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1. Увод. 

Публикации на античните коли и техни елементи съществуват от почти три 

века. Особен интерес представляват атрактивните елементи и украсата на колите. 

Още с първите разкопки на комплекси с коли започват и опитите за реконструкция. 

През последните години се появиха и изследвания на елементи на ритуала при 

погребалните комплекси с коли. Трудността да се разкрие ритуала като цялост и да 

се направят точни реконструкции е причинено от засиленото унищожаване през 

последните години на тези интересни археологически паметници. Поощрявани 

през последните години от липсата на държавност и поради това необезпокоявани, 

иманярите в България унищожили, доколкото ми е известно 151 антични коли. Към 

тях трябва да се прибавят и откритите вследствие на строителни изкопни дейности 

58 коли, от които също много е загубено за науката. Същевременно разкопаните по 

археологически път антични коли са малко и не са достатъчни за цялостно 

обобщаване.  

 

1.1. Цели, задачи, териториален и хронологически обхват на 

изследването; методи. 

Цели и актуалност на темата  

Проучването на погребалните комплекси с коли в римската провинция 

Тракия има за цел изследването на появата и особеностите на този ритуал, 

разпространението му в провинцията. В изследването влиза систематизацията и 

класификацията на типовете коли открити в комплексите, техния произход и 

възможните реконструкции. Разгледан е статуса на свързания с тях покойник и 

принадлежността му към тракийската аристокрация.  

Обект на изследването са 217 комплекса с 246 коли, открити при разкопки, 

изкопни дейности и иманярски интервенции. 
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Задачи и методи на работа 

За постигане на основните цели на изследването е необходимо решението 

на следните задачи: 

– събиране на данни за всички известни антични коли, проучени чрез 

археологически разкопки, случайни находки и извадени от иманяри. 

– анализиране и обобщаване на всички известни елементи на ритуала, 

независимо от начина на намиране. 

– изследване и анализ на всички конструктивни части на колите и 

установяване на тяхното място в колата. 

– определяне на типове коли, тяхната конструкция и украса, въз основа на 

изследваните конструктивни и декоративни елементи. 

– фиксиране на формално-морфологичните белези на типове коли с оглед 

установяването на териториално–времеви промени и проследяване на местни 

работилници и влиянието на чужди центрове върху местната продукция. 

– проследяване, чрез погребалния обред, на етническата, социална и 

културна принадлежност на погребаните с комплекси с коли личности от 

провинциалното общество.  

За решаването на така формулираните задачи, в дисертационния труд са 

използвани няколко основни метода: формално-типологичен метод; стилов и 

иконографски анализ; ретроспективен метод при реконструкциите; сравнителен 

анализ; статистически метод и картографски метод. 

Териториални и хронологически граници 

Пространствените граници на изследването се включват в територията на 

провинция Тракия. Въпреки честите промени в граничната линия на провинция 

Тракия, предизвикани от политическата конюнктура, това не е проблем при 
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локализирането на комплексите поради концентрацията им в централна Тракия.  

Фиксирането на хронологическия обхват на дисертацията изхожда от 

точно датираните комплекси. Началото – в средата на I в., се определя от точна 

датирания комплекс на Източната могила, с. Караново, община Нова Загора. 

Горната хронологическа граница – III в. е свързана с упадъка на обреда на пищни 

погребения под могилни насипи.  

 

1.2. Преглед на проучванията  

Интересът към античните коли се повишава с проучването на комплекси на 

погребани коли и коне към гробове на аристократи, където металните части на 

колите са запазени и дават възможност за тяхната реконструкция. Но от края на 

ХІХ в. досега, вниманието на изследователите е насочено предимно към 

устройството и реконструкцията на античната кола, както и върху атрактивния 

фигурален бронз – апликации, навръшници и др.  

В края на ХІХ в. се появяват публикации за намерените предимно от 

територията на България, елементи от коли, от Унгария и единични за отделни 

елементи от другаде. Още с първите публикации започват и първите опити за 

реконструкция на античната кола.  

До Втората световна война публикациите за открити обекти с коли и 

отделни елементи значително се увеличават. Най-многобройни естествено са тези 

от Тракия. Те локализират редица комплекси с коли на територията на България. 

Всички открити комплекси са публикувани прилежно, като се обръща внимание 

предимно на атрактивните елементи. Въпреки многобройните комплекси с коли, за 

съжаление не са правени опити за възстановки.  

Публикувани са нови обекти на коли от Панония. Всеки новооткрит обект 

е много дискутиран. През този период е открит гробен комплекс с кола в Галия – 

Френц, Германия. Направен е опит и за реконструкция на откритата кола. Събират 

5 
 



и се систематизират по-атрактивни елементи като навръшниците. Търси се мястото 

им в конструкциите на колата, като се слагат като украса отпред на колата или 

върху ярема. Правят се констатации за предназначението на колите, произхода им, 

за значението на украсата по тях.  

След Втората световна война се увеличава броят на проучените коли. 

Отново са открити предимно при изкопни дейности на територията на Тракия и 

Панония и единични в Галия. Това води до увеличаване на знанията за античните 

коли и откриване предназначението на отделни елементи и мястото им в колата.  

На територията на Тракия са открити нови комплекси с коли. В много 

каталози и статии се отделя специално внимание на украсата на колите. 

Освен подробната информация за откритата кола в с. Брезово, Пловдивско, 

се прави и първия опит за реконструкция на античната кола в България. Не след 

дълго И. Венедиков, след проучването на две коли в с. Шишковци, Кюстендилско 

публикува монографията "Тракийската колесница". Тук той събира наличният 

материал – обекти и елементи на откритите коли в България. Въз основа на това 

прави реконструкции на колите. Открива точните места на много елементи в 

античната кола. Разрешава въпроса с навръшника с кука/куки като функционален 

елемент. Така дава път на правилните реконструкции на колите с меко окачване. 

Книгата му е фундаментална за проучването на античните коли.  

През този период на територията на Панония са открити нови 4 комплекси 

с коли. Всички открити коли са публикувани подробно и са им направени 

реконструкции. Отново се дискутират коли и се правят нови възстановки. 

Началото на преходния период към демокрация ни изненада с информация 

за огромен брой антични коли, най-вече на територията на България. За съжаление 

информацията за тези коли е в голяма степен от иманярски посегателства. Известна 

ни е информацията за 151 унищожени комплекса. Безвъзвратно е загубена ценна 

научна информация за този обред. Изчезнали са хиляди находки. На фона на 

унищожените от иманяри антични коли археологически проучени са 5 коли.  
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Направени са нови реконструкции на новооткритите коли, като се търсят 

нови решения. За пръв път е обърнато внимание на погребалния обред на 

поставянето на кола край гроба на тракийските аристократи. 

 

1.3. Състояние на изворовата база. 

Направен е преглед на колесният транспорт от най-дълбока древност – от 

появата на колесния транспорт от края на ІV хилядолетие пр. Хр. до предримската 

епоха. Разгледан е обичаят да се погребват коли в гробове. Обичай който се приема 

като символ на определен социален статус на погребания, демонстрация на 

богатство.. 

Видове коли, известни от изворите през римската епоха 

В текста са разгледани достигнатите до нас антични гръцки и латински 

наименование на колите и тяхното предназначение.  

Изображения 

Много от направените реконструкции са на основата на изображения на 

античните коли върху релефи, надгробни плочи, лампички, геми, антични монети и 

др. За съжаление, сред изображенията преобладават тези на триумфална или бойна 

колесница, които нямат нищо общо с разглежданите коли. 

Изображенията на антични коли върху надгробни релефи (над 70), открити 

в североизточна Панония, свързани с погребални комплекси, дават интересна 

информация. На тези релефи са изобразени покойниците, седящи на коли. Те 

показват вида на колата с две или четири колела. Колите са характерни с ниските 

парапети на каросерията, снабдени с различни декорации. Винаги са отворени 

отпред и със седалка в средната част на каросерията. Един от най-третираните и 

използван при реконструкции е релефът от Мария Саал. 

Въпреки че носят много информация, образите са стилизирани и не можем 

да ги разглеждаме без известни резерви.  

7 
 



2 . Колите от погребалните комплекси.  

При проучването на коли от погребални комплекси се откриват основно 

металните елементи от конструкцията. Много рядко се регистрират части от 

запазени дървени части или следи от тях. Затова за размерите получаваме 

информация от разстоянието между запазените на място метални елементи. Поради 

липсата на дървени части, понякога не могат да се определят функциите на някои 

метални елементи. 

2. 1. Видове коли и реконструкции. 

Двете основни конструктивни категории според броя на колелата са: 

двуколка и четириколка. От начина на окачване на каросерията се разделят на 

групи: на твърдо и меко окачване. Освен това те могат да се разделят на типове 

според конструктивното решение за направа на колата.  

В колата можем да определим пет функционални групи: 1. Колела; 2. Шаси 

(ос и ок при двуколката и предна и задна ос (колесарка) и връзките им при 

четириколката); 3. Монтажни елементи; 4. Каросерия; 5. Впрегатни и управляващи 

съоръжения (ок, ярем, сбруя).  

Колелата като форма са еднакви при всички коли. Разликата между тях е в 

размерите. При разглежданите коли те са леки колела с дървени спици. Желязната 

шина е обръч, който обхваща отвън колелото. Главинните железни пръстени се 

набиват от двете страни на дървената главина на колелото. По-малките "вътрешни" 

пръстени са отворени и снабдени с крилца. Те се набиват в отвора на главината. 

Вътрешните пръстени са отворени, за да могат да се свиват при набиването в 

дървената главина. Имат оформени крилца за предотвратяване на превъртането на 

пръстена в главината. Затворените пръстени са по-големи по размер и се набиват от 

външната страна на главината и я предпазват от напукване.  

Дървени части на колелото се състоят от главина, спици и наплати. От 

откритите следи от дървени спици, наплати и главини е установен броят на 

спиците, наплатите, техния вид и размер. Навсякъде спиците са 12 на брой и имат 
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кръгло сечение. Наплатите са 6 на брой и имат дебелина от 6.7 до 7.6 см. Дървената 

главина е с дължина 36 см и диаметър 15 см. Дървените части на колелата и осите 

на колите са изработвани от ясен или клен.  

1. Двуколки 

Първитe реконструкции на двуколки са на коли, намерени в Панония. Те са 

направени въз основа на изображенията на надгробните релефи – със седалка отзад 

и отворена отпред. Друг вид реконструкции са от Дукова могила и от Frenz. И 

двете са без седалки – отворени отзад, а отпред са затворени с щит. При тези ранни 

реконструкции проблемът с окачването на каросерията още не е разрешен.  

Направените досега реконструкции на двуколки в България само въз 

основа на намерените метални части са доста спорни, поради липса на достатъчно 

археологически проучвания. При всички случаи те са реконструирани с щит 

отпред, отворени отзад и без седалка. Първата реконструкция от български 

изследователи е направена през 1950 г на двуколката от с. Брезово, Пловдивско. 

Единствената възстановка на двуколка, направена от Венедиков е на тази от с. 

Телец, Разградско. Той реконструира шасито на колата, без да прави опит за 

възстановка на каросерията. През последните години са направени реконструкции 

на двуколката от с. Караново. При Мешеков е възстановена с щит отпред на 

каросерията и затворена отзад. Реконструкцията на Игнатов и Борисова е с 

отворена отпред каросерия и седалка отзад. 

От територията на Тракия са известни 27 двуколки. Три двуколки са 

известни от територията на Мизия, 8 от Панония и 3 от Галия. 

Двуколката има една дървена ос, която свързва двете колела. Дървената ос 

е неподвижно свързана с ока на колата.  

1.1. Двуколки на меко окачване 

Сигурно определените коли като двуколки на меко окачване са известни от 

района на средното течение на реките Тунджа и Марица. Известни са 16 двуколки 
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на меко окачване от територията на Тракия. В Мизия има открити 2 двуколки. 

Двуколките на меко окачване са най-разпространените от колите, известни от 

територията на Панония (7 бр.) и Галия (3 бр.).  

Шасито се състои от една дървена ос, неподвижно свързана с дървения ок. 

За дървените части на колата получаваме данни от разположението на металните 

елементи, открити in situ. Измерването при теренната ситуация на двуколка № 1 от 

м. Триъгълника, Нова Загора дава възможност за определяне дължината на 

дървената ос. Тук измереното разстояние от външните краища на железните 

наосници е 158 см. За определяне на цялата дължина на дървената ос извън 

наосниците можем да използваме средната дължина на втулката на оста, която е от 

9.3 до 12 см. Като сложим допълнително средно по 10 см от двата края извън 

наосниците, дължината на оста става 178 см. Диаметърът на оста, където се 

вмъквали колелата, лесно се определя от вътрешния диаметър на вътрешните 

(отворени) главинни пръстени и варира с диаметър от 5 до 7 см. Предните части на 

дървените лисици се свързват с ока посредством железен нит.  

Височината на железния градник е малка при двуколките на меко окачване 

и варира от 18 до 31.5 см. Тук той се намира пред оста и свързва пода на 

каросерията с ока. Градникът тук не осигурява връзка между ос и стърчига, както е 

при четириколката, а свързва пода на каросерията с ока, ограничавайки движението 

на предната част на каросерията, давайки възможност за леко движение нагоре-

надолу и стабилност в страничните посоки.  

Двуколките на меко окачване са снабдени с върхуосие, на което стои 

навръшникът, държащ въжето/ремъка, носещ каросерията. Навръшникът се набива 

в горната част на върхуосието. Предназначен е за окачване на въжето (ремъка), 

носещ каросерията. 

За разграничението на навръшниците използваме типологията на Рьоринг. 

При навръшниците на двуколките най-често се среща типът с една отворена кука 

(при 4 коли), след което – типът с две отворени куки (при 3 коли), типът с една 

затворена кука (две коли) и една кола от тип с две затворени куки. Изображенията 
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са: в геометричен стил (6 коли), на орли, на грифони, човешка длан и на лебеди. 

Навръшници с изображения на орли, с куки, оформени като змии, както и на 

човешка длан, са характерни единствено за Тракия.  

Каросерията на меко окачване не се свързва директно с шасито, а се държи 

на въжета/ремъци от навръшниците. Въжетата/ремъците се прокарват през 

свободно движещите се халки на носещите каросерията железни шини. Задната 

част на каросерията лежи на железните шини. Има два вида шини – такива, 

обхващащи цялата каросерия и къси, равномерно разположени по дългите страни 

на каросерията. Дългите шини дават широчината на дъното на каросерията. Средно 

дължината на шините е около 90 см.  

Проблем е дължината на пода на каросерията. Дължината на страничните 

парапети не може да се използва за определяне на този размер, защото те не са 

достигали до предния край на каросерията. Известна представа за дължината на 

пода на каросерията се получава от разстоянието между задния парапет и градника, 

който е минавал през пода, за да го свърже с ока. Това разстояние при двуколките е 

1 м. Тъй като очевидно градникът не е пробивал пода на каросерията в самата му 

предна периферия, то подът е продължавал още напред. Като се изчисли колко 

напред е възможно да продължава хоризонталният под, имайки предвид наклона на 

ока при дадена средна височина на конете, се получава още около 0.20 м. 

Следователно, дължината на пода на каросерията не е надхвърляла приблизително 

1.20 м.  

Самата каросерия е на меко окачване, което осигурява сравнително 

комфортно пътуване на пътника. Както бе отбелязано, каросерията отпред е 

застопорена към ока с железния градник. В задната част се издига невисок 

парапет/канати. 

Последните разкопки на двуколки недвусмислено показаха, че двуколките 

на меко и твърдо окачване са отворени отпред и имат седалки отзад. Това 

проличава от намерените на място конструктивни части на каросерията. 

Следователно, колата е затворена отзад и отстрани, отворена отпред, т.е. липсва 
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преден щит.. В пространството, затворено от парапетите, е изградена седалката. 

Дължината й се определя от намерените два реда железни гвоздеи при задната част 

на каросерията и по средата между страничните парапети. Гърбът и облегалките на 

седалките в повечето случаи са оформени от дъговидни пръчки. Облегалката на 

седалката вероятно е била плетена от нетраен материал и вероятно са били 

облечени в кожа. 

При някои двуколки има украса от ажурни бронзови апликации. Те са с 

кръгла форма, като във вътрешността на апликацията са разположени симетрично 

опростени волути.  

Бронзови ажурни апликации се срещат като украса предимно при двуколки 

и четириколки на меко окачване. Разположени са на гърба на каросерията в 

комбинация по три, като някога средната е с най-голям размер. Освен ажурните 

апликации украсата на разглежданите коли е представена от бронзов обков, 

състоящ се от бронзова ламарина и декоративни кабари. По-редки са украсите от 

фигурален бронз по двуколките.  

По различните конструктивни решения на изработване на осите и 

върхуосията разграничаваме 3 типа коли. 

1.1.1. Двуколки на меко окачване – тип 1.  

Това са двуколките с изцяло или частично обковани с метален обков 

дървени ос и върхуосие. Този обков е характерен и при четириколките с меко 

окачване. Обхваща върхуосието и част от оста и заздравява дървеното върхуосие. В 

горната хоризонтална част на обкова има масивен клин. Двуколки от този тип са 

известни от 7 обекта. Извън пределите на Тракия този тип двуколка на меко 

окачване не е известна.  

Формата и размерите на дървената част на оста се определят от металния 

обков, който я подсилва. Няма данни за дървената част в основата на оста. Колко и 

по какъв начин са разположени гредите можем само да предполагаме. За 

свързването на дървената ос с ока може да съдим от единствената метална част, 
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която се намира при двуколките – железен нит, който свързва дървените лисици 

към ока. Той се намира от 50 до 60 см пред ока. Мястото на минаване на дървените 

лисици през оста се маркира от железните шишове, излизащи от хоризонталната 

част на железния обков.  

Седалката и облегалките се оформят от железни сърповидни пръчки. 

Задните ъгли на седалката са обковани с бронзови пластини.  

Върху сигурно определените двуколки от този тип няма известни отделни 

украси.  

1.1.2. Двуколки на меко окачване – тип 2.  

При този тип двуколки върхуосието е изцяло от желязо и е директно 

свързано с навръшника. В Тракия са познати само две двуколки от този тип. Този 

тип двуколки са по-разпространени в Панония, където са известни 5 коли. Кола от 

този тип е позната и от Мизия.  

Върхуосието стъпва с хоризонталната си част върху дървената ос. Шипът 

на върхуосието се забива в дървената ос и в долната и част е нитован. В 

хоризонталната част над оста допълнително се укрепва с един железен гвоздей. 

Дървената ос и свързването й с ока е като на 1 тип двуколки. Седалките също са 

оформени като двуколките от 1 тип.  

Бронзовите навръшници са директно свързани с желязното върхуосие. 

Излети са директно върху желязното върхуосие. Те са представени от типа на 

навръшниците с една отворена кука и два – от вида на една затворена кука. 

Изображението на навръшнците с една затворена кука е на лъв и млад мъж с 

медальон. Интересно е изображението на навръшника от с. Горица, Бургаско, което 

представлява глава на орел/грифон с кука, оформена като змия, налапала друга 

змия?  

Украсата на този тип двуколки се състои от ажурни апликации. 
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1.1.3. Двуколки на меко окачване – тип 3.  

Тук върхуосието е изградено изцяло от една желязна част. Изключително 

оригинално конструктивно решение е намерено при шасито със сглобяването от 

железни детайли на върхуосията като едно цяло, неразделно и с навръшниците. По 

този начин са избегнати дървените върхуосия и е създадена много стабилна 

олекотена конструкция. Двете върхуосия завършват с навръшници, оформени като 

човешка длан. Освен това самата дървена ос е изцяло цилиндрична. Тази 

конструкция като цяло няма паралели в нито една известна антична кола.  

Захващането на оста с ока е неподвижно и е осъществено посредством 

желязна планка, огъната по средата така, че от тази страна е оформен пръстен, 

който обхваща оста, а двата края са прави и обхващат края на ока. Захващането е 

допълнително укрепено с желязна дъговидна планка. Допълнително е укрепено 

захващането на ока с оста с желязна дъговидна шина. Този вид свързване на оста с 

ока е непознато другаде освен от Тракия. Двуколката е с изцяло желязна 

конструкция на върхуосието и липсват дървените лисици.  

Носещите шини на каросерията от Караново са с дължина 70 см, което 

означава каросерия със значително по-малка ширина. Това показва стремежа към 

изработване и евентуално – конкретна поръчка за елегантна едноместна кола.  

От двуколките на меко окачване този тип е най-богато украсен. Над богато 

инкрустирана плоча е бил поставен бронзов бюст на Херакъл – в средата и 

бронзови глави на горгоната Медуза от двете му страни.  

1.1.4. Двуколки на меко окачване – неизяснен тип.  

Осем двуколки на меко окачване не могат да се определят като тип, поради 

липсата на определени конструктивни елементи. Причина за това е изваждането им 

от иманяри, при изкопни дейности или недостатъчна информация при 

публикуването им. За определянето на тези коли като двуколки на меко окачване 

важна роля играят навръшниците или носещите шини на каросерията.  
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1.2. Двуколки на твърдо окачване  

Известни са много по-малко от двуколките на меко окачване. Малкото 

известни двуколки на твърдо окачване са локализирани в Старозагорското поле и 

средното течение на р. Тунджа. Извадени при иманярски набези са от 6 обекта. 

Единствените, извадени при археологически разкопки, са двуколките от с. 

Пастуша, Пловдивско и м. Тригълника, Нова Загора. 

Много по-малко са откритите метални части на двуколките с твърдо 

окачване. Това естествено затруднява реконструкцията им. Железните шини и 

главинни пръстени на колелата повтарят размерите като при двуколките на меко 

окачване. Двуколките на твърдо окачване са по-ниски от тези на меко. Каросерията 

е непосредствено свързана с оста и ока на колата. При някои двуколки на твърдо 

окачване украсата се състои от обков от бронзова ламарина и декоративни 

бронзови кабари. 

По различните конструктивни решения може да разделим двуколките на 

твърдо окачване на два типа. Това са начините на свързване на оста с ока. 

1.2.1. Двуколки на твърдо окачване – тип 1. 

Това са двуколките от м. Триъгълника, Нова Загора и с. Стройно, 

Елховско. Двуколката от м. Триъгълника, намерена чрез археологическо 

проучване, дава възможност за измерване на конструктивните размери и 

изработване на реконструкция. Дървената ос е маркирана с железните наосници и 

два железни шиша. Дължината на оста е като при двуколките на меко окачване. 

Железните шишове са предназначени да укрепят дървените лисици, преминаващи 

през оста. По този начин те фиксират мястото им на преминаване. Две планки с по 

два гвоздея и свободно движеща се халка показват гърба на каросерията и неговата 

дебелина. Откритите 4 бронзови ъглови обкова фиксират точно положението и 

размерите на седалката. Облегалката се разширява във височина, което се вижда в 

железните шини с втулки в краищата. Достига широчина 88 см и дължина 57 см. 

Каросерията е неподвижно свързана и с ока посредством железен градник, подвит 
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отдолу. Височината на парапетите се определя с масивните железни гвоздеи на 30 

см. Те са поставени с главата надолу и в края (в горната част) са снабдени със 

свободно движеща се халка. 

По намерените елементи на място може да се определят размерите на пода 

на каросерията. Тя има дължина 100 см и шир. 66 см. Седалката е маркирана с 4 

бронзови ъглови обкова, които дават размерите й – 45 х 60 см. Облегалката на 

седалката е оформена от железни части, състоящи се от дълга права и две 

дъговидни шини, завършващи в краищата с втулки. 

Няма данни за допълнителна украса на този тип коли. 

1.2.2. Двуколки на твърдо окачване – тип 2.  

За този тип двуколки на твърдо окачване е характерен детайлът, служещ за 

прихващане на оста с ока (процепа). Представлява „Т”- образна планка с прихванат 

към нея с големи гвоздеи ”U”- образен детайл. Два гвоздея са разположени с 

главите откъм Т-образната част и един – с главата откъм дъгообразната част. 

Облегалката на колата е като при двуколки на твърдо окачване 1 тип.  

И тук се срещат бронзови ъглови планки, укрепващи стола на седалката. 

На място са открити и части от бронзови ленти, обковани с бронзови кабари.  

1.2.3. Двуколки на твърдо окачване – неизяснен тип.  

Три от двуколките на твърдо окачване не могат да се определят като тип. 

Това са извадени от иманяри коли или недостатъчно пълно публикувани.  

1.3. Двуколки – неизясна група и тип.  

Две двуколки, извадени от иманяри, не могат да се определят като група и 

тип.  
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2. Реконструкции на четириколки 

При четириколките отново първата реконструкция е на кола от Панония. 

През 1890 г. Гаул прави възстановка на четириколката от Szomodor, като за основа 

използва изображение от релефа от Maria Saal. Реконструкцията е с масивен 

фургон, имитиращ изображението на релефа. Следващата е първата реконструкция 

на най-реконструираната и тиражирана четириколка от Солун. Реконструкцията е с 

по-дълга предна ос и колела с много по-малък диаметър от задните. След работата 

на Венедиков през 1960 г. реконструкциите на четириколи претърпяват коренна 

промяна. С решаването на проблема с висящата каросерия се появават двете 

основни групи: коли на меко окачване и коли на твърдо окачване.  

Четириколките са най-разпространените коли, откривани в гробни 

комплекси. Известни са 80 сигурно определени четириколки от територията на 

Тракия. Извън пределите на Тракия има 4 коли в Мизия, 11 четириколки в Панония 

и една четириколка от Галия. 

Четирите колела при намерените досега коли са с еднакъв диаметър. Има 

хипотеза за предни колела с по-малък диаметър, но досега няма известен подобен 

случай при намерените четириколки. 

Четириколките имат две оси, свързани посредством стърчигата. Задната ос 

е свързана неподвижно със стърчигата и допълнително укрепена с дървени лисици. 

Предната ос също е снабдена с дървени лисици и допълнително укрепена с 

различен вид скоби. Предната ос е свързана подвижно със стърчигата посредством 

железен градник. Градникът минава през оста и стърчигата и осигурява завиването 

на колата. Свързването на ока с оста по отношение на движението настрани е 

неподвижно, за да може да осъществява управлението на колата. Но същевременно, 

движението нагоре-надолу на ока трябва да бъде подвижно. В направените досега 

реконструкции, в повечето случаи то е неподвижно, което практически е 

невъзможно. Няма начин окът след разпрягането да стърчи нагоре. Или окът трябва 

да бъде свързан неподвижно спрямо оста при хоризонтално движение и подвижно 

– по отношение на вертикално движение. През последните години, бе установено 
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подвижно свързване по отношение вертикалното движение на ока. То е 

осъществено с прекъсване на предните дървени лисици, свързвани с желязна 

пръчка, която осигурява движението на ока надолу-нагоре. Каросерията на 

четириколките има ниски парапети (канати) с удобна седалка в задната част.  

В зависимост от окачването на каросерията към осите, разделяме колите на 

два групи: коли с меко и твърдо окачване. 

В предложените в западната литература реконструкции се среща като 

покритие масивен дървен фургон, но за съществуването на такъв няма данни, 

намерени по археологически път. В последно време се отхвърля тезата за масивния 

фуртон и от унгарските изследователи, които пишат за кожени покривала, 

изпънати на дървена конструкция.  

Украсата на четириколките е съсредоточена в задната част на каросерията. 

С фигурален бронз, ажурни и релефни апликации са украсени гърбът и задната част 

на задната ос. По сглобките на парапетите се среща ъглов обков, украсен с 

бронзови геометрични изображение и по-рядко – със скулптури. По самите перила 

има украса от декоративни бронзови колони и сфери. По ъгловите обкови има 

украса предимно с геометрични изображение и по-рядко със скулптури. Както при 

двуколките и тук се срещат бронзови ленти и декоративни бронзови кабари, с 

които е обкована каросерията. 

2.1. Четириколки на меко окачване 

С реконструкцията на четириколката на меко окачване от с. Шишковци, 

Кюстендилско Венедиков дава нов път във възстановките на античните коли. За 

пръв път навръшниците намират практическото си приложение. По отношение на 

каросерията, той се опира на разработките на Сьор и Ботушарова и от 

сърповидните пръчки изгражда преден щит. Направена е нова реконструкция на 

четириколката от Самодор. Колата вече е на меко окачване, заимствано от 

Венедиков, но отново е запазен фургонът на каросерията. Нов подход има и при 

реконструкцията на четириколката от Вардарската долина. Направена е на меко 
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окачване, но и на нея е изграден масивен фургон. Нови реконструкции на 

четириколки на меко окачване са направени от Юниан Мешеков. Възстановките са 

с щит отпред и отворени отзад. Четириколката на меко окачване от Силистра е 

възстановена отворена отпред, с високи парапети и две масивни седалки. 

Досега са известни 20 четириколки на меко окачване от територията на 

Тракия.. Четириколки на меко окачвани има открити 2 в Мизия и 3 – в Панония.  

При четириколките на меко окачване диаметърът на колелата варира от 90 

до 110 см. Разликата в дървените оси между четириколките на твърдо и меко 

окачване е във формата и височината. Откриваните железни градници са с 

височина от 30 до 40 см. Те са по-къси от градниците на четириколките на твърдо 

окачване поради факта, че не минават през пода на каросерията. При 

четириколките градникът осъществява маневрирането на колата. Минава през 

предната ос и предната част на стърчигата, като от една страна осъществява 

връзката между двете оси посредством стърчигата, а от друга страна – осигурява 

свободното въртене на оста около стърчигата при извършването на завой. 

Всички известни четириколки на меко окачване са с дървени върхуосия, 

укрепени с железен или бронзов обков, като на двуколките на меко окачване 1 тип. 

Представляват четири комплекта масивен обков на върхуосието, които дават 

представа за височината и дебелината на оста и за формата и размерите на 

върхуосието. Състои се от плоски правоъгълни ламарини обковавали дървеното 

върхуосие от три страни. Имат различна форма, съобразена с формата на дървеното 

върхуосие. Срещуположните ламарини са хванати една за друга през дървеното 

върхуосие с железни нитове, освен това са приковавани с железни гвоздеи към 

дървото. На ламарината, покривала върхуосието откъм колата, има голям железен 

клин, приковавал дървените части на оста. Върху обкованите върхуосия са 

поставени навръшниците, които носят каросерията.  

Навръшниците при четириколките в Тракия са разнообразни. Наблюдаваме 

2 коли с навръшници от вида с една отворена кука, оформени като разтворена длан, 

като палецът играе ролята на кука. Има само един случай на навръшник от вида с 
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една затворена кука, оформен като фигура на млад мъж. Един навръшник е от вида 

с две куки на върха, разположени една срещу друга, оформени като птичи глави. 

Известни са два навръшника от типа с две затворени куки. Те са с геометрично 

изображение и изображение на Нике, с куки, оформени като човешки пръсти. При 

навръшниците при четириколките преобладава видът с две отворени куки. Те са с 

геометрично изображение, фигури на младеж или с изображение на Херакъл и с 

куки, оформени като човешки пръсти или изобразяващи лебедови глави. 

Определено преобладават навръшниците с изображение на орел, с куки, оформени 

като кобри или глави на лебед. Навръшниците с образ на орел с куки, изобразяващи 

змии или лебедови глави се срещат единствено на територията на Тракия. През 

последните години навръшници с две отворени куки с изображение на орел и куки, 

оформени като змии се появиха в аукционите по света. 

Широчината на каросериите на четириколките с меко окачване се 

установява лесно. За това допринасят носещи дълги железни шини на каросерията, 

снабдени със свободно движещи се халки. През халките се прокарва въжето 

(ремъкът), свързан с навръшника и носещ каросерията. Когато носещите шини са 

къси, измерването на широчината е невъзможно. Дължината на дългите носещи 

шини варира между 80 и 90 см, което дава широчината на каросерията. Те са по 4 

на каросерия. Когато са къси, броят им е двоен и са 8 на брой. Понякога има 

комбинация между дълги и къси носещи шини.  

При 4 четириколки се наблюдава цялостна конструкция на предните 

носещи шини. Предните две шини са свързани с къса желязна пръчка, на която 

свободно са вкарани железни халки. Това дава възможност при завиване халките да 

се събират от едната страна и да осигуряват хоризонталното положение на 

каросерията. 

Седалките се намират в задната част на каросерията. Имат облегалка отзад 

и двете страни. Конструкцията е оформена по три начина: с цялостна дъговидна 

шина с втулки в двата края и перпендикулярни шини, с дъговидна шина с втулки, 

обхващащи горната част на облегалката или сърповидни пръчки.  
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На някои от четириколките на меко окачване на задните лисици има украса 

от фигурален бронз на дъговидна основа. Такива украси са откривани по 

територията на цялата римска империя като единични находки. Но когато са в 

комплекси с коли, те винаги са откривани при четириколки на меко окачване. 

2.2. Четириколки на твърдо окачване 

Първите реконструкции на четириколки на твърдо окачване са направени 

от Венедиков. Възстановката е с преден щит и масивен стол в задната част на 

каросерията. Скоро след това е направена възстановка на четириколка на твърдо 

окачване от разкопките в м. Трите могили, Стара Загора. Археологическото 

проучване дава възможност за изясняване на мястото на много елементи в 

устройството и украсата на колата. През 1981 г. е направена реконструкция на 

откритата четириколка в Инота, Унгария. Възстановена е товарна кола. Откритите 

дъговидни шини с втулки имат много паралели в Тракия. Намирането им на място 

показва тяхното място в колата – това е арматура, изграждаща седалката и 

облегалката. При наличието на удобна седалка с облегалка не можем да говорим за 

товарна кола. В основни линии реконструкцията от Кьорние, Унгария повтаря тази 

от Инота. Възстановка на няколки четириколки на твърдо окачване прави Мешеков 

през последните години. Възстановките са направени с щит отпред и масивен стол 

отзад. По същия начин е направена и възстановката на четириколка, изложена в 

експозицията на Исторически музей Карнобат.  

Известни със сигурност са 36 четириколки на твърдо окачване в Тракия.  

Четириколките на твърдо окачване са най-често срещаните коли в гробните 

комплекси в Тракия. Извън пределите на Тракия са известни 6 четириколки на 

твърдо окачване в Панония, депозирани в надгробни могили.  

Четириколките на твърдо окачване в Тракия се отличават с големия 

диаметър на шините на колелата, който достига до 125 см. В основни линии 

дървените оси са като при колите с меко окачване. Тук липсват върхуосията и 

каросерията е здраво укрепена към горната дървена гредичка на оста. Градниците 
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на при тези коли са много масивни и най-високи. Те са с височина от 50 до 60 см. 

Те преминават през дъното на каросерията и в долната част на оста са законтрени с 

щифт. По този начин може да се изчисли височината на дървената ос. При 

четириколките на твърдо окачване задължително средата на долната част на оплена 

(горната дървена греда над оста) е обкована с ромбоидна плоча с отвор, 

предназначен за прокарването на градника. Горната част на оста е обкована с 

желязна планка и по рядко – с цяла шина, които поемат триенето при завой между 

каросерията и оста. 

Големите колела предполагат и по дълга каросерия. Тя е масивна и 

изключително добре укрепена. Има случай, когато страните на пода на каросерията 

изцяло са обковани с желязо. В други случаи е укрепена с железен ъглов обков с Т-

образна форма, железни скоби и планки. Наблюдава се нисък парапет, който при 

някои коли е укрепен с декоративни колони. Седалките са по-големи от 

четириколките на меко окачване. В повечето случаи са изградени от цели шини с 

втулки, които изцяло обхващат облегалките на седалката. За укрепването на 

седалките допринасят дъговидните пръчки. В някои случаи те изграждат 

самостоятелно седалката.  

Богато украсена е задната ос и гърбът на седалката. Той е украсяван с 

ажурни апликации, глави на менади, на сатири, на Афродита или театрална маска. 

2.3. Четириколки – неизяснена група. 

Това са коли, извадени от иманяри или при изкопни дейности. От тях са 

попаднали в музеите или има информация за малко елементи, които дават 

представа за колата като четириколка, но не и за по-точно определяне. 

Известни са 26 четириколки от неизяснен вид от територията на Тракия.  

3.1. Коли от неизвестна категория на меко окачване. 

Това са коли, от които до нас са достигнали елементи, показващи мекото 

окачване на колата. Това са: навръшници, носещи шини на каросерията – единични 
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екземпляри, но по тях не може да се определи категорията кола – двуколка или 

четириколка. Известни са 13 коли на меко окачване от обекти. 

3.2. Коли от неизвестна категория, група и тип. 

Това са коли, повечето унищожени от иманяри и малко – при изкопни 

дейности. Единствената информация, която получаваме, е за наличието на кола/и и 

евентуално местоположението на ямата спрямо надгробната могила. До нас е 

стигнала информация за 121 обекта, но вероятно са много повече. 

Ярем 

Впрягането е ставало с дървен ярем, от който се откриват бронзови яремни 

халки и железни части на хамутите. Запазването на следи от дървото на ярема и 

откриването на място разположените по него метални елементи дават възможност 

да се определи формата и размера на ярема. Той е с дължина от 90 до 105 см, 

измерено при четириколки на твърдо окачване. Относно формата на ярема са 

регистрирани две форми. Едната е с две оформени дъги на ярема над вратовете на 

конете. Дъгите са между двете яремни халки като височината им е 5 см. Другата 

форма е с три извивки на ярема, като третата е разположена по средата на ярема.  

Управлението на впряга се е осъществявало посредством 4 яремни халки, 

през които минават поводите. Яремните халки са винаги бронзови и 

задължителният минимален брой е 4 на ярем, но се срещат и повече яремни халки 

на един ярем. Те се различават се по форма и украса. Повторяемостта на даден вид 

яремни халки при двуколките на твърдо окачване насочват към производствен 

център в районна на Средна Тунджа.  

Понякога краят на яремите завършва с бронзови накрайници, оформени 

геометрично или с фигури на лъв, глиган, козел и др. Често вместо описаните 

накрайници се срещат също така наречените бронзови разпределители?. Всички са 

еднакви като форма и евентуално като предназначение. Някои са без украса, други 

с антропоморфна украса. Но най-често срещани са тези с украса от скулптури на 

две противоположно разположени пантери (рядко лъвове). В центъра на ярема на 
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мястото на централната халка се среща и бронзово умбо с геометрична, зооморфна 

или антропоморфна украса. 

Дървените яреми са украсени самостоятелно с фигури на гладиатори, 

Херакъл, Дионисий с пантери, Ерос яхнал симбиоза от предна част на пантера и 

задна част на делфин, лебеди и пантери.  

На долната част на яремните халки или захванати директно за дървения 

ярем са ремъците, които държат железните полухамути. Познати са три вида 

железни полухамута. Първият вид представлява желязна пръчка с кръгло сечение, 

сложно огъната и двата края – съединени. Формата, образувана от пръчките по 

средата е стеснена и разширена в двата края. В разширените краища е обратно 

огъната. Полухамутът е извит дъговидно. Този тип полухамути са известни и в 

Галия. Вторият вид представлява желязна пръчка, извита като дъга, с кръгло 

сечение, удебелена по средата и в краищата изтъняваща. Двата края са раздвоени и 

образуват по две куки. Полухамути от този тип се срещат по-рядко в Тракия и 

сравнително повече в Галия и Панония. Третият вид представлява желязна пръчка, 

извита като дъга, с кръгло сечение, удебелена по средата и в краищата изтъняваща. 

Двата края са сплеснати във форма на кръг или правоъгълник, с пробити два 

отвора. Те се срещат много рядко и са познати единствено от територията на 

Тракия. 

Впрегатните коне 

Античните автори, както и по-голяма част от изображенията на впрягове в 

римската епоха показват, че мулетата са изключително често използвани като 

впрегатни за колите. Но от проучените досега коли в Тракия впрягът е единствено 

от коне. Изследването на конските скелети установява стройната структура и 

размери на расови коне – коне за бърз алюр и явно следствие на дълъг подбор и 

специални грижи. Подобна е ситуацията и в Панония, където положените коне са 

малки по размер и добре развити. Във всички намерени коли са впрегнати два коня 

или по вида на впряга – колата представлява бига.  
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2.2. Украса на колите. 

Характерна е богатата украса на колите, намерени в Тракия, което показва 

усета на тракиеца към красота. Всички части са изработени с голямо майсторство. 

Железните части са ковани и оформени естетично като геометричен или растителен 

елемент. Много от функционалните елементи от колите са изработени от 

фигурален бронз. Изобилстват украси от бронзови (много често посребрени) 

апликации и скулптури по колите. За съжаление, точно елементите от украсата на 

колите са един от основните обекти на интерес от страна на иманярите, което води 

до тяхната загуба за реконструкцията на античната кола. 

Навръшниците на колите имат преди всичко утилитарна функция – да 

носят каросерията на колата. Но поради факта, че те са най-високото и видно място 

на колата, винаги са изработвани като представителни фигури. Репертоарът им е 

разнообразен.  

За украсата на колите са използвани сюжети и персонажи от митологията, 

религията, растителния и животински свят, геометрични елементи. Статуетки на 

дъговидна основа са украсявали задните части на задните лисици при 

четириколките на меко окачване. В по-голямата си част статуетките са 

изображение на пантера. Поединично са представени фигури на полулегнал 

младеж (бог)?, Хермес, Херакъл. Срещат се фигури на кентавър, паднал воин, 

поразена амазонка. От тази група няма известни украси извън територията на 

Тракия.  

При всички категории коли се среща ъглов обков, понякога украсен с 

бюстове на млада жена или мъж (избражения на богове?), Пан, Силен, Херакъл и 

на змиеног мъж. Понякога са украсени със статуетки на Херакъл, Аполон, младеж 

или млада жена. Отново при четириколките се срещат бюстове върху херми или 

пред тях. Те са разположени по две в задната част на задната ос.  

В два случая при двуколки и четириколка на меко окачване са открити 

статуарни групи с основна фигура на Дионис. В едната група е представен с 
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пантера, а в другата – с фигурите на Пан и сатир. Подобна статуарна група с 

Венера и други е известна от Поляница. 

Върху гърба на облегалката на всички категории коли много често се 

среща украса от комбинация на три апликации. Обикновено средната е с най-голям 

размер. Малка част от апликациите са кръгли, без или със семпла украса. Най-

разпространени са ажурни бронзови апликации. Освен на територията на Тракия 

ажурни апликации се срещат при четири коли в Мизия и четири коли от Панония. 

По-популярни са апликациите с изображения или представляващи бюстове или 

глави. Най-рядко в Тракия се срещат изображенията или релефите върху медальон. 

Познати са 6 такива украси, като на три е изображението на глава на Медуза. 

Подобни са познати от Панония и от Галия. Най-разпространени са главите и 

бюстовете като украса на колите. Популярни са образите на Дионис и Херакъл. 

Следващият, по-разпространен образ е на вакханка който се среща на 4 коли. По на 

три коли виждаме изображението на Атина или сатир. По на две коли се среща 

изображението на Медуза или Артемида. Много са апликациите с изображение на 

млада жена или младеж и на единични бюстове на Пан, Силен, Ерос и др. Най-

впечатляваща е декорираната плоча, поставена на гърба на облегалката на 

двуколката от с. Караново, Новозагорско. Това е желязна плоча, плътно и богато 

украсена чрез инкрустиране на месинг и мед в желязната основа.  

На върха на ока на кола от с. Кортен, Новозагорско е поставена пантера в 

момент на скок със зинала уста. Изображенията на пантери са често срещани като 

украса на античните коли.  

Почти всички изследователи са единодушни за преобладаването на 

бакхическият характер при украсата на колите. Една част приемат, че същността на 

култа към Дионис се изразява в спасителната представа за възкресението. Според 

други – репертоарът на украсата на колите произхожда от Дионисиевите 

религиозни празници. Но най-вероятно е предположението за един улитарен 

характер на украсата на разглежданите коли. 
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3. Елементи на обреда полагане на коли в гробни комплекси. 

Ритуалът полагане на коли към гробове на тракийската аристокрация 

получава най-голямо разпространение през римската епоха. Той се среща и в някои 

други райони на Римската империя като Панония, Галия и Мизия, но най-масово и 

продължително се прилага в Тракия. 

На самия обред не е обръщано внимание или в най-добрия случай е 

отразен вторично. Една от причините за това определено незаслужено отношение 

са малкото, разкопани по археологически път комплекси. Въпреки малкото 

комплекси с коли и недостатъчните им проучвания сравнително по-голямо 

внимание на обреда обръщат западните и най-вече унгарските изследователи. 

Макар че броят на тези комплекси в България превишава многократно всички 

останали, то в публикациите елементите на обреда са представени частично и 

непълно. 

Изследователите още при първите проучвания свързват комплексите с 

надгробна могила и отбелязват разглобяването на колата преди полагането й в 

ямата. Отразено е поставянето на яздитен кон с неговата по-богата сбруя освен 

впрегатните коне. В публикациите коректно са описани и намерените предмети 

извън контекста на частите на колата – съдове, оръжия, мебели и др.  

 

3.1. Местополагане. 

Коли от римската епоха се откриват в пространството край надгробните 

могили и рядко – в самите насипи или под тях. Те несъмнено са заровени във 

връзка със съответните могилни погребения на тракийски аристократи. Това е 

видно от мястото на тяхното намиране – от периферията на могилата до 20 м 

разстояние. Изключително рядко в Тракия колите се намират в или под могилния 

насип, докато в Панония те се откриват единствено под могилния насип.  
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В повечето случаи ямите са разположени предимно на югоизток, юг и 

югозапад от могилата, по-рядко – на запад и в единични случаи на североизток и  

северозапад, но никога на север.  

За това, че са свързани с погребания в могилата, показва и наборът на 

предмети, сложени в комплексите с коли. Това са предмети, които обикновено се 

откриват в ямата с положения мъртвец. Когато имаме и комплекси с коли, част от 

предметите се откриват в тях. Рядко, но се откриват и елементи от колите, сложени 

в гроба, така например – намерените в гроба на покойника демонтирани бронзови 

навръшници от колата, положена извън могилния насип. Това недвусмислено 

свързва комплекса с кола с гроба. При проучване на цялостния комплекс на кола 

свързана с гроб, винаги ритуалът е кремация на място. 

Колите в повечето случаи са полагани отделно от гроба, в който е погребан 

аристократът. Понякога яздитните коне с част от предметите са сложени в отделна 

от тази на колата яма.  

Полагането на колата/колите, впрегатните и яздитните коне е извършвано в 

предварително изкопани яма/ями. Изключения са случаите, където ритуалът е 

извършен без да са копани ями. Размерът на ямата е съобразен с броя на колите и 

на конете. В повечето случаи изкопаните ями са с правоъгълна форма и различни 

размери. При комплексите с една поставена кола ямите са с размери: ширина от 

1.50 до 4 м (средно 2,34 м) и дължина от 2 до 5 м (средно 3.70 м). Ямите с две и 

повече поставени коли са с размери: ширина от 2.80 до 11 м (средно 4.70 м) и 

дължина от 6 до 12 м (средно 8 м). Откриват се, изкопани на дълбочина от нивото 

на съвременният терен от 0.50 до 2.20 м, като най-често се срещат от 1 до 1.50 м 

(средно 1,20 м). Ямите са ориентирани по надлъжната си ос на всички посоки, но в 

повечето случаи преобладава ориентацията север-юг. В повечето ями късата страна 

или единият ъгъл са оформени полегато (на шкарп) за по-лесното вкарване на 

колата/колите и конете. 

При някои ями се откриват отделни или групи от ломени камъни, 

строителна керамика без конструктивна връзка и в един случай – и зид на кална 
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спойка. Те се откриват върху частите на конете и колите и подсказват 

възможността за наличие на нетрайно (дървено) покритие, което е 

засвидетелствано в Панония. 

В повечето случаи в една яма е положена по една кола (207 комплекса), по-

рядко – две (12 комплекса). Известен е един случай, когато в една яма са открити 

пет коли. Най-често е полагана четириколка (76 комплекса) и по-рядко – двуколка 

(27 комплекса). Когато са поставяни две коли, обикновено са двуколка и 

четириколка (12 комплекса).  

Налага се изводът, че когато в една яма се поставят повече от една кола, 

винаги присъстват четириколка и двуколка. 

Край един могилен насип се открива понякога повече от един комплекс, 

достигащи до 5 ями с коли, които могат да се отнесат към един могилен насип. Тук 

стои въпросът дали всяка яма с кола/коли е свързана с отделен гроб или към един 

гроб принадлежат повече ями с коли. За съжаление са много малко проучените 

изцяло могилни насипи и принадлежащите им комплекси с коли, за да могат да се 

направят точни изводи.  

Когато има комплекс с една кола, наблюдаваме вкарване на колата заедно с 

впрегатните коне и яздитния кон (освен в случаите, когато яздитният/те кон/е са 

положени в отделна яма).  

Колите, откривани в гробните комплекси, винаги са демонтирани. Винаги 

колелата са сваляни от осите и поставяни хоризонтално или подпирани на стените 

на ямата за освобождаване на място. Обикновено откриваме елементите от колата 

над скелетите на конете. Това показва реда на дейностите. Първо се умъртвяват 

конете и после се разглобяват колите. Много пъти липсват основни части от колите 

(крайосници, полухамути и др.). Липса на някои конструктивни елементи е 

известна и от Панония. 

При комплексите с повече от една кола се наблюдава различна ситуация. 

Там са вкарвани първоначално конете, които след убиването са изтегляни до 
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стените на ямата, като често са полагани един върху друг с цел – освобождаване 

пространство в ямата. Колите са вкарвани на централното, опразнено от убитите 

коне пространство, където са и демонтирани.  

 

3.2. Възлияния и жертвоприношения. 

По време на поставянето на колите са извършвани ритуали, за което съдим 

от намирането на цели и фрагментирани съдове и животински кости. Предимно се 

откриват разпръснати из ямите, под частите от колите и никога – под скелетите на 

конете. Това показва, че възлиянията се извършвали преди демонтирането на 

колите. Едни от най-често намираните съдове са стъклени призматични бутилки. 

Освен стъклените бутилки, други съдове за течности се откриват по-рядко и 

единично – керамични стомни и малки бронзови амфори. След извършване на 

възлиянията съдовете са натрошавани и разпръсвани. В някои ями не са открити 

съдове, което не изключва извършването на възлияния.  

От откритите животински кости (със следи от термична обработка) 

констатираме извършването на жертвоприношение. Намерените останки от 

жертвени животни са единични кости или части от скелет (младо прасе, глиган, 

куче, говедо, овца, елен лопатар). Много често костите се откриват върху вече 

натрупан насип в ямата над колите и конете. Това показва извършването на 

жертвоприношение по време на насипване на ямата като един последен етап на 

ритуала. В един от малкото случаи с кремиране на кола е намерено овъглено жито. 

Извършената кремация е дала възможност за запазването на житото, което ни 

навежда на мисълта за поставянето на зърнени храни като дар и другаде. 

 

3.3. Ритуалното умъртвяване на колите и предметите. 

Чупене и деформиране на елементи от колата е познато от България  и 

Панония, както и сравнително рядкото кремиране на колите и конете. Някои автори 
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приемат счупването в резултат на претърпяна злополука и/или продължителна 

употреба преди заравянето. Но ясните следи от удари с остър предмет (меч или 

брадва) върху някои елементи при всички коли, открити при археологически 

разкопки, показват, че тези дейности са извършвани по време на заравянето. 

Същите насичания наблюдаваме и при някои от предметите, сложени в 

комплексите на колите. На много места има натрошени стъклени и керамични 

съдове. Деформации и прерязване има и при метални съдове, оръжия, железни 

сгъваеми столчета. Открити са огънати мечове и насечено желязно сгъваемо 

столче.  

Счупването и деформацията на елементи от колата и други предмети 

представлява едно ритуално “умъртвяване” на колата и съпровождащите я вещи, 

което цели по-лесното преминаване на мъртвеца в отвъдния свят. Кремацията на 

колите замества счупването. Възможно е и да са извършвани за обезсмислянето на 

евентуални опити на злосторници да я използват в бъдеще по предназначение,но 

това е малко вероятно, защото много от елементите на колата и предметите се 

намират в отлично състояние.  

 

3.4. Яздитния кон и куче. 

Още при първите проучвания на комплекси с погребване на коли, се 

обръща внимание на поставянето на яздитен кон освен впрегатните. Те обикновено 

се срещат по един в комплексите с коли. В някои случаи се срещат и повече 

яздитни коне. Понякога яздитните коне са полагани в отделни ями.  

Яздитните коне са винаги с богато украсена сбруя. Някои от сбруите имат 

на юздите странични масивни бронзови ажурни плочи. В други случаи е украсен с 

бронзови дребни апликации с разнообразна форма. В няколко случая юздите са от 

т.н. "юзда на лостове". Характерни за яздитните коне са бронзовите начелници. 

При яздитните коне често се открива оръжие: меч, копия, секира, умбо/щит. 
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Представителната сбруя и оръжието при тези коне показват личния яздитен кон на 

починалия тракийски аристократ.  

Често в ямите се намират допълнително сложени сбруи, юзди и поводи. 

Намирането само на поводи при черепа на кон показва наличието на допълнителен, 

резервен кон. 

Много често освен яздитния/яздитните коне в комплексите с коли се 

открива и скелет на куче в анатомичен ред. Според палеозоологическите 

изследвания скелетите са на едри кучета, вероятно ловни. Откриването на кучета е 

засвидетелствано и в 3 комплекса с коли в Панония. Обикновено скелетите на 

кучета се откриват при колите, докато яздитните коне са в отделна яма. Само в 

един комплекс в отделна яма заедно със скелетите на два яздитни коня се открива и 

скелет на куче. 

Яздитния кон и кучето придружават покойника в пътя към отвъдното – 

едно доказателство за значимата роля, която са играли в живота на тракийския 

аристократ – воин и ловец преди всичко.  

 

3.5. Находки в контекста на колесниците. 

В ямите понякога се откриват и други материали освен тези, свързани с 

колите и управлението на впряга.  

В погребалните комплекси с коли в Тракия често присъстват и железни 

сгъваеми столчета. Тази практика се среща и при колите в Панония и Галия. 

Нееднократното откриване на сгъваеми железни столчета води до различни 

хипотези относно връзката на стола с колата, около които се водят редица 

дискусии. Сгъваемите столове са били широко използвани като практична, 

преносима мебел, а също и заради универсалното им използване. Но полагането им 

в комплексите с коли определено показва висок статус. Дори и на полето 
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изваждането на стола и сядането върху него поставят разграничение между 

собственика и хората, работещи навън.  

Освен сгъваеми железни столове се открива и друга мебел. В Стара Загора 

са открити следи от дървена маса с кръгла форма, определена по наредените 

стъклени бутилки и железните гвоздеи под тях. В комплекси с коли в Панония са 

открити две сгъваеми маси с бронзови крака и с кръгла форма на плота. Срещат се 

метални части от дървени сандъчета. 

Най-голям е броят на съдовете – метални, керамични и стъклени, 

откривани в контекста на колите. За съжаление те невинаги (понякога поради 

фрагментираното си състояние) попадат в публикациите. Известни са съдове от 17 

обекта. Преобладават стъклените бутилки. Призматичните стъклени бутилки имат 

сравнително точна датировка и са характерни за периода от І до началото на ІІІ в.  

От керамичните съдове най-често срещани са керамичните стомни, 

разпространени в Тракия в широки хронологически граници през римската епоха. 

Трапезни червенолакови съдове са познати единствено от 2 комплекса. Интерес 

представляват останалите намерени съдове, които са представени от 2 мортария и 

лутерий. Сравнително повече са неопределените фрагменти от керамични съдове.  

Не е малък броят и на откритите бронзови съдове в контекста на колите. В 

3 обекта са откритите бронзови амфори. Същият брой е на намерените бронзови 

кани и ойнохоета. Прави впечатление големият брой намерени само дръжки от 

кани/ойнохоета/амфори. Открити са и четири бронзови легена и една бронзова 

патера. В багажника на колата край с. Борисово, Елховско са открити бронзови 

цедка, черпак и тиган. Аналогични черпак и цедка като част от винен комплект са 

известни от комплекс в Панония.  

Сравнително голям е броят на откритите комплекти бронзови и железни 

стригили. Стригилите от Трите могили, Стара Загора са в комплект с интересен съд 

за масло, богато украсен с релефни сцени на подвизите на Херакъл.  
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Откриваните съдове може да разгледаме според тяхното предназначение. 

Определено, една част се отнасят към тоалета и хигиената. Това са: стригилите, 

съдовете за масло, легените, каните, ойнохоетата и патерите.  

Останалите съдове са за съхранение на течности, за готвене и трапезни. 

Керамичните стомни и стъклени бутилки са предназначени за пренасяне и 

съхраняване на течности (най-вероятно вино). Останалите съдове са трапезни – 

паници и чаши.  

Откритите находки в контекста на колите са част от предметите, 

предназначени да съпроводят покойника отвъд. В повечето случаи те се откриват в 

самите гробове, но определено са свързани и с колите. Те са предназначени за 

удобството на пътника. Това са общо принадлежности, свързани с краткотрайно 

или по-дълго пътуване. Принадлежности за тоалета и хранене.  

Освен принадлежности за тоалет и хранене, при проучването често се 

открива оръжие, като мечове, копия и щитове. Прави впечатление повторяемостта 

на слаганите оръжие – щит, меч и копия, повечето откривани при яздитния кон. 

Най-често се среща умбото при яздитните коне. Оръжието принадлежи на военната 

екипировка на покойника, както и допълнителна екипировка за лов. Оръжията са 

свързани с яздитния/яздитните коне и кучето. За траките единствените достойни 

занимания са били войната и ловът. Тракът-аристократ в изображенията често е 

изобразяван на лов. Оръжието, яздитният кон с богато украсена сбруя и кучето 

представят високото социално положение на покойника. 

По някои предмети личи, че са ползвани дълго време и им липсват части. 

Това са вещи, които са служили на покойника в живота му и са сложени да му 

служат и в смъртта.  

Откриваните находки в контекста на колите са част от предметите, 

предназначени да съпроводят покойника отвъд. В повечето случаи те се откриват в 

самите гробове, но определено са свързани и с колите.  
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4. Етническа и социална принадлежност на погребаните с комплекси с 

коли. 

Много преди да влязат в контакт с римляните траките са използвали колите 

в стопанската си дейност, при пътуване, състезания и военни действия. Това 

определя направата на различни видове коли, според предназначението. 

Естествено, през времето всички технически новости се добавяли в производството 

на колите.  

Относно предназначението на откритите коли край богати гробове има 

различни тези. Колите са специално изработвани като катафалка за превозването на 

покойника; произведени специално и единствено за извършването на погребението 

или са използвани в ежедневието. Възниква въпросът доколко положените коли са 

участвали в погребалния процес като катафалка. Износеността на някои части 

доказва употребата на колата в реалния живот и показва, че тя не е изработена 

специално за погребалния обред. Същите наблюдения и изводи са направени и при 

намерените в Панония коли. Налага се мнението за коли, използвани в ежедневието 

и предназначени да бъдат ползвани и в отвъдния живот от техния собственик. 

Полагането на коли край гробове на тракийски аристократи намира 

паралели с откритите коли в Панония, които на брой са много по-малко от тези в 

Тракия. Много от ритуалите и находките в контекста на колите са аналогични. И 

двете области влизат в състава на Римската империя по мирен път приблизително 

по едно и също време (Панония – 4-тото и 5-тото десетилетие на І век, Тракия – 45 

година). Това дава възможност на местната аристокрация да запази своето 

икономическо и донякъде политическо влияние.  

Във връзка с проблема с географската (племенна, народностна) 

приемственост на обреда, някои изследователи го свързват с келтските гробни 

обичаи. Това е схващане, разпространено в западната литература. Другото мнение е 

на Венедиков, който говори за тракийския произход на ритуала. Без съмнение, 

погребалните комплекси с коли се свързват с местния елит.  
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Траките вярвали в по-добрия живот след смъртта, затова са били 

придружавани от всички необходими вещи от реалния живот. Гробните дарове 

зависят от статуса на покойника и възможностите на неговата фамилия. 

Богатството на тракийските фамилии, чиито членове са погребани в гробовете, 

свързани с полагането на кола, проличава от пищното погребение, от изобилието 

на богати и оригинални дарове. На тракийския аристократ – воин и ловец преди 

всичко са му били необходими оръжията – мечове, ками, копия и щит. Той е бил 

образован, водел кореспонденция, което доказват намерените в гробовете скъпи 

луксозни мастилници. Вещите за лична хигиена са част от гробните дарове. 

Задължително са прибавяни и трапезни съдове за богатите пиршества, изработени 

от бронз, керамика и стъкло.  

Комплексите с положени коли край гробове са принадлежали на елита на 

тракийския етнос. Скъпо струващото издигане на могилния насип, луксозните 

вещи, конете и самите коли с изящни украси показват възможностите на 

починалия. Тези луксозни предмети, от които се е ползвал покойникът, показват 

лукса, сред който е живял приживе. За това, че те са използвани, а не специално 

приготвени за погребалната церемония, показва износването на частите и 

виждащите се поправки.  

Богатството на намерените гробове в Панония довежда изследователите до 

извода, че това се дължи на възприемането на римския луксозен начин на живот от 

местните келтски племена. Такова твърдение не може да се допусне за одриско-

сапейската аристокрация, която е свикнала с определен луксозен начин на живот 

много преди контактите с Рим. Откритите вещи от богати гробове от предримската 

епоха и намерените съкровища показват убедително бита на тракийската 

аристокрация и преди контактите с Римската република/империя. 

Гробовете с коли са демонстрация на починалия (фамилията) на богатство, 

на власт, на престиж. Притежаването на яздитен кон и впряг с кола, предназначена 

за пътуване, е признак на богатство и просперитет и полагането им в гроба показва 

позицията на починалия в обществото. В тези погребения са вложени огромни 
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средства – вдигане на могилен насип, полагане на богати дарове, пиршества, 

извършване на възлияние и жертвоприношение. Намирането на комплекти оръжие 

във всички свързани мъжки гробове с комплекси с коли определено е свързано с 

конника-воин, с тракийската конница, участвала във воините като съюзник 

предимно на Рим. 

 

5. Заключение 

Първите направени датировки относно обреда на полагане на коли са за 

периода края на І – началото на ІІ в. Венедиков, опирайки се на открити в могилата 

монети на Константин Велики определя ІІІ-ІV в като времето за съществуване на 

този обред. 

Последните изследвания в Унгария поставят началото на комплексите с 

коли в Панония в първото десетилетие на втори век, а края – през първата половина 

на трети век.  

За начална дата на масовото полагане на коли като част от ритуала на 

тракийската аристокрация се очертава средата на І в (най-ранно датираната кола е 

четириколката от Източната могила, с. Караново, Новозагорско точно датирана с 

находки от гроба. През посочения период (средата на І – ІІ в.) в Тракия са познати 

богатите и пищни могилни гробове, с които е логично да свържем и гробовете на 

коли и коне. Погребенията са извършени чрез трупоизгаряне и гробните 

съоръжения са предимно сводести гробове, изградени от тухли. Характерен е 

изключително богатият инвентар. Като крайна дата на масовото разпространение 

на обреда може да поставим втората половина на ІІ в. Вероятно може да има и 

изключения през ІІІ в, но досега няма точно датирани комплекси. По-късно 

гробовете са много по-бедни и семпли по инвентар и трудно можем да си 

представим връзката им с погребването на коли.  

Откритите коли в Тракия са луксозни, предназначени за пътуване на 

заможния си собственик на къси и дълги разстояния, осигурявайки му всички 
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удобства. Освен това колата с украсата трябва да показва и статута на собственика 

си. Поставените коли край гробовете на тракийски аристократи са пътнически, 

често – богато украсени луксозни коли. Те са винаги със седалка/седалки, 

предназначени за удобно превозване на пътници. Понякога са предназначени 

единствено за един пътник. 

Във всяко населено място е имало коларожелезар, който е извършвал 

определени ремонти и вероятно е правил товарни коли. Колите които се откриват в 

гробните комплекси, са луксозни пътнически коли. Вероятно в по-големите 

населени места е имало работилници за изработка на такива коли. Многообразието 

на вида и изработката на различни елементи (различни видове дърво, кожа, ремъци, 

ковано желязо, лят бронз и др.) посочва специализирани работилници за всеки един 

вид. Те са снабдявали работилниците с готови продукти, от които според 

желанието на клиента се е изработвала колата. За леенето на художествен 

бронз/месинг, предназначен за колите е имало специализирани работилници, които 

са го осигурявали на производителите на коли. Така например, навръшниците от 

вида с две отворени куки с изображение на орел се откриват единствено на 

територията на долините на Тунджа и Марица в Тракия. Центърът за производство 

на този вид трябва да се търси в големите антични градове в този регион. По вида и 

стила на елементите може да се локализира в кои области преобладават дадени 

елементи и да се търси производствения център. Производството на луксозни 

пътнически коли е ставало във всички антични центрове, като много от съставните 

части са идвали в готов вид от специализирани работилници.  

В комплексите, когато имаме повече поставени коли, винаги двуколките са 

по една. Налага се изводът, че това е личната луксозна кола на погребания 

аристократ. 

През периода втора половина на І в. – ІІ в. тракийските аристократи 

притежават добър икономически статус поради сътрудничеството с римската власт 

и запазените земеделски владения. Това им осигурява възможност за пищни 

погребения в големи могили. Наличието на огромен брой надгробни могили в 
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Тракия и досега откритите погребения на коли и коне показва многобройна и 

богата тракийска аристокрация. Тя е използвала различни видове богато украсени 

коли и селекционирани коне за езда и впрягане. 
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Научни приноси 

 

Обединени са данните от всички източници за комплексите с коли, 

систематизирани в подробен каталог с 246 каталожни номера. 

Изследвани и анализирани са всички конструктивни части на колите и е 

локализирано тяхното място в реконструкциите. Събрани са всички елементи на 

колата в подробен каталог.  

За пръв път в научната литература са класифицирани типове антични коли, 

въз основа на теренни ситуации, конструктивни и декоративни елементи. 

Направени са възстановки на всички категории, групи и типове коли.  

Принос към изследването на погребалния обред на тракийските 

аристократи в първите векове от новата ера са анализът и обобщението на всички 

известни елементи на ритуала полагане на кола, независимо от начина на намиране. 
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