обаче преобладават 
новите градски центрове. Част от тях се появяват в началото на късната 
античност в резултат на трансформирането на по-ранни военни лагери - 
например Augusta и Transmarisca. Към първата половина на IV в. се отнася и 
появата на неидентифицирания засега център при Войвода в днешна 
Североизточна България, на Tzoides, а вероятно и на Constantia в днешна 
Югоизточна България (обр. 1). Може би след средата на IV в. възниква 
късноантичният център при Чучер в днешна Северна Македония. В 
началните години на управлението на имп. Юстиниан I е изградена 
Justiniana Prima. Тогава или малко по-рано е изградена и мощната крепост 
на Maркови Kули край Скопие (обр. 2). 

Прегледът на данните за градските центрове на диоцезите Thracia и 
Dacia очертава две основни тенденции: към намаляване на броя на големите 
градове и към обща редукция на мащаба и значимостта на градската форма 
на живот; към увеличаване на броя на градските центрове чрез появата на 
нови, преди всичко малки и средни градове. 

Прегледът обаче показва още, че през късноримския период градският 
живот в Thracia и Dacia като цяло е в подем. Нещо повече, според 
обективните критерии този период и особено годините от началото на 
управлението на имп. Диоклетиан до края на управлението на имп. 
Константин Велики са върхови момент за развитието на градския живот на 
територията на двата диоцеза не само в границите на късната античност, но и 
по отношение на предходната епоха. Това налага уточнението, че 
изтъкнатите основни тенденции и особено първата от тях се проявяват 
всъщност през ранновизантийския период на късната античност - от края на 
IV в. до началото на VII в. 

Повечето нови градове от края на III - първата половина на IV в. са в 
граничните провинции на двата диоцеза - в Dacia Ripensis, Moesia Inferior и 
Scythia, но все пак най-значителните нови градове са във вътрешните 
провинции (обр. 1). По-съществена регионална специфика в развитието на 
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градския живот се установява след края на IV в. Тя се изразява в определено 
по-силното проявление на изтъкнатите основни тенденции в провинциите на 
диоцеза Dacia (обр. 2).  

Предложеният класификационен модел отразява разликите в 
пространствения мащаб и в демографския потенциал на късноантичните 
градове на Thracia и Dacia, както и разликите в тяхната реална значимост 
като стопански, административни, култови и/или военни центрове. 
Изключенията - например Justiniana Prima за началния период от 
съществуването си, могат да се обяснят в рамките на предложения 
класификационен модел. Доколкото тези изключения са израз на 
несъответствие между мащаба и административната отличеност на 
съответните градове, то именно предложената класификация е средство за 
тяхното установяване. 
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За границата на градската форма на живот в късноантичните диоцези 
Тhracia и Dаcia - надценените центрове. 

Археология, XL, 1999, № 1-2, 13-31, ISSN 0324-1203 
 

About the Limit of the Urban Form of Life in the Late Antique Dioceses of 
Thracia and Dacia: the Overestimated Centers. 

Archaeologia Bulgarica, IV, 2000, N 2, 65-84, ISSN 1310-9537 
 

РЕЗЮМЕ 
 

С оглед на основния критерий за класификацията на късноантичните 
градове и неградски укрепени селища на Тhracia и Dаcia, днес може да се 
приеме, че границата между тях е около 5 ха големина на защитената площ. 
Граничната зона между малките градове и полуградските укрепени селища, 
която покрива нормалните колебания в големината на защитената площ и 
чрез която се осигурява възможността за използване на останалите 
обективни критерии за характеристика и оценка на отделните центрове е 5 
(+/- 1) ха, т. е. от 4 до 6 ха. 

Реалните показатели за мащаба и значението на част от споменатите при 
Hierocles центрове - например Gratiana в провинция Moesia Superior и Castra 
Martis в провинция Dacia Ripensis, не им отреждат място сред 
действителните представители на градската форма на живот през късната 
античност. Това се отнася за ред центрове от провинция Scythia - например 
Axiopolis, Troesmis, Halmiris, Capidava. Това важи и за Germania в провинция 
Dacia Mediterranea, както и за укрепения център при Каменица, който поне 
до края на IV в. е принадлежал към същата провинция и за който се 
предполага, че е споменатата при Hierocles Armonia. 

По-особен случай представлява Cabyle в едноименната провинция на 
диоцеза Тhracia (преименуван в известния на Hierocles Diospolis ?). В 
началото на късната античност Cabyle е във възходящо развитие, с признаци 
за урбанизация. Това развитие обаче е било прекъснато през втората 
половина на IV в. 

Част от засвидетелстваните в други късноантични извори центрове на 
Тhracia и Dаcia, които се приемат от съвременните изследователи или поне 
от някои изследователи като градове, също са под реалните параметри на 
градската форма на живот през късната античност: Iatrus в провинция Moesia 
Inferior, който се споменава нееднократно като град от Теоphylactus 
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Simokatta; принадлежащата към провинция Scythia Salsovia, която присъства 
в Notitiae Episcopatuum; Dinogetia, Ulmetum и Bizone в същата провинция; 
Carassura в едноименната провинция на диоцеза Тhracia. 

Montana в провинция Dacia Ripensis и Storgosia в провинция Moesia 
Inferior не се споменават в късноантичните извори, но също се определят 
като късноантични градове в съвременната литература. Градски дефиниции 
се предлагат и за неидентифицираните центрове при Shurdhah в днешна 
Северна Албания (провинция Praevalitana) и при Габрово в днешна Северна 
България (провинция Moesia Inferior). Данните за тези центрове, 
включително за големината на защитените им площи обаче не са в подкрепа 
на подобни дефиниции. 

Някои от най-ярките примери за разминаване между извори и реална 
селищна стойност вероятно се дължат на неточната днес локализация на 
съответните центрове. Трудно е например да се повярва, че Gratiana в 
Moesia Superior е тъждествена с незначителния обект Saldum. Не изключвам 
една нова локализация и за Castra Martis в Dacia Ripensis. 

Все пак повечето от разгледаните центрове, които са упоменати като 
градове в изворите, са сигурно локализирани. Следователно градските 
дефиниции за тях са израз на някакво административно отличаване. Те са 
най-много в провинция Scythia (обр. 1), т. е. в обществения живот на тази 
гранична провинция има особености, които са позволили именно 
административно отличаване на по-голям брой селища, непринадлежащи 
реално към градската форма на живот. 

Наличието на многобройно военизирано население е обяснение за 
специфика в административната и селищната организация на провинция 
Scythia в сравнение с вътрешните провинции на Тhracia и Dacia. Факт е, че 
във вътрешните провинции общото състояние на проучванията днес е по-
незадоволително, но явно проблемът за несъответствието между извори и 
реална селищна стойност тук поначало не е бил толкова актуален 
(изключения са допустими за провинция Europa). 

Многобройно военнизирано население обаче има не само в Scythia, но и 
в останалите гранични провинции на Тhracia и Dаcia. Тогава защо точно 
Scythia е с най-голям брой административно отличени центрове, 
непринадлежащи реално към градската форма на живот? Досега този въпрос 
не се поставяше директно, но в завоалиран вид се проявяваше в контекста на 
дискусията относно църковната организация на провинцията. 
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Известният закон на император Зенон от 480 г. регламентира 
епископията на Тоmis като единствена за провинция Scythia. При император 
Анастасий I обаче ситуацията е променена и в Scythia са създадени нови 
епиископии. Техните центрове именно са отбелязани малко по-късно от 
Hierocles като градове. Предвид значението на епископската институция през 
късната античност е ясно, че появата на новите епископии на Scythia е и акт с 
политически подтекст. Анализът на обстановката в провинцията за времето 
на управлението на Анастасий I показва, че най-вероятната политическа 
причина за тяхната появата е големият бунт на настанените тук foederati 
начело с comes Vitalian в 513 г. Логично е да се допусне, че предоставянето 
на повече административни права е една от мерките на имперската 
дипломация за потушаването на продължилия с години бунт и (или) за 
предотвратяването на нови подобни вълнения.  

Реалната административна значимост на центрове като Аxiopolis, 
Тroesmis, Halmiris, Capidava или Salsovia след превръщането им в 
епископски седалища обаче е била в общи линии адекватна на техния мащаб, 
т. е. те пак не са равностойни на същинските градове на провинция Scythia. 
Епископиите в тези центрове не са съизмерими по значение не само с 
епископията (митрополията) в Тоmis, но и с епископиите в Dionysopolis или 
Tropaeum Traiani, или дори с епископията в Istros например, който явно 
запада през късната античност, но все пак реално запазва принадлежността 
си към градската форма на живот.  

Тези констатации са валидни и за посочените по-горе центрове от 
останалите провинции, за които има сведения, че са били епископски 
седалища. Едва ли може да се допусне, че административното значение на 
Kastra Martis - при днешната ѝ локализация, е било сходно с това на Ratiaria, 
Аquae, Oescus или Bononia в Dacia Ripensis. Едва ли епископите на Germania 
са имали влиянието на колегите си от Serdica, Pautalia, Naissus и Remesiana в 
Dacia Mediterranea. Това важи и за Cabyle (Diospolis ?) в сравнение с 
Philippopolis, Augusta Traiana (Beroe) и Dioclecianopolis в провинция Тhracia.  
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Градището край с. Дичин, Великотърновско  
(Проучванията в сектор F през 1997 и 1998 г.)   

Известия на Историческия музей - Велико Търново,  
ХIV, 1999, 98-114, ISSN 0861-5888  

 
РЕЗЮМЕ 

 
Градището се намира на около 1 км западно от с. Дичин, в долината на 

р. Росица. Представлява платовидно възвишение в близост до десния речен 
бряг (обр. 1). Издига се на десетина метра над околната заливна тераса. 
Конфигурацията му е с неправилна, близка до трапец форма. Горната му 
повърхност е с максимални размери 170 (И-З) х 90 м и площ от около 11 дка 
(обр. 2). То бе избрано за основен обект на българо-британския 
изследователски проект “Градът и селото в римската и късната римска 
империя - Никополис ад Иструм и селото в неговата територия”, чиято 
реализация започна през 1996 г.  

На Градището не са установени останки от постройки и културен пласт 
от първите векове сл. Хр. Единичните находки, включително няколко монети 
от края на II до края на IV в., открити в различни сектори, следва да се 
приемат като указание за спорадични посещения на възвишението по това 
време. При проучванията в северозападния сектор F и в останалите сектори 
не са установени останки и следи от обитаване след края на VI в.  

В сектор F са разкрити останки от фортификационната система на 
Градището - от две синхронни крепостни стени - вътрешна (основна) и 
външна (протейхизма), и от едно стълбище (обр. 4). Разстоянието между 
двете крепостни стени тук е от 4 до 4.30 м. Има податки за кула при 
северозападния ъгъл на основната крепостна стена, с която протейхизмата е 
била съобразена.  

Проучванията в сектор F доказаха, че фортификационното строителство 
тук е осъществено в границите на първата половина на V в., най-вероятно в 
началните години на управлението на Теодосий II. Планирането на 
северозападната част на защитената площ и произтичащите от това 
особености в ориентацията и вида на намиращите се тук каменно-кирпичени 
сгради (F II, F III и F V) се дължат на стремежа да се усвои максимално 
ограниченото пространство като същевременно не се затруднява 
функционирането на съоръженията в северозападния ъгъл на крепостта. 
Пожарът, белязал края на първия период, е бил в края на 60-те или през 70-те 



 2 

години на V в. При втория период протейхизмата по северозападната 
периферия на Градището изглежда е била изоставена. Няма обаче данни за 
съществени съществени промени в планировката и архитектурата на 
северозападната част на защитената площ. Хронологията на този период се 
вмества между края на V и средата на VI в. През третия период промените в 
северозападната част на Градището са вече значителни. По-ранните сгради 
са изоставени. Новите постройки (F I и F IV) са с много по-слаб (паянтов) 
градеж. Откритите монети позволяват отнасянето на последния период към 
третата четвърт на VI в. 
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В. Динчев, Й. Гатев 
  

Разкопките при археологическия музей в София 
Археология, XL, 1999, N 3-4, 49-61, ISSN 0324-1203 

  
РЕЗЮМЕ 

 
Изследваната през есента на 1998 г. площ е около 120 кв. м (обр. 1). 

Най-ранните находки са от камено-медната епоха, но те произхождат от 
късни насипи. На различни места в най-долната част на изкопа открихме 
няколко фрагментирани глинени съда от ранната желязна епоха, но останки 
от синхронни съоръжения не констатирахме. Не е изключено обектът да 
попада в границите на некропола на тракийското селище от I хил. пр. Хр. 

В началото на II в. сл. Хр. значителна част от изследваната площ е била 
застлана с чакъл (обр. 2). Има данни и за леки постройки с дървена 
конструкция от това време. В съответния пласт открихме разнообразни 
находки, включително бронзова статуетка на орел (обр. 9). Най-ранната 
монета от настилката е денар от времето на третия консулат на имп. 
Хадриан, т. е. от 119/120 г. Пожар, свързан вероятно с нашествието на 
костобоките в 170 г., бележи края на този период. 

Към края на II - началото на III в. на мястото на леките дървени 
постройки е издигната значителна по размери сграда с по-солиден градеж. 
В изследваната площ разкрихме части от четири помещения (обр. 2). 
Долните части на стените са в opus mixtum на хоросан (обр. 4). В горелия 
пласт на сградата открихме много битова, включително луксозна керамика 
(обр. 6 и 7). Една от чашите е с релефен надпис “PIEIZOHN” (обр. 8). 
Открихме и ред други находки (обр. 6 и 10). Най-късната монета е денар на 
имп. Требоний Гал. Причина за опожаряването на сградата вероятно е 
нашествието от 254-255 г. на готи, карпи и бургунди в посока към 
Тесалоника или т. нар. Сердикийска война от 260-261 г. 

Както по-ранните леки постройки, така и помещенията на по-късната 
сграда са били с търговско предназначение - магазини и/или складове. По-
късната сграда е вън от крепостта на Сердика, чието строителство се отнася 
към 176-180 г. Вероятното сходство в хронология и функции на една 
близка, установена още през 1942 г. сграда предолага, че цялата южна част 
от източното предградие на Сердика (обр. 5) е била обособена като 
търговска зона до средата на III в. 
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В хода на IV в. сред останките на римската сграда се е настанило 
население, което ги е преизползвало с жилищна цел. Обитаването на 
руините е прекъснато от нов пожар, чиято най-късна възможна дата е през 
40-те години на V в. 

При западната граница на изкопа попаднахме на периферията на една 
вкопана пещ (обр. 2 и 3). Вероятно в нея е изпичана строителна керамика. 
Допускаме, че е била съоръжена във връзка с основната реконструкция на 
старата крепост на Сердика при управлението на имп. Юстиниан I (обр. 5). 
С експлоатацията на пещта или с някакви случайни обстоятелства трябва да 
се свърже една полузапазена бронзова фибула с формата на птица (обр. 11), 
която по аналогии се датира в VI в.  

В проучения терен попаднахме на няколко боклучни ями с материали 
от ХI-ХII в. (обр. 2) Сходни материали, включително медни византийски 
монети от този период, открихме и в по-късни по време на отлагане насипи, 
в които очевидно е преотложен нарушения средновековен пласт на обекта 
(обр. 3). Те са първото свидетелство за наличе на източно предградие на 
средновековния град, чиято крепост дублира очертанията на старата римска 
крепост. Техниката на изготвяне и украсата на част от керамиката доказват 
славянобългарския произход на населението от предградието. 

Обектът е непосредствено на юг от най-голямата софийска джамия - 
Бююк джамия (обр. 12), чието строителство се отнася към втората половина 
на ХV в. При разкопките попаднахме на останки от друга солидна сграда от 
османската епоха. Размерите ѝ превишават очертанията на изкопа (обр. 2). 
Тя вероятно е изградена към края на първата или през втората четвърт на 
ХVI в. Една медна монета на султан Селим I (1512-1521 г.), която 
намерихме в долната част на изкопа за основата на една от стените ѝ, е 
terminus post quem за нейното изграждане. Може би това е 
засвидетелстваният в изворите голям хан край Бююк джамия. В късния 
период на османското владичество теренът тук е бил частично зает от по-
малки постройки с по-слаб градеж (обр. 3). 

Последната ни по време находка - от един съвременен строителен 
изкоп, е стъклена чаша с надпис “Първо българско изложение 1892” и с 
емблема - боядисан в червено рак (обр. 14). 
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Селата в днешната българска територия  
през римската епоха (I - края на III век).  

Известия на Националния исторически музей, ХI  
(Сборник в чест на Стефан Дамянов), 2000, 185-219, ISSN 1311-5219 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Селата (vici, komai) са основна форма на селищен живот у нас през 

римската епоха (РЕ). Те са най-малките селищни единици с перманентно, 
неукрепено обитаване. Определящи относно местоположението им са 
природните дадености, осигуряващи по-добри условия за живот - близост до 
водоизточник, плодородна околност, възможност за лесно осъществими 
комуникации. 

С оглед на мястото си в локалните селищни системи, по-голямата част 
доказаните и предполагаемите днес села от РЕ у нас, включително тези в 
полските области, са самостоятелни по местоположение, т.е. намират се 
относително далечe от градовете и значителните военни лагери. 

 Съвкупността от домакинствата на селските жители, т.е. домакинската 
субструктура съставлява до голяма степен, а нерядко и изцяло, структурата 
на селата. В този смисъл основното звено в структурата на селото е именно 
домакинството на неговия жител. 

Най-разпространеният тип селско домакинство, респективно - селска 
структура, у нас през РЕ е този/тази с нормални дворни пространства (обр. 5 
сл.). Плановата схема на съответните села представя свободно разположени 
домакинства, без признаци за някаква система на подреждане. Култовият 
център, когато го има, обикновено е обособен спрямо селските домакинства 
(обр. 10, 14 сл.). Може да се приеме, че селата от този тип имат за социален 
еквивалент свободните селски общини. 

През РЕ функционират и друг тип села. Отличителното в структурата им 
е, че към отделните домакинства, освен дворовете, прилежат значителни 
парцели обработваема земя. Това предопределя и спецификата в тяхната 
планова схема - значителните разстояния между отделните домакинства. 
Такъв е викусът край синхронния вилен комплекс в м. Чаталка, 
Старозагорско (обр. 12 и 13). Останалите известни обекти, за които може да 
се допусне подобна идентификация, са също от днешна Южна България, в 
близост до предполагаеми villae rusticae. 
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Със специфика в структурата и схемата си се отличава и поствилният 
викус в м. Върбовски ливади край гр. Павликени, отнесен от проучвателя 
към РЕ (обр. 3). Селските домакинства тук са с незначителни или без 
индивидуални дворни пространства. Съответно, тук е установено компактно 
разположение на домакинствата, отделени често едно от друго само чрез 
общи междинни стени. Селата с подобна структура и планова схема са 
характерни у нас за периода към и след края на IV в. 
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Gesellschaftliche Komponenten der Struktur frühbyzantinischer befestigter 
Siedlungen auf dem Territorium des heutigen Bulgarien.  

In: M. Wendel (Hrsg.). Karasura. Bd. I. Weissbach (Schriften des Zentrum für 
Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes, 1), 2001, 217-235, 

ISBN 3-930036-59-2  
 

РЕЗЮМЕ 
 
Като археологически обекти с фортификационни съоръжения - ”крепости”, 

“хисари”, “градища”, “калета”, укрепените селища от ранновизантийската епоха 
(РВЕ) отдавна присъстват в полезрението на изследователите, но 
припознаването им именно като селища е сравнително отскоро.  

През Принципата укрепените неградски селища са почти непознато 
явление в Горна и Долна Мизия, и в Тракия. Слабо е разпространението им и 
през периода от края на III до края на IV в. Несигурната политическа 
обстановка на Балканите към и особено след края на IV в. обаче обуславя 
превръщането им в основна селищна форма за провинциите на диоцеза Тракия 
и на диоцезите в префектура Илирик. В днешната българска територия, в 
частност, повсеместно почти разпространение получават както по-големите, 
полуградските укрепени селища, така и тези с площ под 10 дка.  

Възникването на укрепените селища става главно по два начина: чрез 
трансформации на обекти, които първоначално са били с военни функции; чрез 
целенасочено укрепяване на селищни структури. В хода на РВЕ нараства дела 
на укрепените селища, които възникват именно като такива. 

По правило укрепените селища от РВЕ са с многобройно за мащаба си 
население. Поради това и поради неудобния обикновено терен за обитаване, 
техните улици са предимно тесни и сравнително къси пасажи (обр. 1, 2, 5 сл., 13 
сл.). Все пак при повечето укрепени селища има главни улици с по-голяма 
дължина и широчина, свързани с крепостните порти и явяващи се продължения 
на пътищата, водещи към тях.  

Важни обществени звена в структурите на укрепените селища са техните 
фортификационни системи. В голямата си част по-значителните от тях имат не 
само солидно градени, но и съоръжени според новите тенденции 
фортификационни системи - с кули, при които е търсена оптималната за защита 
форма, с протейхизми и т. н. (обр. 1, 2, 5 сл.)  
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През РВЕ административно-управленческите ядра са преди всичко 
резиденциите на висши чиновници, военни командири и духовни лица. С данни 
за резиденциални постройки и комплекси днес разполагаме преди всичко за по-
значителните, за полуградските укрепени селища (обр. 1, 3, 9, 10).  

От първостепенно значение за укрепените селища са техните култови 
центрове. Тенденцията в хода на РВЕ е към все по-осезаемо налагане на 
християнските култови центрове в селищните структури (обр. 3 сл.). Към края 
на V-VI в. християнските култови сгради и комплекси задължително 
присъстват и почти винаги доминират в структурата на всяко по-значително 
укрепено селище (обр. 2, 6 сл., 11, 12). Християнската култова сграда - базилика 
или еднокорабна църква, присъства осезаемо и в укрепените селища с площ под 
10 дка, и почти винаги се отличава от останалите им постройки както с 
размерите и градежа си, така и с централно и/или доминиращо си 
местоположение в тях. 

Обществени звена в укрепените селища - както в полуградските, така и в 
тези с площ под 10 дка, са и караулните постройки, ситуирани обикновено до 
портите или при други възлови пунктове на техните крепости (обр. 5, 6, 12, 13). 
При някои полуградски укрепени селища са разкрити и военни постройки, 
които са с по-значителни размери и/или с по-солиден градеж (обр. 10, 13). 
Може да се допусне, че те удостоверяват наличието на ограничени военни 
гарнизони в съответните селища.  

Определено място в структурите на укрепените селища от РВЕ имат и 
обществените звена със стопанско предназначение - складове за земеделски 
продукти (обр. 1, 6, 14) и занаятчийски работилници (обр. 7, 11, 17).   

По отношение на обществените звена в структурата си укрепените селища 
от РВЕ, особено по-значителните от тях, не се отличават съществено от 
синхронните им градски центрове, особено от по-малките такива.  

Развитито на ранновизантийските укрепени селища в днешната българска 
територия достига апогея си - както по отношение на количеството селищни 
единици, така и в аспекта на структуроформиращите процеси и тенденции, при 
управлението на имп. Юстиниан I. Съществената промяна в политическата 
обстановка на Балканите след средата на VI в. обаче се оказва фактор с пагубно 
въздействие за местната селищна система, включително за разглежданата 
селищна форма. 
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Класификацията на късноантичните градове  
на Тhracia и Dacia - модел и интерпретация.  

Годишник на Археологическия институт с музей, I,  
2001, 223-252, ISSN 1311-7548 

РЕЗЮМЕ 
 

Днес може да се приеме един тристепенен класификационен модел за 
градските центрове от Тhracia и Dacia: големи градове; средни градове; малки 
градове или центрове от градски тип. Класификационните параметри за 
отделните групи са следните: защитена площ над 30 ха за големия град; 
защитена площ между 30 и 10 ха за средния град; защитена площ между 10 и 5 
ха за малкия град.  

Доколкото наличието на известни изключения е нормално за всеки 
класификационен модел, то целесъобразно е и въвеждането на едни по-широки 
разграничителни зони между отделните групи. Параметрите на тези зони 
определям чрез допустим толеранс спрямо фиксираните по-горе граници: 
граничната зона между неградските или полуградските укрепени селища и 
малките градове - 5 (+/- 1) ха, т. е. от 4 до 6 ха; граничната зона между малките 
и средните градове - 10 (+/- 1.5) ха, т. е. от 8.5 до 11.5 ха; граничната зона 
между средните и големите градове - 30 (+/- 3) ха, т.е. от 27 до 33 ха. По-
широките разграничителни зони осигуряват използването и на останалите 
обективни критерии при класификацията. 

Големите градове на Thracia и Dacia са преди всичко стари, антични по 
произход центрове - Serdica, Philippopolis, Marcianopolis, Tomis, Augusta 
Traiana, Odessos, Scupi, Scodra, Ulpiana, Ratiaria, Dionysopolis, Viminacium, 
Pautalia и т. н. В тяхното развитие като цяло периодът от края на III в. до 70-те 
години на IV в. е период на просперитет. По това време някои от тях, например 
Serdica, Tomis, Ratiaria - столици на нови провинции, разширяват чувствително 
защитената си площ и попадат в горната класификационна група (обр. 1). След 
края на IV в. обаче много от тези градове стагнират и дори регресират. Към 
средата на V в. Serdica, а вероятно и Viminacium редуцират защитените си 
площи и отпадат към групата на средните градове. Към средата на VI в. това 
вече се е случило и с Ulpiana, Dionysopolis, Pautalia (обр. 2). През втората 
половина на VI в. Philippopolis остава голям град, но площта му е поне 
наполовина по-малка. Още в края на първата четвърт на VI в. Scupi вероятно 
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губи градската си същност изобщо. Може би известната днес защитена площ 
на Еudoxiopolis също е следствие на значителна редукция през VI в. 

С установяването на римското владичество по западния черноморски бряг 
старата гръцка колония Messembria губи градския си статут. След края на IV в. 
обаче в развитието ѝ настъпва подем и през VI в. тя вече е сред най-големите 
градове на диоцеза Thracia (обр. 2). 

Сред големите градове, но в близост до границата със следващата 
класификационна група, са и два нови, датиращи от началото на късната 
античност градски центъра - този при Grazhdani в днешна Албания и 
Diocletianopolis (обр. 1). Няма данни за промени в техните защитени площи до 
края на VI в. (обр. 2). 

Сред групата на средните градове на Thracia и Dacia преобладават също, 
макар и не така изразително, старите, антични по произход центрове - 
Singidunum, Aquae, Oescus, Novae, Doclea, Traianopolis, Niсopolis ad Istrum, 
Naissus, Durostorum, Maroneia, Horreum Margi, Nicopolis ad Nestum, Tropaeum 
Traiani и т. н. В тяхното развитие като цяло периодът от края на III в. до 70-те 
години на IV в. също е период на просперитет. По това време някои от тях 
увеличават защитената си площ - например Oescus и Novae (обр. 1). След края 
на IV в. обаче за много от тях също настъпва период на рецесия, съпроводен в 
някои случаи с драстично намаление на защитените площи. Към края на V в. 
Niсopolis ad Istrum например деградира до център, който попада в граничната 
зона между градовете и полуградските укрепени селища. Малък град към 
средата на VI в. вече е и Singidunum. Редукция на защитената площ през V-VI в. 
е допустима и за други антични по произход центрове със сходен по-ранен 
мащаб (обр. 2). 

Подобно на Messembria, старата гръцка колония Apolonia деградира през 
I-IV в., но след това оживява отново, под ново име - Sozopolis, и става един от 
значимите черноморски градове на диоцеза Thracia (обр. 2). 

Новите представители на средната класификационна група са предимно 
наследници на римски военни лагери или на по-малки, неградски селища. 
Повечето от тях са трансформирани в градове или са основани като такива в 
края на III - първата половина на IV в. - Ibida, Bononia, неидентифицираният 
център при Обзор, Zaldapa, Abritus, късноантичният център (Zetnoukortu ?) при 
Чомаковци (обр. 1). Управлението на Валент (364-378) е terminus post quem за 
превръщането на Acrae castellum в градски център. Вероятно след средата на 
IV в. датира и появата на неидентифицирания град при Koньух в днешна 
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Северна Македония. В края на V - началото на VI в. започва изграждането на 
Zikideva (обр. 2). Предвид наличната информация за новите средни градове, 
съкращаване на защитена площ в границите на късната античност би могло да 
се допусне само за Bononia (обр. 2). 

Освен градовете, които регресират към и след края на V в. - като 
Singidunum и Niсopolis ad Istrum например, в долната класификационна група 
попадат още няколко антични по произход градски центъра - Istros, Bizye, 
Remesiana, Bargala (обр. 2). Istros също търпи значителна редукция, но още в 
края на III в. Относно Bizye, Remesiana и Bargala засега няма сигурни данни за 
подобно развитие, т. е. техният мащаб и тяхната значимост изглежда по начало 
са били ограничени (обр. 1). 

Сред групата на малките градове на Thracia и Dacia обаче преобладават 
новите градски центрове. Част от тях се появяват в началото на късната 
античност чрез трансформирането на по-ранни военни лагери - например 
Augusta и Transmarisca. Към първата половина на IV в. се отнася и появата на 
неидентифицирания център при Войвода в днешна Североизточна България, на 
Tzoides, а вероятно и на Constantia в днешна Югоизточна България (обр. 1). 
Може би след средата на IV в. възниква късноантичният център при Чучер в 
днешна Северна Македония. В началните години на управлението на 
Юстиниан I е изградена Justiniana Prima. Тогава или малко по-рано е издигната 
и мощната крепост на Maркови Kули край Скопие (обр. 2). 

Прегледът на данните за градските центрове на диоцезите Thracia и Dacia 
очертава две основни тенденции: към намаляване на броя на големите градове 
и към обща редукция на мащаба и значимостта на градската форма на живот; 
към увеличаване на броя на градските центрове чрез появата на нови, преди 
всичко малки и средни градове. 

Прегледът обаче показва още, че през късноримския период градският 
живот в Thracia и Dacia като цяло е в подем. Нещо повече, според обективните 
критерии този период и особено годините от началото на управлението на 
Диоклетиан до края на управлението на Константин Велики са върхови момент 
за развитието на градския живот на територията на двата диоцеза не само в 
границите на късната античност, но и по отношение на предходната епоха. 
Това налага уточнението, че изтъкнатите основни тенденции и особено първата 
от тях се проявяват всъщност през ранновизантийския период на късната 
античност - от края на IV до началото на VII в. 
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Повечето нови градове от края на III - първата половина на IV в. са в 
граничните провинции на двата диоцеза - в Dacia Ripensis, Moesia Inferior и 
Scythia, но все пак най-значителните нови градове са във вътрешните 
провинции (обр. 1). По-съществена регионална специфика в развитието на 
градския живот се установява след края на IV в. Тя се изразява в определено 
по-силното проявление на изтъкнатите основни тенденции в провинциите на 
диоцеза Dacia (обр. 2).  

Предложеният класификационен модел отразява разликите в 
пространствения мащаб и в демографския потенциал на късноантичните 
градове на Thracia и Dacia, както и разликите в тяхната реална значимост като 
стопански, административни, култови и (или) военни центрове. Изключенията 
- например Justiniana Prima за началния период от съществуването си, могат да 
се обяснят в рамките на предложения класификационен модел. Доколкото тези 
изключения са израз на несъответствие между мащаба и административната 
отличеност на съответните градове, то именно предложената класификация е 
средство за тяхното установяване.  
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Селото в днешната българска територия  
през ранновизантийската епоха 

В: К. Бошнаков, Д. Ботева (ред.). Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева 
(Jubilaeus, V). София, 2002, 156-163, ISBN 954-07-1647-8  

 
Le village byzantin sur la territoire de la Bulgarie contemporaine  

In: J. Lefort et al. (eds) Les Villages dans l’ Empire byzantin (IVe-XVe siècle). 
Paris (Réalités Byzantines, 11), 2005, 351-362,   

ISBN 10: 2-283-60461-3, ISBN 13: 978-2-2-283-6046-1-8 
 (в съавт. с Р. Рашев и Б. Борисов; мои - В. Д., са стр. 351-355). 

 
РEЗЮМЕ 

 
През ранновизантийската епоха (РВЕ; V - началото на VII в.) броят на 

откритите, неукрепените, т.е. на същинските села и на съответното 
население намалява. Основната причина за това е масовата поява на 
укрепени селища. 

По-значителните села от РВЕ са предимно сателити на укрепените 
центрове (напр. обр. I/17-19). Основното изключение е Родопската област, 
където селата са доминираща и дори просперираща селищна форма до края 
на РВЕ (обр. I/24-30). 

За разлика от предходната епоха (I-IV в.), през РВЕ основен тип селско 
домакинство е този с незначително дворно пространство или без собствено 
дворно пространство. Поради това площта дори на големите 
ранновизантийски села не превишава 2,5-3 ха. Комуникациите в тях се 
осъществяват чрез мрежи от проходи без специфично улично оформление. 
Към края на V- началото на VI в. християнските култови сгради са вече 
безспорни ядра в селските структури и маркират техните центрове. 

Налагането на домакинствата с незначителни дворни пространства е 
регрес по отношение на икономическата самостоятелност и известно 
връщане към колективното, общинното начало за сметка на индивидуалната 
изява в обществения живот, но това е била цената за оцеляването при 
новите условия.  

Утвърждаването на християнските култови сгради като обединителни 
структурни ядра (за разлика от езическите светилища в и край селата от І-ІV 
в.) е указание не само за идеологическо господство в селските райони, но и 
за ролята на църквата в тяхното административно и стопанско управление. 
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Към историята на Nicopolis ad Istrum и неговата територия  
през втората половина на V в. 

В: Л. Слокоска, Р. Иванов, В. Динчев (ред.). Римският и късноантичният 
град. Международна научна конференция (Велико Търново, 26-30 юли 

2000). София, 2002, 45-50, ISBN 954-430-845-8  
  

РEЗЮМЕ 
 

Анализът на резултатите от британските проучвания в Nicopolis ad 
Istrum насочва към извода, че появата на ранновизантийския наследник на 
античния град е не в средата на V в., а в края на V и/или началото на VI в. 
Това личи и от сравнението на нумизматичните находки от 
ранновизантийския Nicopolis и укрепеното "градище" край с. Дичин, което 
отстои на около 10 км в западна посока и което функционира през втората 
половина на V в. 

Към средата на V в. обществената архитектура на античния Nicopolis ad 
Istrum не функционира, а крепостта му вероятно вече е в полуруинен вид. 
Животът тук обаче е продължил. Сред аргументите за това е и откритата в 
центъра на града колективна находка от медни монети, най-късните 
екземпляри в която са на Лъв I (457-474). 

Проучванията на Градището край с. Дичин показаха, че първият му 
период приключва с мощен пожар, причинен от вражеско нападение. Най-
късните монети от съответния пласт са отново на Лъв I. 

Според доминиращото днес мнение, конфликтите с остготите към и 
след средата на 70-те години на V в. са причината за укриването на 
споменатата находка в Nicopolis ad Istrum и за края на първия период на 
Дичинското градище. Съотношението на монетите и в двата случая обаче 
насочва към малко по-ранна дата. Заслужават внимание и данните за 
наличие на готи (готска керамика) сред обитателите на Градището и за 
азиатския произход (триръби железни върхове за стрели) на неговите 
нападатели. Вероятно обсъжданите събития са свързани с последния по-
значим акт на хунското присъствие в Подунавието - нашествието на ордата 
на Денгезих в края на 60-те години на V в. 

След нападението животът в скромното укрепено селище край с. Дичин 
е възобновен почти в предишния си вид. Значителна част от оцелелите 
жители на Nikopolis ad Istrum обаче са предпочели изселването към по-
безопасни места и особено към хълмовете над р. Янтра при днешния гр. 
Велико Търново, където се е намирало селището Zikideva. Данните от 
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проучванията тук, върху хълма Царевец в частност, свидетелстват за 
нарастваща интензивност на живота по времето на Лъв I. 

Политическата доминация на остготите по Долния Дунав е поддържала 
изселническия процес в Nicocpolis ad Istrum, респективно - притокът на 
население към Zikideva. Именно концентрацията на население е основната 
предпоставка за мащабното строителство върху хълма Царевец и за 
превръщането на Zikideva в най-значимия център в територията на стария 
Nicocpolis ad Istrum след изтеглянето на остготите в 488 г. Вероятно в края 
на V в. и епископът на областта вече е резидирал в Zikideva, въпреки че все 
още се е титулувал като “епископът на Nicopolis”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Желязната епоха в западната част на Софийска област 
 В: Д. Гергова (ред.). Phosphorion. Studia in honorem  

Mariae Čičikova. София, 2008, 319-339, ISBN 978-954-322-250-6 
 

РЕЗЮМЕ 
 
При отдавна проведени теренни обходни експедиции в общините Годеч, 

Драгоман и Сливница са регистрирани общо 20 обекта от ранната и късната 
желязна епоха (РЖЕ и КЖЕ) (обр. 1). 

През I период на РЖЕ (край на ХII/начало на ХI - край на IХ/начало на 
VIII в. пр. Хр.) са обитавани десет обекта. От тях три могат да се определят 
като селища, а останалите - като временни обиталища (обр. 2). По форма и 
украса откритата керамика от този период (обр. 3) намира много аналогии 
сред керамичните комплекси на синхронните култури, развили се на местна 
къснобронзова основа в днешна България, Южна Румъния и Източна 
Сърбия. 

През II период на РЖЕ (край на IХ/начало на VIII - край на VI/начало на 
V в. пр. Хр.) са обитавани поне осем обекта. С едно изключеие те могат да се 
определят като селища. Впечатлява концентрацията на селища в 
Сливнишкото поле (обр. 4). Местната керамика от този период (обр. 5) 
свидетелства, че западната част на Софийска област е принадлежала към 
ареала на култура “Басараби”. Носител на тази култура е трибалската 
племенна група. Обитатели на Софийско по това време биха могли да са и 
споменатите в изворите трери и тилатеи, но само при положение, че те са 
най-южните клонове на трибалската племенна група. 

През КЖЕ (край на VI/начало на V в. пр. Хр. - начало на I в. сл. Хр.) са 
обитавани общо единадесет обекта, седем от които могат да бъдат 
определени като селища. Керамичният материал от КЖЕ включва фрагменти 
от съдове, правени на ръка или на грънчарско колело (обр. 7). Сходна 
керамика е добре позната от изследваните синхронни тракийски селища и 
некрополи.  

В западната част на Софийска област засега не са открити келтски 
материали, но конфликтът между келтите-скордиски и трибалите сигурно е 
една от причините за промените в локалната селищна система през КЖЕ - за 
изоставянето на някои равнинни селища от II период на РЖЕ и за 
използването отново на временни обиталища и височинни селища, 
характерни за I период на РЖЕ.  



Обекти и находки от желязната епоха от землището на гр. Козлодуй. 
 – В: Ст. Александров и др. (ред.) Сборник в чест на Иван Панайотов 

(Известия на националния археологическия институт, ХLІІI)  
(под печат; 20 стр., 11 обр., резюме). 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Тази статия е резултат от теренна експедиция, проведена през 

далечната 1985 г., под ръководството на доцент Иван Панайотов.  
С най-ранни материали в границите на ранната желязна епоха (РЖЕ) са 

обектите в м. Килера и м. Врачанска фуния (fig. 1/1, /2). Те могат да се 
датират в XI-IX в. пр. Хр. Една част от тях са от съдове, характерни за 
началото на РЖЕ в цялата Карпато-Балканска зона (напр. fig. 2/1, /2, 4/1-/6), 
други намират най-близки паралели сред керамиката на култура Insula 
Banului (напр. fig. 2/4, 8/1), а трети – сред керамиката на т. нар. културна 
група Virtop в Олтеня (напр. fig. 3/4-/10). Чрез керамиката си културната 
формация от началото на РЖЕ, включваща района на днешния гр. Козлодуй, 
демонстрира характеристики, свързани както с местното наследство от 
къснобронзовата епоха, така и със Севернобалканския културен кръг на 
кенелираната керамика.  

По своите формални и декоративни признаци, чашата с две (вероятно) 
високи вертикални дръжки (fig. 10) от м. Казана (fig. 1/4) се отнася към IX-
VIII в. пр. Хр. С аналогиите, които намира в различни посоки, тя е 
свидетелство, че към средата на РЖЕ разглежданият район не е изключение 
от общото развитие, насочено към известно унифициране на материалната 
култура.  

Паницата със силно извито и изтеглено навън устие (fig. 9) от м. 
Салтиров водопой  (fig. 1/3) може да се отнесе към VII – началото на VI в. пр. 
Хр. И по форма, и по украса тя е почти идентична на съдове от некропола 
Basarabi и от други обекти на едноименната култура в Олтеня и Банат. Тя е 
рядък пример за украса в същинския стил „Basarabi“ от днешна България 
изобщо. 

Най-значителен сред четирите регистрирани обекта от РЖЕ е селището 
в м. Килера (fig. 1/1). Във връзка с него е синхронен некропол, разкрит 
случайно през 60-те години на миналия век. Друго селище от РЖЕ вероятно 
се е намирало под източната част на съвременния гр. Козлодуй, 
непосредствено до дунавския бряг (fig. 1/4). Материалите от другите два 
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обекта са оскъдни. Хипотезата, че съдовете с украсена вътрешна повърхност 
са били предназначени за погребални дарове, позволява да се мисли за 
евентуален некропол в м. Салтиров водопой (fig. 1/3) от втората половина на 
РЖЕ. 

През късната желязна епоха (КЖЕ) е продължило функционирането на 
селищния център в м. Килера (fig. 1/1). Съответната керамика не показва 
специфика спрямо известната от други обекти тракийска керамика (fig. 6, 7). 
Към КЖЕ се отнася и обекта в м. Златната (fig. 1/5). Откритата тук 
фрагментирана паница, правена на ръка, е имитация на разпространен през 
КЖЕ тип съдове, работени на грънчарско колело. Тя може да се датира в IV-
III в. пр. Хр. В сравнение с други известни ръчни подражания, тя по-точно 
възпроизвежда оригиналната форма и се отличава с по-добра фактура и 
изработка (fig. 11). Оскъдните материали по повърхността на терена – факт, 
необичаен за селище, както и сравнително добрата съхраненост на 
въпросната паница, позволяват да се допусне наличието на некропол в м. 
Златната през КЖЕ. 
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RATIARIA 
В: Р. Иванов (ред.). Римски и ранновизантийски градове в България.  

София, 2002, 13-28, ISBN 954-91210-2-Х  
 

Ratiaria. From Colonia Ulpia Traiana Ratiaria to Аnastasiana Ratiaria.  
In: R. Ivanov (ed.). The Roman Cities in Bulgaria. Vol. II (in print, 30 ps, 10 figs). 

(с повече образи, които не са отбелязани в следващото резюме) 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Писмените извори и епиграфски данни представят Рациария като един 
от най-значителните римски и ранновизантийски центрове в Подунавието 
(обр. 1). Тя е основана през I в. сл. Хр. като военен лагер, край който 
възниква и цивилно селище. След 106 г. Траян изтегля военните части и 
въздига селището в колония - Colonia Ulpia Traiana Ratiaria. През II-III в. 
Рациария е проспериращ град с романизирано население. В края на III в. 
градът е вече столица на новата провинция Dacia Mediterranea и отново има 
значителен военен гарнизон. През IV в. тук се утвърждава и важна 
епископска катедра. През първата половина на V в. Рациария още е голям 
град с многобройно население, но през 40-те години на века е опустошена от 
хуните. При управлението на Анастасий I (491-518) тук има възстановителни 
мероприятия, израз на които е новото градско име - Аnastasiana Ratiaria. 
Превземането на града от аварите в 586 г. изглежда бележи края на 
съществуването му. 

Дълго време археологическата информация за Рациария се основава на 
случайни открития. Първите разкопки тук се провеждат от В. Велков между 
1958 и 1962 г. На същия принадлежат и първите обобщаващи публикации за 
Рациария (Велков 1965; Velkov 1965). Разкопките са възобновени в периода 
1976-1991 г., включително с участието на италиански специалисти. Най-
пълният досега обзор на резултатите от разкопките е дело на Д. Джорджети 
(Giorgetti 1987). 

Рациария е разположена върху издигната тераса до р. Дунав (обр. 2, 3). 
Анализирайки една въздушна снимка Д. Джорджети приема, че крепостта на 
Рациария първоначално е с квадратна форма и че по-късно е разширена до 
правоъгълник с размери 426 х 284 м (обр. 4). Въпросната снимка, която съм 
разглеждал внимателно, обаче позволява сигурно локализиране само на 
югозападния сектор на първоначалната крепост (обр. 5). Случайни открития 
показват, че към края на III - началото на IV в. е изградена значително по-
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голяма градска крепост, включваща нови терени в източна, а може би и в 
южна посока. Защитената ѝ площ възлиза на около 30 +/- 5 ха. Засега не е 
ясно дали тя е запазена през VI в. 

Възстановката, която Д. Джорджети предлага за плана и уличната мрежа 
на Рациария (обр. 4), е твърде хипотетична. На споменатата снимка сигурно 
се установят само улиците и инсулите в югозападната част на защитената 
площ (обр. 5). Най-значителният изследван уличен участък е от т. нар. втори 
северен декуманус (обр. 5/6). 

Трасето и съоръженията на главния водопровод за Рациария - от м. 
Жидовец, на около 10 км в югозападна посока, - са известни (обр. 1). Един 
засводен канал, засечен случайно в югоизточната част на града, вероятно е 
основният отходен канал (cloaca maxima). 

От крепостта на Рациария засега е изследвана част от западната стена с 
прилежащите ѝ кули и западната порта, която вероятно е главната градска 
порта. Установени са три основни строителни периода: от края на I - 
началото на II в.; от края на III - началото на IV в.; от края на V - началото на 
VI в. (обр. 5/1-2, обр. 6). 

Край западната крепостна стена са разкрити останки от различни 
постройки, включително от късноримска баня (обр. 5/3). Голяма сграда, 
функционирала до края на VI в., е установена на североизток и в близост до 
западната порта (обр. 5/4). Сгради от IV-VI в. са изледвани частично още в 
централната зона (обр. 5/7) и в североизточната зона - т. нар. сграда със 
съкровището (обр. 5/8). 

В централната северна зона е проучен представителен комплекс с голяма 
едноапсидна зала (обр. 5/5, обр. 8). Изграждането му се отнася към началото 
на IV в. Интерпретира се като резиденция на управителя на провинция Dacia 
Mediterranea. Един от аргументите за това е мащабното преизграждане на 
самия комплекс в края на V - началото на VI в. (обр. 7) 

Върху споменатата въздушна снимка, южно от първоначално защитената 
площ личат очертанията на огромни терми с площ около 0,9 ха (обр. 4/7). 

До средата на V в. Рациария е имала значителни предградия в южна и 
източна посока. По-близкото предградие по левия бряг на р. Арчарица 
изглежда е било жилищно, а предградието по десния бряг на реката - 
занаятчийско. 

При разкопките в м. Ялията, северозападно от крепостта (обр. 4/8), е 
разкрита частично представителна жилищна сграда от II-III в. (резиденция на 
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началника на пристанището ?) Към края на IV в. тук е издигната скромна по 
размери християнска базилика. 

Във връзка с пребиваването в Рациария след края на III в. на legio XIII 
Gemina, Д. Джорджети допуска, че е бил изграден обособен лагер с размери 
около 100 х 60 м вън от градската крепост (обр. 4/6). В съответния сектор 
обаче се откриват само гробни съоръжения. Предвид тенденциите в 
стационирането на военните части по това време смятам, че щабът и 
казармите на легиона следва да са в защитената площ на Рациария, 
включително в късноримското ѝ разширение, а не вън от нея. 

Данните за многобройните инцидентно открити гробни съоръжения 
показват, че към края на III-IV в. некрополите на Рациария се разширяват и 
отдалечават максимално от градската крепост. Съвсем различна е ситуацията 
към края на V-VI в., когато некрополите се свиват в близост до крепостните 
стени, включително в площта на по-ранните предградия. Очевидно тези 
промени са отражение на общото състояние и развитие на града през 
посочените периоди.  
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Към характеристиката на представителната късноантична жилищна 
архитектура в Thracia и Dacia 

Годишник на Археологическия институт с музей, II,  
2002, 206-241, ISSN 1311-7548 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Промените в статута и в съзнанието на обществения елит, настъпили с 

установяването на Домината, рефлектират в жилищната архитектура и 
особено в публичния, т. е. в достъпния за външни хора тракт на жилищата.  

В стандартното късноантично жилище различните приеми се 
осъществяват в триклиниума (triclinium). Поради това тук триклиниумът е 
полифункционален - и трапезария за семейството на домакина, и приемна 
зала за различни гости. По-различна е ситуацията при големия вилен или 
градски, частен или имперски късноантичен жилищен комплекс, т. е. при 
резиденцията. Тук има две или дори повече приемни зали. Тук триклиниумът 
е същинска трапезария, която се ползва от домакина както за самостоятелни 
вечери със семейството, така и за вечери с ограничен брой най-близки или 
най-важни гости. Основните публични функции в късноантичната 
резиденция поема залата за аудиенции (aula). Това е същинската приемна, в 
която при особени случаи могат да се организират и тържествени. В някои 
градски резиденции има приемни зали с по-бедна украса, в близост до 
външните входове (обр. 22/А). Тези зали са с ограничени функции - за 
посрещане на зависими клиенти или второстепенни гости, и могат да се 
определят като външни приемни. С подобна интерпретация би следвало да са 
приемните зали, ситуирани в отделни дворове, на някои големи вилни 
жилища в западноевропейските провинции на Империята (обр. 22/В). 

Предпочитанието към апсидите, респ. - конхите, при късноантичните 
трапезарии и ауденциални зали е обусловено от налагането на типа легло за 
хранене с полукръгла форма (stibadium) и на масата със сходна (σ/sigma-
подобна, D-подобна) или с кръгла форма. То са реализира най-масово чрез 
правоъгълните едноапсидни помещения и зали. Предпочитанието към 
извитата линия и овалната форма в жилищната архитектура след края на III в. 
обаче намира завършен израз в поликонхалните приемни помещения и зали. 
Те обикновено са триконхи (trifolia) (обр. 20/H; 21/D, 21/E). По-рядко се 
срещат зали с повече от три конхи (обр. 21/F) Понякога пък триконхът може 
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да е редуциран до двуконх (обр. 20/F). Известни са и приемни зали, при които 
полиапсидната конфигурация е видоизменена в полигонална (обр. 20/G; 22/Е)  

Предмет на изследване в студията са известните късноантични жилищни 
сгради и комплекси с едноапсидни, полиапсидни и/или полигонални приемни 
помещения и зали от диоцезите Thracia и Dacia (обр. 1). Като 
полифункционални triclinia следва да се интерпретират едноапсидните 
помещения във вилите при с. Поскурице и с. Макреш, във вили № 1 и № 3 
край Montana, в т. нар. вила с централен коридор в Mediana, в т. нар. domus 
ecclesie в Iustiniana Prima (обр. 6, 19/G), едноапсидната зала в един жилищен 
комплекс от Istrоs (обр. 5, 19/F) или например триконхът в т. нар. вила с 
конхи в Mediana (обр. 7, 19/С) и октагонът в една сграда от Naissus (обр. 8, 
19/D).  

Засега сходна би следвало да бъде интерпретацията и на приемните зали 
в някои други жилищни комплекси - например тези във вила № 2 край 
Montana (обр. 2, 19/В), в Abritus (обр. 3, 19/А) и Ratiaria (обр. 4, 19/Е), 
северозападния комплекс в Romuliana (обр. 17/D3) и архиепископската 
резиденция на Iustiniana Prima (обр. 9, 19/H). По-значителните размери и по-
представителният вид на тези жилищни комплекси обаче пораждат известни 
съмнения за неразпознати други приемни в техните структури или поне 
предполагат един по-официален характер за въпросните зали в рамките на 
дефиницията “полифункционален triclinium”.  

При комплексите от Subradice (обр. 10, 20/А) и от предградието на 
Augusta Traina (обр. 11, 20/В), и при т. нар. сграда на Ейрене във Philippopolis 
има “кандидати” за същински трапезари (triclinia), което предполага 
определянето на големите им едноапсидни зали като официални зали за 
аудиенции (aulaе). 

От Thracia и Dacia има и безспорни примери за представителни жилища 
с aulaе и същински triclinia - комплексът в защитената площ на Augusta 
Traina (обр. 12, 20/С), тези при Storgosia (обр. 13, 20/D), в Mediana (обр. 14, 
21/A) и Scretisca (обр. 15, 16, 21/B). Общо за всички е съседното 
разположение на двете приемни, правоъгълният едноапсиден план на 
ауденциалните зали и по-големите им размери в сравнение с трапезариите. 
Тези комплекси съставляват важна серия от примери за изследването на 
късноантичната жилищна архитектура в пределите на Империята изобщо. 

Същинската резиденция в Romuliana (обр. 17/D1-D2, 21/С) вероятно е 
притежавала три приемни - triclinium, aula и външна приемна (aula exterior), 
която е използвана за гости с по-нисък социален статус. За triclinium може би 
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е използвана сградата с вписани тетраконх и триконх (обр. 18 - D1/9-11), за 
aula - правоъгълната едноапсидна зала северно от главния перистил (обр. 18 - 
D1/7), а за aula exterior - правоъгълната зала южно от последния (обр. 18 - 
D1/4). 

Установените примери за външна или лятна трапезария под открито 
небе (triclinium exterior) засега са малко (обр. 20/D, 22/C). Летни трапезарии и 
парковите градини (horti) могат да се предположат например в големите 
перистилни дворове на резиденциите Scretisca и Mediana (обр. 14, 15, 20/А, 
/В). 

С няколко изключения, появата на представените сгради и комплекси с 
едноапсидни, полиапсидни и/или полигонални приемни помещения и зали се 
отнася към края на III-IV в. Сред обществения елит на Thracia и Dacia по 
това време има определено предпочитание към перистилния тип жилище. 
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Късноантични обществени складове от Thracia и Dacia  
В: Т. Стоянов и др. (ред.) Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris 
Ludmili Getov (Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Supplementum 

IV), София, 2005, 277-295 
 

РЕЗЮМЕ 
 
Обществените складове и особено тези за зърнени храни (horrea) са 

задължителни компоненти за структурите на всички по-значителни центрове 
през късната античност (284-610). Досега от двете едноименни провинции на 
диоцеза Dacia и от провинциите на диоцеза Thracia са известни близо 30 
постройки, интерпретирани като обществени складове за зърнени храни. 
Установени са в различни градове, крепости и имперски имения (обр. 1): 
Тimacum minus (при с. Равна в района на гр. Княжевац, Сърбия) – един от 
края на ІІІ - началото на V в.; Storgosia (при дн. гр. Плевен) – един, издигнат 
към средата на ІV в.; Dimum (дн. гр. Белене) – един “късноантичен”; 
Градището край с. Дичин, обл. Велико Търново – общо три от V в.; Novae 
(при дн. гр. Свищов) – един от ІV в. в северозападния градски сектор и още 
един от края на ІV - първата половина на V в. в епископския комплекс; Iatrus 
(при с. Кривина, обл. Русе) - един от втората половина на ІV - началото на V 
в. в западния сектор І и т. нар. мелница от първата половина на V в.; Abritus 
(дн. гр. Разград) – един, издигнат в края на ІІІ - началото на ІV в.; Capidava 
(при с. Капидава, обл. Констанца, Румъния) – един от ІV - първата половина 
на V в.; Flaviana (при с. Расова, обл. Констанца) – един от “ІІ-ІV в.”; 
крепостта край с. Овидиу, обл. Констанца – един, издигнат през ІV в.; 
Germania (дн. гр. Сапарева баня) – един “късноантичен”; Diocletianopolis (дн. 
гр. Хисаря) – един, издигнат през ІV в.; Tzoides (при дн. гр. Сливен) – един от 
втората половина на V-VІ в.; Cabyle (при с. Кабиле, обл. Ямбол) – един от 
втората половина на ІІІ-ІV в. Тук следва да се добави и големият horreum в 
Romuliana (при с. Гамзиград в района на гр. Заечар, Сърбия) – укрепената 
резиденция на император Галерий, която след неговата кончина става 
държавна собственост. Тук биха могли да се споменат и наколкото зърнени 
склада от края на ІІІ – ІV в., изследвани в две големи вили, които се 
предполагат като центрове на императорски имения – Mediana (при гр. Ниш, 
Сърбия) и вилата при с. Мадара, обл. Шумен (обр. 1).  

Изредените по-горе складове са големи или много големи 
еднопространствени постройки или зали с правоъгълен или с близък до 
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правоъгълник план. Изключение донякъде е двуделният план на склада в 
епископския комплекс на Novae, в който освен зърнени храни са 
съхранявани и други продукти и материали. Почти всички складове са с 
градеж на хоросан. Тези в северозападния сектор на Novae (през първата му 
фаза), в Градището при с. Дичин и т. нар. мелница в Iatrus са градени с 
камъни, споени с глина, и с кирпичи, и също са солидни постройки. При 
повечето складове зърното е съхранявано в свободно насипно състояние или 
в платнени чували, което обуславя наличието на определени конструктивни 
особености. Те са с повдигнати дървени подове (suspensurae), поддържани 
чрез редици от стълбове (предимно) или чрез вътрешни опорни стени (Iatrus 
– сектор І, Flaviana). С това се цели осигуряване на въздушна циркулация 
под зърнената маса и предпазване на последната от земната влага. 
Височината на дървените суспензури не е голяма за да не се затруднява 
товаро-разтоварната дейност. Броят на опорните линии – пилонни редици 
или стени, е в зависимост от общите размери и пропорциите на сградите. 
Външните стени на тези horrea са дебели. Те трябва да издържат на 
страничния натиск на зърнената маса. Когато постройките са с твърде 
големи размери, външните стени често са усилвани с контрафорси (Тimacum 
minus, Romuliana, Dimum, Abritus, Flaviana). Установените складове в 
Germania и Diocletianopolis не притежават посочените особености, тъй като 
зърното при тях е съхранявано в голям брой глинени долии, вкопани в 
приземните им подови нива. Комбинирано съхранение на зърното е 
практикувано в големия horreum на Mediana, който има повдигнат дървен 
под и в който са открити долии – вкопани така, че устията да са на нивото на 
суспензурата. Сходен начин на функциониране не е изключен и за склада до 
централната сграда на вилата при с. Мадара. Теоретично някои от складовете 
с или без повдигнати подове биха могли да имат горни етажи с някакви 
други функции. Поради недоброто състояние на съхраненост на останките 
им обаче тази възможност е недоказуема. 

Установяването на обществени продоволствени складове в останалите 
късноантични центрове на очертания ареал е въпрос на време, т. е. на нови 
проучвания, или пък... на реинтерпретация на резултати от извършени вече 
проучвания. Така например като horrea могат да се реинтерпретират поне 
част от “базиликите” покрай южния участък на западната крепостна стена на 
Serdica (fig. 2) и в западния сектор на късноантичния Istros (fig. 3). Като 
horrea могат да се определят и двете зали на големия комплекс в централния 
западен сектор на Zaldapa (fig. 4 и 5). Безспорни horrea са също постройките, 
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изследвани в североизточния ъгъл на крепостта на Montana (fig. 6) и в 
югоизточния сектор на Шуменския хисарлък (fig. 7). Складови функции са 
допустими и за една сграда, разкрита в северния сектор на Zikideva (fig. 8).  

По-големите и по-солидните сред известните обществени horrea (вкл. 
сред реинтерпретираните тук сгради) в Thracia и Dacia са издигнати 
предимно в края на ІІІ–ІV в. Същевременно не малък брой от тези складове – 
особено в граничните провинции, са изоставени далеч преди края на VІ в. 
Това е ясно указание за влошаващото се състоянието на системата на 
централизирано събиране, съхранение и снабдяване на/с продукти.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Към характеристиката на античния център между  
с. Долна Градешница и с. Илинденци, Благоевградско 

В: А. Димитрова-Милчева, В. Кацарова (ред.). Spartacus. Т. ІІ.  
Велико Търново, 2006, 87-95, ISBN-10: 954-775-553-6, ISBN-13: 978-954-775-553-6 

 
РЕЗЮМЕ 

 
През последните няколко десетилетия античният център в м. Рукалото и м. 

Хилядница между с. Долна Градешница и с. Илинденци (обр. 1) се определя 
като “град” (πολις) в научната литература. Приема се, съгласно един надпис от 
78 г. сл. Хр., че името му е Νεινη. 

Досега в този център не са провеждани по-съществени археологически 
проучвания. Релефът на района и видът на случайно откритите находки и 
останки обаче ясно показват, че тук не е имало реален град с улична мрежа и 
ортогонални инсули, с централен площаден комплекс и т. н. Тук е 
функционирал важен култов център (с един установен храм в м. Рукалото) със 
значителен некропол (в м. Хилядница), а близката околност е била спорадично 
заселена (обр. 2). Как тогава би следвало да се интерпретират данните за 
“съграждани” (“συµπολιται”) и “народ” (“Νεινηων ο δηµος”) от откритите тук 
епиграфски паметници? 

Има две възможни хипотези. Според първата, култовият център в м. 
Рукалото-Хилядница е в територия, подчинена административно на по-
отдалечено селище, което е действителен град. Това би следвало да е градът от 
римската епоха под днешния Сандански (обр. 1). Съгласно обсъжданата 
хипотеза, името Νεινη трябва да се свърже с този град. 

Според втората хипотеза, храмът или храмовете в м. Рукалото-Хилядница 
е/са култов център на една обособена териториално-административна единица, 
в чиито граници няма реален град, но чиито жители (или поне част от тях) са с 
права на римски граждани. Гръкоезичната (предимно) среда в случая би 
обяснила употребата на термини като “δηµος” и “συµπολιται” без наличието на 
реален град. Съгласно тази хипотеза, името Νεινη следва да се свърже с тази 
териториално-административна единица - за означаването ѝ като цяло, и за 
нейния център в частност. 
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Селата в днешната българска територия през късноримската епоха  
(края на III – края на IV в.)  

Известия на археологическия институт, ХХХIХ, 2006, 243-270, ISSN 0323-9535 
 

РЕЗЮМЕ 
 

През късноримската епоха (КРЕ) продължава интензивното селско 
обитаване на полските области. Сред проспериращите по това време полски 
села са тези при с. Топола и с. Крън, при гр. Казанлък и с. Черна гора (обр. 
1), и т. н. Водеща роля в тяхното стопанство продължава да заема 
земеделието и по-точно зърнопроизводството. 

През КРЕ се активизира селското обитаване на полупланинските и 
планинските области. Там са и повечето от изследваните нови, късноримски 
селски селища - в Горнопасарелската котловина, при с. Поповяне и с. 
Барутин (обр. 1), и т. н. Тази активност не е реакция на външна заплаха, а се 
дължи на причини от икономическо естество, сред които на първо място е 
развитието на рударството и металообработването. 

Както в полските, така и в планинските области селското население 
продължава да обитава предимно удобни за живот терени - равнинни или с 
полегати наклони, в близост до водоизточници (обр. 3, 11, 13). Повечето села 
са отдалечени от градовете и военните лагери, но в сравнение с римската 
епоха (РЕ; І-ІІІ в.) има увеличаване на броя и дела на сателитните села в 
полските области (обр. 1). 

През КРЕ, както и през РЕ, преобладават селата с домакинства с 
нормални дворни пространства. Те заемат площи поне по 3-4 хектара. 
Отделните домакинства са разположени свободно, без признаци за някаква 
обща планировка (обр. 9, 10). Може да се допусне, че тези села са селищният 
еквивалент на свободната селска община.  

Заможни селски домакинства с нормални дворове са например 
проучените комплекси при с. Крън (обр. 7) и с. Шишманово (обр. 12), както 
и някои от постройките при с. Топола (обр. 10). Архитектурата обаче не 
винаги е пряко отражение на имотното състояние. Данните за селището при 
с. Поповяне например не предполагат особено благополучие за обитавалите 
го металурзи, но данните от некропола (обр. 13/1) показват, че поне част от 
тях са били състоятелни хора.  

Установените досега селски домакинства от II-IV в., разположени сред 
значителни парцели обработваема земя са сравнително малко - например в м. 
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Чаталка, Старозагорско, и при с. Черна гора. Селяните в м. Чаталка са 
арендували земя, принадлежаща на собственика на съседния вилен комплекс 
(обр. 8). За селяните при с. Черна гора (обр. 1/14) може да се допусне, че са 
арендували земя в един епиграфски засвидетелстван императорски домен. 

Някои от изследваните домакинства при с. Черна гора са принадлежали 
на заможни селяни. Твърде заможен е бил и стопанинът на комплекса, 
проучен край гр. Казанлък (обр. 5), за който е допустима сходна 
идентификация. С по-малки, но все пак не незначителни възможности са 
обособените селски домакинства в м. Чаталка (обр. 8/3). Очевидно 
арендаторите на земя през РЕ и КРЕ не са хомогенна социална категория. 

Част от изследваните селски жилища са с по едно или с по няколко 
верижно наредени помещения и с покрити навеси пред входовете (обр. 4-7). 
Други селски жилища са с групирани в блок помещения, без фасадни 
коридори или навеси (обр. 8/3, 10). Основните строителни материали са 
камък (предимно необработен), кирпич, дърво и глина. Тухли и хоросан са 
използвани рядко. Покривите обикновено са покрити с керемиди.   

Единствените установени обществени звена в селата през КРЕ са 
култовите сгради - главно езически светилища. Появата на селски 
християнски църкви е твърде ограничена в границите на КРЕ. Първите 
християнски църкви, подобно на езическите светилища, са в селищните 
периферии, встрани от домакинствата (обр. 14). 

Ранното разпространение на християнството в селските области се 
дължи предимно на нетракийско население - готи и други “варвари”. 
Масираното налагане на християнството в селските области и райони с 
компактно тракийско население започва едва през последните едно-две 
десетилетия на IV в. 
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Аграрните селища от римската епоха в днешна България  
В: Р. Иванов (ред.). Археология на българските земи. Т. ІI.  

София, 2006, 97-123, ISBN 954-9388-02-6 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Аграрни селища в днешната българска територия през римската епоха 
(РЕ; І-ІІІ в. сл. Хр.) са преди всичко селата (vici, κωµαι) и вилите (villae). 
Селата са традиционната форма на селищен живот за преобладаващата част 
от местното население в периода до римското владичество. Те остават 
основна селищна форма и през РЕ. Вилите и по-точно т. нар. селски вили 
(villae rusticae) са олицетворение на римската аграрна организация. Вилите 
са ново явление, свързано с конституирането и развитието на провинциите 
Мизия (Горна и Долна след 86 г.) и Тракия.  

СЕЛАТА 
Определящи за местоположението на селата от РЕ са природните 

дадености, осигуряващи по-добри условия за живот. Повечето села се 
намират сравнително далеч от градовете и военните лагери (обр. 1). 
Административното подчинение на първите спрямо вторите обикновено е 
опосредствано чрез териториално-административни обединения като 
κωµαρχια Βενδιπαρα например (обр. 2, 3). 

Единствените обществени компоненти в селските структури от РЕ са 
езическите светилища. При това светилища имат само по-значителните села, 
като първите обикновено са в периферията на вторите. Основен съставен 
компонент на селската структура е домакинството на отделния селски 
стопанин – жилището плюс дворното пространство и стопанските 
постройки, помещения и/или съоръжения.  

Най-разпространеният тип селско домакинство в Мизия и Тракия е с 
нормално дворно пространство, т. е. с двор, чиято площ надхвърля площта 
на архитектурната му част. Поради това общата площ на съответните села е 
значителна. Такива са например полските села при Горско Абланово, при 
Голяма Брестница, при Свети Никола, край Пловдив, при Чернозем, при 
Гледачево. Като села с нормални дворове могат да се определят и някои 
обекти, предполагани доскоро като вили – например тези при Присово (обр. 
4, 5), при Лесичери (обр. 6), при Могилец, при Шивачево, при Крън (обр. 7, 
8). С нормални дворове са и изследваните села от РЕ в планинските и 
полупланинските области – например тези в Баташката котловина (обр. 9, 
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10) и край Мухово (обр. 11). Оскъдната доскоро информация за селски 
домакинства, към които освен дворове прилежат и парцели обработваема 
земя, започна да се попълва напоследък с данни от нови проучвания. Такива 
домакинства са изследвани например в м. Чаталка, Старозагорско (обр. 12/3), 
при Черна гора, при Зетьово. Възможно е сред обработваема земя да са били 
разположени и известните селски домакинства при Камен и край Казанлък. 
Поствилното село край Павликени е с домакинства без дворове или с 
незначителни дворове. Не е изключено обаче начална дата на това село да е 
след края на ІІІ в.  

Може да се допусне, че селата с нормални дворове имат за социален 
еквивалент свободните селски общини и че селските домакинства с 
прилежаща обработваема земя индикират арендни отношения. По-стабилен 
градеж и по-голям брой помещения и съоръжения са присъщи предимно за 
домакинствата на селата в полските области. Определящо за местната селска 
икономика през РЕ в е зърнопроизводството.  

ВИЛИТЕ 
Жилището на собственика е обединително звено в структура на вилата. 

В зависимост от ранга на жилищата, сред римските вили могат да се 
разграничат две основни групи: без представителна жилищна част (I група); 
с представителна жилищна част (II група). Сред последните могат да се 
обособят т. нар. резиденции – най-значителните вилни комплекси (III група). 
Вилите от І група предполагат имения с ограничени възможности, т. е. 
имения на средни собственици. Вилите от ІІ група предполагат имения на 
едри собственици в провинциален мащаб. Вилите от ІІІ група предполагат 
имения на едри собственици в общоимперски мащаб, включително 
държавни имения. 

Засега са известни няколко вили от І група – при Вардим, при 
Търговище (обр. 14), при Перник, при Конска (обр. 13), при Кралев дол (обр. 
15). В началния период от развитието си (края на ІІ-ІІІ в.) вилата в м. 
Чаталка-Ламбата (обр. 12/2, 16) също принадлежи към тази група. Някои 
частично изследвани или публикувани вили не могат да се определят със 
сигурност (I група ~ II група) – край Плевен, край Бяла Черква, при Червена 
могила. За други може да се предположи, че са от ІІ група – тези при Урвене, 
при Смочан, при Бели Лом, в София (при Александровската болница и в кв. 
Стефан Караджа), в Кърджали. С резерви може да се отнесе към ІІ група и 
вилата край Долна Кремена (fig. 17). Безспорно принадлежащи към ІІ група 
са трите проучени вили край Монтана (обр. 18, 19, 20), вилите край 
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Павликени и в София (гара Искър; обр. 21), голямата вила в м. Чаталка (обр. 
12/1, 22, 23) и известната вила край Ивайловград (fig. 24). През РЕ възникват 
и вилите от III група при Невестино, при Забел и при Мадара (обр. 25, 26). 

Изводът от прегледа е, че известните вили от РЕ в днешната българска 
територия са предимно центрове на значителни имения (обр. 27). При по-
големите вили от ІІ група и при тези от ІІІ група има предпочитание към 
перистилния тип жилище (обр. 22, 24, 26).  

Водещ отрасъл в икономиката на villae rusticae е земеделието и преди 
всичко производството на зърнени храни. Определено значение има и 
животновъдството. С единчини изключения, регистрираните занаятчийски 
производства са за задоволяване на собствени нужди. 
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Romuliana et les résidences de basse antiquité de Dacia et de Thracia  
In: М. Vasić (ed.). Felix Romuliana. 50 Years of Archaeological Excavations (Papers 

from the Internstional Conference, Zaječar, 27th-29th October 2003).  
Belgrad, 2006, 9-27, ISBN 86-80093-62-9 

 
РЕЗЮМЕ 

 
С особено си предназначение Romuliana (край с. Гамзиград в района на гр. 

Заечар в днешна Източна Сърбия) - укрепеното убежище на Галерий и неговата 
майка Ромула, е без аналог сред известните представителни жилища и 
резиденции от Dacia и Thracia. За разлика от сходния по предназначение и 
мащаб Spalatum на абдикиралия Диоклециан, Romuliana обаче не притежава 
единна, строго планирана структура, а има отделни постройки и комплекси, 
включително няколко жилищни такива.  

В обособен двор в югозападния ъгъл на Romuliana е проучена сравнително 
ограничена по размери сграда (обр. 17/E), предполагана като “монументален 
triclinium на Ромула”. Мисля, че жилищното предназначение изобщо на тази 
сграда е спорно. В нея например няма нито едно отопляемо помещение. 

В североизточния ъгъл на Romuliana се изследва перистилен жилищен 
комплекс с площ от около 3000 м2 (обр. 17/D3). Доколкото презумпцията за 
отделно жилище на Ромула има основания, то това жилище би следвало да се 
идентифицира с този комплекс. 

Най-просторен, най-богато украсен и най-сложен като план е жилищният 
комплекс в северозападната част на Romuliana (обр. 17/D1-D2). Простиращата 
се върху 4000 м2 същинска резиденция на имп. Галерий е един от най-добрите 
архитектурни примери за инзвънредния, стигащ до ирационалност стремеж към 
лукс на късноримския елит (обр. 18). Главният вход е от югоизток. Три галерии, 
разположени П-образно, заемат южната част - D1/1, D1/3 и D1/4. Между тях 
има дворно пространство - D1/2. Подовете на галериите са покрити с мозайки. 
Проучвателите предполагат, че D1/4 е централната зала на комплекса, която е 
служила за аудиенции. До югоизточния ѝ ъгъл, в площта на двора D1/2, има 
осмоъгълно в план помещение с подово отопление - D1/5. Допуска се, че в него 
се е помещавал императорският гардероб. На север D1/4 се свързва с красив 
перистилен двор с мраморен фонтан - D1/6, който осигурява достъп и до всички 
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останали части на комплекса. В ос с фонтана е входът на голяма едноапсидна 
зала с отоплителна инсталация, мозайки и мраморни облицовки - D1/7. Допуска 
се, че D1/7 е triclinium. Източно от тази зала се намира още един 
представителен двор с тристранен портик - D1/8, и една интересна сграда с 
вписани триконх, тетраконх и кръгъл вестибюл - D1/9-11. Тетраконхът има 
подово отопление. Южно от сградата D1/9-11 и източно от перистила D1/6 са 
разположени ограничен двор с неправилна форма - D1/14, и три отопляеми 
помещения, едното от които е с апсида - D1/15. В северозападна част на 
комплекса са установени десетина помещения, групирани отчасти около друг 
голям двор с портици - D2/1-9. Предполага се, че тези помещения са с 
обслужващи функции. 

Мисля, че предствената функционална характеристика подлежи на 
ревизия. Планът и схемата на вътрешните комуникации показват ясно, че 
перистилният двор D1/6 е обединителният център на резиденцията на Галерий 
(обр. 18). Най-важната връзка на перистила D1/6 не е с галерията D1/4, а с 
базиликалната едноапсидна зала D1/7, която може да се определи като основна 
приемна (aula) на резиденцията (обр. 21/С). Използването на галерията D1/4 
като приемна е допустимо, но за приеми с опростена процедура или за 
посетители от по-нисш ранг, т. е. като външна приемна.  

Цялата южна част на резиденцията на Галерий може да се разглежда като 
многосъставна входна галерия с нарстваща репрезентативност по посока на 
движението в нея - от D1/1 през D1/3 към D1/4. Така се създава възможност за 
необходимия, според етикета, церемониален подход (adventus) при приемите.  

 Единствената обсъждана интерпретация за сградата с кръглия вестибюл, 
триконха и тетраконха в североизточния ъгъл на комплекса - D1/9-11 (обр. 18), 
е баня, въпреки че отсъствието на басеини, водопроводи и канали за отходни 
води се съзнава като пречка за подобна интерпретация. Съоръжаване на баня 
без изредените съоръжения в една императорска резиденция обаче е малко 
вероятно. Същевременно отсъствието на същите съоръжения не е пречка за 
интерпретирането на сградата като трапезария (triclinium) (обр. 21/С). Въпреки 
нестандартния си двусъставен план, тя може да се приеме като вариант на 
поликонхалните трапезарии. 

Публичните зали на резиденцията на Галерий не са непосредствено 
съседни като при комплексите от Augusta Traina (intra muros) (fig. 20/C), 
Storgosia, Mediana и Scretisca, но все пак са свързани чрез представителни 
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дворове и не са обособени като във вилите при Piazza Armerina (fig. 21/D) и 
Rioseco de Soria (fig. 22/B) например. В опосредствена връзка са и приемните 
зали на Spalatum - чрез един дълъг коридор пред южните им фасади (fig. 22/E). 

Може да се допусне, че помещенията или поне някои от помещенията в 
северозападната част на резиденцията на Галерий - D2/2-9 (fig. 18), са стаи за 
лично ползване (cubicula) от страна на императора и фамилията му. 

Апсидното помещение D1/15 и дворът D1/14 (fig. 18) изглежда 
принадлежат към намиращия се южно от тях скромен по размери комплекс D5 
(fig. 17/D5). Предлагам хипотезата за този комплекс като жилище на иконома 
(vilicus) на резиденцията, а за помещението D1/15 - като негов triclinium. 

Romuliana запазва представителния си вид до към средата на V в., въпреки 
че още от средата на IV в. започват промени в отделните комплекси и 
постройки. След смъртта на Галерий и майка му, Romuliana и съответният 
dominium вероятно стават държавна собственост, чиято непосредствена 
експлоатация и поддръжка би следвало да е в прерогативите на управителите на 
Dacia ripensis. Към края на IV в. външната приемна D1/4 в основната 
резиденция е преустроена в християнска базилика. Това се изтъква като 
аргумент за превръщането на Romuliana в център на църковно имение. Не 
изключвам подобно развитие, но мисля, че изоставянето на външната приемна 
за сметка на една култова сграда не е достатъчен аргумент, тъй като в края на 
IV в. външната приемна просто не е била необходима на епизодично 
появяващите се тук управители на Dacia ripensis и други имперски чиновници. 
По сходен начин - с постепенно понижаване на стандарта, до 40-те години на V 
в. функционират и най-големите неукрепени вилни резиденции на диоцеза 
Dacia в Mediana и Scretisca. 



 

В. Динчев, Й. Гатев 
 

Археологически проучвания край Съединение 
Археология, XLVII, 2006, № 1-4, 19-23, ISSN 0324-1203 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Проучванията осъществихме през 2000 г. във връзка с прокарването на 

нов газопровод. Местността Деветте могили е в северозападния край на 
землището на гр. Съединение (обр. 1/1). Името ѝ идва от намиращия се в нея 
значителен могилен некропол (обр. 3). Нa юг от некропола има селищен 
обект (обр. 2). В резултат на извършените теренни обходи и сондажи 
установихме, че тук последователното са съществували селища от късната 
желязна епоха (V-I в. пр. Хр.), от римската епоха (I-IV в.) и от 
средновековието (Х-ХII в.). С първото и/или второто следва да е свързан и 
могилният некропол. В сондажите по трасето на газопровода (обр. 2) няма 
нормално отложен културен пласт. Повече материали открихме в сондажите 
южно от трасето на газопровода (обр. 2, 4). Преобладава керамиката от 
късната желязна епоха, представена от съдове, работени на ръка (обр. 7) и на 
колело (обр. 8). И тук обаче няма нормално отложен културен пласт (обр. 4, 
5), тъй като до неотдавна теренът е бил подлаган на дълбочинна земеделска 
обработка. 

Успоредно с изследването на обекта в м. Деветте могили проведахме и 
теренни обхождания в околността. На около 1 км северно от могилния 
некропол регистрирахме друг, също значителен по площ селищен обект (обр. 
1/2). И тук са съществували селища от късната желязна епоха (V-I в. пр. Хр.) 
(обр. 10) и от римската епоха (I-IV в.). В източна посока от този обект 
регистрирахме още едно селище от късната желязна епоха  (обр. 1/3). В 
границите му има надгробна могила с пресни иманярски изкопи (обр. 6). В 
насипа на могилата има много фрагментирана керамика, попаднала тук при 
неговото натрупване, т. е. вероятно могилата е по-късна от селището.  

 
 
 
 
 



  

Римска гранична наблюдателна кула в района на Видин 
Археология, XLVII, 2006, № 1-4, 171-180, ISSN 0324-1203 

 
РЕЗЮМЕ 

 
През есента на 2004 г. бе проведено спасително археологическо 

проучване в м. Лозята край с. Покрайна, на няколко километра 
североизточно от гр. Видин (обр. 1). Обектът не бе известен в 
археологическата литература.  

При проучването регистрирахме останки от две епохи. Първо 
попаднахме на строителни останки със слаб градеж от късната османска 
епоха (ХVІІІ-ХІХ в.) (обр. 2). Относно интерпретацията им внимание 
заслужава сведението на местни информатори, че “тук някога имало 
наблюдателница”.  

По-ранните материали и останки от обекта (обр. 2, 3, 4, 5, 9) 
свидетелстват, че тук през римската епоха е имало солидна дървена 
постройка, покрита с керемиди - гранична наблюдателна кула. Именно това е 
необходимото охранително съоръжение в този пункт на лимеса. Заблатеният 
някога терен между мястото на кулата и р. Дунав е възпрепятствал 
нахлуването оттук на значителни маси хора, но пък е бил благоприятен за 
нелегално проникване на ограничени групи. Анализът на находките (обр. 6, 
7, 8) и данните за техния контекст позволяват изграждането и 
функционирането на кулата да се отнесе към периода от края на ІІІ до края 
на ІV в., след изоставянето на отвъддунавска Дакия при император Аврелиан 
(270-275).  

Кулата в м. Лозята при с. Покрайна е първата римска дървена 
наблюдателна кула, установена по лимеса между Железни врата и 
Дунавската делта. За разлика от нея, по-ранните дървени наблюдателни кули 
по лимеса между р. Реин и р. Дунав (обр. 10, 11) са били с нетрайни 
покривни покрития. 
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The Fortresses of Thrace and Dacia in the Early Byzantine Period  
In: A. Poulter (ed.). The Transition to Late Antiquity On the Danube and 

Beyond (Proceedings of the British Academy, 141).  
Oxford, 2007, 479-546, ISBN 978-0-19-726402-7, ISSN 0068-1202 

 
РЕЗЮМЕ 

 
През ранновизантийската епоха (РВЕ; 395-610) в диоцезите Thracia и 

Dacia има огромен брой обекти, отбелязани в изворите като castellа, 
φρούρια, ỏχυρώµατα или с други термини със сходно значение – крепости, 
укрепени места. Критериите за определянето и разграничаването им днес 
следва да се основават на техните структурни характеристики.  

Укрепените селища 
В границите на Тhracia и Dаcia укрепените селища съставляват по-

голямата част от местните castellа и φρούρια през V-VI в. Те могат да се 
класифицират в две основни групи: укрепени полуградски селища (със 
защитена площ над 1 ha); укрепени села (със защитена площ под 1 ha). 
Повсеместно разпространение получават и едните, и другите. Появата им 
става по два начина: чрез структурни трансформации на обекти, които 
първоначално са с други функции; чрез целенасочено създаване на укрепени 
селищни структури.  

Повечето укрепени селища са върху неудобен за обитаване, но по-лесен 
за защитаване терен. Повечето от полуградските, а също и някои от по-
малките укрепени селища са със солидно градени фортификационни 
съоръжения.  

Обикновено общият изглед на укрепените селища от РВЕ създава 
впечатление за хаотична планировка. Улиците са тесни и сравнително къси 
пасажи, маркирани от очертанията на постройките, без някакво 
допълнително оформление. Все пак има и главни улици с по-голяма дължина 
и широчина, свързани с крепостните порти и явяващи се продължения на 
пътищата, водещи към тях. Нерядко се установяват и специфични 
комуникативни съоръжения, или такива с комбинирани, комуникативни и 
водоснабдителни, и/или отбранителни функции. 
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Водоснабдяването на част от по-големите укрепени селища е чрез 
външни каптажи и водопроводи. Към края на V-VI в. във водоснабдяването 
на укрепените селища се налага използването на водохранилища, пълнени с 
атмосферни води или с преносими вместилища. Причината за това е в 
теренните условия на новите укрепени селища.  

През РВЕ административно-управленски ядра в селищните структури 
са резиденциите на имперските чиновници, военните командири и/или на 
висшите представители на църковния клир. Такива резиденции (praetoria) се 
установяват преди всичко в полуградските укрепени селища.  

В началото на V в. някои по-ранни по произход центрове като Timacum 
Minus, Iatrus и Dinogetia получават с късноримското си “наследство” и 
обществени бански постройки, но функционирането на последните не 
преминава средата на V в.  

Още в началото на V в. в Тhracia и Dаcia започва интензивно 
строителство на християнски култови сгради като тенденцията е към все по-
осезаемото им налагане в селищните структури. Християнските култови 
сгради доминират както в по-големите, така и в по-малките укрепени селища. 
Понякога, когато и крепостите са на суха зидария или с калова спойка, 
култовите сгради са единствените градежи на хоросан в съответните селища. 
Християнските култови сгради доказват активното участие на църквата в 
живота на почти всички укрепени селища от РВЕ.  

Наличието в укрепените селища на караулни постройки, ситуирани до 
портите и до други важни пунктове на техните крепости, е очаквано. В някои, 
предимно по-големи укрепени селища са разкрити и постройки с “военни 
цели”, които са с по-значителни размери и/или с по-солиден градеж. Те 
удостоверяват наличието на ограничени военни гарнизони.  

Големи складове за зърнени храни (horrea) са разкрити в ред по-големи 
укрепени селища. Те са предимно с по-ранна дата в границите на РВЕ, а най-
големите сред тях – в Storgosia и Iatrus (сектор І), са издигнати още през IV в. 
Складови постройки с по-малки размери и различно устройство са открити и 
в/при други селища. 
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Данните за занаятчийските производства в укрепените селища - 
железообработване, производство на керамика, стъкларско производство - 
свидетелстват за формиране на самозадоволяващо се стопанство. Има и 
укрепени селища, чието население изцяло е ангажирано с рудодобив и 
металообработване.  

Известните домакинства от укрепените селища са предимно едно- или 
двуделни в план постройки, които нерядко имат и горни етажи. Някои 
включват и ограничени дворни пространства. Понякога домакинствата се 
състоят от по две, едно- или двуделни постройки, ситуирани близко една до 
друга. По-често срещано обаче е компактното разположение на домакинства 
в комплекси от верижно наредени помещения. Гродежът е каменно-кирпичен 
или паянтов. В районите с податлив на обработка камък се правят и 
постройки с изцяло каменни стени. Покривите са покривани с керемиди, с 
каменни плочи (по-рядко) или само с тръстика или слама.  

Развитието на укрепените селища в граничните провинции на Тhracia и 
Dаcia в края на V-VI в. се характеризира с влошено качество на жилищното 
строителство. Във вътрешните провинции обаче няма съществени промени в 
жилищното строителство до края на VI в. В укрепените селища има отделни 
домакинства, които се отличават от останалите по градеж, план, размери 
и/или брой на помещенията, но като цяло археологическите данни не 
доказват съществено социално разслоение сред населението на тези селища.  

Развитито на укрепените селища в Тhracia и Dаcia достига апогея си 
към средата на VI в.  

Военните крепости 
Военните крепости в Тhracia и Dаcia през РВЕ не са много на брой. 

Това са преди всичко малки крепости – с площ под 1 ha. Фортификационните 
им съоръжения са солидни и притежават необходимите тактико-технически 
качества за ефикасна защита. Водоснабдяването им обикновено е чрез щерни. 
Християнската култова архитектура или отсъства, или е представена с твърде 
скромни сгради. В тях доминират казармените постройки, ситуирани най-
често до портите. Характерна особеност на военните крепости от РВЕ са 
незастроените им терени. При крепостите с площ около и под 0,2 ha това се 
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дължи на тактически съображения. За крепостите с по-значителни площи 
могат да се допуснат някакви стратегически съображения. Засега само 
непълните данни за Кюстендилския хисарлък предполагат едно по-плътно 
планомерно застрояване. Наред с по-голямата площ (2,17 ha) и 
непосредствената близост до голям град (Pautalia), сред особеностите на тази 
крепост са още разположението на казармите, наличието на по-голяма 
християнска базилика, на обществена баня, на външен водопровод.  

През V-VI в. редовните войски в Тhracia и Dаcia са по-малко в 
сравнение с предходните векове. Известните военни крепости са предимно по 
важни пътища и проходи, отдалечени от дунавската граница. По-значителна е 
концентрацията им в Източна Стара планина, през която минават най-
кратките пътища от Долния Дунав към Constantinopolis. В крайния източен 
участък на Стара планина има и непрекъсната отбранителна линия. Втората 
подобна линия е т. нар. Дълга стена на 60 км пред Constantinopolis. Добре 
защитени са също проходът Succi – най-важният пункт по вътрешната 
граница между двата диоцеза, и Галиполският полуостров.  

Причина за сравнително малкия брой и малките размери на военните 
крепости от РВЕ е и обстоятелството, че най-значителните военни 
подразделения по това време стационират в градовете.  

Укрепените убежища  
Наред с убежищата, пристроени към укрепени селища и наред с 

военните крепости, които имат и убежищни функции, в Тhracia и Dаcia през 
РВЕ функционират и самостоятелни укрепени убежища. Те осигуряват 
временно закрила на население, чието постоянно местообиталище е другаде. 
Епизодичното им използване предполага строителство и поддръжка с 
минимални разходи на труд и средства. Техните укрепления са със слаб 
градеж, без допълнителни съоръжения (кули, стълбища и т. н.) или с 
единични такива. Част от тях са всъщност предримски крепости, 
преизползвани с убежищна цел към и след края на IV в. Други са с 
късноантичен произход. 

Укрепените култови обекти  
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През РВЕ монасите в Тhracia и Dаcia са разчитали за защитата си 
предимно на селищните крепости, но все пак са известни и самостоятелно 
укрепени манастири. Квадрибургът в кв. Орландовци на гр. София например 
е защитавал един от най-ранните манастири на Балканите – крайградски 
coenobium, възникнал към средата или втората пловина на ІV в. и изоставен 
към средата на V в. Неотдавна пак край Serdica - в днешния кв. Лозенец, 
започна изследването на друг укрепен манастир от първата половина на V в., 
който е функционирал до началото на VІІ в. Възможно е манастир да е 
защитавала и крепостта при с. Шкорпиловци № 78. По-особен е случаят с 
крепостта на т. нар. Еленска базилика край гр. Пирдоп. Издигната в края на V 
– началото на VI в., тази крепост защитава само монументалната куполна 
базилика, която е култов център на синхронно неукрепено селище в 
околността.  

Укрепените центрове на имения  
Това всъщност са малък брой късноримски укрепени вили, които 

функционират до средата на V в. Голямата крепост на Romuliana 
функционира до края на VI в., но и тук към средата на V в. на мястото на 
представителните резиденциални комплекси се установява "редова" селищна 
структура. 

Засега няма безспорни данни за нови, изградени в V-VI в., укрепени 
центрове на имения. Единствено за укрепения обект край гр. Белово би могла 
да се допусне подобна идентификация, но резултатите от неговото проучване 
все още не са обнародвани. Очевидно обособените центрове на поземлени 
имения и свързаният с тях модел на стопанска организация не получават 
широко разпространение през РВЕ.  



 

Археологическo проучванe в района на с. Виница, Първомайско 
В: В. Николов и др. (ред.) Спасителни археологически разкопки по трасето 

на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2005 г.  
Велико Търново, 2008, 5-16, ISBN 978-954-775-903-9 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Предварителна цел на проучването бе обект № 4 по ж.п. линията 

Пловдив – Свиленград (Км 190+700 – Км 190+870) в м. Горни тирове (обр. 
1), където заложихме поредица от сондажи във вид на траншеи (обр. 2, 6). Не 
констатирахме наличие на културен пласт и археологически структури (обр. 
3). Ограничено количество културни материали – единични фрагменти 
строителна и битова керамика от късната желязна епоха (V-І в. пр. Хр.), 
римската епоха (ІІ-ІV в.), османската епоха (ХVІІ-ХІХ в.) – открихме само в 
хумусния пласт. Подобна керамика и една оловна пломба от османската 
епоха открихме при допълнителното обхождане на местността. 
Заключението ни е, че тук не е имало постоянно обитавани селища, а 
временно използвани стопански постройки или съоръжения с нетрайни 
конструкции.  

Eдин дълъг сондаж направихме в съседния на запад обект № 3, където 
през 2004 г. са изследвани две могили от римската епоха – “Кераковите” 
могили (обр. 1, 4). Тук също не установихме наличие на културен пласт и 
недвижими археологически структури (обр. 5, 7).  

Осъществихме теренно обхождане на района. Регистрирахме три 
неизвестни досега обекта. Първият е до главното шосе Пловдив – 
Свиленград (обр. 1). При него открихме оскъдни материали от бронзовата 
епоха (обр. 8) и от римската епоха. Следващият е непосредствено на запад от 
с. Виница (обр. 1). Представлява скромно селище от късната желязна епоха 
(обр. 9). Последният е малка надгробна могила на около 500 м северозападно 
от “Кераковите” могили (обр. 1). Върху насипа на новорегистрираната 
могила открихме фрагментирана битова керамика от римската епоха (обр. 
10). В нива в югозападната част на землището на с. Виница намерихме 
сребърна османска монета (дерхем от втората половина на ХVІ в.), която е 
била случайно загубена при селскостопанската обработка на земята. 
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Habitations représentatives de l’antiquité tardive,  
découvertes dans la région du Bas Danube  

In: P. Scherrer (Hrsg.). Domus – Das Haus in den Städten der römischen 
Donauprovinzen. Akten des 3. Internationalen Symposium über römische Städte in 

Noricum und Panonien. Wien, 2008, 405-416, ISBN 978-3-900305-52-9 
 

РЕЗЮМЕ 
 

От днешната българска и румънска територия, принадлежала на 
късноантичните провинции Dacia ripensis, Moesia inferior и Scytia, са известни 
не малък брой представителни жилища (обр. 1). Някои са във вилни имения, 
други – в защитените площи или в предградията на градове и по-малки 
укрепени центрове. Някои са частни жилища, други – резиденции на местни 
представители на имперската администрация или на църквата. Някои са с 
начална дата преди края на ІІІ в., други се датират в края на V-VІ в., но 
повечето са издигнати в края на ІІІ-ІV в.  

С най-значителна площ сред цялостно изследваните жилища по Долния 
Дунав е централният комплекс на вилата при Мадара – почти 5000 м2 (обр. 2). 
След него се нареждат все жилища с начална дата в края на ІІІ-ІV в. – 
преториумът в Abritus (около 3000 м2; обр. 4), комплексът при Storgosia (над 
2000 м2; обр. 6), т. нар. къща на Антиопа в Marcianopolis (около 1400 м2; обр. 3), 
комплексът в северозападния сектор на Novae (около 1300 м2; обр. 16), 
централната сграда на вила N 2 край Montana (около 900 м2; обр. 5). На около 
1300 м2 възлиза разкритата част от комплекса в Ratiaria (обр. 11). Днес 
изглежда все още не са разкрити всички останки от началния период (в V в.) на 
епископската резиденция на Novae (обр. 17). След преустройствата през VІ в. 
нейната площ възлиза на не повече от 850 м2 (обр. 18). Сред останалите жилища 
от VІ в. най-значителна е т. нар. сграда с базилика до югоизточната крепостна 
стена на Istros – около 1050 м2 (обр. 23).  

С правилна конфигурация са планирани централният комплекс при 
Мадара, както и част от жилищата, изградени в края на ІІІ-ІV в. – например т. 
нар. къща на Антиопа в Marcianopolis, резиденциите в Ratiaria и в Dinogetia, 
жилищата във вила № 1 и вила № 2 край Montana. Сред по-късните жилища с 
правилна конфигурация изглежда е само епископската резиденция на Zikideva. 
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Със същински перистилни дворове са комплексите при Мадара (обр. 2), в 
Аbritus (обр. 4) и в Marcianopolis (обр. 3). Типологически свързани с 
перистилното жилище са комплексите и сградите с вътрешни дворове с дву- 
или тристранни портици – тези в Iatrus (обр. 14), в Dinogetia (обр. 15), в 
северозападния сектор на Novae (обр. обр. 16), в Istros (обр. 21, 23), в Tropaeum 
Traiani (обр. 20). Реминисценция на перистил има и при епископската 
резиденция на Zikideva, но тук колоните от вътрешния двор не носят покрити 
портици, а са включени в оформлението на един impluvium (обр. 19).   

Комплексите при Мадара, в Abritus и в северозападния сектор на Novae 
имат и външни, фасадни портици, характерни за представителната жилищна 
архитектура в западно- и централноевропейските провинции на Империята. 

С вътрешен двор без портици е централната сграда на вила N 2 край 
Мontana (обр. 5). Вътрешен двор без портици представя и известният план на 
комплекса в предградието на късноантична Storgosia (обр. 6). 

Някои по-малки жилища са без вътрешни дворове, а помещенията им са 
групирани в блок – например тези на вилата при Макреш (обр. 10), на вила N 1 
(обр. 7) и на вила N 3 (обр. 9) край Montana, и по-малката жилищна сграда във 
вила N 2 край Montana (обр. 8). С подобен план са и разкритите останки от 
епископската резиденция на Novae (обр. 17, 18). 

Едноапсидните помещения в жилищата на вилата при Макреш, на вила № 
1и вила № 3 край Montana, както и на по-малката жилищна сграда при вила № 2 
край същия център следва да се интерпретират като полифункционални 
triclinia. Вероятна е същата интерпретация и за централните правоъгълни 
помещения (на горния етаж ?) на преториите в Iatrus и в Dinogetia. Теоретично 
сходна би следвало да бъде интерпретацията и на установените приемни в 
някои от по-големите жилища – на правоъгълните зали с централно 
разположение в северните крила на комплексите при Мадара и в Marcianopolis, 
на едноапсидните зали в главната сграда на вила № 2 при Montana, в 
преториите на Ratiaria и Abritus, в комплексите при Durostorum и до 
югоизточната крепостна стена на Istros – т. нар. базилика, както и на залата с  
вписаната апсида в епископската резиденция на Novae. По-значителните 
размери и по-представителният вид на тези жилища като цяло и на самите зали 
в частност обаче пораждат съмнения за неразпознати или неразкрити други 
приемни в техните структури. Безспорен пример за представително жилище със 
зала за аудиенции (aula) – в случая едноапсидна зала, и същинска трапезария 
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(triclinium) – в случая помещение с план на октагон, вписан в квадрат, е 
комплексът при Storgosia.  

Разглежданите сгради и комплекси имат същински жилищни помещения – 
спални и всекидневни (cubicula), и помещения със сервизни и/или стопански 
функции. При някои сгради в укрепените селищни центрове, включително при 
всички представени тук сгради от VІ в., жилищните помещения са били 
предимно на горния им етаж.  

Селищният контекст предопределя известни различия във вида и 
разположението на стопанските звена на градските и вилните жилищни сгради 
и комплекси.  

Част от представените жилища включват бани, като в някои случаи баните 
не са в очертанията на жилищата, а в близост до или на известно разстояние от 
тях. 

Познатите представителни жилища от края на ІІІ-ІV в. в долнодунавския 
регион са повече на брой, по-големи по размери и по-добре планирани в 
сравнение с известните представителни жилища тук от края на V-VІ в. 
Сравнението по отделни компоненти показва още, че първите са с по-висок 
ранг на представителност в сравнение с вторите. Сред разгледаните жилища, 
изградени през първата половина на VІ в., само епископската резиденция на 
Zikideva се доближава до стандарта за представителност в жилищното 
строителство от края на ІІІ – първата полровина на ІV в. Все пак 
реконструкциите от края на V-VІ в. в преториума на провинциалния управител 
в Ratiaria и в епископската резиденция на Novae свидетелстват, че този 
стандарт не е забравен. Те са показателни и за естеството на местния елит по 
това време. 
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Фортификацията на ранновизантийското селище Градището край с. 
Дичин, област Велико Търново 

В: Е. Генчева (ред.). Studia in honorem Aleksandrae Dimitrova-Milcheva. 
Югоизточна Европа през античността, VІ в. пр. Хр. – началото  

на VІІ в. сл. Хр. Велико Търново, 2008, 392-414, ISBN 978-954-92181-8-3 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Градището е в долината на р. Росица (обр. 1). Разположено е върху 
изолирано възвишение, чиято горна повърхност има максимални размери 
170 (E – W) х 90 м и площ около 1,1 hа. Обектът е изследван във връзка с 
българо-британски научен проект от 1996 до 2003 г. (обр. 2)  

Появата на Градището е през първата половина на V в., най-вероятно в 
началните години от управлението на Теодосий ІІ (408-450). Крепостта му 
има две синхронни стени – вътрешна (основна) и външна (proteichisma). 
Втората обикаля само западната и южната страна на възвишението, които са 
по-ниски и по-достъпни. Сигурно установените порти, кули и стълбища са 
при основната стена.  

Трасето на основната стена следва периферията на билото на 
възвишението. Дебелината на куртините е 1,75-1,80 м (обр. 3-7, 9, 15). На 
места е установен банкет, широк 0,10-0,15 м (обр. 16). Основната стена има и 
пиластри откъм вътрешното си лице. Техните размери са 1/1,05 х 0,75/0,80 м, 
а разстоянията между тях – 5,10/5,20 м (обр. 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12).  

Двете изследвани порти са в западния край на северната стена и в 
централния участък на източната стена. Те са сравнително малки и с просто 
устройство. Страниците са с пиластри, които стесняват входните отвори 
(обр. 3, 4). Портите са затваряни с еднокрили дървени врати. При северната 
порта е разкрит прецизно обработен, монолитен каменен праг (обр. 6, 8). Под 
прага на северната порта и под незапазения праг на източната порта има 
зидани отточни канали (fig. 3, 4, 6, 8). 

Пред северната порта, където е единият край на протейхизмата, е 
изследвана подпорна стена (fig. 3). Тя е предпазвала протейхизмата от 
подриване и е пазела пътя по склона към портата от засипване.  

При северозападния ъгъл на крепостта е разкрита кръгла в план кула с 
приземен вход. Вътрешният ѝ диаметър е 3,60 м, а външният – 7,20 м. Тя не е 
точно пред ъгъла между куртините, а на изток от него (обр. 3 и 9). С това 
изместване тя е предпазена от прекалено “спускане” по склона и е 
приближена до северната порта. Установена е и югоизточната ъглова кула на 
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крепостта (обр. 5). Тя е със същата форма и приблизително същите размери 
като северозападната кула. 

Изследвани са две междинни кули – непосредствено на север от 
източната порта (обр. 4) и в централния западен сектор. Те са правоъгълни в 
план и със сравнително малки размери. Имат приземни входове. Вътрешните 
им пространства са почти изцяло в трасетата на куртините.  

Установени са две стълбища, които опират на фуга до западната и до 
източната куртина. Първото е разкрито почти изцяло (обр. 3, 11), второто – 
частично (обр. 4). Първото стълбище е еднораменно, с дължина към 13,50 м 
и широчина 1,70 м. От него са запазени девет стъпала (обр. 9, 11-13). 
Възстановката му е възможна в два варианта – с или без междинна 
площадка. При втория вариант височината на южния му край и на съседната 
куртината е не по-малко от 9,50 м (fig. 14). 

Пред кръглите ъглови кули протейхизмата описва дъги (обр. 3, 5). Пред 
междинната правоъгълна кула в централния западен сектор няма промяна в 
трасето на протейхизмата. Дебелината ѝ варира, но обикновено е към 1,45 м. 
Варира и отстоянието ѝ спрямо основната стена – от 4 м в западния сектор 
до 2,80 м в югоизточния сектор на крепостта (обр. 3, 5, 15). Докато 
протейхизмата функционира, периболосът не е застрояван.   

Фортификационните съоръжения са градени в opus mixtum, с 4-редов 
тухлен пояс. Запазен е, при това не навсякъде, само долният тухлен пояс. В 
повечето случаи тухлите са редени сравнително прецизно (обр. 12, 16), но 
има и места, където подредбата им е по-небрежна (обр. 10).  

Малко са засега регистрираните промени, които се отнасят към втората 
фаза на първия период на Градището, т. е. към 70-те и 80-те години на V в. 
Каналът под северната порта е преустроен и променен като направление 
(обр. 3, 6), което предполага и ново трасе за пътя към портата. По това време 
периболосът вече не е проходно пространство (напр. обр. 15). Може би е 
преустановена и поддръжката на самата протейхизма.  

Малко са и регистрираните промени, които се отнасят към втория 
период на Градището, т. е. към VІ в. Те обаче са твърде показателни. 
Изглежда още в началото на периода и двете изследвани порти са блокирани, 
а уличните пространства непосредствено зад тях са застроени (обр. 7). 
Блокиращият градеж е предимно от сполии, споени с кал (обр. 7, 8).  

Градището е изоставено в края на VІ в.  
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Теренни обхождания в община Костинброд през 2008 г. 
Археология, XLIХ, № 1-4, 2008, 123-133, ISSN 0324-1203 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Теренните обхождания се осъществиха през 2008 г. във връзка с проект за 

културно-историческото наследство на община Костинброд. Посетихме 
известните археологически обекти, в които досега не са правени разкопки. 
Допълнихме и/или коригирахме данните за повечето от тях.  

Най-ранният известен обект е селищната могила в северния квартал на с. 
Петърч (обр. 1/1). Това е единствената селищна могила в западната част на 
Софийското поле. Размерите ѝ са около 100 (север-юг) х 75 м. Максималната ѝ 
височина в момента е към 3-3,5 м. Изглежда, че е натрупана основно през 
каменно-медната епоха. 

Районът на изворите на р. Блато – най-значителният приток на р. Искър в 
Софийското поле, е богат на археологически останки и материали от различни 
епохи (обр. 1/2, /3, /8, обр. 2, 3). Най-ранните сред тях са от бронзовата епоха 
(обр. 4). Площта на съответното селище не е била малка.  Още по-значително е 
античното селище тук (обр. 3). В новорегистрирания му западен сектор личат 
останки от различни постройки, градени с камъни и хоросан (обр. 5, 6). Тук се 
намират фрагментирана строителна и битова керамика (обр. 7, 8) и други 
материали (обр. 9) от ІІ-ІV в. сл. Хр. За съжаление, възможностите за 
наблюдение тук са резултат от иманярска инвазия. В местния параклис “Св. 
Йоан” (обр. 3), който е издигнат върху останки от по-ранна (антична ?) сграда, 
се съхранява и използва за олтарна маса античен варовиков постамент (обр. 10). 
Край изворите са намирани случайно и други архитектурни детайли, оброчни 
плочки, както и една пътна колона с гръцки надпис от края на ІІ – началото на 
ІІІ в. (обр. 11), публикувана преди години (Ognenova 1964). Това антично 
селище е в близост до пътя Naissus – Serdica и вероятно в него е имало пътна 
станция. Тук установихме и могилен некропол (обр. 1/3, обр. 3). 

Останки от друго значително селище от ІІ-ІV в. са локализирани в м. 
Примичур, непосредствено на изток от гр. Костинброд. В близост до него също 
има могилен некропол (обр. 1/4).  

Върху селищната могила в с. Петърч видяхме антични архитектурни 
детайли (обр. 12, 13) и каменни квадри, които свидетелстват за наличието тук 



 2 

на неподозирана досега представителна сграда от римската епоха – може би 
езическо светилище (обр. 1/5). 

До левия бряг на Крива река в южната периферия на с. Драговищица (обр. 
1/6) се намират останките на крепост, чието изграждане и използване е в 
границите на ІІ-VІ в. Площта ѝ е не повече от 0,4-0,5 hа. 

 Върху възвишение на изток от с. Бучин проход (обр. 1/7, обр. 14) има 
останки от малка крепост (не повече от 0,2 hа). Градежът на стената – с ломени 
камъни, споени с хоросан, и откритата битова керамика (обр. 15) позволяват 
датирането на крепостта в границите на ІV-VІ в. 

Обект или обекти от римската и късноантичната епоха могат със сигурност 
да се предположат в непосредственита околности на с. Градец (обр. 1), но 
тяхната точна локализация остава задача за бъдещи проучвания.   

Досега в територията на община Костинброд не бе известен обект, който 
със сигурност да се отнася към средновековието. Вече има такъв обект и той е 
пак в района на изворите на р. Блато (обр. 1/8). Откритата битова керамика 
(обр. 16) индикира селище от ХІІІ-ХІV в. (обр. 3)  

Огледът на многобройните в територията на общината оброци и параклиси 
от ХV-ХІХ в. не бе сред задачите на нашите обхождания, но все пак 
документирахме и няколко от тези паметници. 
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Античните градски площадни комплекси и тяхната съдба през  
късната античност. Част 1. Philippopolis и Nicopolis ad Istrum 

В: Б. Петрунова и др. (ред.) LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova. 
Кн. І. София, 2009, 63-81, ISBN 978-954-92395-1-5 

 
РЕЗЮМЕ 

PHILIPPOPOLIS 
Най-значителният известен площаден комплекс от античността в 

днешна България е в най-значителния местен център – Philippopolis. Площта 
му надхвърля 25 дка. Появата му е през първата половина на І в.сл.Хр. В 
развитието му могат да се разграничат четири основни периода. Първият 
период е най-слабо познат. Предполага се, че по това време агората е 
предимно с търговска насоченост. Началото на втория период е в началото 
на ІІ в. Сега вече комплексът придобива репрезентативен вид. Ареата е с 
размери 113,40 (север-юг) х 99,60 м. Портиците ѝ са в дорийски ордер. В 
северната част на ареята изглежда е издигнат храм (обр. 1). Възможна е 
появата на булевтериона в североизточния ъгъл на комплекса. През 
следващия трети период, който започва в края на ІІ в., около ареята са 
издигнати нови колони в коринтски ордер, които във височина са носили 
арки. До северния портик частично e разкрита сграда, интерпретирана като 
bibliotheca или tabularium. Със сигурност вече функционира и сградата на 
градския съвет (обр. 1). Сега е изградена и епиграфски засвидетелстваната 
градска “съкровищница”, чиито останки се очакват в северозападния ъгъл на 
комплекса. Комплексът на агората е опустошен при превземането на града от 
готите в 251 г. Последният четвърти период започва в последната четвърт на 
ІІІ в. или в първите години на ІV в. с мащабно възстановяване на всички 
площадни съоръжения и постройки. Крайната дата на комплекса на агората 
се поставя в средата на V в. и се свързва с хунските нашествия по това време. 
Изоставянето на площадния комплекс обаче не е еднократен акт, а процес, 
който вероятно е започнал десетилетия по-рано. Появата на т. нар. помощни 
помещения в източната и в западната периферия на агората (обр. 1) е едно от 
проявленията на този процес.  

NICOPOLIS AD ISTRUM 
Комплексът на агората на Nicopolis ad Istrum е в най-напреднала фаза на 

проучване сред античните площадни комплекси в днешна България. Площта 
му възлиза на около 10,4 дка. Появата му, заедно с тази на самия град, е в 
началото на ІІ в., при управлението на имп. Траян. В развитието му могат да 
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се разграничат три основни периода. Първият бе наскоро установен и 
данните за него са все още твърде оскъдни. Началото на втория период е в 
средата на ІІ в. Сега площадният комплекс е планиран отново и е съществено 
преустроен. Ареата е с размери 42 (север-юг) х 40,90 м (обр. 2). Портиците ѝ 
са в йонийски ордер. От северната ѝ страна е издигната голяма stoa. 
Главният, западният вход за ареата е свързан с decumanus maximus чрез 
перистилен двор и монументални пропилеи в коринтски ордер. Северно от 
този вход се намира правоъгълна сграда, интерпретирана досега (с едно 
изключение) като bouleuterion. Южно от входа се намира сграда с 
театроподобен план и устройство, интерпретирана досега като odeion. В 
западния сектор на комлекса се изследвани частично още няколко 
представителни обществени сгради (обр. 2).  

Обстойният анализ на данните за двете сгради до западния площаден 
портик налага корекции в тяхната интерпретация. Т. нар. одеон всъщност е 
сградата на градския съвет. С оглед на плана, устройството, функциите и 
хронологията си, тя има многобройни паралели сред известните bouleuteria и 
особено сред тези от Мала Азия. Когато в булевтериона на Nicopolis ad 
Istrum не е имало заседания, той би могъл да се използва и с други цели, 
включително за „одеонни” представления. 

Според наличните данни, основната строителна активност във връзка с 
третия период в развитието на площадния комплекс на Nicopolis ad Istrum е 
през първата половина на ІV в. Представителните съоръжения и постройки 
са възстановени. По-ранната stoa е преустроена в basilica. Съседната на 
запад „aedes 7” също получава базиликално устройство. Сега всъщност 
комплексът добива представения тук вид (обр. 2). Деградацията му започва в 
края на ІV в. и приключва най-късно в средата на V в. Не е изключено 
изоставянето на всички представителни съоръжения и постройки да е факт 
още в границите на първата четвърт на V в. 

 
 
 
 



Античните градски площадни комплекси и тяхната съдба  
през късната античност: Oescus.  

Археология, L, 2009, № 3-4, 28-37, ISSN 0324-1203 
 

РЕЗЮМЕ 
 
Римската Colonia Ulpia Oescensium възниква на мястото на castra 

Oescensia – лагерът на legio V Macedonica от І в.сл.Хр., но засега не е ясно 
дали площадният комплекс на колонията е топографски приемник на 
принципията на лагера.  

Комплексът на централния площад на Oescus е планиран по модела на 
италийските fora. Изграден е през първата половина на ІІ в. Има правоъгълни 
очертания и размери 200 (север-юг) х 97,60 м (обр. 1). Ареата е с размери 96 
(север-юг) х 57,60 м. Портиците ѝ са в коринтски ордер. Северната ѝ част е 
заета от храмов ансамбъл, посветен на Капитолийската троица. Зад 
храмовете, в северния край на комплекса е издигната голяма гражданска 
базилика с богата каменно-пластична украса. На изток от ареата се намира 
дълга и тясна сграда с отоплителна инсталация. Строителен надпис уточнява, 
че тя е предназначена да „се ползува през зимата” („ad usum hiemis”). 
Изследвани са и други синхронни останки. В интерпретациите на известните 
постройки и съоръжения, предложени в досегашните публикации, следва да 
се направят някои корекции. Например напречно ориентираната зала в 
източната част на гражданската базилика се разглежда заедно с трите 
обособени помещения на изток от нея (обр. 1) и се определя по сходен начин 
– „служебна” зала. Всъщност тя е била неразделна от надлъжните кораби във 
вътрешното пространство на базиликата и нейните функции са не по-малко 
официални от техните. Не е оправдано и третирането на цялото източно 
крило на площадния комплекс като една сграда със „седем помещения”. 
Намиращата се тук сграда „ad usum hiemis” всъщност включва само 
отопляемите помещения „№ 2” и „№ 3” (обр. 1).  

Основното засега доказателство за втория период в развитието на 
форумния комплекс на Oescus е храмовият ансамбъл на Fortuna в 
югоизточния му ъгъл (обр. 1). Двуредовият латински надпис върху фриза на 
външния портк на храмовия ансъмбъл дава точната дата на изграждането му: 
190-192 г.  

Третият основен период в развитието на форума се отнася към края на 
ІІІ и най-вече към първите десетилетия на ІV в. Изразява се предимно в 
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ремонти и преустройства на по-ранните постройки и съоръжения, но има и 
новоизградени такива. Мащабна реконструкция е извършена например при 
гражданската базилика и храмовия ансамбъл на Капитолийската троица. До 
югозападния ъгъл на базиликата е издигната нова зала с канален хипокауст 
(обр. 1). Има известни данни за нарушения в първоначалното планиране и 
отклонения от първоначалната идея за използването на площадния комплекс. 
Не е оправдано обаче изказаното в публикациите мнение за преустановеното 
функциониране на храмовете на Капитолийската троица и на Fortuna още 
при управлението на Константин Велики.        

Основните дейности във връзка с третия период от развитието на 
форумния комплекс и възходът на града изобщо през първите десетилетия на 
ІV в. вероятно са стимулирани от изграждането на големия каменен мост над 
р. Дунав между Oescus и Sucidava, който Константин Велики открил и 
осветил лично в 328 г.  

Изоставянето на форумния комплекс на Oescus е в последната четвърт 
на ІV в. или в първите години на V в., като от наличните данни по-вероятно 
изглежда това да се случило още в края на 70-те години на ІV в.  

Към и/или след края на ІV в. в терена на форума на Oescus се появяват 
структури със слаб градеж и функции, които нямат нищо общо с 
предназначението на неговите автентични звена. Единствената по-
представителна ранновизантийска сграда, установена тук досега, е една 
църква с кемпферови капители. Нейните зле съхранени останки са 
изследвани в източната част на ареата на изоставения площад (обр. 1).     
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Новите късноримски центрове на Scythia и Moesia secunda. 
В: Д. Аладжова и др. (ред.) Сборник в памет на  

професор Велизар Велков. София, 2009, 414-448, ISBN 978-954-400-005-9 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Предмет на дискусия тук са най-значителните центровете на двете 
провинции, основани в късноримска епоха (КРЕ; 284-395) – Ibida (към 24 hа 
общо за двете крепости; обр. 3), Zaldapa (към 24 hа; обр. 5), Градището при 
с. Войвода, област Шумен (към 10 hа ?; обр. 7а), Ковачевското кале при гр. 
Попово (5,2 hа; обр. 8а). Към тях могат да се добавят Transmarisca (5,5-6,5 
hа; обр. 2), Abritus (към 12 hа; обр. 6) и Tropaeum Traiani (с анекса общо към 
10,5 hа; обр. 4). Те са с по-ранен произход, като последният е дори 
municipium от ІІ в. Техните известни крепости обаче са от КРЕ, като за по-
ранните им укрепления се предполага, че са били значително по-малки. 
Изграждането на изредените е между края на ІІІ и средата на ІV в. С най-
ранна дата е известната крепост на Transmarisca – в самия край на ІІІ в. 
Конкретните данни за останалите насочват към първата половина на ІV в. 
Към групата може да се добави и Tirisis (Acrae), който през КРЕ има само 
две укрепени зони (общо към 5 hа; обр. 9а). 

Новите големи центрове на Scythia и Moesia secunda имат мощни 
крепости, които в повечето случаи са с впечатляващо сходни съоръжения, в 
частност кули (обр. 3-8б, 10). Тези центрове имат определена военна роля, а 
също функции на продоволствени и снабдителни бази, както и съответна 
управленска администрация. Почти при всички е скромно присъствието на 
обществени постройки с друго предназначение. Скромен първоначално е и 
броят на постоянните цивилни обитатели на тези центрове, което предполага 
те да са планирани и като събирателни пунктове за населението от 
околностите им в случай на опасност. С изключение на Tropaeum Traiani, 
който може би запазва по-ранната си полисна уредба, останалите не са 
основани като градове и не придобиват градски статут до края на КРЕ. 
Известна специфика във функции и структура може да се допусне и за 
Transmarisca поради граничното ѝ положение. Като изключение се очертава 
и Tirisis (Acrae) – със сравнително слабото предно укрепление през КРЕ и, 
евентуално, с по-значителната степен на постоянна заселеност по това време 
(обр. 9а, 9б). 
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По броя на новите си големи центрове Scythia и Moesia secunda са без 
“конкуренти” на Балканите. Докато дунавската граница и черноморското 
крайбрежие обаче са само с по един представител – съответно Transmarisca и 
Tirisis (Acrae), то всички останали са във вътрешността на провинциите (обр. 
1). Фактът, че най-значителните нови центрове по Долния Дунав – Ibida и 
Zaldapa (обр. 10), са с централно разположение в северната и южната част на 
Scythia (обр. 1) не е случаен. Тук в предходната епоха просто няма 
значителни укрепени пунктове с изключение на старите гръцки колонии по 
черноморското крайбрежие. Сравнително близкото разположение на Zaldapa 
и на уголемения Tropaeum Traiani (обр. 1) е обяснимо при положение, че 
Zaldapa е основана като център с посочените по-горе функции, а 
късноримският Tropaeum Traiani е възстановен като polis. В Moesia secunda 
не са известни нови центрове с мащаба на Ibida и Zaldapa вероятно защото в 
граничния участък и във вътрешността на тази провинция има, за разлика от 
Scythia, големи укрепени центрове от предходната епоха, които запазват 
значението си и през КРЕ. Abritus, Градището при с. Войвода и Ковачевското 
кале при гр. Попово са разположени между Nicopolis ad Istrum и 
Marcianopolis, и отстоят на приблизително еднакви разстояния помежду си 
(обр. 1). Мощните крепости на тези нови центрове е трябвало да подсигурят 
защитата на обширната зона между посочените градове.  

Новите вътрешни центрове на Scythia и Moesia secunda не са 
компоненти на някаква втора отбранителна линия. Те повече се вписват в 
схемата на т. нар. отбрана в дълбочина. С тяхното изграждане 
долнодунавската граница всъщност за пръв път получава сериозен тил – с 
достатъчно на брой големи опорни пунктове, с войскови резерви и 
снабдителни бази. Същевременно те са гаранция, или поне шанс, за опазване 
на населението и продукцията на откритите селища и вили в районите, в 
които се намират, при евентуално вражеско нашествие.     

Появата на новите големи центрове във вътрешността на Scythia и 
Moesia secunda е отговор на кризата от ІІІ в. и очевидно е инициирана на 
най-високо ниво. Причастни са били различни императори от ІV в., но 
основните заслуги трябва да се припишат на Константин Велики. Появата на 
тези центрове цели запазването на абсолютния контрол върху цялата 
територия на Scythia и Moesia secunda. Злополучната война с готите от 376-
382 г. слага край на късноримския просперитет по Долния Дунав и 
компрометира сериозно както военната организация, така и модела на 
социално-икономическия живот тук. Към и след края на ІV в. абсолютният 
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имперски контрол de jure остава, но de facto (с масовото настаняване на т. 
нар. foederati) ситуацията вече е друга. Към и след края на ІV в. във 
вътрешността на Scythia и Moesia secunda не се строят нови центрове, 
подобни на Zaldapa или Abritus например. Самите те – големите нови 
центрове от КРЕ, развиват постепенно селищни структури. През V-VІ в. 
повечето от тях се сдобиват с градски статут чрез легитимацията на местни 
епископски катедри.  

През КРЕ по черноморското крайбрежие на Scythia и Moesia secunda 
няма центрове като Zaldapa или Abritus. Данните за Tirisis (Acrae) показват, 
че развитието му през КРЕ е по-скоро резултат на инициатива на местното 
население, отколкото на някакъв стратегически замисъл на имперската 
администрация. През V-VІ в. обаче последната концентрира усилията си за 
запазването на пълен контрол именно върху черноморското крайбрежие на 
Scythia и Moesia secunda, и поради това тук сега се появяват нови центрове, 
подобни по мащаб и функции на късноримските Zaldapa или Abritus – 
например тези при Кранево и под днешния Обзор (обр. 1), а Tirisis (Acrae) 
получава ново укрепено разширение с голяма площ (към 10 ha) и сходни 
функции.   
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Античните градски площадни комплекси и тяхната съдба 
през късната античност: Serdica 

Археология, LІ, 2010, № 3-4, 24-40, ISSN 0324-1203 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Наличната информация за комплекса на централния площад на Serdica е 
резултат предимно от тежките спасителни разкопки в началото на 50-те 
години на миналия век в центъра на днешна София (обр. 1). Поради това 
доста съществени въпроси от неговата характеристика все още не са 
получили убедително решение.  

Източната граница на ареата се фиксира чрез западните фасади на 
сградата на градския съвет (bouleuterion) и сграда „ІІ”, а южната ѝ граница – 
чрез трасето на декуманус „Ж” и частично разкритата сграда „ІV” (обр. 2). 
Северната граница на ареата е във връзка с предполагаемия декуманус „И”. 
Двете възможности за неговото трасе дават два варианта за размера на ареата 
по линията север-юг: 1/ към 83 м (към 280 римски стъпки); 2/ към 74 м (към 
250 римски стъпки). При по-вероятния втори вариант булевтерионът също 
ще граничи на север с декуманус „И” (обр. 2). Днес западната граница на 
ареата не може да бъде сигурно определена, но може да се допусне, че 
самата ареа е с близка до квадрат форма и че Serdica е имала agora по гръцки 
образец, планирана и изградена в първата половина на ІІ в. Има данни за 
известна редукция на ареата към края на ІІІ – началото на ІV в. (обр. 2)     

В агората на Serdica няма източен площаден портик (обр. 1, 2). 
Възможно е това да се дължи на вида и архитектоничната украса на сградите 
покрай източната граница на ареата. В известните публикации не се 
споменава нищо и за площаден портик от юг, но графичната документация 
дава основания да се предположи наличието на такъв – в случая аркада (обр. 
2). Този аркаден портик и свързаната с него „порта-арка” до югоизточния 
ъгъл на ареата са издигнати в края на ІІІ – началото на ІV в.  

Най-безпроблемна днес изглежда източната граница на площадния 
комплекс – по кардо „З” (обр. 1, 2). Може да се допусне, че източният 
площаден сектор е най-значителният. В северна и западна посока границите 
на агората не са ясни. Възможността да е достигала на север до известния 
decumanus maximus обаче е малко вероятна. Ширината на южния площаден 
сектор е към 20 м. Вън, югозападно от комплекса на агората остава сграда 
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„А” (т. нар. praetorium) – най-голямата от досега известните постройки на 
Serdica изобщо (обр. 2). 

Единствената засега постройка от агората на Serdica със сигурно 
установено предназначение е местният булевтерион (сграда „І”). Той е на 
изток от ареата (обр. 1, 2). В известната му сграда могат да се разграничат 
два строителни периода (обр. 3). Първият е свързан с изграждането на самата 
сграда с правоъгълен план и размери 25,20 (запад-изток) х 23,70 м, а вторият 
– с появата в нея на масивна кавея и с преустройството на южния ѝ вход, с 
появата на нов вход към ареата и на помещенията в северните ѝ ъгли. 
Първият период може да се отнесе към края на ІІ в., а вторият – към края на 
ІІІ в. Булевтерионът на Serdica вероятно има още един, по-ранен период, 
който може да се свърже с останките, регистрирани под известната му сграда 
(обр. 3). 

Частично разкритите останки от сгради „ІІ”, „ІV”, „VІІ” и „VІІІ” също са 
в източния сектор на агората (Fig. 2). Повечето от тях се отнасят към края на 
ІІІ – ІV в. Една концентрация на архитектурни детайли предполага наличие 
на монументална двуетажна сграда (basilica civilis ?) от края на ІІ – началото 
на ІІІ в. в неизследвания северен сектор на агората (обр. 2). От същото време 
изглежда е и частично разкритата сграда „VІ” (храм, мемориален паметник ?) 
в централната южна част на ареата (обр. 2). 

Към края на ІV – началото на V в. върху останките на сграда „ІІ” е 
издигната обществена баня (сграда „ІІІ”). Засега не е ясно дали тази баня е 
свързана с последния етап от функционирането на площадния комплекс или 
с използването на терена му след неговото изоставяне. Средата на V в., 
когато въпросната баня е преустроена в запазената до наши дни църква „Св. 
Георги”, е най-късната възможна хронологическа граница за 
функционирането на местния площаден комплекс.  
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Северозападният сектор на Градището край с. Дичин, 
област Велико Търново 

В: К. Рабаджиев (ред.). Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris 
Stephcae Angelova (Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, 

Supplementum V). София, 2010, 449-474 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Градището е върху изолирано възвишение в долината на р. Росица (обр. 
1). Максималните му размери са около 170 (изток – запад) х 90 м, а площта 
му – към 11 дка (обр.  2).  

Градището бе изследвано в рамките на българо-британски научен 
проект. Разкопките доказаха, че то възниква като укрепено селище в 
началото на V в. В развитието му има два основни периода, като за първия 
период могат да се разграничат две фази.  

Началното застрояване на северозападния сектор на Градището цели 
по-пълното усвояване на ограниченото пространство, без обаче да се 
затруднява използването на съседните фортификационни съоръжения. С 
определено значение за планирането на първите сгради тук е и трасето на 
главната улица, която започва от северната порта (обр. 3). Улицата е 
предимно с трамбован чакъл. Широчината ѝ е 2,50-2,60 м.  

Изцяло разкритите сгради FІІ и FІІІ са със значителни размери. На запад 
те опират в едно крепостно стълбище, а на изток достигат до главната улица. 
Сграда FІІ е с неправилен четириъгълен план, като северната ѝ стена е 
успоредна на северната куртина (обр. 3, 4). Вътрешната площ на сградата е 
към 88,5 м2. Тя е имала горен етаж, достъпен чрез масивно външно стълбище 
покрай източната ѝ стена (обр. 4, 7). Сградата FІІІ е с план на почти 
правилен, силно издължен трапец. Вътрешната ѝ площ е около 70 м2 (обр. 3). 
И при тази сграда е допустимо наличие на горен етаж. Сградите FV и FХ, от 
които са изследвани малки части, фланкират от изток главната улица (обр. 
3).  

Градежът на постройките от началната фаза на Градището е с камъни, 
споени с глина, и кирпичи. Те са добър пример за солиден градеж без 
употреба на хоросан (обр. 4-6, 8, 13а). Покривите са били със стабилни 
дървени конструкции, покрити с керемиди (tegulae и imbrices).  

При FІІ и FІІІ обитаеми са били горните етажи, а приземията им са 
използвани основно за конюшни или обори (обр. 3). Тези сгради са жилища 
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на семейства или родове, осигурявали охраната на северозападния ъгъл на 
крепостта.  

Пожарът в края на първата фаза би могъл да се свърже с едно нахлуване 
на хуни в Moesia inferior през 60-те години на V в. При възстановителната 
дейност в северозападния сектор не настъпват съществени промени в 
уличната мрежа, в плановете и в градежа на постройките (обр. 8-10, 13). Това 
обаче не означава, че реконструкцията на последните е идентична с 
първоначалния им вид. В сграда FІІІ например е изградена нова, вътрешна 
стена, чрез която се обособяват две помещения. Стените на по-малкото 
западно помещение са удебелени. В него разкрихме зидани подпори за 
дървено стълбище за горен етаж (обр. 9-12).  

Втората фаза на първия период на Градището е краткотрайна и също 
свършва с пожар – вероятно в резултат от конфликтите с остготите през 70-
те и 80-те години на V в. Възобновяването на живота в Градището изглежда 
е през първите години на управлението на Юстиниан І (527-565). 

През VІ в. са изоставени по-ранните улични трасета, а северната 
крепостна порта е блокирана. Новите постройки тук – FІ, FІV, FVІ, FVІІ, 
FVІІІ и FІХ, не са или само отчасти са съобразени с останките на по-ранните 
сгради. Новите постройки са с неправилни четириъгълни планове, с по-
малки размери и по-слаб градеж с камъни и кал (обр. 14-16). Във височина 
стените им са били с плет, обмазан с глина, а покривите са били покрити 
само със слама или тръстика.  

Постройката FІ е навес, който е бил използван за конюшна (fig. 14). FVІ, 
FVІІ и FІХ са безспорни еднофамилни жилища (fig. 14, 15). Сграда FIV се 
отличава донякъде с размерите (около 38 м2) и по-дебелите си стени, но 
подовото й ниво не е запазено (fig. 14). Вероятно тя е била жилище на по-
заможно семейство. 

Очевидно през VІ в. в Градището е заселено от население с по-
примитивна строителна култура и с по-ниска степен на социална 
организация. И този период приключва с пожар, който би могъл да се свърже 
с аваро-славянските нашествия на Балканите в края на VІ в.  

 
 
 



Към характеристиката на градоустройството на Serdica 
Археология, LII, № 1, 2011, 61-77, ISSN 0324-1203 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Serdica е имала agora по гръцки образец (обр. 1). Булевтерионът е 

непосредствено на изток от ареата. Известната му сграда вероятно е от края 
на ІІ в. В края на ІІІ в. в нея е изградена масивна кавея (обр. 1). Може да се 
допусне, че булевтерионът има още един, по-ранен период, свързан с 
останките, регистрирани под известната му сграда. Средата на V в. е 
крайната възможна хронологическа граница за функционирането на 
местната агора. 

При началното градско планиране в първата половина на ІІ в., уличната 
мрежа и комплексът на агората са неразривно свързани и взаимно 
обуславящи се. Значимите събития в градския живот през следващите 
десетилетия и столетия са довели до промени както във вида и оформлението 
на агората, така и в общия градски план и уличната мрежа.  

Известният decumanus maximus свързва западната и източната порта на 
Serdica (обр. 3, 5). Тази улица обаче е трасирана с изграждането на градската 
крепост в 70-те години на ІІ в. Вероятно декуманус „Е”, чието трасе 
разполовява ареата и чиято начална широчина е 11,22 м, е началният 
decumanus maximus (обр. 4).  

Мястото на северната порта и ориентацията на сградите в прилежащата 
градска зона (обр. 2, 3, 5) показват, че към и след края на ІІ в. cardo maximus 
не е с праволинейно трасе. Неизвестността на южната порта е причина за 
наличието днес на две мнения относно локализацията на cardo maximus в 
централната и в южната градски зони (обр. 2, 3). Според първото, трасето на 
главната улица – в случая кардо „М”, би следвало да задава западната 
граница на агората (обр. 4, 5). Според второто, трасето на главната улица  – в 
случая кардо „А”, би следвало да е в близост до оста на ареата по линията 
север-юг (обр. 1, 4, 5). Вторият вариант е по-приемлив като съставен елемент 
на една обща концепция за планиране, но утвърждаването му днес ще е 
прибързано.  

Данните за остананалите изследвани улици на Serdica показват или поне 
подсказват, че някои от тях са трасирани по-късно от други. Кардо „З” и 
източната via sagularis например са по-късни от останалите известни 
cardines (обр. 1, 5). По-късна поява (към края на ІІ в.) не е изключена и за 
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двата декумана, вкл. т. нар. decumanus Naissus, установени в централната 
западна зона на града (обр. 5).  

От наличните данни може да се допусне, че в началния 
градоустройствен план на Serdica са включени два основни модула инсули, 
по-големият от които е с размери към 53 х 53 м или 180 х 180 римски стъпки. 
Не бива да се изключва обаче и хипотезата за планиране с един основен 
модул – с по-малкия от двата, при който широчината (север-юг) варира от 
около 21 до към 24 м вследствие на различните широчини на декуманите 
(обр. 4).  

Изглежда, че фортификационното строителство в 70-те години на ІІ в. е 
съобразено със западната и с южната граница на първоначално планираната 
градска площ (обр. 4).  

Значителната отлика в планирането на северната градска зона (обр. 2, 3, 
5) може да се обясни с условията на терена тук. Може да се допусне също, че 
приобщаването ѝ към градския кадастър е станало с укрепяването на града в 
края на ІІ в.  

Косвено свидетелство за промени в плана и уличната мрежа към края на 
ІІІ – първата половина на ІV в. е ситуирането на известните архитектурни 
останки от това време в южната зона на укрепения град (обр. 2б, 3б). Покрай 
южния сектор на западната крепостна стена е установен голям военно-
стопански комплекс от същото време, чиито постройки (складове и/или 
казарми) са отделени чрез пасажи. Не е изключено част от тези пасажи да 
дублират трасетата на по-ранни декумани (обр. 5).      

Засега няма сигурни данни за други планомерни промени в 
кадастралната основа и уличната мрежа на късноримска и ранновизантийска 
Serdica. Има обаче данни, свидетелстващи за постепенна деградация в 
подръжката на улиците, за нарушения и стеснения на първоначалните им 
платна, и за изоставяне на отделни техни участъци.  



Обществените бани на Serdica 
В: Ст. Станев и др. (ред.) Изследвания в чест на Стефан Бояджиев. 

София, 2011, 101-124, ISBN 978-954-9472-11-0 
 

РЕЗЮМЕ 
 
Останките на най-голямата известна сердикийска сграда („А”) са 

откривани епизодично в продължение на десетилетия под площада „Св. 
Неделя” и в околните терени в центъра на днешна София (обр. 1, 3, 7, 9). Тя 
попада в югозападната зона на Serdica, в съседство с комплекса на агората 
(обр. 9).  

Данните за размерите и плана на сграда „А” не съвпадат (обр. 1-4, 7, 8). 
Достоверна информация за нея предоставят спасителните проучвания през 
1982 и 1985 г. – стени с дебелина от 2, 2,5 и 3,2 м, в някои от които има 
канали и вертикално наставени тръби, усложнен план, големи помещения и 
зали с хипокауст, с басейни и т. н. (обр. 5-8). Вероятно е била разположена в 
две големи (или четири по-малки) инсули в началната ортогонална улична 
мрежа (обр. 9). Това пространство е с размери към 112 (З–И) х 53 м, респ. – 
към 380 х 180 римски стъпки (обр. 10). Не е сигурно дали сградата го е 
заемала изцяло. 

Има две основни тези относно интерпретацията на сграда „А”: 1/ 
praetorium или praesidium, т.е. резиденция на висш имперски магистрат; 2/ 
обществена баня (thermae) от т. нар. императорски тип. Конкретните данни 
(обр. 5, 6, 8, 10) свидетелстват, че тя е изградена като обществена баня. 
Може да се допусне, че установените зали и съоръжения в западната ѝ част 
са репродуцирани огледално и в източната ѝ част (обр. 10). В нея е 
използвана обикновена (неминерална) вода, доставяна от разпределителен 
резервоар в южна посока (обр. 9, 11). 

Баня „А” е изградена към средата на ІІ в. Използването ѝ по 
предназначение не преминава края на ІІІ в. Причините за сравнително 
ранното ѝ изоставяне не са ясни. Възможно е това да се дължи на твърде 
скъпата ѝ поддръжка.  

Физически сградата на баня „А” е била запазена и през късната 
античност. В началото на ІV в., в голямата зала в югозападната ѝ част е 
функционирала металообработваща работилница – може би officina на 
сердикийската монетарница (обр. 5). Начинът на преизползване на 
останалите бански зали засега не е изяснен. 
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Друга обществена баня („Б”) е локализирана при каптиран в 
античността минерален извор в северната зона на Serdica (обр. 1, 3, 7, 11). 
Макар и оскъдни, данните за нейните компоненти свидетелстват за 
значителна по размери сграда със солиден градеж и скъп интериор (обр. 1, 
12). Изглежда, че появата на баня „Б” е не по-рано от края на ІІ в.  

Масивното термално строителство при местните минерални извори 
вероятно е било преценено като твърде рисково от основателите на Serdica и 
поради това е с по-късна дата. Появата пък на минералната баня „Б” ще да е 
повлияло за решението на градските магистрати да се откажат от твърде 
скъпата поддръжка на баня „А”.   

Останки от баня („В”) са разкрити частично и в северозападната зона на 
основната крепост на Serdica (обр. 7, 11, 12). Видът и размерите на 
разкритите помещения и съоръжения позволяват определянето на „В” като 
обществена баня. Предполага се, че е издигната през ІV в. Тя е близко до 
баня „Б”, но не би могла да се разглежда като нейно разширение, тъй като е 
от другата страна на cardo maximus (обр. 11, 12). 

Още една обществена баня („Г”) е установена и изцяло проучена в 
централната зона на Serdica (обр. 7, 11). Максималните ѝ външни размери са 
към 45 (З–И) х 28 м. Включва осем основни помещения, групирани 
симетрично спрямо надлъжната ѝ ос (обр. 13). Появата на баня „Г” е към 
края на ІV – началото на V в. Вероятно автентичното ѝ използване 
приключва още към средата на V в. Впоследствие част от нея е преустроена в 
запазената до наши дни църква „Св. Георги”. 

Като обществени бани са определяни и други частично разкрити сгради 
(обр. 11/а, /б, 14, 15). Данните за тях обаче не подкрепят тази интерпретация 
или поне не я доказват със сигурност. Частните бани в Serdica (обр. 11/в, /г) 
не са предмет на анализ в настоящата статия. 

В сравнение с останалите римски и късноантични центрове в днешна 
България, в Serdica известните обществени бани са повече. Сред причините 
за това е наличието на местни минерални извори.  

Към и след средата на V в. ползването на обществени бани в Serdica е с 
тенденция към редуциране. 
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The East-Balkan Barrier Wall and the "Gates of Haemus" Complex  
In: L. Vagalinski et al. (eds) The Lower Danube Roman Lines (1st- 6th C. AD).  

Sofia, 2012, 495-526, ISBN 978-954-9472-16-5 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Късноантичната Източно-балканска преградна линия (обр. 1) е най-
внушителното фортификационно творение в днешните български земи до 
модерните времена. Тя е резултат на едно от най-мащабните фортификационни 
начинания в историята на Римската и Ранновизантийската империя. С 
изключение обаче на едно съобщение на Malchus за най-важния ѝ компонент – 
комплексът на Хемските порти (πύλαις του Αίµου; Haemus thores / portae 
Haemi), достигналите до нас късноантични извори не съдържат сведения за нея.  

Идентификацията на Хемските порти с „гермето“ между с. Голица и с. 
Булаир, и включването на този комплекс в полезрението на съвременната 
историография дължим на братя Шкорпил (обр. 2). Резултатите от първия сезон 
на нашите разкопки през 2005 г. вече са обнародвани в отделен том (Динчев и 
др. 2007). Настоящата статия допълва и доразвива изводите в него на базата на 
резултатите от следващите ни проучвания през 2007 и 2009 г. 

В терена на централната крепост на комплекса (обр. 3, 4) е установен пласт 
от период, предшестващ изграждането на самата крепост. Той съдържа останки 
и следи от временни (дървени) съоръжения и се датира в ІV в. сл. Хр.  

Следващият период е свързан с появата на солидния преграден комплекс. 
В западния ъгъл на централната му крепост са разкрити останки на голяма кула-
порта с 5-ъгълен план. Съгласно споменатото съобщение на Malchus, това 
уникално съоръжение би следвало да е “Западната порта на Хемус”. Тя има два 
входа, ситуирани по различен начин. Докато вътрешният вход е по нейната ос, 
то външният вход е с ексцентрично разположение – в северната ѝ челна стена. 
И двата входа са имали двукрили дървени врати. Страниците на вътрешния 
вход включват долните части от масивни стълбища, чрез които се е достигало 
до горните етжи на кулата (обр. 5-8). Изследваните кули в югозападния, южния 
и северния ъгъл на централната крепост са кръгли в план, но не са еднакви (обр. 
9-11). Останките в центъра на крепостта, предполагани от Шкорпил като 
“самостоятелна кула”, са всъщност от голяма сграда или сгради, синхронна/и с 
крепостта (обр. 12).  
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Твърде интересни резултати предостави проучването на първата кула по 
преградата южно от централната крепост (обр. 3). В план тя е с форма на 
разтегнат 6-ъгълник. Изглежда като съчетание от две еднакви по размери, 
срещуположни 5-ъгълни кули с издаден ръб, с общо вътрешно пространство. 
Външните ѝ размери са 22,20 (запад-изток) х 9,20 м. В суперструкция градежът 
ѝ е в opus mixtum, с 3-редов тухлен пояс. Външната (източната) ѝ челна част е с 
плътен блокаж. В срещуположната (западната) част има масивен, 5-ъгълен 
пилон, около който спираловидно се развива зидано стълбище с междинна 
площадка за втория етаж. Връзките с преградната стена са конструктивни (обр. 
13-15). По план и устройство тази кула е без аналогии сред всичко известно от 
римската и ранновизантийската фортификация.  

Днес може да се приеме, че изграждането на комплекса на Хемските порти 
е осъществено в началните години на управлението на Теодосий ІІ (408-450), 
вероятно заедно с останалите сектори на Източно-балканската преградна линия. 
Нейното предназначение е да защитава на преките коридори от Долния Дунав 
към столицата Constantinopolis (обр. 16).  

По отношение на фортификационната си мощ, комплексът на Хемските 
порти няма равен сред известните римски и ранновизантийски прегради, 
включително в сравнение с който и да е съизмерим като дължина сектор на най-
прочутите от тях (обр. 17-19).  

На изток от комплекса на Хемските порти отбранителната линия не е по 
полегатите слонове откъм левия бряг на р. Двойница, както допускат братя 
Шкорпил, а по стръмните възвишения над десния бряг на реката (обр. 1). Друг е 
въпросът дали отбранителната линия в този участък с дължина около 10 км е 
била подсигурена чрез непрекъсната преграда или само чрез отделни 
наблюдателни и охранителни пунктове на известно разстояние един от друг. 
Нашите сведения са в подкрепа на втората възможност 

На около 4,5 км източно от седловината с "гермето", непосредствено на 
запад от дн. с. Голица, документирахме разрез на античния път (Marcianopolis – 
Anchialus), обусловил появата на комплекса на Хемските порти (обр. 20).  
Широчината на каменната пътна настилка тук е 7,00 м (обр. 21).  

Събитията, във връзка с които Malchus споменава Хемските порти – 
борбата с остготите през 70-те и 80-те години на V в., са причина за края на 
първия период във функционирането на централната крепост и на целия 
комплекс. Хронологическите граници на втория период в използването им се 
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вместват между края на V и края на VІ/началото на VІІ в. Заниженият стандарт 
на регистрираните строителни дейности от втория период (обр. 22, 23) в 
използването на преградния комплекс би могъл да се интерпретира като 
указание за подмяна на неговите защитници. Възможно е през VІ в. главното 
пътно трасе през Източна Стара планина да е изместено, т.е. да не е минавало 
вече оттук. Може би поради това името “Хемски порти” не се споменава в 
изворите след V в. 

При проучванията в и до централната крепост на късноантичния преграден 
комплекс открихме единични фрагменти битова керамика от Х-ХІ/ХІІ в. 
Попаднахме и на два зле съхранени гроба от това време с християнска 
ориентация. Засега средновековното присъствие тук не може да бъде 
интерпретирано със сигурност. 
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Новите разкопки на хълма Михнева могила  
край с. Добри дял, община Лясковец  

Известия на Регионален исторически музей - Велико Търново,  
ХХVІІ (2012), 2013, 101-127, ISSN 0861-5888  

 
РЕЗЮМЕ 

 
Село Добри дял е в южната периферия на Дунавската равнина, във 

водосборната област на р. Янтра. Михнева могила е неголямо естествено 
възвишение (143,70 м н. в.) на запад-северозапад от селото (обр. 1, 2). През 
1932 г. местен учител осъществил в източната част на хълма любителски 
разкопки, при които е разкрита част от крепостна стена.  

Новите разкопки на Михнева могила през 2010 и 2011 г. (обр. 3) са във 
връзка с българо-британския изследователски проект “Краят на античността 
по Долния Дунав”. Ръководител на британския екип е проф. A. Poulter от 
Университета в гр. Нотингам. Наред с разкопките са осъществени (д-р M. 
Boyd) и геофизически проучвания.   

Най-ранните материали, открити досега на Михнева могила, се отнасят 
към ранната желязна епоха. Не са малко находките от римската епоха, но те 
произхождат предимно от компрометирани пластове. Засега характерът на 
обекта от това време не може да се прецизира. Най-многобройни са 
материалите, свързани с късноантичната крепост.  

Крепостта е с неправилна конфигурация, съобразена с условията на 
терена. Площта ѝ възлиза на около 3 дка (обр. 3). Дебелината на куртината е 
около 2 м. Пунктовете, при които има чупки в трасето на куртината, са 
подсигурени с контрафорси (обр. 3, 4). В някои участъци основите са с 
банкети (обр. 5), в други - без банкети (обр. 6). Градежът е с камъни 
(предимно необработени) и хоросан. На места в долните части на основите 
липсва хоросан (обр. 6, 9). Портата на крепостта е от юг. Устроена е в кула с 
трапецовиден план (обр. 7) и идентичен градеж (обр. 8-9). Има два входа - в 
челната и задната стени на кулата (обр. 7, 10). Устройството на входовете и 
значителната разлика в техните нива (обр. 11) показват, че през кулата-порта 
не са минавали коли, а само хора и животни.  

В площта на крепостта са изследвани частично останки от няколко 
постройки със сравнително значителни размери (обр. 3). В югозападния 
сектор “D” се е издигала сграда с две помещения, опряна надлъжно в 
крепостната стена (обр. 12). Градежът на запазените долни части от стените 
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ѝ е с камъни, споени с глина (обр. 13). Поради значителния наклон на терена 
(обр. 14), помещения ѝ са имали повдигнати подове с дъски. Останалите 
изследвани сгради са с идентичен градеж и сходно устройство. От сградите 
произхожда многоброен и разнообразен битов инвентар, свидетелстващ, че 
крепостта е представлявала укрепено селище.  

Монетите от сигурни стратиграфски контексти доказват, че крепостта е 
издигната в самия край на ІV или в началото на V в. Функционирането ѝ е 
било краткотрайно. Силният пожар, белязал нейния край, по всяка 
вероятност се дължи на хунските нашествия от средата на V в. Няма данни за 
трайно човешко присъствие на Михнева могила след средата на V в.  

 
 
 

 
 
 
 
 



Северната крепост на Serdica (Serdica ІІ). 
История и актуално състояние на проучванията. 

В: В. Динчев (ред.). In honorem proffessoris Георги Кузманов  
(Известия на националния археологически институт, ХLІ).  

София, 2013, 237-279, ISSN 0323-9535  
 

РЕЗЮМЕ 
 
Първите сведения в модерната историография за фортификацията на 

Serdica са изцяло за северната ѝ крепост (Сердика ІІ) (обр. 1). През 1895-
1896 г. Й. Обербауер изготвя план за северната част на Сердика ІІ (обр. 2). 
Негово дело са и отделни планове на кули по куртините, както и няколко 
акварела, представящи визията му за реконструкцията на Сердика ІІ (обр. 9а, 
9б). Плановете и картините на Й. Обербауер обаче остават непознати за 
следващите поколения изследователи и влизат в научно обръщение едва век 
по-късно.  

Общите планове на С. Добревски от 1907 г. и от 1934 г. (обр. 3), на С. 
Бобчев от 1943 г. (обр. 4) и на Ст. Бояджиев от 1959 г. (обр. 5) илюстрират 
натрупването на данни и развитието на идеите за фортификацията на Serdica. 
Проучванията през следващите десетилетия предоставят обилна информация 
за южната крепост (Сердика І), но новите данни за Сердика ІІ са сравнително 
оскъдни. Идеята на Ст. Бояджиев, че Сердика ІІ се свързва със северния 
фронт на Сердика І (обр. 5), остава валидна. Посочените планове, както и 
обнародваният през 1994 г. план на Й. Обербауер (обр. 2), представят 
конфигурацията на куртините в северната зона на Сердика ІІ. Трасетата на 
куртините в южната част на Сердика ІІ и местата на връзките със Сердика І 
засега не са безспорно установени (обр. 8). 

Северната крепост на Serdica е с неправилна многоъгълна 
конфигурация. Изцяло установената северна куртина е дълга 690 м. С по-
големи дължини са куртините от запад и изток. В зависимост от вариантите 
за хипотетичните участъци в очертанията на Сердика ІІ, изчисленията за 
нейната площ варират в границите на 55-60 ха (обр. 8).  

Преобладаващите строителни материали в стените на Сердика ІІ са 
речни камъни и хоросан. На места цоклите са оформени с дялани камъни с 
по-значителни размери, вкл. сполии. Наличната информация е за останки с 
ниска степен на съхраненост и не е изключено във височина градежът да е 
бил в opus mixtum. 
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Дебелината на куртините в суперструкция е 2,85-3,00 м. Те са с 
двустранни банкети, чиято дебелина варира. С по-значителен външен банкет 
е северната куртина (обр. 10а), която минава по билото на възвишение (обр. 
14). Дълбочината на основите е 2,20-2,35 м (обр. 10а). 

Единствената установена засега порта на Сердика ІІ е северната. Тя 
отстои на около 90 м от североизточния ъгъл на крепостта (обр. 2, 8). 
Фланкирана е от две кули (обр. 9а). 

Крепостните кули принадлежат към три основни типа: 1/ с кръгъл план - 
по куртините (обр. 2, 9б, 10б, 12); 2/ с правоъгълен план - по куртините (обр. 
2, 9б, 10б, 11б); 3/ с осмоъгълен отвън план. Последният тип присъства в два 
варианта: а/ с кръгъл отвътре план - кулите при портата (обр. 2, 9а, 9б, № 20); 
б/ с осмоъгълен отвътре план - северозападната (и североизточната ?) ъглова 
кула (обр. 13в). Кръглите кули са симетрично издадени навън и навътре от 
куртините (обр. 1, 2, 9б, 10б, 12). Някои от правоъгълните в план кули също 
са със симетрично разположение (обр.10б, № 7), други са издадени повече 
навън (обр. 9б, № 12/16, fig. 10б, № 10). Двете полигонални кули при 
портата, където трасето на куртината сменя посоката си, са ситуирани по 
различен начин (обр. 2, 9а). С оглед на размерите си, кулите на Сердика ІІ не 
са сред най-значителните представители на съответните типове.  

Засега свидетелство за крепостни стълбища са само плановете на Й. 
Обербауер. Сигурно разпознаваеми в тях са няколко еднораменни стълбища 
(обр. 2, 9б). 

Специфични съоръжения в северната крепост са мостовите 
конструкции, чрез които западната и източната куртини са преминавали р. 
Владайска (обр. 3, 10в). Премостване би следвало да се очаква и в трасето на 
южната куртина спрямо приток на р. Владайска, вливащ се в нея в площта на 
Сердика ІІ (обр. 8). 

Границите на периода, към който може да се отнесе появата на 
северната крепост, са: 270 г., т. е. началото на управлението на Аврелиан, 
при когото Serdica е провъзгласена за столица на новата провинция Dacia 
mediterranea; 337 г., т. е. края на управлението на Константин Велики, при 
когото Serdica е сред фаворизираните имперски центрове.  

В северната крепост на Serdica досега са установени само няколко 
жилищни и стопански сгради, и една християнска базилика. Това е аргумент 
за незавършеност на проекта "Сердика ІІ" при условие, разбира се, че целта 
му не е била само създаване на укрепено убежище за населението от 
околността на Serdica.   
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С голямата си площ северната крепост на Serdica изпъква сред 
известните новоизградени късноантични крепости на Балканите (обр. 15). С 
малко паралели е включването в защитената ѝ площ на речни корита (обр. 8, 
14). Почти безпрецедентно е и съотношението на площта на новата северна 
крепост към тази на по-старата южна крепост на Serdica (около 17,5 ха) - над 
3:1. Единствено Constantinopolis притежава по-голяма нова крепост - първата 
столична крепост от времето на Константин Велики, и показва по-
изразително съотношение в големините на новата спрямо старата крепост - в 
случая спрямо крепостта на Byzantium от началото на ІІІ в.  

Мащабът на Сердика ІІ е свидетелство за инзвънреден имперски проект. 
Резултат от чии и какви намерения може да е този проект? Ето няколко 
възможни отговора: желание на Аврелиан за демонстрация на имперски 
престиж, необходима след изоставянето на отвъддунавска Дакия; намерение 
на тетрарха Галерий да устрои Serdica, в която дълго време е пребивавал, 
като подобаващ на ранга му град; сходно намерение или дори първи опит на 
Константин Велики за установяване и изграждане на "новия Рим".  

Едва ли ще получим отговор обаче на един друг въпрос, а именно: какво 
е предвиждал този проект? Поради недостиг на средства и/или промяна в 
политическата конюнктура, неговото изпълнение е преустановено в ранна 
фаза, скоро след или дори по време на изграждането на северната крепост. 
Възможни модели в случая биха могли да бъдат останалите временни 
столици от времето на тетрархията - Mediolanum, Sirmium, Thessalonica и т.н.  
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Notitiae episcopatuum, Theophylactus Simocatta и S. Olteanu. 
Zikideva и Долното Подунавие в края на VІ – началото на VІІ в. 

В: В. Динчев (ред.). In honorem proffessoris Георги Кузманов  
(Известия на националния археологически институт, ХLІ).  

София, 2013, 453-493, ISSN 0323-9535  
 

РЕЗЮМЕ 
 
За ранновизантийския град върху хълма Царевец при Велико Търново и за 

идентификацията му със Zikideva (обр. 1) съм писал и преди (Dintchev 1997; 
Динчев 2003). Повод да се върна днес към тази проблематика е една 
публикация на S. Olteanu от 2007 г.  

S. Olteanu споделя мнението, че ранновизантийският Nicopolis е върху 
хълма Царевец е (idem 2007, 70). Това мнение e изказано преди средата на 80-те 
години на ХХ в. и е основано на презумпцията, че появата на града върху хълма 
Царевец е свързана с изоставянето на античния Nicopolis ad Istrum. 
Проучванията в т.нар. Nicopolis ad Istrum ІІ през 1985-1992 г. (Poulter 1995; 
Dintchev 1997) показаха, че това е ранновизантийския Nicopolis, който е 
съществувал синхронно с града върху Царевец до края на VІ – началото на VІІ 
в. Следователно вторият не е отнел името на първия. 

Сред Notitiae episcopatuum от VІІ-ІХ в., само в т. нар. Notitia tempore 
Isaurorum scripta са отбелязани две епархии с по няколко епископии за 
територията на провинция Moesia secunda. S. Olteanu приема, че точно този 
списък е коректен, неглижира останалите като непълни и заключава, че Zikideva 
и Nicopolis са синхронни епископски центрове към различни епархии (Olteanu 
2007, 76-77, 79). Този списък обаче е погрешна компилация (Darrouzѐs 1981, 20-
33). Картата със съответните центрове (обр. 3) илюстрира очевидния non-sens в 
идеята за двете синхронни епархии. 

В Pseudoepiphanii notitia от времето на Ираклий (610-641) и в другите 
некомпрометирани епископски списъци (№№ 1, 2 и 4 по J. Darrouzѐs), 
основната църковна структура в провинция Moesia secunda е отбелязана като 
втора епархия Haemimont (ἐπαρχία Αἱμιμόντου β′). Нейният център е 
провинциалната столица Marcianopolis, а епископските ѝ катедри са в 
Durostorum, Transmarisca, Novae, Zikideva и Scaria (Appiaria ?) (обр. 4). В 
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списъците се споменава и епархия Moesia, но само в контекста на 
представянето на автокефалния архиепископ на Odessos (обр. 4).  

Според S. Olteanu, описаната от Theophylactus Simocatta аварска обсада на 
Tomis през 597-598 г. се отнася за „мизийския” Tomis в района на Remesiana. 
Simocatta обаче изрично отбелязва, че за да стигнат до Tomis аварите навлезли в 
„тракийска Мизия”. За да е притегателна цел за аварите и от съществено 
значение за Империята, въпросният Tomis явно е бил значителен и богат град. 
Remesiana и укрепените обекти в района ѝ нямат потенциала на стратегическа 
цел за мащабната аварска кампания. С такъв потенциал е черноморският Tomis 
– столицата на провинция Scythia.      

Особено значение отдава S. Olteanu на хронологическите пояснения на 
Simocatta за похода на Comentiolus в 598 г.: „На шестия ден... Comentiolus... 
разположил лагера си при Zikideva. На седмия ден той пристигнал в... Iatrus”. 
Те се възприемат дословно, от което излиза, че разстоянието между двата 
центъра трябва да е преодолимо с еднодневен преход. Поради това Zikideva се 
идентифицира с Ковачевското кале до гр. Попово, което било „на по-малко от 
50 км от Кривина-Iatrus” (Olteanu 2007, 82-87). Всъщност това разстояние е 
около 55 км по права линия и около 70 км по реално пътно трасе, и 
хипотетичният преход на армията на Comentiolus не би могъл да се осъществи 
за едно денонощие. Поясненията „на шестия ден... на седмия ден...” показват 
последователност, но не са достоверно указание за случването на описваните 
събития през следващите 24 часа.  

Вероятно Comentiolus е стигнал до района на Nicopolis и Zikideva, 
минавайки през някой от проходите в Централна Стара планина. Има и друга 
възможност, която предпоставя един по-сложен сценарий и подход от запад 
(обр. 5). Пасажът за Comentiolus, който се насочил към Nicopolis, но след като 
разбрал, че аварите настъпват срещу него, променил намерението си и се 
установил при Zikideva, очевидно трябва да се тълкува в смисъл, че по това 
време Zikideva е по-значителен и по-сигурен център от Nicopolis. 

Тезата на S. Olteanu предпоставя цветущо състояние през VІ в. за 
Ковачевското кале. Реалността обаче е друга. Ковачевското кале е в явен упадък 
през VІ в. и не е релевантно на сведенията за Zikideva в писмените извори за VІ-
VІІ в.   

Сравнението на археологическите данни за ранновизантийския Nicopolis 
(обр. 6) и Ковачевското кале (обр. 7), от една страна, и за града върху хълма 
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Царевец (обр. 8), от друга страна, ясно показва, че тези центрове не са от една 
категория. Първите са съизмерими не със същинския град върху Царевец, а с 
укрепения му сателит на съседния хълм Момина крепост (обр. 9). Градът върху 
Царевец  (обр. 8, 9) е еталон за ранновизантийското градоустройство и е сред 
най-големите нови центрове на Балканите и в Империята изобщо.  

Заключението за идентификацията на Zikideva с ранновизантийския град 
върху хълма Царевец дублира изводите в предходните ми публикации (Dintchev 
1997, 69; Динчев 2003, 409). 

*  *  * 
Напоследък бе възобновено мнението, отъждествяващо Ζεκεδéπα (τὸν/ὁ 

Ζεκεδéπων) от Notitiae Episcopatuum със Sucidava/Συκίδαβα в североизточния 
край на провинция Moesia secunda (Атанасов 2006, 328, 330, бел. 3; Атанасов 
2007, 89-90, 95, бел. 64; Атанасов 2011, 306-307). С оглед на изворовата и 
археологическата информация, тази Συκίδαβα обаче не би могла да конкурира 
споменатата от Procopius и Theophylactus Simocatta Ζικίδεβα/Ζικίδιβα, респ. – 
градът върху хълма Царевец при Велико Търново, като корелат на Ζεκεδéπα.  

Внимание към този епископски център е проявено и в наскоро излезлия 
том за Novae под егидата на Варшавския университет. Там Ζεκεδéπα се 
отъждествява с Scaidava/Σκεδεβά – пункт на р. Дунав, недалеч на изток от Novae 
и Iatrus (Kolendo et al. 2008, 112, not. "e"; Grotowski 2008, 168; Salamon 2008, 
200-201). Колегите "коригират" Theophylactus Simocatta, вменявайки му 
"грешката", че е подменил Ζεκεδéπα със споменатата няколко пъти от него 
Ζαλδαπά (Kolendo et al. 2008, 86-87, not. "c"; Salamon 2008, 200).  

Zaldapa е значителен център в южната част на провинция Scythia с 
доказано функциониране до края на VІ в. и няма причина да се твърди, че 
Simocatta е сгрешил с упоменаването му. Що се отнася до Scaidava/Σκεδεβά, 
съответната археологическа информация не предоставя данни за обект от 
мащаба на действителните епископски центрове на Moesia secunda.  
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Западният сектор на късноантичната балканска преградна линия. 
В: К. Рабаджиев и др. (ред.) Сборник в памет на академик Д. П. 

Димитров. София, 2013, 532-553. ISBN 978-954-9472-22-6. 
 

Късноантичната преградна линия в източната част на Стара планина е 
позната предимно под името „Източно-балканска преградна линия”. Това е 
най-внушителното фортификационно творение в днешните български земи до 
модерните времена, резултат на едно от най-мащабните фортификационни 
начинания в историята на Римската и Ранновизантийската империя. 

За пръв път останките на Балканската преградна линия са описани от 
братя Х. и К. Шкорпил в края на ХІХ в. На тях дължим и идентификацията на 
Haemus thores с комплекса в м. Гермето между с. Голица и с. Булаир, 
определянето на този комплекс като съставен на Балканската преградна линия 
и като важен пункт на пътя от Marcianopolis за Anhialus, и първото описание на 
неговите останки. Дълго време изследователите след Шкорпил не проявяват 
особен интерес към Балканската преградна линия. Първите разкопки в 
комплекса на Хемските порти се осъществиха през 2005 г. Тогава бе работено в 
очертанията на неговата централна крепост. През 2007 г. разкопките бяха 
подновени. Тогава, освен останки на централната крепост, изследвахме една от 
междинните кули по преградната стена, както и един обект вън (западно) от 
крепостта. Последните засега проучвания са от 2009 г. 

В централната крепост на комплекса на Хемските порти бе установен 
пласт от ІV в. сл. Хр., предшестващ нейното изграждане. Следите от пожар в 
него и отсъствието на солидни останки свидетелстват за съоръжения с 
нетрайна конструкция. 

Следващият регистриран период е свързан с изграждането и 
първоначалното функциониране  на  солидно  градения  преграден комплекс. 
Общата му дължина е около 2 км. В план централната му крепост е правилен, 
но не равностранен осмоъгълник. Защитената площ, без кулите, е почти 1,2 ha. 
Планът на централната крепост на комплекса на Хемските порти е без 
прецеденти сред стотиците и дори хилядите известни днес римски и 
ранновизантийски крепости. 

В  западния  ъгъл  на  централната  крепост разкрихме през 2005 и 2007 г. 
повечето останки на голяма кула с 5-ъгълен план и е установено безспорно, че 
това всъщност е кула-порта. Планът на западната кула-порта по всяка 
вероятност е възпроизведен и в източния край на централната крепост, т.е. там 
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може да се допусне аналогична кула-порта. Петоъгълните в план кули с 
издаден ръб са отличителна новост в ранновизантийското фортификационно 
дело, като почти всички известни, сигурно датирани такива са изградени след 
средата на V в. Други изследваните кули в югозападния, южния и северния 
ъгъл на централната крепост на комплекса на Хемските порти са кръгли в 
план, но не са еднакви. Градежът на централната крепост и съседните участъци 
на преградните стени е с камъни, тухли и хоросан. 

Културният пласт от първия период във функционирането на крепостта е 
сравнително тънък и беден откъм материали. Битовата керамика е представена 
с няколко типа амфори и кухненски съдове. Няма луксозна трапезна керамика. 
Пластът съдържа въглени и обгорели деструкции. Видът и съставът му не 
свидетелстват за интензивно обитаване. 

Интересни резултати предостави проучването през 2007 г. на първата 
кула по преградата южно от централната крепост. По план и устройство тя 
представлява двойна кула и е без аналогии сред всичко известно от римската 
и ранновизантийската фортифи кация. 

Разкопките предоставиха надеждни данни за датата на строителството на 
комплекса на Хемските порти – в края на ІV или в началото на V в. Предвид 
политическата дестабилизация на Балканите при управлението на Аркадий 
(395-408) може да се приеме, че строителството е осъществено в началните 
години на управлението на Теодосий ІІ (408-450). Комплексът на Хемските 
порти вероятно е строен заедно с останалите участъци на Балканската 
преградна линия. Нейният стратегически замисъл е ясен – защитата на преките 
коридори от Долния Дунав към столицата Constantinopolis. 

Фортификационни  прегради  (claustra или clausurae, διατειχίσµατα или 
κλεισουραι) са строени и използвани често през късната античност. Една от 
областите с най- значителна концентрация на такива е Източна Стара планина 
– както по, така и встрани от Балканската преградна линия. Съществуват 
редица примери от същия периоди и от други части на империята. 
Следователно появата на комплекса на Хемските порти и, вероятно, на цялата 
Балканската преградна линия е в съответствие с и пример за имперската 
защитна стратегия и практика на Балканите и съседните територии в началото 
на V в. Появата на изредените по-горе фортификационни прегради в и по 
невралгични пунктове и направления във вътрешността на полуострова е ясно 
указание, че по това време многобройните крепости по Дунавския limes вече 
не се преценяват като достатъчно надеждна защита срещу варварските 
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нападения от север. 
Археологическите проучвания предоставиха и повече информация и за 

трасето на пътя Marcianopolis – Anchialus, който се прегражда от комплекса на 
Хемските порти. По време на строителството на преградния комплекс това е 
основният път за пресичането на Стара планина, респ. – за придвижването от 
Долния Дунав към Constantinopolis. В проучените участъци ширината на 
каменната му настилка е 7,00 м. 

Резултатите от разкопките позволяват да се допусне, че събитията, във 
връзка с които Malchus споменава Хемските порти – борбата с остготите през 
70-те и 80-те години на V в., имат отношение към края на първия период във 
функционирането на централната кре- пост и на целия комплекс изобщо. Този 
край е белязан от пожар. 

С втория период на комплекса се свързва едно стесняване на входния 
коридор на югозападната кула на централната крепост, както и регистрираните 
горни нива от трамбована глина в изследваните кули. Към втория период се 
отнасят и частично разкритите останки от една от сградите във вътрешността 
на крепостта. Откритите тук желязна шлака и крично желязо дават основания 
да се допусне, че в зле запазената сграда е функционирала ковашка 
работилница. 

Хронологическите граници на втория период в използването на 
централната крепост и на целия преграден комплекс се вместват между края на 
V и края на VІ – началото на VІІ в. 

Заниженият стандарт на новото строителство в централната крепост е 
указание и за това, че през VІ в. тя вече е загубила до голяма степен 
представителния си вид. Причина би могло да е изместването оттук на 
главното пътно трасе през Източна Стара планина, респ. – намалялото 
значение на крепостта и на комплекса изобщо като опорен пътен пункт по това 
време. Може би поради това името “Хемски порти” вече не се споменава в 
изворите. 



“Serdica II” Project. 
In: V. Vachkova, D. Dimitrov (eds). Serdica Edict (311 AD):  

Concepts and Realizations of the Idea of Religious Toleration.  
Sofia, 2014, 195-217. ISBN 978-954-378-102-7. 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Първите сведения в модерната историография за фортификацията 

на Serdica са всъщност за северната й крепост (Сердика ІІ) (fig. 1). През 
1895-1896 г. Й. Обербауер изготвя план за северната част на Сердика ІІ 
(fig. 2), който обаче остава непознат за следващите поколения 
изследователи и влиза в научно обръщение едва век по-късно.  

Общите планове на С. Добревски от 1907 г. и от 1934 г. (fig. 3), на 
С. Бобчев от 1943 г. (fig. 4) и на Ст. Бояджиев от 1959 г. (fig. 5) 
илюстрират натрупването на данни и развитието на идеите за 
фортификацията на Serdica. Проучванията през следващите десетилетия 
предоставят обилна информация за южната крепост (Сердика І), но 
новите данни за Сердика ІІ са сравнително оскъдни.  

Тезата, че Сердика ІІ се свързва със северния фронт на Сердика І, е 
най-вероятна с оглед на актуалната информация. Посочените планове 
(fig. 2, 3, 4, 5), представят конфигурацията на куртините в северната зона 
на Сердика ІІ. Трасетата на куртините в южната част на Сердика ІІ и 
местата на връзките със Сердика І засега не са безспорно установени 
(fig. 6, 7, 8). 

Сердика ІІ е с неправилна многоъгълна конфигурация. Изцяло 
установената северна куртина е дълга 690 м. С по-големи дължини са 
куртините от запад и изток. В зависимост от вариантите за 
хипотетичните участъци в очертанията на Сердика ІІ, изчисленията за 
нейната площ варират в границите на 55-60 ха (fig. 8).  

Градежът на фортификационните съоръжения на Сердика ІІ е 
солиден, с хоросан. Дебелината на куртините в суперструкция е 2,85-
3,00 м. Основите им са още по-дебели, с дълбочината е над 2 м.  

Единствената установена порта на Сердика ІІ е в северната й 
куртина, на около 90 м от североизточния ъгъл на крепостта. 
Регистрираните общо досега 25 крепостни кули принадлежат към три 
основни типа - с кръгъл план, с правоъгълен план, с осмоъгълен отвън 
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план. Кулите са издадени отчасти пред, отчасти зад куртините. 
Отстоянията между тях варират от 38 до 50 м. Разпознаваеми са и 
няколко масивни еднораменни стълбища (fig. 2, 8). Специфични 
съоръжения в северната крепост са мостовите конструкции, чрез които 
куртините й са преминавали р. Владайска (fig. 3), а вероятно и десния 
приток на реката, вливал се в нея в площта на Сердика ІІ (fig. 8, 9). 

 Границите на периода, към който може да се отнесе появата на 
северната крепост, са: 270 г., т.е. началото на управлението на Аврелиан, 
при когото Serdica е провъзгласена за столица на новата провинция 
Dacia mediterranea; 337 г., т.е. края на управлението на Константин 
Велики, при когото Serdica е сред фаворизираните имперски центрове.  

В огромната северна крепост досега са установени само няколко 
сгради. Няма данни за улична мрежа и благоустройствени съоръжения. 
Това са аргументи за незавършеност на проекта "Сердика ІІ".   

С големината си северната крепост на Serdica изпъква сред 
известните новоизградени късноримски крепости на Балканите (fig. 10). 
Тя е над три пъти по-голяма и от по-старата южна крепост на Serdica 
(около 17,5 ха) (fig. 8, 10).  

Мащабът на Сердика ІІ е свидетелство за инзвънреден имперски 
проект. Резултат от чии и какви намерения може да е този проект? Ето 
няколко възможни отговора: желание на Аврелиан за демонстрация на 
имперски престиж, необходима след изоставянето на отвъддунавска 
Дакия; намерение на тетрарха Галерий да устрои Serdica, в която дълго 
време е пребивавал, като подобаващ на ранга му град; сходно намерение 
или дори първи опит на Константин Велики за установяване и 
изграждане на "новия Рим".  

Едва ли ще получим отговор обаче въпроса какво е предвиждал 
този проект? Поради недостиг на средства и/или промяна в 
политическата конюнктура, неговото изпълнение е преустановено в 
ранна фаза, скоро след или дори по време на изграждането на северната 
крепост. Възможни модели в случая биха могли да бъдат останалите 
временни столици от времето на тетрархията – Mediolanum, Sirmium, 
Thessalonica и т.н.  
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Die Agora von Serdica. 
In: L. Theis, G. Fingarova (eds). Serdica – Sredec – Sofia. Urban reinventions 

through three millennia (in print, 8 ps, 7 figs). 
 

 
The available information about the central square complex of Serdica 

derives mainly from difficult rescue excavations conducted in the early 1950s 
in the centre of the present-day city of Sofia (Fig. 1).  

The eastern border of the area is fixed by the Bouleuterion and Building ІІ, 
while its southern border is formed by Decumanus “Ж” and the partially 
excavated Building ІV (Fig. 3). The northern border of the area is linked to the 
hypothetical Decumanus “И”. The two possible layouts of the latter provide 
two variants for the size of the area along the north-south axis: about 83 meters 
(approximately 280 Roman feet), or about 74 meters (approximately 250 
Roman feet). The more plausible second variant places the northern limit of the 
Bouleuterion also at Decumanus “И” (Fig. 3). The western border of the area 
cannot be securely determined but it may be assumed that it had an almost 
square shape and that the complex of Serdica, like other cities of Roman 
Thracia (Figs 4, 5), followed a Greek model (agora) and was planned and built 
in the first half of the 2nd c. AD.  

The agora of Serdica did not have a portico from the east. A portico from 
the south is not mentioned in any of the known publications, but the existing 
graphic documentation provides grounds to suggest the presence of a southern 
portico in the shape of an arcade (Figs 1, 3). This arcade and its ‘arch-gate’ next 
to the southeast corner of the area were built in the late 3rd or early 4th c. AD. 

One can assume that the eastern sector of the agora was the most 
important (Figs 1, 3). The northern and western borders of the agora are not 
clear. However, it seems improbable that its northern border reached the known 
Decumanus Maximus. The width of the southern sector of the square complex 
is around 20 meters. Building “А” (the so-called Praetorium) – the largest 
building known so far from Serdica (Figs 1, 3, 6, 7) – remains outside the 
agora and to the southwest of it.  

At present, the only building at the agora of Serdica that has a positively 
identified function is the local Bouleuterion. It is situated to the east of the area 
(Figs 1, 3, 6, 7). Two main building periods have been identified by the 
excavators (Fig. 2). The first period is dated to the late 2nd c. AD, and the 
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second to late 3rd c. AD. Most probably, the Bouleuterion of Serdica had an 
even earlier period that could be associated with the remains uncovered under 
the known building (Fig. 2).  

The partially excavated remains of buildings ІІ, ІV, VІІ, and VІІІ are also 
in the eastern sector of the agora (Figs 1, 3). Most of them date from late 3rd 
and the 4th c. A concentration of architectural details suggests the presence of a 
monumental two-storied building (basilica civilis?) from the late 2nd or early 
3rd c. in the poorly investigated northern sector of the agora (Fig. 3). Probably 
from the same time is the partially excavated building VІ (temple, memorial 
monument ?) in the central southern part of the area (Figs 1, 3).  

In late 4th or early 5th c. AD, a public bath was constructed on top of the 
ruins of Building ІІ (Fig. 1). It remains unclear whether this bath was related to 
the last stage of utilization of the agora or to the reuse of the space after it was 
abandoned. In mid-5th c., the bath was reconstructed to become the existing St. 
George’s Church, which is the latest possible date for the utilization of the local 
agora. 
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По въпроса за урбанизацията на Moesia inferior. 
В: Б. Петрунова и др. (ред.) Сборник в чест на професор Станислав Станилов 

(Известия на националния археологическия институт, ХLІІ)  
(под печат, 40 стр., 18 обр., резюме). 

 
The municipia of the province of Moesia inferior.  

In: L. Vagalinski et al. (eds)  Proceedings of the XXIInd International Congress of 
Roman Frontier Studies held in Rousse, Bulgaria (in print, 15 ps, 10 figs). 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Създадени от император Траян, Colonia Oescensium (Oescus), Nicopolis ad 

Istrum и Marcianopolis (fig. 1) се формират, въпреки разликите в статута и 
устройствените традиции, като центрове със сходни основни характеристики 
(fig. 2-6). С оглед на стандартите на античното градоустройство, тези центрове 
могат да се определят като реални градове. Краткото определение за тези 
стандарти е монументален урбанизъм. 

Според наличната археологическа информация, известните municipia на 
провинция Moesia inferior - Montana (?), Novae (?), Durostorum, Troesmis, 
Noviodunum и Tropaeum Traiani (fig. 1) не достигат монументалния урбанизъм 
на Oescus (fig. 2, 4), Nicopolis ad Istrum (fig. 3, 5) и Marcianopolis (fig. 6) по 
времето на Принципата. Първите отстъпват на вторите по всички по-важни 
градоустройствени показатели през ІІ-ІІІ в. При първите засега липсват данни 
за площадни комплекси с най-важните за градското управление сгради. 
Показателна за ресурса на долномизийските municipia е и тяхната съдба в 
началото на Домината. 

По-ранните canabae при Novae (fig. 8, 9) и Durostorum (fig. 10, 11) остават 
предградия на съседните легионни лагери, които вече са в процес на 
трансформация в градски крепости. Локализираните по-ранни vici край Novae и 
Durostorum (fig. 10) са с перспектива към затихващи функции, особено след 70-
те години на ІV в. Вероятно в предградие с редуциран обхват се превръща 
муниципалното или квазимуниципалното селище при Montana (fig. 7). В 
началото на Домината в Troesmis се появява или възобновява селищна крепост 
("cetatea de west"), която е със скромни размери (fig. 12). Ситуацията с 
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Noviodunum по това време изглежда е сходна с тази при Novae – открито 
предградие плюс укрепен селищен придатък към лагера на legio I Iovia, но в по-
скромен мащаб (fig. 13). Изключение с късноримската си крепост е Tropaeum 
Traiani (fig. 14, 15). Нейната поява обаче не е резултат на самостойното 
развитие на по-ранния municipium, а на инициатива на висшата имперска 
администрация. Тя се вписва в мащабен проект от първата половина на ІV в., 
довел до появата на серия нови големи укрепени центрове във вътрешните 
райони на късноримските долнодунавски провинции.  

Горните констатации не поставят под въпрос административното значение 
и важната логистична роля на долнодунавските municipia. Археологическата 
информация няма пряко отношение към автентичността на техния статут. Тя 
обаче свидетелства, че "municipium" не е единна, хомогенна селищна категория 
и показва, че (повечето от) долнодунавските municipia не са реални градове с 
оглед на стандартите на класическото антично градоустройство.  

Известни са, включително от Moesia inferior, селища без официален 
муниципален статут (vici), но с квазимуниципална уредба. Известно е също, че 
в Империята по времето на Принципата далеч не всички vici и canabae край 
лагери на легиони са получили муниципален статут. Релацията "селищен вид – 
селищен статут" обаче е по-сложна и включва примери за селища със статут на 
municipia, но с квазиурбанен вид, с незавършена урбанизация. Вероятно поради 
по-късното им възникване и/или включване в римската административна и 
селищна система, (повечето от) долномизийските municipia не са развили, 
подобно например на municipium Mursella в провинция Pannonia superior (fig. 
18), или са развили само отчасти урбанистичния си потенциал.  

 



Сердикийската „Св. София“. 
По въпросите за датата и причините за появата ѝ. 

В: Е. Бакалова, Н. Кирова (ред.). Базиликата „Света София“ на прехода от 
езичество към християнство (под печат, 35 стр., резюме). 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Анализът на наличната археологическа, архитектурна и епиграфска 

информация позволява да се предположи, че монументалната базилика се 
появява при управлението на Юстиниан I (527-565). Свидетелство за това е и 
нейното име. Сведенията за Serdica от изворите и данните от изследваните 
археологически обекти в града, в близката и по-далечната му околност, също 
насочват косвено към управлението на Юстиниан I като най-вероятно време 
за появата на сграда с местоположението и вида на „Св. София“.  

„Св. София“ не е обикновена, поредна църква край един от градските 
центрове в централната зона на Балканския полуостров. Тя е въплащение на 
определени, значими усилия и стремежи на местното гражданство, на 
местната църковна община, получили височайшата императорска 
благословия.  

Известната новела от 535 г. поставя в подчинение на новата 
архиепископия в Justiniana Prima епископите от провинциите в Северен 
Illyricum, вкл. от провинция Dacia mediterranea (Nov. Iust. XI). Тази йерархия 
е потвърдена с новела от 545 г. (Nov. Iust. CXXXI), а също и с разказа на 
Прокопий в De aedificiis (Proc., De aedif., IV, 1).  

 На пръв поглед тезата, че сердикийската „Св. София“ е издигната при 
управлението и със съдействието на Юстиниан I, не се съгласува с факта, че 
именно той е причина за накърняването на интересите на сердикийското 
гражданство и на местната епископска катедра чрез създаването на 
Justiniana Prima и учредяването на нейната архиепископия. Като умел 
държавник Юстиниан I обаче си е давал сметка, че фаворизирането на 
родния му град ще доведе до брожения и съпротива от страна на старите 
градски центрове на Северен Illyricum, и се е опитал да ги предотврати. С 
особено значение в компенсаторната му политика е Serdica.  

Съгласно новелата от 535 г., Justiniana Prima е в пределите на 
провинция Dacia mediterranea. Според De aedificiis, т.е. към 550 г. Justiniana 
Prima вече е в провинция Dardania. Промяната в провинциалните граници 
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ощетява териториално Dacia mediterranea, но способства за запазването на 
по-голяма автономия на нейните градове и особено на нейната столица 
Serdica. Митрополитът на провинцията, в чиито предели е Justiniana Prima, 
би загубил привилегиите си, а неговият град ще се обезличи като 
провинциална столица. Това се е стремял да предотврати градският елит на 
Serdica начело с църковния си водач. Това е сполетяло Scupi – столицата на 
провинция Dardania, към която впоследствие е придаден районът на 
Justiniana Prima.  

Появата на базиликата „Св. София“ е свързана с отстояването на статута 
на Сердика като провинциална столица и митрополитско седалище след 
новела XI от 535 г., е пряк резултат от решението на този казус до или към 
550 г. Изграждането на базиликата е изисквало мобилизация на ресурси – 
както местни, така и външни, осигурени от имперската администрация и, 
може би, лично от Юстиниан I. За императора монументалната базилика 
дава възможност за проява на височайшо благоволение, за демонстрация на 
величието му като християнски „владетел на света“. За гражданите на 
Сердика базиликата е символ за отстояването на тяхната кауза, израз на 
престиж и основание за гордост.  
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