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Изглед от музейната експозиция “История на кот-
вата": зала "Черно море и Странджа в европейската 
картография"

„Кръглите маси“ на Сдружение „Черноморска Странджа“
като част от неговата научно-изследователска програма

инж. Петър Кънев – председател на Сдружение „Черноморска Странджа“
Round Tables of Black-sea Strandzha Association

As part of its research program
Eng. Petar Kanev – Chairman of Black-sea Strandzha Association

Ключови думи: Сдружение „Черноморска Странджа“, Ахтопол, изследователска програма,
ОК „История на котвата“

Още в първата година на своето осно-
ваване Сдружение „Черноморска Стран-
джа” откри през 2012 г. музейната екс-
позиция ОК „История на котвата“ в град 
Ахтопол и проведе своята първа „Кръг-
ла маса“ в хотелски комплекс „Невен”. 
Тя беше на тема „Странджанското край-
брежие между Маслен нос и Резово – пробле-
ми на историята, културата и туризма“. 
В нея и в следващите вече 14 взеха учас-
тие най-различни специалисти, учени, 
държавни ръководители, представители 
на Общинските ръководства на област 
Бургас, директори на музеи, учители, 
общественици...

По традиция основната тематика вина-
ги беше свързана с ролята на културното 
наследство като стратегически ресурс за 
развитие на туризма в Странджа. Акцен-
тираше се и върху подготовката на про-
ектни предложения, с които да може да 
се кандидатства по Европейските програ-
ми в периода до 2020 г., а дискусиите се 
водеха около проблемите, които възник-
ват в оста културно историческо наслед-
ство – музеи – общини – държава.

Изключителното значение на пробле-
матиката усетих още през 1982 г. чрез ми-
слите и действията на проф. Александър 
Фол, който създаде специална научно-из-
следователска програма за изследване на 
Странджанско-Сакарския край. За нея 
започнах да работя и аз, като бях впечат-
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лен от нейната комплексност и интердис-
циплинарност – мащабните проучвания 
се водеха не само на суша, но и под вода. 
Завърших водолазните курсове и се при-
съединих към екипа на тогавашния „Цен-
тър по морска история и подводна археоло-
гия“ в Созопол (сега „Център по подводна 
археология“). Днес мога да кажа, че тъкмо 
когато от  научните разработки се разбра 
къде, какво и как може да бъде направено, 
тази научно-изследователска програма 
беше пометена в хода на събитията през 
и след 1989 г.

Ето защо основната цел на нашето 
Сдружение е и ще бъде да стимулира, да 
подпомага и – доколкото му стигат сили-
те, да координира научните изследвания 
и проектните предложения за развитие 
на стопанство и култура в Черноморска 
Странджа. Виждам сред основните цели 
на нашите ежегодни пролетни („гергьов-

Инж. Петър Кънев и доц. д-р Бони Петрунова в музей-
ната експозиция “История на котвата"

Инж. Петър Кънев и епископ Агатополски Йеротей в 
музейната експозиция “История на котвата"

Инж. Петър Кънев пред участниците в "Кръгла маса" 
на Сдружение "Черноморска Странджа": конферент-
на зала на хотелски комплекс "Невен"

Д-р Ася Бутева от Министерството на културата 
изнася доклад на "Кръгла маса" на Сдружение "Черно-
морска Странджа"

der Programme CCI No: 2007CB16IPO008, 
Centre for Underwater Archaeology; Eds. Hris-
tina Angelova, Mehmet Özdoğan; Proofreading 
Ali Byrne, Layout Selecta Publishers), а на дру-
гата бяха представени предварителните 
резултатите от дълбоководните проучва-
ния по проeкта Black Sea MAP, които се 
очакват с огромен интерес. Материалите 
и презентациите, които не засягат пряко 

Работен момент от "Кеъгла маса" на Сдружение 
"Черноморска Странджа": конферентна зала на 
хотелски комплекс "Невен"

Д-р Ася Бутевеа от Министреството на културата 
изнмася доклад на "Кеъгла маса" на Сдружение 
"Черноморска Странджа"

ски“) и есенни („паламудени“) Кръгли 
маси и стъпка в посока координация на 
научните изследвания на региона.

От научна гледна точка част от изне-
сените доклади и материали имаха при-
носен характер и през 2017 г. обявихме 
подготовката за издаване на „Черноморска 
Странджа. Том 1. Ахтопол/Агатополис, не-
говата територия и акватория“. Някои от 
изнесените доклади и съобщения меж-
дувременно бяха публикувани в други 
издания, а има и автори, които така и не 
предоставиха своите изследвания. Особен 
интерес представляват и материалите, 
които представи на две от нашите Кръг-
ли маси Центъра по подводна археоло-
гия в Созопол. На едната материалите 
бяха публикувани (International Conference: 
Where are the Sites: Research, Protection and 
Management of Cultural Heritage, 5-8 December 
2013, Аhtopol / Bulgaria-Turkey IPA Cross-Bor-

Черноморска Странджа, ще бъдат пуб-
ликувани в нашата нова версия на сайта 
anchor-bg.com.

Когато вече държите в ръцете си насто-
ящето издание ще прецените най-добре 
какво, как и защо сме направили и пра-
вим ние и нашите съмишленици за про-
учването на един от най-слабо изследва-
ните райони на България.

Chairman of Black-sea Strandzha Asso-
ciation Already in the first year of its foun-
dation - in 2012, Black-sea Strandzha As-
sociation opened in Ahtopol the museum 
exhibition History of Anchor and held its 
first Round Table in Neven hotel complex. 
The main topic was The Strandzha Coast-
line between Maslen Nose Cape and Rezovo 
- problems of history, culture and tourism. 
Various specialists, scholars, men of high po-
litical status, representatives of the munici-
pal administrations of Burgas district, mu-
seum directors and public figures took part 
in the first Round table and then also in the 
next eleven that followed.

Round Tables of Black-sea Strandzha Association.
As part of its research program

Eng. Petar Kanev

Key words: Аhtopol, Black-sea Stranja Association, research program,
museum exhibition History of anchor

Traditionally, the main topic has always 
been related to the role of cultural heritage as 
a strategic resource for tourism development 
in Strandzha. Emphasis was also put on the 
preparation of project proposals to apply for 
funds under the European programs during 
the period ending in 2020, and discussions 
were focused on the problems that arose 
along the axis: cultural and historical heri-
tage - museums - municipalities - state.

As far back as in 1982 I had already real-
ized the great importance of that issue, even 
more after getting to know the ideas and 
actions of Prof. Alexander Fol, who created 
a special research program for study of the 



14 15

Черноморска Странджа. том 1 Ахтопол и неговата територия и акватория

Strandzha-Sakar Region. I also joined the 
work on that program and was impressed 
by its complexity and interdisciplinary ap-
proach – the large-scale surveys were con-
ducted not only on land but also under wa-
ter. I completed the diving courses and joined 
the team of the then Center of Maritime His-
tory and Underwater Archeology in Sozopol 
(now Center of Underwater Archeology). 
Today, I can frankly say that it was exactly 
when the scientific research was about to in-
dicate where, what and how things could be 
done the research program was swept away 
in the course of events in and after 1989.

That is why the main goal of our Associa-
tion is and will be to stimulate, support and, 
as far as possible, to coordinate the research 
and project proposals for development of 
economy and culture in the region of Black-
sea Strandzha. Among the main goals of our 
annual Round Tables – the spring (around 
Saint George’s day) and the autumn one (the 
season of Sarda sarda fish), I could say that 
we made a definite step towards coordina-
tion of the region‘s research works.

From scientific point of view, some of 
the reports and materials presented had 
certain contributive notion and in 2017 we 
announced the preparatory works for pub-

lication of Black-sea Strandzha. Volume 1. 
Ahtopol/Agathopolis, its Territory and Aqua-
tory. In the meantime some of the reports and 
announcements have been published in other 
editions but there were also authors who did 
not provided their research at all. Of partic-
ular interest are the materials that were pre-
sented at two of our Round Tables by the Cen-
ter of Underwater Archeology in Sozopol: the 
materials from one of the Round Tables were 
published (International Conference: 5-8 Decem-
ber 2013, Research, Protection and Management 
of Cultural Heritage, Ahtopol/Bulgaria-Turkey 
IPA Cross-Border Program CCI No: 2007CB16I-
PO008, Center of Underwater Archeology; Eds. 
Hristina Angelova, Mehmet Özdoğan; Proofread-
ing Ali Byrne, Layout Selecta Publishers) and at 
the other Round Table the preliminary results 
of the deep-sea studies under the Black Sea 
MAP project that are expected to be of great 
interest, were presented. The materials and 
presentations that do not directly refer to the 
Black-sea Strandzha will be published on our 
site anchor-bg.com.

Only when you hold the present edition 
in your hands, you will best appreciate what, 
how and why we and our followers have 
done and are still doing for the study of one 
of the least researched regions of Bulgaria.

Историческа информатика на Ахтопол/Аγαϑώπολις
Атанас Орачев

Historical informatics of Ahtopol/Agathopolis
Аtanas Orachev

Ключови думи: Ахтопол, Странджа, база данни, история, археология, палеогеография

Отделните част на изследването бяха до-
кладвани поетапно на различни „Кръгли 
маси“ на Сдружение „Черноморска Стран-
джа“. То е структурирано съгласно из-
искванията на историческата информати-
ка (Орачев 2013), според които най-напред 
трябва да се установява появата и произхо-
да на имената на дадените реалии.

Названия на селището
и крайбрежните микротопоними
в неговото землище
В наличната информационна база дан-

ни се откриват следните изписвания на 
днешния град Ахтопол (с JPS координати 
42°04’ N, 27°57’ E): Ἀγατοπόλεως, Ἀγαϑώ-
πολις, Ἀγατουπόλεως, Ἀγαϑουπόλις, Ага-
тубулис/Agathubulis (с варианти Агасубу-
лис, Ага(с)у-билис, А(г)а(с)убулис, Агабу(с)
улис), Mantopoli, Gatopoli, Gato polli, Catapoll, 
Gattopoli, Gattopoly, Gatopi. Gatopo, Gastopoli, 
Gastopolle, Gastopoi, Gasto, Gatoppoli, Gato-
poly, Gotopoli, Gapopoly, Gnatopolli, Cutopoli, 
Actepol, Agteboli, Agathoboli, Akhtebolu, Akhte-
poli, Agathopolis, Ahteboli, Athaboli ou Agasto-
poli, Ахтеболъ). А. Гордеев дава и някои 
други имена от портоланните карти, кои-
то погрешно свързва с Ахтопол (Гордеев 
2014: 306-313), а дискусионното Mantopoli 
едва ли е свързано с Ахтопол (Марков 
2019: 57 сл.).

Άγατουπόλεως се появява за пръв път в 
епархийски списък от времето на Лъв VI 
(886-912) като епископия в епархия Хеми-
монт, която е сред подчинените на мит-
рополита на Адрианопол (Darrozés 1981: 
286): „Τή Ἀνδριανουπόλει Αἱμιμόντος... β. ό 
Άγατουπόλεως“. В началото на XIV век Ге-
орги Пахимер изписва в своята „Хроника” 
Αγαθιούπολις, откъдето се приема етимо-
логията град на Агатон и се заявява, че след 

„варварските нашествия от V – VII век“ гра-
дът бил възстановен от „византийския на-
чалник Агатон, който го нарича Агатопол“ 
(Карайотов 1999; срв. Χατζηγεωργίου 1963: 
12-13). В следващите епархийски списъци 
и при средновековните автори името се 
изписва вариативно, поради което се пред-
лагат какви ли не негови тълкования.

Най-популярните се свързват с митич-
ната богиня Агата, а в основата им стои 
ахтополска (гръцка) фолклорна версия, 
която е сътворена през XIX век. Според 
нея, Зевс бил прогонил от Олимп три „па-
лави” богини Сиза, Агата и Виза и те били 
основали съответно Созопол, Агатопол и 
Виза (виж тук статията на Е. Банчева). Про-
изводната етимология Градът на Агата е 
несъстоятелна. На К. Старчев (1971) пък се 
дължи популяризацията на съчиненото от 
Е. Вафеос Агапиполис (Βαφέως 1948) и оттам 
Град на любовта (http://razhodka.com/2010/08/
ахтопол-„град-на-любовта), което дори вле-
зе в герба на Ахтопол. Трифон Трифонов 
приема етимологията Град на богатствата 
(Трифонов 2003: 13-14) и макар в специали-
зираната литература името да се извежда 
от Άγαθὴ πολίς и да се тълкува като Good 
city или City of the Good (Rigsby 2005: 110, note 
8), етимологията „Добрия град” (Димитров 
1980: 343) не е убедителна – по-вероятна из-
глежда Блажения град (Орачев 2015). Средно-
вековното Агатуполис възприемат и онези 
български автори, които приеха да пишат 
за интернетската Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος 
Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος, какъвто е слу-
чаят със Св. Дончева (Doncheva 2008). За съ-
щата енциклопедия пише и историческият 
географ Б. Бешевлиев, който публикува раз-
минаващата се с фактите статия за Ахтопол 
(Beshevliev 2008). Съвременното Ахтопол се 
дължи на османското Ahteboli, 
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Сред „700 наименования от Българското 
Черноморие” Трифон Трифонов помест-
ва следните крайбрежни местни имена 
в днешното ахтополско землище (обр. 1): 
плаж и нос Лардиго, скала Гларус петра, за-
лив Зигри, залив и нос Свети Георги, нос и 
залив Свети Яни, Кариерата, Катаргу, нос 
и залив Ахтото и Говедарското пладнище 
(Трифонов 2003). Той е пропуснал да посо-
чи м. Йероди/Ироди (добила известност чрез 
погрешното Айроди), ахтополската забе-
лежителност скалите Рохтито както и Де-
лишменов егрек и Пода, които са маркирани 
и на топографската карта в М 1:250 000 (обр. 
2). Стана известен и крайбрежен манастир 
в м. Ахтото, чиито руини открих през есен-
та на 2012 г. Като се изключат българските 
Говедарското пладнище, Делишменов егрек и 
Пода, където се е намирал сала за прекося-
ване на р. Велека, всички останали имена са 
гръцки. Показателно е, че сред тях липсват 

имена със субстратен характер. Това насоч-
ва към техния късносредновековен произ-
ход, защото принадлежат на гръцко ма-
лоазийско население, което е заселено тук 
след 1453 г. (Орачев 2015).

Историографски преглед
Ахтопол все още няма академична ис-

тория. Евтимий Вафеос съчинява една Ис-
тория на Агатопол и Североизточна Тракия, 
която е издадена на гръцки език в Ню Йорк 
през 1948 г. с приложен A Synopisis of the 
History of Agathopolis and Northeastern Thrace 
(Βαφέως 1948). Книгата не е рецензирана от 
български историк, но на нейна основа са 
написани доста страници за историята на 
Агатопол, които се разминават с фактите. 
Вафеос – чрез  версията за идентичността 
на ариановото „Авлеутейхос” с провидяна-
та „колония Агатополис“, в разрез с фактите 
потулва древнотракийската история.

За сметка на това Βαφέως безмерно гре-
цизира миналото на селището, в което и до 

днес липсват данни за елински заселници 
в доримската епоха (Орачев 2015). Въпреки 
това „колониалната“ версия бива възпри-
ета и от нумизмати (Станков 1975; Ганева и 
др. 1990; Stankomb 1998, 2000), и от археоло-
зи (Гълъбов 1957; Петрушев 1986; Делев 1990; 
Гергова 2012), и от историци (Недев 1971; 
Димитров 1980, 1981; Велков 1959; Азманов 
1997; Velkov 1995; de Boer 2005), откъдето я 
заимстват исторически географи (Делира-
дев 1953; Soustal 1991; Гагова 2002; Besevliev 
2008; Гордеев 2104), етнографи (Радойнова 
2010: 16), краеведи и писатели (Горов 1968; 
Попстаматов 1969; Старчев 1971; Родев 
1985; Михайлов 2004, Долапчиев 2000, 2008). 
Д. Радойнова дори прави и етническа ин-
терпретация: „...самата замяна на тракий-

ското му [Αὐλαίου τεῖχος] с гръцкото име 
[Ἀγαϑώπολις] без друго свидетелства, че в 
един момент от съществуването му гърци-
те стават не единствен, но доминиращ кул-
турно и икономически стратификат в него” 
(Радойнова 2010: 16). И ерудираният Мар-
тин Гюзелев отбелязва (макар и с питанка) 
Αὐλαίου τεῖχος(?), Ἀγαϑώπολις (Gyuzelev 
2009: 271), но Ἀγαϑώπολις и Αὐλαίου τεῖχος 
са две различни селища (Danov 1962: 1037 
ff; Орачев 2017). 

За Αὐλαίου τεῖχος се появи и твърдение-
то, че името било следвало да се чете Αδαίου 
τεῖχος (Avram 2002: 21) и било трябвало да 
се свърже с похода на Антиох II Теос (261-
246 г. пр. Хр.) в Тракия и неговия тракий-
ски съюзник Адей, който бил сякъл монети 
тип Атина/кукумявка (виж за тях Juroukova 
1994: 261 sqq). „Четенето” няма под себе си 
никакви доводи, освен някои монети тип 

Обр. 1 Крайбрежни имена в Ахтополското землище 
(по Трифонов 2003)

Обр. 2 Топграфска карта на Ахтопол в М 1:25 000 
(Архив на Военен географски център - Троян)
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глава на Атина надясно/кукумявка, копие и 
надпис ΑΓΑΘО, които погрешно се свърз-
ват с Ахтопол (Ганева и др. 1990: 9 сл.).  

Версията на Вафеос за античното мо-
нетосечене на града се възприема и про-
пагандира без да е налице нито една „ага-
тополска монета”, която да е открита в 
ахтополското землище (Ганева и др. 1990; 
Койчев, Мутафов 2002; Stancomb 1998; www.
historicalcoins.com; срв. обаче Rigsby 2005). 
Поддържа се и в последното изслед-
ване на W. Stancomb (Sylloge Nummorum 
Graecorum 11. Oxford 2001), откъдето на-
влиза и в интернет (www.cngcoins.com;w-
ww.wildwinds.com/coins/greece/thrace/agath-
opolis/i.html:www.coinarchives.com/a/results.
php?results=100&search=Agathopoli;www.
snible.org/coins/hn/thrace.html#Agathopolis).

Не издържат критика и други твърде-
ния на Вафеос: че Авлеутейхос–Агатополис 
бил равнозначен на Ойлетикос върху една 
римска диплома от 86 г. сл. Хр. (там оба-
че се чете Coletic[o] - CIL 16 33); че конни-
кът Севт, син на Траибит, бил агатополец 
(срв. Detshew 1976: 437); че Агата е била ми-
тичната основателка на Агатопол и още, 
и още. В книгата последователно се съ-
чинява в духа на постулатите на „Мегали 
идеята“ (виж за нея Данова 1980), която е 
издържана изцяло в духа на романти-
зма и съответства на елинската еуфория 
в Европа и Съединените щати от четвърт 
на XIX век насетне. Тук своеобразен връх 

представлява Шлимановата локализация 
на Троя и определянето на крито-микен-
ците от Континентална Гърция за равноз-
начни с ахейците в Омировата „Илиада”. 
Шлимановите твърдения решително се 
разминават с научните анализи на „Оми-
ровия епос” (виж напр. Bethe 1904, 1914, Wi-
lamowitz-Möllendorff 1916), а и Омировата 
археология (Buchholz 2010) отхвърли въз-
можността за подобни идентификации. 
Така например „ахеите“ в Омировия епос 
се  трупоизгарят, докато „микенците“ се 
трупополагат в шахтови гробници (Lorim-
er 1950; срв. Golden, Toohey 1997). Тези спе-
кулации обаче оцеляват и до днес, понеже 
хитроумният търговец Х. Шлиман успява 
да спечели на своя страна вездесъщата 
американска журналистика.

Историята на Е. Вафеос използва и П. 
Г. Хаджигеоргиу (Χατζηγεωργίου 1963). Той 
доразвива версията на Вафеос за Αὐλαίου 
τεῖχος – Ἀγαϑώπολις: Αὐλαίου τεῖχος про-
менено било на Ἀγαϑουπόλις (Град на Ага-
тон) по времето на Лизимах и името на 
неговия генерал Агатон (Χατζηγεωργίου 
1963: 12-13), който наистина е командвал 
тракийската кавалерия (Berve 1926: n. 8). 
Оттук идва и интернетската версия, че по 
време на „Одриското царство (460-340 г. 
пр. Хр.), градът запазва своята самостоятел-
ност и икономически се замогва, но македон-
ския цар Лизимах му отнема автономията” 
(https://bg.wikipedia.org/wiki/Ахтопол).

И Χατζηγεωργίου следва прословута-
та гръцка национална програма, нарече-
на Мегали идея. За Надя Данова (1980: 8) 
тя „може да бъде определена като психоло-
гия, идеология, мироглед, теория, полити-
ка и социална практика на обособяване на 
гръцката социално-етническа общност, на 
нейното възвеличаване и противопоставя-

не на останалите етнически общности, на 
обосноваване на нейната изключителност 
и правото й на хегемония”. Хаджигеоргиу 
все пак дава значима информация за ня-
кои събития до и след Балканските вой-
ни, когато през 1914 г. гърците от града 
са изселени (Орачев 2015: обр. 5). Преди 
това (през 1913 г.) в Ахтопол се заселват 
българи, които са принудени да напуснат 
оросените с пот, сълзи и кръв родни ог-
нища в Южна Странджа (Райчевски 1995, 
2008; срв. Щерионов 2008). И при Вафеос, 
и при Хаджигеоргиу гръцката историог-
рафска гледна точка, макар и крайно на-
ционалистична, е ясно формулирана. Тя 
остава непроменена и в наши дни, което 
проличава и в сборника Οι Έλληνες της 
Βουλγαρίας. Ένα ιστορικό τμήμα του περι-
φερειακού ελληνισμού под редакцията на 

Ξ. Κοτζαγεώργη, който беше тиражиран 
през 1999 в Тесалоники.

Българската гледна точка за събитията 
в Ахтопол през първите десетилетия на 
XX век обаче тепърва има да търси свое-
то добро историографско формулиране, 
защото и написаното от Г. Долапчиев се 
базира не на документи и факти, а на за-
емки от Вафеос и на ахтополски сплетни 
и кръчмарски „лакърдии”, които нямат 
под себе си документална основа (Долап-
чиев 2000). Въздействието на гръцкия „ис-
торизъм” проличава добре и в следния 
цитат от Ахтопол. Агатополис – изповед за 
моя град на ахтополката с гръцко потекло 
Н. Евтимова (Евтимова 2010: 5-6): „В гръц-
ката история на Панайотис Хаджигеорги-
ос пише, че когато тук става провинция на 
Римската империя, император ДОМИЦИ-
АН се заинтересувал и поканил първенците 
на града да го посетят. В разговор на специ-
ално пиршество той им казва, че ще помогне 
на Агатополис да се построи център като 

Обр. 3 Монети с надписи ΑΓΑ и ΑΓΑΘО, които W. 
Stancomb чете Αγα(θοπολις) и Αγαθο(πολις) и при-
ема за отсечени от черноморския Агатополис, Тях-
ното сигурно епиграфско разчитане обаче е Αγα(θο-
κλεια) и Ααθο(κλεια) (Rober 1959: 172 sqq; Mihailov 
1970: 401; Rigsby 2005) – град, който се е намирал в 
малоазийска Мизия или в Тракийски Херсон (Psoma 
2009; Erol-Özdizbay 2011).

Обр. 4 Историческа карта на Черно море на Абрахам 
Ортелиус. 1590 г. (ЦДА, КМФ 35, Инв. № 840/16). 
Между Peronticum и Thinias urbs, et prom. е изписано 
Aulaei moenia - латинския превод на Αὐλαίου τεῖχος.
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римските форуми и че ще им изпрати стро-
ителни работници с опит за построяването 
на този форум. И наистина такъв център 
– форум, е построен. Крепостните стени, 
които обграждат града, са също резултат 
от този проект, в който е предвидено да се 
построят сто крепости в провинцията, на-
речена „Тракия Романа”.

В писмените паметници от римската 
епоха обаче Агатополис липсва, а мащаб-
ното укрепяване на градове и селища в про-
винция Тракия започва не при имп. Доми-
циан (81-96), а едва при имп. Марк Аврелий 
(161-180). Това се случва едва след грабител-
ските походи на севернотракийските кос-
тобоки, които нахлуват от Дакия и опусто-
шават провинциите Мизия и Тракия (Орачев 
2007: 155-157).

* * *
Първият български оглед на познатите 

данни прави Г. поп Аянов (1938). Кр. Кънчев 
в Нашето Черноморие (1939) също опитва 

да обобщи известното му за странджан-
ската пристанищна система и самия Ахто-
пол. Велизар Велков (1957) синтезира късно-
античната история на региона, а Н. Недев 
(1971) разглежда данните за „античната и 
средновековната крепост“ Агатопол. И Б. 
Азманов в „Историко-археологически данни 
за град Ахтопол” (Азманов 1998) продължа-
ва да следва неиздържаните фактологич-
но гръцки версии за основаването и разви-
тието на града. Възприемат ги безрезервно 
и Ат. Койчев и В. Мутафов (2002), както и Б. 
Бешевлиев (Beshevliev 2008).

Археологически и теренни проучвания 
са правили и публикуват наблюдения и 
материали: Ив. Гълъбов (1957, 1958), П. Де-
лев (1984/1990), В. Велков с колектив – екс-
педиция „Космос” (1984 сл.), П. Балабанов 
(1980, с колектив 1991), Св. Ганева с колек-
тив (1990; Мутафов 1991), Н. Теодосиев и Н. 
Торбов (1996), Д. Агре (2004 сл.), Д. Гергова 
(2009 сл.). В различни години археологи-
чески проучвания правят и Хр. Прешле-
нов (1992), Ц. Дражева (2007), Кр. Костова, 
К. Господинов, М. Гюзелев и Б. Петрунова 
(2001): някои от тях изнесоха резултатите 

от своите проучвания на организирана-
та от Сдружение „Черноморска Странджа” 
Кръгла маса през октомври 2012 г. Терен-
ни обхождания в района провежда и пра-
историкът К. Лещаков (2002). Кирил Велко-
вски направи геофизични проучвания на 
суша и под вода. Те бяха финансирани от 
Сдружение „Черноморска Странджа“ и 
част от резултатите се представят в насто-
ящия том.  Същото важи и за археологи-
ческите проучвания в района на северна-
та крепостна стена на Андрей Аладжов. 

Археологическите материали за днеш-
ното ахтополско землище са системати-
зирани от Петър Делев през 1984 г. (Делев 
1990) в Сб. „Странджа – древност и съвре-
мие” (Колев, Попов, Орачев 1990). Там не са 
отбелязани и трите надгробни могили 
пред манастира Св. Яни, на които Е. Вафе-
ос е публикувал снимка (обр. 6). За тях 
ахтополци разправят, че са се намирали 
на други места. В случая отбелязаните от 
П. Делев тракийски могилни некрополи 

в непосредствена близост с провидяната 
„старогръцка колония Агатополис“ е добро 
доказателство за нейната фактологична 
несъстоятелност. Анализираната налич-
на база данни показа, че не крепостите, а 
тъкмо тракийските могилни некрополи 
понякога могат да очертаят границите на 
елинските апойкии спрямо владените от 
траките земи (Орачев 2010). Впрочем тези 
могили са още едно свидетелство (наред с 
пълната липса на луксозна рисувана кера-
мика от VII – III в. пр. Хр.) за тракийския 
характер на тукашното селище в дорим-
ския перод.

 Бургаският археолог Константин Госпо-
динов проучва църквата на средновековния 
манастир Св. Яни. Според него, най-ран-
ният строителен хоризонт на тази църква 
датира от XI – XII в. сл. Хр. (в  непредставен 
за публикация доклад на една от Кръглите 
маси на Сдружение Черноморска Стран-
джа). На нос Св. Яни всъщност се е нами-
рал средновековният манастир Св. Йоан. 
Той е пострадал по време на казашките 
нападения в региона през XVII век, които 
засягат и едноименния созополски мана-
стир на остров Св. Иван (Тютюнджиев 1994; 
Петрински 2000). За това изглежда свиде-

Обр. 5 Литография на Ахтопол с пристанището в юж-
ния залив, подписана на гръцки език от Σ. Χρηζίδας 
(sic). Тя най-вероятно представя „заминаването“ на 
гърците през 1914 г.

Обр. 6 Ахтополското пристанище през 1927 г. (по 
Βαφέως 1948). Заснети са и античните могили 
на тракийския некропол, който се е намирал край 
по-късния манастир Св. Йоан Продром (Св. Яни).
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телстват и две „казашки” железни оръдия, 
които са намерени в тукашната акватория 
и са експонирани в ОК „История на кот-
вата” (обр. 7). Геофизичните проучвания 
на инж. Кирил Велковски през 2015 г. фи-
ксираха наличието на голяма сграда, която 
също може да е пострадала от казашкото 
нападение през 1626 г.

Църковният храм на манастира оцелява 
при пожарите от 1918 и 1944 г., но е разру-
шен от комунистическите власти по идео-
логически причини след 1944 г. Неговите 
руини са описани в „Странджанска експе-
диция” (Стойков  1957: 160 сл.). На архивна 
снимка (обр. 8) се вижда и манастирската 
църква, което потвърждава, че тя е била 
базиликален тип и показва, колко точно 
е нейното описание в романа „Рибари” на 
Георги Попстаматов. Асен Василиев пък от-
белязва, че малката базилика е била сте-
нописана и по план и градеж я отнася към 
XII в. сл. Хр. (Василиев 1957: 259).

Запазили са се и някои икони (пове-
чето от тях са били унищожени от пред-
намерено настанените тук от комунис-
тическите власти трудоваци с помашко 
потекло). Част от оцелели икони днес мо-
гат да се видят в експозицията и фонда на 
Бургаската художествена галерия (обр. 9). 

Според информация на П. Седларска, по 
незнайни пътища ахтополски икони са 
попаднали и в някои мюнхенски галерии. 
Има прибрани местни икони и във фон-
да на Националния исторически музей 
(НИМ).

Първите систематизирани данни за ру-
додобив и металообработка дължим на Н. 
Черных (1979). През 1985-1987 г. ямболският 
историк и нумизмат Христо Терзиев прави 
проучвания в златоносните насипи на Ве-
лека, материалите от които предостави на 
екип от Техническия университет във Ва-
рна. Те очертаха областта като един от цен-
тровете на древната металургия на златото 
(Русев и др. 2010). Резултатите от предоста-
вените за анализ манганово-феритни от-
падни метали, стопилки, шлаки и фаялити 
от м. „Сгуриите“ край село Резово анализи-
рам в монографичен труд. Там поставям и 
въпроса за евентуалните обработки на маг-
нетитовите пясъци в северния ахтополски 
залив (Орачев 2018; Orachev 2018).

Праисторическия период оглежда и В. 
Велков. Той посочва, че на ахтополския 
полуостров е имало предгръцко селище 
от ранножелязната епоха, т. е. от първа-
та половина на I хил. пр. Хр. (Velkov 1994: 
108). То се било разрастнало след като 

били придошли „гръцките колонисти”. 
Без да са налице необходимите археоло-
гически материали от класическата и ели-
нистическата епоха (особено керамиката) 
са изказани становища дори и за стату-
та на постулираното „елинско селище”. 
В. Велков го обяви за атинска клерухия 
(Velkov 1994: 108), докато Ал. Аврам прие, 
че то е възникнало като аполонийски емпо-
риум (Avram 2002: 21).

В „Странджа - древност и съвремие” съ-
брах (ведно с Д. Попов) античните и част 
от средновековните писмени известия, 
както и данни на пътешественици за об-
ластта с представителна извадка на карти-
те в ЦДА-София (подбрана от П. Колев и 
Г. Ламбев). С Б. Димитров пък системати-
зирахме данните от подводните проучва-
ния, за да може да се типологизира и да 
се опише пристанищната система (Дими-
тров, Орачев 1982).

През 1984 г. изработих и принцип-
ни палеогеографски схеми за основните 
етапи в хода на странджанската брегова 
ивица (Орачев 1984/1990; срв. Орачев 2002; 
Orachev 2013), а напоследък посочих зна-
чението на земетръсните последици за 
ахтополското землище (Орачев 2012а, 
2017). Следите от земетръсни последици, 
при които части от ахтополската крепост-
на стена и югоизточната кула на Ахтопол 
изглежда са рухнали през и след VI в. сл. 
Хр. и до днес личат на терена. Тук е пока-
зателно, че нито един от досегашните из-
следователи не беше направил опит да ги 
свърже с най-страшното и непредвидимо 
природно бедствие.

Въз основа на един гръцки портулан 
(Орачев, Русинов 1988) прецизирах и част 
от анализите за средновековната прис-
танищна система на Б. Димитров (1983). 
Ревизирах и отношението към каменните 
блокове с отвори, като посочих, че значи-
ма част от тях не са били каменни котви, 
а представляват каменни тежести за палу-
зите на даляни/таляни или пристанищни 
пушки/баби за швартоване на кораби (Ора-
чев 2007; срв. Димитров, Порожанов, Орачев 
1982; Порожанов 1989, 1995; Лазаров 2009).

Новите археологически находки и 
анализи на някои писмени известия и 
епиграфски материали откроиха наличи-
ето на антични тракийски имения (епаю-
лии) в региона (Орачев 2010). Те се марки-
рат и от тракийските могилни некрополи, 
какъвто е и случаят с Аюлeутейхос, който 
се е намирал край с. Синеморец (Орачев 
2019).

Както вече посочих, наличие на „ахто-
полско монетосечене” се твърди в бро-
шурата „Ахтопол” (Ганева и др. 1990; срв. 
Карайотов б.д.), а състоянието на ахтопол-
ските монетни колекции е отчайващо и от 
научна, и от музейна гледна точка. Навре-
мето бъдещият трафикант на ценности от 
българските земи Д. Станков (известен в 
иманярския свят като Митьо Бузата) об-
работва и публикува монети от предоста-
вените му колекции (Станков 1975). От 
публикацията – при сравнителния ана-
лиз на дарените на ОК „История на кот-

Обр. 7 Две малки оръдия от потънал плавателен съд 
(казашка "Чайка"?). ОК „История на котвата: в гр. 
Ахтопол. Снимка Атанас Орачев

Обр. 8 Архивна снимка на църквата на манастира 
„Св. Йоан Продром“ на дн. нос „Св. Яни“. Архив на 
ОК „История на котвата“.

Обр. 9 Икона на Св.св. Константин и Елена от църква 
та на манастира „Св, Йоан Предтеча“.Бургаска худо-
жествена галерия. Снимка Антоний Ханджийски
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вата” над 200 монети от крайбрежия раз-
сип в залива Св. Георги с публикуваните 
от Д. Станков, няма как да не се стигне до 
заключението, че по-ценните монети са 
били подменени от него.

И до днес опосканите ахтополски мо-
нетни колекции –  част от които са пре-
дадени в АМ-Бургас, стоят неинветирани. 
Обявените от Ат. Койчев и В. Мутафов в 
Numismatica Bulgarica бройки на антични и 
средновековни монети и направените за-
ключения са непроверими, поради липса 
на каталожно описание, каквато е нумиз-
матична практика (Койчев, Мутафов 2002).  
Специално за античните монети факти-
чески се повтаря информацията от 1990 
г., според която ахтополската монетна ко-
лекция (Ганева и др. 1990: 17; срв Карайотов 
б.д): „... е съставена от екземпляри, намира-
ни случайно от нумизматите Ал. Вазов, Б. 
Илиев и други граждани на Ахтопол. Общи-
ят брой на монетите, заедно с тези, които 
са собственост на частни лица (Г. Долапчиев, 
К. Цветков, Г. Калъчев и др.), но които любез-
но ни бяха предоставени за обработка, възли-
за на 2500 (без да се включва една колективна 
монетна находка от около 1000 монети)... 
Монетните находки са събирани единстве-
но от района на археологическия резерват... В 
количествено отношение сбирката конкури-
ра много музеи, създадени десетилетия пре-
ди ахтополския. Монетите са събирани от 
пръстта, изхвърлена при изкопи работи за 
основи на къщи. Тъй като дълбочината на из-
копите рядко надвишава 1,50/2,00 м. те не за-
сягат историческите пластове от по-ранни-
те епохи. Това обяснява наличието на малък 
брой монети от елинизма и римската импе-
раторска епоха.” От разсипите в северния 
ахтополски залив, както и от м. Зигрите 
обаче в ОК „История на котвата“ също са 
известни антични монети – включително и 
кизикени от VI – V в. пр. Хр.

На Мартин Гюзелев дължим послед-
натата систематизация на материалите 
(2009), но само за I хил. пр. Хр. Преди това 
М. Оперман издаде претенциозно съчине-
ние за Западното Черноморие (Oppermann 
2004). В него обаче няма нищо ново за Ага-
тополис, а М. Гюзелев не намира за нужно 

наков публикува монетно съкровище от 
XVII век, намерено в м. Зигрите (Класнаков 
2013, 2013а-б). Тук бяха намерени и олов-
ни териаци (виж тук публикацията на 
И. Петракиев). Наличните материали за 
селищната и пристанищната система на 
тукашното крайбрежие систематизирах в 
специална публикация (Орачев 2017).

Писмените известия
Липсват антични писмени известия, 

които да са пряко свързани с Агатопол. 
Този факт – на фона на наличните архео-
логически, сфрагистични и нумизматич-
ни материали, подсказва, че тукашната 
крепост, селище и пристанище ще да са 
имали някакво друго название. Както вече 
споменах, версията, че названието Αὐλαίου 
τεῖχος (Ar.PPE 36) отговаря на Агатополис 
(Делев 1984/1990: 145; Димитров 1981: 413; 
Dimitrov 1975: 18; Койчев, Мутафов 2002), се 
разминава с фактите (Орачев 2015, 2017; срв. 
Лазаров 2009: 96-97; Гюзелев 2009; Пеев 2014). 
Текстът на (Псевдо-?) Ариан гласи Καὶ ἐκ 

Χερρονήσου ἐς Αὐλαίου τεῖχος πεντήκοντα 
καὶ διακόσιοι, а пасажът е преведен в „Изво-
ри за старата история и география на Тракия 
и Македония” (ИСИГТМ 1949: 308) от Гаврил 
Кацаров и Димитър Дечев така: „От Аполо-
ния до Херсонес, гдето има пристанище, има 
шестдесет стадии; от Херсонес до Авлеу-тей-
хос има двеста и петдесет стадии. Оттук до 
Тиниада има сто и двадесет стадии. От Ти-
ниада до Салмидес има двеста стадии”.

В бележка 87 те коментират: „При 
Ахтопол…” и дават спорна дължина на 
ариановия стадий, защото за различни-
те части на Черноморието са използва-
ни разнообразни източници, а оттам и 
дължината на стадия е била различна 
(срв. Агбунов 1985: 53). На свой ред М. Ла-
заров – след цитата „Ar. PPE, 36:” публи-
кува следния текст (Лазаров 2009: 96): „От 
Херсонес до Авлайос Тейхос, който наричат 
също Тера има 250 стадия или 33 ½ мили. 
Оттук започва територията на Бизанти-
он. След Тера, наричана още Авлайос Тейхос, 
чак до нос Тиниас разстоянието е 120 ста-
дия или 16 мили”. Това всъщност не е пре-
вод, а тълкувание, което следва текста на 
Христо Данов (Danov 1962: 1038).

Обр. 10 Диаграма на монетната циркулация в Ахтопол 
(по Ганева и др. 1990).

Обр. 11 Отсечка от Tabula Peutingeriana (по Orachev 
2005). Станцията на крайбрежния път, която се чете 
Buatico, не се е намирала при Ахтопол.

дори да го цитира (виж и Petrova 2005).  Пр. 
Пеев в „Исторически извори за географията 
и пристанищната система по Западното 
Черноморие“ е пропуснал редица антични 
и средновековни известия и на практика 
не представя данни за ахтополското прис-
танище (Пеев 2014).

Б. Димитров описва средновековния 
Агатопол (1981), като следва В. Златарски в 
„История на българската държава през сред-
ните векове”. Вижданията му са отразени 
и в студията за средновековната история, 
която той представи за Сб. „Странджа – 
древност и съвремие” (Димитров 1984/1990). 
Тя излезе и като „История на Царево” и 
впечатлява, че авторът фактически е ли-
шил Василико/Царево от неговото антично 
и средновековно минало. Мирослав Клас-
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Tera от Tabula Peutingeriana (обр. 11) обаче 
няма как да е идентична с Αὐλαίου τεῖχος, 
което на свой ред не означава „стената на 
Авлай” (Detschew 1976: 34, като препраща 
към Αυλος, цитирайки P. Kretschmer). В 
едно свое по-късно популярно съчинение 
Хр. Данов вече тълкува Αὐλαίου τεῖχος 
като „Дворът-крепост” (Данов 1979: 103). 
Αὐλαίου τεῖχος  (Оградената кула) всъщ-
ност е била издигната край с. Синеморец 
(Орачев 2010, 2011, 2017) и се разкопава от 
археолога Д. Агре, която я прие за тра-
кийски тюрзис (Агре и др. 2017).

М. Лазаров предлага мярка за ариановия 
стадий от 141,8 м и изчислява разстояния 
с точност до метри. Подходът е погрешен: 
в античните перипли и средновековните 
портолани разстоянията се дават в цели 
стадии или мили и следователно грешка-
та ще да е равна на стадий или миля. Ето 
защо опитите да се пресмятат използва-
ните в дадения документ стадии или мили 
като се изчисляват разстояния с точност до 
метри са безсмислени не само от моряшка, 
но и от историко-географска гледна точка.

С региона могат да се свържат някои 
данни за Салмюдес, които се извличат от 
Ксенофонт (Xen., Anab. 7.5.12) и някои дру-
ги антични автори (виж ексцерптите у 
Detschew 1974: 414-415, а за пълните извес-
тия Gyuzelev 2017). Ксенофонт (ок. 440-355 
г. пр. Хр.) е виден елински философ, ис-
торик и авантюрист, който става известен 
с описанието на прословутия поход на 
десетте хиляди елински наемници, кои-
то вземат участие в похода на Кир срещу 
собствения му брат персийския цар Ар-
таксеркс. Кир загива в сражението при Ку-
накса през 401 г. пр. Хр., а след гибелната 
за него битка Ксенофонт застава начело 
на елинския отред и съумява да го преве-
де  обратно, за да стане наемник на Севт 
II. В резултат той взема участие в негови-
те походи срещу странджанските траки. 
Като очевидец той представя ценни данни 
– включително и за крайбрежното пират-
ство на траките по странджанския черно-
морски бряг в областта Салмюдес, която в 
досегашните изследвания няма сигурна 
локализация (виж Gyuzelev 2009, 2017; срв. 

Boshnakov 2004; Бошнаков 2007).  Ето какво е 
записал той в своя „Анабазис” (Anab. 7.5):

„... [елините и хората на тракийския 
цар Севт през 400-339 г. пр. Хр,] потеглили 
заедно на поход, като Понтът [Евксински 
Понт – Черно море] останал от дясната им 
страна, и стигнали през земята на така на-
речените траки-мелинофаги в Салмюдес. Там 
претърпяват крушение много от корабите, 
които плават за Понт и се изхвърлят на бре-
га, защото морето там е общо взето плитко. 
И траките, които живеят по тия места, са 
ги разделили със стели [гранични стълбове] и 
всеки плячкосва онова, което морето изхвърля 
в неговия дял [от крайбрежието]. А докато не 
са били определили граници, както се разпра-
вяло, мнозина траки, когато събирали плячка, 
се избивали взаимно. Там се намирали много 
обедни легла, много саркофази, много книги и 
много други стоки, каквито моряците прена-
сят в дървени сандъци. Като подчинили тия 
места, потеглили по-нататък” (верифика-
ция по Кацаров, Дечев 1949: 85-86).

Важното в текста е, че разграничава-
нето (парцелирането) на крайбрежието 
със стели е станало преди края на V в. 
пр. Хр. Ако се съди от публикуваните ар-
хеоложки данни за „кули” (т. е. за аюле-
та), между реките Резово и Ропотамо са 
били оформени три епаюлии (тракийски 
имения), който са поставени във владе-
ние на съответни членове на одрюското 
царско семейство или техни приближени 
(епаюлисти). Едната територия е имала 
за център „Оградената кула” при Сине-
морец и се е ограничавала от реките Ре-
зовска и Велека. Втората се е простирала 
между Велека и Караач (с център Ахто-
пол), а третата е обхващала крайбрежна-
та територия между Караач и Ропотамо 
и е имала за център Урдовиза (дн. Китен). 

 С античния период на града бяха свър-
зани и два старогръцки надписа (Ганева и 
др. 1990: 10; Velkov 1994: 105-112; Avram 2002: 
19 sqq), като обявените им местонамирания 
будят въпросителни (Ганева и др. 1990: 10-14). 
Велизар Велков датира фрагмента „от ул. Чер-
но море” в ІV в. пр. Хр. (обр. 12) и прие, че той 
е представлявал решение на атинска клеру-
хия да изпратела пратеници до други гра-

дове. Спомената била и еклесията на Агато-
полис. Румънският епиграф Ал. Аврам обаче 
посочи, че надписът следва да се датира 
„първата половина, респективно средата на ІІІ 
в. пр. Хр.“ (Avram 2002: 20-21). Същото важи 
и за втория епиграфски паметник, който е 
от същия тип и е прието, че е открит в м. Йе-
роди. Тази обширна крайбрежна местност 
се простира на юг от Ахтопол, а в мрамор-
ният надпис се споменава и някакъв „храм” 
(Velkov 1994: 108-112; Gyuzelev 2008: 270-271).

Версията на В. Велков за военна колония, 
която била основана по време на Перикло-
вата експанзия в Черно море, все още се 
поддържа (виж посл. Карайотов б.д; de Boer 
2005). На практика това се прави в разрез с 
фактите, защото засега и от ахтополската те-
ритория, и от акваторията са известни срав-
нително малко фрагменти от прословутата 
атинска чернофирнисова керамика (при 
това късни от II - I в. пр. Хр.). Не издържа 
критика и едно от неговите основни доказа-
телства за атинската клерухия: разчитането 
в надписа на Αἱαντίδην, което той приема 

за идентично с атическата фила Аянтис 
и – наред „еклезията”, свързва с атинско-
то държавно устройство  (Velkov 1994: 108 
sqq). М. Гюзелев – като следва Ал. Аврам, 
посочва, че в случая е изписана не атинска 
фила, а личното име Αἱαντίδης. Той изла-
га и наблюдението си, че в черноморския 
ареал това име е засвидетелствано само в 
град Одесос (дн. Варна), който е указан в 
надписа (Gyuzelev 2008: 149-150). Не отгова-
ря на фактите и версията на Al. Avram, че 
Агатопол бил възникнал като „аполоний-
ски емпорион” (Avram 2002: 21). Достатъчно 
е тук отново да посочва, че досега в рамките 
на предполагаемата укрепена територия 
на този емпорион не е открита атинска рису-
вана или чернофирнисова керамика, а два-
та надписа спадат към т. нар. странстващи 
паметници (Robert 1959) и най-вероятно са 
донесени тук от Одесос (дн. Варна).

Случайна е и една друга епиграфска на-
ходка (Mihailov 1970, n. 474; Robert 1959: 194-
196; Gočeva, Oppermann 1979: 112-113; Делев 
1990: 145). Тя представлява оброчна плоча 
(обр. 13) с изображение на Тракийски конник 

Обр. 12 Мраморна плоча със старогръцки декрет 
(на Одесос?), открита в м. Йероди (Музейна бирка в 
„Гръцкото училище” - гр. Aхтопол). Втора половина 
на III в. пр. Хр.

Обр. 13 Мраморен оброчен релеф на „Херос Стомиа-
нос“ (Юнака на Протока) с посветителен старогръц-
ки надпис, намерен в Ахтопол (АМ-Бургас Инв. № 
163). I в. пр. Хр.
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и посвещение на Ηρωι Στομιανῷ. Мрамор-
на плоча от същия тип като ахтополската 
(оброчен релеф на „Хероса на Протока”) е 
намерена в с. Теркоз/Деркос, край дн. нос Ка-
рабурун (АМ-Истанбул Инв. № 2737а). Публи-
кувана е от Georg Mendel (Mendel 1914: 214-215) 
и се прие, че ахтополският оброчен релеф 
е донесен от храма на „Юнака на Протока” 
край с. Деркос (Mihailov 1970: 475). През 1984 
г. в студията „Странджанското крайбрежие и 
Евксинският Понт до V в. пр. н. е.” си позво-
лих да се усъмня в тази интерпретация и да 

предположа, че този релеф произхожда от 
местен храм (Орачев 1984/1990), който ще да 
е бил разположен в района на тогавашното 
ахтополско пристанище. Основният ми до-
вод беше наличието на един голям ритуал-
но счупен на две каменен щок, открит „на 
брега на Ахтополския залив”, който се съхра-
няваше в тогавашната ахтополска музейна 
сбирка (Орачев 1984/1990). Наличието и на 
още един посветителен релеф на Тракий-
ския конник, намерен в Ахтопол (Mihailov 
1970: 475), подсилва наблюдението, а евен-
туалният морски храм ще да се е намирал 
на засечената по геофизичен път от Кирил 
Велковски голяма плитчина в северния за-
лив. Тя в древността тя е представлява по-
луостров, през античността вероятно вече 
е остров и именно в неговото подножие са 
засича античен анкраж, който маркира ан-
тична пристанищна стоянка (Орачев 2017).

Както вече посочих, не издържа 
епиграфска критика и версията за ахто-
полското монетосечене, като нейните сле-
довници погрешно цитират английския 
нумизмат H. Borrell (виж тук обр. 14). Тя и 
до днес има своите адепти (Ганева и др. 1990; 
Койчев, Мутафов 2002; Гергова 2012; Beshevliev 
2008; Stancomb 1998), макар още френският 
епиграф Луи Робер да посочи, че монетните 
надписи ΑΓΑ, ΑΓΑΘ и ΑΓΑΘΟ са свързани с 
Агатокъл (Агатоклес - син на Лизимах) и ос-
нования от него град Агатоклеос, който той 
отнася към малоазийска Мизия (Robert 1959: 
172 sqq, 1960: 284 sqq). Фактологическата не-
състоятелност на версията показа и бъл-

гарският епиграф Георги Михайлов (Mihailov 
1970: 401). И досега в Ахтопол няма откри-
та нито една „агатополска монета”, като 
основните находки са от Тракийски Херсон 
(дн. Галиполи/Гелиболу), където сериозните 
изследователи по правило локализират 
град Агатоклеос (виж Cohen 1995; Psoma 2009, 
Teikin, Erol-Ozdizbay 2010, Erol-Ozdizbay 2011 
и особено Rigsby 2005 et cit.lit.).

Нямат под себе си фактологична основа 
и опитите да се свърже Агатополис с Buatico 
(всъщност Burtico) от Певтингеровата кар-
та (обр. 11) и респективно Перонтико от 
„Географията” (Ptol. 3.11.3) и „картите” на 
Клавдий Птолемей (обр. 15). Единствено Ра-
венският географ – въз основа на неясен източ-
ник, изрежда от юг на север Billias, Burtinum, 

Tira, Apolonia (sic – An. Rav. 4.6.2-5). Това из-
реждане разкрива несигурната възможност 
Burtinum да се допълни Bur(g)tinum, a тази 
Кула на тините хипотетично да се свър-
же с периода VI ‒ III в.пр.Хр. от миналото 
на Ахтопол, но по-вероятна изглежда една 
друга възможна интерпретация и локали-
зация (Орачев 2017). Неизследвана остава и 
възможността ахтополското землище да се 
свърже с известените от Херодот нипсеи.

Първите сигурни писмени известия, в 
които фигурира Агатополис са среднове-
ковни. Както вече посочих, името се от-
крива в Епархийските списъци (Notitiae 
episcopatuum), които издава G. Parthey през 
1866 г. ведно със Сюнекдемос на Хиерокъл 
(Hierocles Synеcdemos), при това само в спи-
съците, които той отнася към и след X век. 
Най-напред името Агатопол се появява 
в епархийския списък от времето на Лъв 
VI (886-912) като епископия „на Агатопол” 
(Ἀγαϑοπολεως) в епархия Хемимонт, която 

Обр. 14 Факсимилета от публикацията на Х. Борел в 
Numismatic Chronicle от 19.11.1840 г. От тях се разбира, 
че Е. Вафеос и следовници спекулират, защото монети-
те са намерени в Тракийски Херсон.И за типа глава на 
Атина надясно/кукумявка,копие и надпис ΑΓΑΘО съ-
временното разчитане не е Агато(полис), а Агато(клеос).

Обр. 15 Карта на Tракия на Клавдий Птолемей (ре-
конструкция на Себастиян Мюнстер и Хенри Пе-
три. 1542). В карето Thracia Civitates е изписано 
Peronticum ( ЦДА, Колекция „д-р Симеон Симов“).
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е подчинена на митрополита на Адриано-
пол (дн. Одрин). И в още един от списъците 
се споменава Агатопол, който отново е по-
ставен на второ място (след Созопол) сред 
другите единадесет епископии, като днес 
всички те вече са сигурно локализирани. 
Понякога обаче липсата на информация 
също е значима за историческите анализи, 
което налага данните за градовете и епис-
копите в провинция/тема Хемимонт от 
527-528 г. насетне да бъдат систематизира-
ни в таблица, за да се кластеризират. В ней-
ната основа следва да залегне информаци-
ята, която може да се извлече от: Hierocles 
Synеcdemos (Parthey 1866: 150 sqq); Епифаниев 
списък (Boor 1890: 520 sqq); Исаврийския спи-
сък; Списък 8 (Notitita 8); Списък 6 (Notitita 
6); Василиев списък (Notitia Basilii); Списък на 

Лъв VI (Imp. Leonis Notitia); и Нов епархийски 
списък (Nova Tactica).

Сфрагистичните паметници, които под-
крепят археологическите наблюдения за 
активно строителство през раннохристиян-
ската епоха, са публикувани от Иван Йор-
данов (Йорданов 1998). Особено важен е един 
печат на „викарий Йоан“, който може да се 
свърже колкото със строежа на северната 

крепостна стена, толкова и с базиликата на 
нос Св. Яни. За същото свидетелства и един 
непубликуван оловен печат от края на V – 
началото на VI в. сл. Хр. (Орачев 2015: 31 сл.). 
Във фонда на ОК „История на котвата“ се 
съхраняват и други оловни печати и плом-
би. Те са намерени в разсип на северния 
ахтополски залив и са предоставени на Ди-
митър Стоименов за публикация.

Според Веселин Бешевлиев, един епиграф-
ски паметник от „алеята на победите” в 
Плиска е документирал, че българската 
армия била превзела Агатопол (Бешевлиев 
1978; Besevliev 1963: N 38). Намерените до-
сега ромейски монети от IX в. сл. Хр. (при 
сравнение със созополската ситуация) не 
подкрепят в нужната степен виждането на 
този голям български учен. Същевремен-
но археологическите наблюдения, сфра-
гистичните материали и монетните наход-
ки очертават, че още през първата четвърт 
на VI век в Агатопол, освен че издигат нова 
крепостната стена, ще да са построили и 
базилика. Тя беше засечена по геофизичен  
път от К. Велковски на нос Св. Яни, като 
останки от нея днес се откриват и в приле-

жащата акватория (обр. 16). Ако Ахтопол 
все пак е бил превзет, то това ще да е ста-
нало през 812 г., след като българският кан 
Крум вече е победил император Никифор 
I Геник (802-811) и е завзел по-голямата 
част от ромейските теми Тракия и Македо-
ния. Вече изложих работната хипотеза, че 
не е изключено Агатопол още от VI в. сл. 
Хр. да е бил център на епископия, чиято 
територия хората на кан Крум да опусто-
шават дотолкова, че може би се е наложи-
ло константинополската патриаршия да 
премести дотогавашната тукашна еписко-
пия в Деркос (Orachev 2012: 26-27).

Хронологически следва важната ин-
формация на арабския географ ал-Идриси, 
който постъпва на придворна служба при 
крал Роджер Сицилийски. През 1153/1154 г. 
той завършва своята „География”, където 
в „Описание на пътя от град Константи-
ния по морския бряг до устието на реката 
Дану, където се намира град Мирис” запис-
ва (по Недков 1960):

 “Който желае [да мине] по този [път], 
той тръгва от Костантиния [Цариград] и до 
град Айлугис [Логи] има 25 мили. Това е град 
на висока планина, на 12 мили от морето… 
От Айлугис до град Аймидия [Мидия] има 
25 мили. Последният е хубав и многолюден 

Обр. 16 Батиметртична карта на „Пристанище 
Ахтопол“ в северния залив (Архив на Военnия географски 
център - Троян). На северния нос Св. Яни геофизичното 
проучване засече стените на голяма 90-метрова базили-
ка, част от която е рухнала в прилежащата акватория в 
резултат на земетръсни последици.

Обр. 17 Карта на Мухамад ал-Идриси към VI.5. 
Оксфордски препис (Bodleian Library, Pococke 375/Uri 887, 
f. 293b-294a - Кендерова 2011: 184-187).

Обр. 16а Оловен печат. На него специалистът по сфра-
гистика Димитър Стоименов разчете „Хартуларий 
Павел(?)“ и го датира в края на V – първата половина на 
VI век. Той е запечатал някаква заповед до тукашните 
власти по времето на имп. Юстин I (518-527). OK "Ис-
тория на котвата". Снимка Атанас Орачев.
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град, близо до морето. От него до град Агату-
булис [Ахтопол] има 25 мили. От последния 
до Басилику [Василико] на брега на морето 
има 25 мили. От Басилику до град Сузубули 
[Созопол] на морето има 25 мили...”

Б. Недков разчита Agathubulis, а текстът 
на „Географията” на Абу’Абд Аллах ибн Му-
хамад ал-Идриси (1100-1165) е придружен с 
карти (секции) към отделните части (обр. 
17). На тях името на града е отразено с раз-
ночетения: Агасубулис, Ага(с)убилис, А(г)а(с)
убулис, Агабу(с)улис (Кендерова, Бешевлиев 
1990: 68, 82-83).

Данни за средновековната история се 
извличат и от известията на ромейските 
автори Никита Хониат, Мануил Фил и Ге-

орги Пахимер, които са преведени с пара-
лелен текст в Гръцки извори за българската 
история (ГИБИ). Никита Хониат излага 
в своята „История” събитията от 1118 до 
1206 г. Два пасажа от времето на освободи-
телното въстание на братята Асен и Петър 
са свързани с Агатопол, които Александър 
Милев превежда така:

„Тогава той [имп. Исак II Ангел] се от-
правил [през 1187 г.] от столицата [Кон-
стантинопол] с малобройна войска, която 
се намирала при него, защото бил се научил, 
че мизите [българите] вече не се скитали 
по планинските и високите места, но като 
събрали наемна скитска [куманска] войска, 
се спуснали в околностите на Агатопол и ги 
опустошавали с всички сили, извършвайки 
големи злочинства...

Когато пък императорът се отправил към 
Агатопол, за да спре нападенията на варварите, 
те ограбили и села, които били много близко 
до Филипопол [Пловдив]. Щом като той се 

приближавал до мястото на опустошението, 
те веднага се отдалечавали оттам, където се 
явявал императорът. Тези дела вършел един от 
братята Асен [цар Асен I, 1187-1196], който 
бил човек необикновено ловък и много изобрета-
телен при трудни условия...”

Придворният поет Мануил Фил мал-
ко след 1305 г. написва една историческа 
поема За подвизите на известния чутовен 
протостратор. Става въпрос за походите 
на ромейския пълководец Михаил Глава 
Тарханиот, чиято майка е била българка. 
При похода от 1263 г. срещу българския 
цар Константин Тих той превзема и Ага-
топол, а текстът е преведен от М. Войнов 
(ГИБИ 10: 141-142) така:

“И той дойде до Агатопол и го превзе,
като преди сражението лесно прогони
владетеля на българите Константин
и показа, че най-способните могат
сигурно да побеждават вражески царе...
Като възвеличи прочее Агатопол
обърна внимание и на град Созопол.”
В своята „Хроника” Георги Пахимер изла-

га събитията от 1255 до 1308 г. Тя съдържа 
пасажи за Агатопол, в един от които той е 
изписан Αγαθιούπολιν. Пасажите са преве-
дени от Михаил Войнов (ГИБИ 10: 166 сл.):

„Като имаше Ногай [татарски военачал-
ник за съюзник], готов да нападне [българ-
ския цар] Константин [Тих] и да ограби 
земята му, ако той нахлуе в неговата [ро-
мейска] земя, императорът [Михаил VIII 
Палеолог] здраво владееше не само Месем-
врия [Несебър] и Анхиало [Поморие], но и 
Созопол, Агатиупол [Αγαθιούπολιν], Каст-
рициум и други някои крепости, които им-
ператорските пълководци бяха спечелили 
и завоювали за императора, и ги държеше, 
разбира се, в ръцете си, без да отстъпва дори 
сянката на [някоя] крепост...

А на Запад положението [през 1303 г.] 
беше отново тежко и лошо поради Светослав 
[българския цар Тодор Светослав, 1300-
1322]... и императорът [Андроник II Пале-
олог] беше в безизходно положение и бързаше 
да спре напредването му, понеже се опусто-
шаваха крепостите край Хемус [с Хемус 
ромейските автори обозначават не само 
Стара планина, но и Странджа], а мнозин-

ството от тях завземаха по споразумение - 
Ктения [нелокализирана със сигурност] 
и Русокастро [край дн. с. Русокастро] и 
твърде много други, а и [обсадени] селища-
та край Созопол и Месембрия, именно Ага-
топол и Анхиало, вече изнемогваха и изгле-
ждаше, че са готови да се предадат...

И аланите, след като се отделиха веднъж 
от императора, проводиха пратеници при 
Светослав (той си беше подчинил по спора-
зумение Анхиало, още и Месемврия, а също и 
Агатопол и околните места)...”

В. Гюзелев (следвайки Balard 1978) по-
сочи данни от генуезките архиви, които 
разкриха нови страници от историята на 
града (Гюзелев 1981, 1995). Те показаха, че 
Агатопол е бил превзет от генуезка фло-
тилия начело с адмирал Паганино Дория. 
Това се случва по време на т. нар. Война 
за Проливите между двете италиански 
републики Генуа и Венеция. В нея имп. 
Йоан Кантакузин (1347-1354) застава на 
страната на венецианците, защото меж-
дувременно генуезците са успели да сло-
мят неговия флот и да пленят част от ро-
мейските кораби. Войната избухва през 
1348 г., временно затихва поради избух-
налата чума, за да се активизира наново 
през пролетта на 1350 г. През първата по-
ловина на 1351 г. Венецианската република 
чрез сключени договори с крал Педро III 
Арагонски (1336-1387) и Йоан Кантакузин 
оформя мощна коалиция (в резултат и в 
каталанските карти се появява ауропсич-
на информация – обр. 18). През май 1351 г. 
в Златния Рог се появяват 22 венециански 
галери, които начело с адмирал Николо 
Пизани блокират Пера. Междувременно 
генуезците се съюзяват с унгарския крал 
Лайош I Велики (1342-1382), с емира на Ай-
дън Хизир и с османския султан Орхан. 
Генуа съоръжава и морска армада от 60 
галери (Balard 1978).

И България е вплетена в хода на съби-
тията. Някъде между януари и март 1351 г. 
при Йоан Кантакузин в Цариград пристига 
пратеничество, което от името на цар Иван 
Александър (1331-1371) го обвинява, че „на-
рушава договора и опустошава зле земята му” 
чрез своите съюзници турците. Ромейски-

Обр. 18 Отсечка от анонимна каталанска карта на 
Източното Средиземноморие. XV век (по Orachev 2005). 
Между Sisopoli (Созопол) и Gattopoli (Ахтопол) е изписа-
но Berdiso. Каталанската транскрипция на тракийско-
то Бердизо подсказва, че тази картна номенклатурата 
е засечена някъде през или след 1351-1352 г.
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ят император откликва и провожда свои 
дипломати в Търново, които предлагат на 
българския цар да даде пари за издръж-
ката на ромейския флот, за да могат да бъ-
дат спрени турските набези. Според Йоан 
Кантакузин „Александър на драго сърце приел 
предложението и пожелал да даде пари за при-
готвянето на флота”. Една Българска аноним-
на хроника от началото на XV в. представя и 
българската гледна точка. Тя директно по-
сочва, че в случая става въпрос най-напред 
не за пари, а за храни (Тютюнджиев 1995):

„И като видя Кантакузин, че не може да 
прехранва корабниците, защото нямаше дос-
татъчно хляб и свинско месо, а и защото хаз-
ната се изпразваше с всеки изминат ден и не 
стигаха дукати и сребро, той измисли след-
ното. Изпрати в Търново при българския цар 
Александър пратеничество да му помогне за 
прехраната на корабниците, за да пазят бро-
да [Дарданелите]. Българите, като чуха това, 
надсмяха се и укориха гърците. Не само ги ос-
кърбиха, но ги псуваха на жена и майка и ги от-
пратиха с празни ръце...”

Текстът очертава значимата роля на 
странджанските пристанища тъкмо „за-
щото нямаше достатъчно хляб и свинско 
месо”: царевските и ахтополските при-
морски равнини в ония времена са про-
извеждали жито (макар и сравнително 
малко), а странджанското свиневъдство и 
овцевъдство са сред най-добре развитите 
на Балканите. Впрочем храни са липсвали 
не само на Цариград и ромейската фло-
та. Редица документи сочат липсата на 
месо, хляб и сухари и за генуезкия боен 
флот. Ето защо нарочно генуезко прате-
ничество през ноември 1351 г. отпътува 
за Търново и за да сондира българската 
позиция предвид планираното нападе-
ние над странджанските пристанища и 
крепости. През декември същата година 
(или най-късно през януари 1352 г.) ге-
нуезки бойни кораби предприемат бру-
тална експедиция срещу странджанските 
крайбрежни градчета (Balard 1978).

Под командването на адмирал Пагани-
но Дория те превземат, ограбват и опус-
тошават всички крепости и пристанища 
между Ахтопол и Созопол включител-

но. Наложени са тежки контрибуции от 
огромни за времето си суми и е пленена 
голяма част от местното население. Ахто-
пол, който се предава без бой, успява да 
се откупи срещу 1000 златни перпера. 
Особено жестоко е наказан Созопол. По-
вечето му жители са отведени в плен, като 
онези от тях, които не могли да се отку-
пят, са продавани като роби. В събитията 
е замесена и Урдовиза, която е трябвало 
да изплати колосалните за времето си 10 
000 златни перпера.

Генуезката атака не е случайна. Налич-
ните материали очертават, че не само Ага-
топол, но и селищната и пристанищната 
система на Странджанското Черноморие 
придобива огромно значение за ромей-
ската империя през XIII-XIV век, защото 
става една от нейните последни суровин-
ни бази – особено след като Константи-
нопол започва да губи малоазийските си 
области (Орачев 2017). Оттук идва и поли-
тическото значение на Българското Чер-
номорие, в чиято основа стоят и стопан-
ски фактори. Цариград започва системно 
да гладува. Ежедневна е и необходимост-
та да се подсигурява сухар за екипажите 
на морските бойни флоти. Налице са и 
сметките на генуезките и венецианските 
„акули” в житната търговия. 

На 13 февруари 1352 г. се разиграва мор-
ска битка край Босфорския проток. В нея 
генуезката флота скършва морската бойна 
мощ на венецианци, каталани и ромеи. 
Сключеният на 6 май 1352 г. с Източната 
римска империя договор гарантира на 
Генуа господство в Черноморието. За да 
стане то обаче пълновластно, било необ-
ходимо удържаната морска победа да се 
подплати и чрез съответен договор с Бъл-
гария. Сметководните генуезки книги до-
кументират, че почти веднага след победа-
та – в началото на март 1352 г. започва да се 
харчи доста злато за „пратеничество, което 
да бъде изпратено при императора на Загора” 
(Гюзелев 1981, 1995). Целта на Генуа е ясна. 
България е страна, с която е наложител-
но да се поддържат добри отношения – 
най-малкото заради необходимостта да се 
изхранват многобройния флот и войска. 

Преговорите (нелеки и заради бруталното 
нападение над странджанските пристани-
ща, и заради българо-генуезката разпра от 
1317 г.) свършват благоприятно и за двете 
страни. За добрия изход освен архивните 
документи свидетелстват и онези морски 
карти, в които над Несебър се вее флагът 
на цар Иван Александър (обр. 19).

Така България отново става генуезки 
партньор, което е голяма отстъпка от бъл-
гарска страна: отношенията с Генуа през 

1317 г. били влошени дотам, че генуезкият 
„Съвет на Осемте Премъдри” одобрява „За-
брана да не се отива в която и да е област на За-
гора и забрана Да не се отива в Созопол.“ Бъл-
гарският цар ще да е поискал подобаваща 
компенсация, която генуезците са приели. 
Така през 1352 г. в пределите на Търновско-
то царство отново влизат черноморските 
крепости Василико, Урдовиза и Созопол, 
докато за Агатопол това не е сигурно. На Ва-
сил Гюзелев дължим виждането, че в своята 
„Хроника” Йохан Сервион“ бил описал как 
граф Амедей VI Савойски е завзел Агатопол 
ведно с другите български черноморски 
крепости през 1366-1367 г. Той дава следния 
превод (Петров, Гюзелев 1978: 170 сл.):

„Графът на Савоя се зарадва много, когато 
неговите хора, които се бяха загубили по море, 

Обр. 19 Отсечка от  карта на Черно море и Източното 
Средиземноморие на Хуан Мартинес. 1568 (ЦДА, КМФ 
35). Ахтопол е изписан Gastopoli, a над Missenbria (Несе-
бър) се вее флагът на цар Иван Александър. Това показва 
– че е използвана картна подложка, съставена през или 
след 1352 г., когато Месемврия е върната от Генуа на 
българите и там ще да е устроено генуезко консулство.
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пристигнаха при него в Тенедос и той попита 
патриарха на Константинопол и неговите 
рицари какво да прави и те го посъветваха да 
навлезе в земите на българския император и 
да воюва неумолимо с него, докато той освобо-
ди от затвора императора на Гърция. Графът 
се съгласи с това и те се качиха на галерите си 
и тръгнаха към България в един град, наречен 
Ахтопол, който обсадиха със стълби. И за да 
не разберат жителите за тяхното идване, те 
приключиха доста лесно с Ахтопол, където 
сложиха стълби...

Когато графът се върна в пристанището 
при своите галери, затворниците, заловени в 
градовете Ахтопол, Созопол, Скафида и Ан-
хиало, накараха да му кажат, че са учудени от 
това, че той завземаше и разрушаваше земите 
на българския император, техния господар, 
който никога нищо лошо не му беше напра-
вил; на което той отговори, че вършеше всич-
ко това, защото българският император беше 
заловил неговия първи братовчед, императора 
на Константинопол, и че той никога нямаше 

да престане да воюва срещу българите, докато 
император Алексий не бъде пуснат на свобода; 
тогава затворниците помолиха графа на Савоя 
да пусне няколко от тях, като задържи остана-
лите за заложници, да отидат при българския 
император, за да поискат освобождаването на 
гръцкия император. Графът прие тяхната 
молба и остави да заминат шест от най-раз-
умните, които обещаха да се върнат при него, 
донасяйки намеренията на своя господар...”

Свързването на Агатопол със спомена-
тото в текста Mantopoli обаче е доста неси-
гурно, а „обсаждането със стълби“ е прево-
даческо недоразумение (Марков 2019: 58, 
бел 16). Името на този пристанищен град 
вече е било добре известно, а контекстът на 
събитията подсказва, че с Мантополи  ще 
да е обозначена някаква друга крайбрежна 
крепост — например Урдовиза или Атана-
та. Морски карти и портоланни текстове 
с данни за ахтополското пристанище пуб-
ликува Б. Димитров (1983), а наличните 
маркирания на Агатополис/Гатополи сис-
тематизира А. Гордеев (2014). Тези карти 
са ценен източник за историята на града 
и с различните изписвания на Агатопол, и 

с факта, че градът неизменно присъства в 
тях (виж Orachev 2005; срв. Димитров 1983; 
Стоименов 2008; Гордеев 2014).

Най-вероятно Агатопол е бил отбеляз-
ан още в Пизанската карта от края на XIII 
век, но тя е изгризана от мишки в частта, 
която представя Черноморието (Стоиме-
нов 2008: 93, II.1). За пръв път Агатопол се 
засича в портоланната картa на генуезкия 
морски картограф Петрус Весконте от 
1311 г. с формата Gatopoli. Същото е изпис-
ването и в неговите карти на Черно море 
от 1318 и 1321 г. (обр. 20).  При съпостав-
ка с портоланните текстове и находките 
от крайбрежните заливи става възможно 
да се проследи развитието на селищната 
и пристанищната система по Странджан-
ското Черноморие и да се долови значе-
нието на Агатопол в нея. Един от най-до-
брите италиански портоланни текстове е 
достигнал до наши дни в гръцка подлож-
ка. Той — според издателя A. Delatte, е с ве-

нецианска първооснова от XIV век (Delatte 
1947: 232-232). Текстът е преведен на бъл-
гарски от Б. Димитров (1978, 1983) и частта 
за крайбрежието от Босфорския проток 
до пристанището Сива гласи:

„От Фанари [при входа на Босфора] до 
Тиниада в посока запад—северозапад са 100 
мили. Тиниада е град и има пристанище 
и входът му е на изток и има добро дъно. 
От Тиниада до Ахтопол от юг на север са 
15 мили. От Ахтопол до Вернизо [Урдо-
виза при с. Китен] от запад на изток са 20 
мили. На Вернизо малко му липсва, за да бъде 
остров. От Вернизо до Сива по картата на 
север към североизток са 10 мили…”

Локализацията на Сива в устието на Ро-
потамо е дискусионна, което проличава от 
един друг портоланен текст на гръцки език. 
Издателят A. Delatte приема, че той също е 
имал италианска първооснова, която бил 
превел на гръцки език анагност Панкал. 
Анализът обаче показа, че портоланният 
текст се различава значимо от езика на дру-
гите гръкоезични, но силно италианизира-
ни портолани (обр. 21). Той всъщност е бил 
съставен на гръцки език някъде в периода 

Обр. 20 Отсечка от портоланна карта на Черно море на 
Петус Весконте. 1321 г. (по Orachev 2005)

Обр. 21 Факсимиле на лист 117б и 118а на анонимен 
гръцки портолан, приписан на анагност Панкал (в 
частта за Странджанското крайбрежие - Cod.Voss. 
Gr.O. N-r 12).
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1429-1436 г. (Орачев, Русинов 1988). Осъвре-
мененият превод за Странджанското край-
брежие гласи:

“От Созопол до носа на Елея [Маслен нос] 
9 мили [ок. 11 км] от север към югоизток и 
отдолу в залива е пристанище на име Ропота-
мо [Όριοπάταµο]. Надолу [към Босфорския 
проток] е [Св.] Атанас [Атаната, дн. При-
морско] и извън [залива?] е песъчливо. Има 
стоянка [пристан] и стоиш на дрейф. А от 
Елея до Вордовизу [Урдовиза, дн. Китен] има 
един кастел [крепост] и към кастела има едно 
дърво и напред към дървото има дъно на пет 
оргии [9 м]. От Вордовизу до Агатопол - - - до 
Резви [Резово са] 8 мили [ок. 10 км]. От Резви 
до носа на Ниада [дн. Инеада са] 9 мили [ок. 11 
км] по карта на юг-югоизток. От самия нос до 
пристанището [са] 3 мили [ок. 4 км] по карта 
от северозапад към югозапад. А пристанището 
[Стагнара] има дъно на 6 до 10 оргии [18 м]. 
Разпознаването на Ниада: от морето ще видиш 
нагоре една стръмна височина и е по-стръмна 
от другите височини, и се нарича Папеа [дн. 
връх Папия]. И ако ще влизаш в Ниада [т. е. 
в пристанището Стагнара] остави тази висо-
чина откъм север; и входът е от север на юг. А 
самият нос е масивен, черен, клюнест и горист 
и минаваме на разстояние от него 1.6 мили. И 
след като подходиш към средата на носа, на-
вътре към една кула, която ще видиш на раз-
стояние 3 плоризи [ок. 50 м], хвърляй котва и 
ще намериш дъно на 5 оргии [9 м]. А навътре 
към носа хвърляй котва, където пожелаеш. 
От Ниада до Малатра [нос Карабурун са] 25 
мили на югоизток. А от Малатра до устието 
на града [Константинопол са] 75 мили”.

Копистът анагност Панкал през 1553 г. 
е пропуснал описанието на ахтополското 
пристанище. То обаче ще да е било доста 
подробно, защото този портоланен текст за 
пръв път посочва връх Папия – основният 
корабоплавателен ориентир между Маслен 
нос и Босфорския проток. Най-добрите дан-
ни за пристанището на Агатопол и изобщо 
на странджанската пристанищна система 
между Босфорския проток и Ропотамо дъл-
жим на френския картограф Жан Никола 
Белен. Като своеобразно приложение към 
неговата карта на Черно море през 1738 г.(?) 
той е записал (Тодорова 1987: 132 сл.):

„„Като излезеш от устието на канала [Бос-
фора] в Черно море, минаваш покрай носа с 
фара, който турците наричат Мени фенер, 
което ще рече Новия фар. Брегът на Романиа 
(Румелия, според както я наричат турците) 
върви на запад и на северозапад 1/4 запад 5 мор-
ски левги на 21° до Кара бурни, т. е. Черния нос...

Между Ески фенер и Кара бурни брегът 
е много нисък и по него има едно забележи-
телно място, което турците наричат Иди 
кумлар. Това са седем малки дюни или пя-
съчни възвишения, които служат за ориен-
тир на моряците при ясни нощи и им по-
казват, че са близо до устието на Босфора. 
Западно от носа, наричан Кара бурну или 
бурни, брегът образува недълбок залив и на 
левга и половина се намира една местност, 
наричана Теркос дереси или Теркус. Там има 
една река или по-скоро рекичка, която излива 
водите си в едно малко езеро, където се доби-
ва сол. Брегът тук е много нисък, което го 
прави опасен при лошо време. Тук стават и 
много катастрофи, защото корабите, кои-
то пристигат от открито море, често взе-
мат вдлъбнатия в сушата тук бряг за устие 
то на Босфора.

Носът, който ограничава от западната 
страна залива Теркос, се нарича Ухламур, 
или както народът го назовава, Уфламур бу-
рни. Това е един слабо издигнат нос, дъното 
около който се състои от скали и дълбочи-
ни. Недалеч от Теркос навътре в сушата има 
едно село, наричано Орманли кьой, което с 
незначително...

От нос Уфламур до нос Малатера има око-
ло 4 левги на север-северозапад. Това е един ма-
лък нос, където също има рибарница за кал-
кан, който тук е много едър и вкусен.

Западно от този нос е разположено едно 
село, наречено Мидия, близо до устието на 
малка река със същото име. В този залив, 
чисто дъно е скалисто, има грънчарски рабо-
тилници. Някои смятат, че тук се е нами-
рал античният Финополис.

На 3 левги от Мидия се намира малката 
река Ая Паули суи, чието име е гръцко и оз-
начава реката на свети Павел. Смятам, че в 
този район се е намирал античният Девелт. 
Тази река е плавателна и се намира в началото 
па един залив, който се нарича Инеада лимани.

Инеада лимани е малък залив, който може 
да се нарече пристанище, тъй като тук спо-
койно могат да акостират големи кораби 
при 15-16 растега дълбочина в близост до бре-
га. Открит е единствено за източен вятър. 
В дъното на залива има една малка река, коя-
то, както и заливът, се нарича Инеада.

В древността това име е било познато под 
името Салмидесус...

Носът, който ограничава залива от изток, 
се нарича Кори бурни — гърците го наричат 
Киада, а в древността е бил познат под името 
Филиа и там поставяли тяхната Филеас. ...

От нос Кори брегът взема северна посока 
н на разстояние близо 3 левги леко се вдава в 
морето. Тази част се нарича нос Реузе. Между 
последните два носа се простира залив, чийто 
бряг е покрит с гора.

Западно от н. Реузе има малък залив, къде-
то се влива една малка рекичка, в устието на 
която дълбочината е само 3 стъпки. Турци-
те я наричат Реузе дереси. В този залив идват 
каици и малки кораби да товарят дърва.

На 3 левги от пея има друг залив, който 
се казва Ахтеболи. В него може да се застане 
на котва при дъно 12 стъпки, но закотвя-
нето не е много сигурно, тъй като дъното 
е от остри скали, които срязват въжетата. 
Въпреки това тук идват малки каици да 
товарят дърва за горене. В дъното на залива 
има малка рекичка и едно доста голямо село 

на име Ахтеболи. Гърците го наричат Ага-
тополис, а латините Гатополи. Това мяс-
то е било познато в древността под името 
Андриака. Жителите на селото са гърци и 
почти всички момичета са много красиви и 
добре сложени.

Северно от Ахтеболи има един залив, на-
речен Вордевиза, в който ще намериш дъно 6 
растега. Това е малко заливче, където могат 
да застанат на котва не повече от 2 кораба. 
В дъното на залива има село, а до огранича-
ващия го от изток нос – подводна скала, от 
която трябва да се пазиш и да не приближа-
ваш много носа при хвърляне на котвата.

Тук има една планина, която турци те 
наричат Бабиа даги. Тя служи за ориентир 
на приближаващите се към този бряг моря-
ци и се вижда от 10 левги в морето, въпреки 
че не е много висока.

Северно от източния нос на залива Ворде-
виза има друг залив, по-голям от предишния 
и по-навътре в сушата, който се нарича Ат-
лиман. Можеш да хвърлиш котва при дъно 6 
растега. И котвеното място е по-добро от 
предишното. Гърците го наричат Вернизи. 
Струва ми се, че на това място се е намирал 
стария Перонтикум.

Зейтин бурни е нос заобиколен от подвод-
ни скали, които гърците наричат Сира. Тук 
е била античната Тиниас. На север от този 
нос има залив, в който се спират малките 
корабчета на местното население да това-
рят дърва за горене. Това място се нарича Па-
дама [погрешно от Потамос]…””

Обр. 22 Железни котви и материали от потънали 
кораби в северния ахтополски залив (експозиция на ОК 
„История на котвата“).
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Описаните от Белен „остри скали” по-
сочват, че късносредновековното ахтопол-
ско пристанище се е намирало в северния 
ахтополски залив. Тъкмо тук са намерени 
множество железни двуроги и четироги 
котви, оръдия, корабни камбани и други 
находки, който се изложени в ахтополска-
та обществена колекция „История на кот-
вата” (обр. 22). На свой ред граф П. Тол-
стой през 1706 г. също известява (Толстой 
2010): „От Ниада [Инеада] подобава да се по-
еме на север като се преминат 18 италиан-
ски мили [една голяма италианска миля е 
1856 м] ще бъде едно християнско село, име-
нувано Агафопул. Преди сегашните времена 
там е имало пристанище, не твърде способ-
но и не за големи, а за малки военни кораби. 
При нужда [сега] корабът може да пристане 
там за неголямо време. От Агафопул до Ва-
силико са 6 италиански мили.“

Османските документи, публикувани 
в Турски извори за българската история 
(ТИБИ), не са систематизирани. Данни за 
тукашната селищна система и админи-
стративна структура се откриват у Т. Кара-
йовев (1903), Георги поп Аянов (1939), Елена 
Грозданова и Стоян Андреев (1980), Елена 
Грозданова (1989), Ст. Първева (1992), Цв. 
Райчевска (Райчевска 1995) и други изсле-
дователи, но бъдещото проучване и систе-
матизиране на османската документация 
представлява първостепенна задача на 
историческата информатика. Значението 
на тези документи добре проличава на-
пример от неинтерпретираните в исто-
риографията данни за холера в „Ахтебо-
лу“ през 1849 г. (Грозданова, Андреев 1980: 
88). Особено ценно е и изследването на 
Бистра Цветкова за градското стопанство, 
което се базира на османските пазарни и 
митнически бачове (Цветкова 1969). 

По-важните данни на пътешественици-
те бяха събрани в „Странджа – древност и 
съвремие” (Колев, Попов, Орачев 1984/1990). 
Разнообразна информация представят и 
редица неотразени навремето английски, 
полски и други пътешественици. Сред тях 
особено място заема съчинението на Евлия 
Челеби, част от което беше преведено и ко-
ментирано от Страшимир Димитров. Към 

неговите данни за странджанските сели-
ща, крепости и пристанища обаче трябва 
да се подхожда внимателно, тъй като често 
те се отнасят към други селища или райо-
ни. Добър пример е неговото сведение за 
Инеада, което всъщност се отнася за мало-
азийската Тинеада (Орачев 1988).

Фолклорните и етнографски данни и 
материали също не са систематизирани. 
Д. Радойнова обобщава част от тях в из-
следването си „Гърците по Българското 
Черноморие” (Радойнова 2010). Използват ги 
и Ст. Райчевски (1998, 2001) и Щ. Щерио-
нов (1992, 1996, 1999). На тях се базират и 
Ил. Прокопов, К. Порожанов и Щ. Щери-
онов в „Традиционата морска култура по 
Българското Черноморие” (2009). Тяхното 
проучване е перспективно и специално за 
риболова по правило се следва изследва-
нето „Обичаи и вярвания, свързани с риболо-

ва (по материали от Южното Черноморие)” 
на Сл. Гребенарова и Л. Димитров (1985). 
Тепърва има да се проучват и архивите на 
Вселенската патриаршия и дори матери-
алите в Бургаския окръжен архив, които 
макар да са систематизирани, не са из-
ползвани в досегашната историография. 
Важно място заемат и някои писмени из-
вестия за земетресения, чиито последици 
също не са съобразени в историографията.

Писмените известия
за земетръсни последици в Ахтопол
В специално посветено на проблемати-

ката проучване маркирах онези от тях, кои-
то със сигурност или вероятност за засегна-
ли Българското Черноморие през III – IV в. 
сл. Хр. (Орачев 2011). Отбелязах и онези, кои-
то с различна степен на вероятност засягат 
Ахтопол и през III – VI в. сл. Хр. (Орачев 2012). 
Най-сигурните са свързани с активациите 
на Северноанадолския разлом и се извличат от 
Теофан Изповедник. За някои от тях извес-
тяват и други автори, което позволява да се 
прецизират някои датировки.

Преведените по-долу пасажи са извле-
чени от TLG и са верифицирани по изда-

нието Theophanis Chronographia (еd. C. De Boor. 
1. Leipzig, 1883). Теофан използва Алексан-
дрийската ера (АЕ) от „Сътворението на 
света”, според която това е станало в 5501 
г. преди да се роди Исус Христос. Според 
Константинополската ера (КЕ), „Сътворе-
нието на света” се датира 5508 г. Оттук, за 
да се приведат датите у Теофан към годи-
ните след Христа (сл. Хр.) или новата ера 
(н. е.), е прието, че от обявените от Теофан 
години трябва да се изважда 5492 или 5493, 
понеже годината в Източната римска им-
перия (т. нар. Византия) е започвала на 1 
септември. Това обаче специално за земе-
тресенията не винаги може да се направи с 
нужната сигурност, затова – особено кога-
то става въпрос за зимни събития, се дават 
двете възможни години със „/” между тях. 
Понякога обаче спрямо КЕ се натрупва 
кога по-голяма, кога по-малка разлика. Не 
винаги е сигурно също така, чe някои дати 
за европейски събития Теофан не е заим-
ствал от източници, датиращи по КЕ, като 
е пропуснал да ги приведе към AE (виж 
за хронологията Bickerman 1963 и особено 
Grumel 1958). В текста на Теофан се откри-
ват доста хронологически несъответствия, 
които са анализират и коригират, но глав-
но за периода VI–VIII в (Moravcsic 1958: 530 
sqq). Ето и онези писмени известия, които 
биха могат да се свържат с Ахтопол:

23. Отсечка от „Неотектонска карта на България” на 
Ж. Иванов, Ал. Радулов, Я. Герджиков и Р. Наков. Архив 
на Геофизичен институт на БАН, 2008 г.

24. Снимка на Ахтопол от тридесетте години на XX 
век с останки от рухнали укрепления в района на югоиз-
точната кула (Архив на ОК „История на котвата” – гр. 
Ахтопол).
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457/458 г. сл. Хр.
Според Теофан, мащабно земетресе-

ние се е прoявило „в първата година от 
властването на император Лъв [I - 457-474 
г.]”. Събитието е отнесено към „5950 от 
Сътворението на Света [по АЕ], през февру-
ари месец на XI индикт”, като „В същата го-
дина от страшно земетресение в Антиохия 
почти целия град се разрушил.” За същото 
земетресение известява и Приск Паний-
ски, според когото (HGM 1, 350.134-28): 
„По времето на войната между скитите и 
източните римляни в Тракия, Хелеспонт, 
Йония и така наречените Цикладски остро-
ви станало земетресение, така щото голяма 
част от островите Книдос и Кос била опус-
тошена. Приск разказва, че в Цариград и във 
Витиния валели извънредно силни дъждове”.

478 г. сл. Хр.
Теофан (за 5970 АЕ): „През тази година 

на 21 септември I индикт, станало страшно 

земетресение в Константинопол, което раз-
рушило много църкви, къщи и порти до са-
мите основи и погребало в развалините безчи-
слено множество хора.” На свой ред Кoмес 
Марцелин (ЛИБИ 1: 311) дава важната 
подробност, че „Царският град [Констан-
тинопол] пострадал твърде много, разтър-
сван в продължение на 40 дни от непрекъсна-
то земетресение... и стените вътре в града 
на значително разстояние се срутили. Това 
земетресение продължавало дотогава, докато 
градът не се изпълнил със смрад…” 

525-529 – 536/537 г. сл. Хр.
 Развива се земетръсна поредица и Теоф-

ан най-напред известява (за 6017 АЕ), че сто-
лицата на провинция Киликия Втора била 
„подложена на страшно земетресение и почти 
цялата се сринала.” Пак според него (за 6019 
АЕ), две години по-късно „при възобновило-
то се земетресение под развалините загинал 
епископът на Антиохия Евтрасий и не оста-
нали нито къщи, нито църкви – всичко пад-
нало и красотата на града изчезнала”. Отново 
две години по-късно през 529 г. (за 6021 АЕ) 
„на 29 ноември, VII индикт, на третия час от 

деня, Антиохия отново изпитала гнева Божи: 
ужасно земетресение продължило цял час и от 
небето се чувал страшен рев, от което наново 
издигнатите здания и [крепостни] стени се 
разрушавали до основи, а също и оцелелите от 
първото земетресение сега паднали… По време 
на това бедствие погинали 1870 човека, а оста-
налите избягали в други градове и планини…”

Отново същият автор (за 6028 АЕ) из-
вестява, че по време на „първата година от 
епископството на Агапит Римски”: „… по-
страдал от гнева Божи Помпейол Мизийски, 
понеже земята се разтресла от земетресение и 
половината град пропаднал ведно с жителите 
си. И те се оказали под земята и се чували гла-
совете на молещите за помощ. И много пари 
давал Цезаря [Юстиниан II Велики – 527-565 
г.], за да разкопават и спасяват живопогребани-
те и награждавал работещите в развалините.” 
На свой ред Георги Монах уточнява, че от 
същото земетресение – освен Помпейол, 
по време на „страшния земетръс”: „постра-
дали различни места на Константинопол, а 
Антиохия Велика изпитала неописуемо стра-
дание”. И неговият текст потвърждава, че 
„Помпейол в [малоазийска?] Мизия бил раз-
цепен по средата, половината му била погъл-
ната ведно с жителите и хората изпод земята 
викали и просели милост”, като дава важна-
та подробност, че „Земята продължава да се 
тресе непрекъснато през цялата година”.

Георги Монах датира събитието по време 
на имп. Юстин (518-527), но за същото земе-
тресение известяват Йоан Малала (Chronogr. 
436.17) и Георги Кедрин (Hist. 1.641-21 sqq): те 
го поставят в деветата година от властването 
на имп. Юстиниан, т. е. в 536/537 г. сл. Хр. В 
проучените части на ахтополските крепост-
ни стени личат деструкции за гореочерта-
ния период, но те са трудни за стратифи-
циране, защото земетръсна поредица тресе 
земята и от 542/543 докъм 557-558 г. сл. Хр.

Най-напред Теофан (за 6034 АЕ) известя-
ва: „на 16 август, същия [V] индикт, стана-
ло голямо земетресение в Константинопол и 
падали, и църкви, и къщи и градската стена 
– особено около Златната порта. Паднало на 
земята и копието, която държала статуята 
на Св. Константин, поставена на Форума, и 
дясната ръка на статуята на Ксиролоф. И 

умрели много хора и бил страх голям.” Пак 
той (6036 АЕ) известява: „… на 6 септември 
в първия ден на VII индикт, станало голямо 
земетресение и се срутил половината Кизик”. 
Същият автор (за 6038 АЕ) съобщава, че 
„През тази година имало поскъпване на хляба и 
виното, много лошо време и станало голямо зе-
метресение в Константинопол.” Отново той 
(за 6040 АЕ) пише, че „В тази година имало 
постоянни земетресения и големи дъждове, 
както и през февруари месец станало голямо 
земетресение така, щото всички го усетили и 
били в голям страх…”

554/555 г.
Теофан (за 6046 АЕ): „на 15 август… в 

полунощния час на Възкръстния ден имало 
силно земетресение, така щото пострадали 
много къщи и бани, и църкви, и част от кон-
стантинополските стени, особено при Злат-
ните порти, и много погинали. Разрушила се 
и значителна част от Никомедия. Това земе-
тресение продължило 40 дни...” Отново той 
(за 6047 АЕ – в по-достоверния текст, пре-
веден на латински от Анастасий Библиоте-
кар) свидетелства, че през следващата го-
дина на 11 юни в Съборната църква на Св. 
Евтимий: „имало голямо земетресение и на 19 
същия месец имало гръмотевици, и страшни 
мълнии, и страшен вихър…”

557 – 558 г.
Според Теофан (за 6049 АЕ), най-напред 

„на втория ден на месец април имало земетре-
сение, но безвредно.” На следващата година 
(558) „на шестия ден от месец октомври, 
VI индикт, при настъпването на съботата 
имало голямо земетресение. И на 14 декември 
станало друго много страшно земетресение, 
така че пострадали две константинополски 
стени – Константиновата и построена-
та от Теодосий. Разрушили се също така и 
църквите в Екзерот, и постройките, които 
се простират след Евдомон, и Св. Богородица 
Петалска, и храма на Св. Викентий, и много 
жертвеници и църковни кивории от Златна-
та врата до Руси. И не останало нито едно 
място [в града] и предградието, което да не 
пострадало от това страшно и жестоко земе-
тресение. Регийското светилище се разруши-
ло до основи, така щото не могло да се познае; 
разрушила се също така до основи църквата 

Обр. 25 Карта на Римската империя по време на 
императорите след Ираклий на Гийом дьо Лил. ХVІІ век 
(ЦДА – КМФ 35).
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на Св. Стратоник и Калитка, намираща се 
в Регий – а порфировият постамент, който 
стоял пред Юкондионовия палат, паднал ве-
дно с издигната върху му ста- туя и потънал 
в земята на 8 педи. Паднала също така и ста-
туята на Аркадий… и много пострадали от 
развалините. Мнозина – в продължение на 8 
дни погребани под развалините, след два-три 
дни се оказвали цели и здрави. Слушало се, че и 
в другите градове ставало това същото. Тако-
ва голямо и страшно земетресение няма да за-
помнят хората, живеещи на земята в насто-
ящото поколение. Земята се тресяла денем и 
нощем в продължение на 10 дена…”

Земетръсните последици са били голе-
ми, защото Теофан записва, че през 559 г. 
„хуни и склавини… като намерили някои 
места от Дългата стена [между езерото 
Деркос и Перинт] разрушени от земетре-
сение, нахлули и опленили чак до Дрипия, 
Нимфите и Хитос [покрай пътя за Кон-
стантинопол]”.

При тази земетръсна поредица са по-
страдали редица причерноморски кре-

пости, а и онези обекти в Тракия, които 
имп. Юстиниан Велики се заема да по-
прави или да издига наново, а Прокопий 
Кесарийски изрежда в съчинението си 
„За строежите” (Besevliev 1970). В досе-
гашните изследвания по неписано пра-
вило зарегистрираните археологически 
разрушения на крепости и постройки се 
приписват на „варварските нашествия”, 
но по всичко личи, че всъщност грабител-
ските набези в Ромейската империя не са 
причината за разрушенията, а следствие 
от извънредната земетръсна активност 
в Югоизточна Европа. Особено мащаб-
ни били пораженията по черноморско-
то крайбрежие, което личи и от многото 
„морски строежи”, за които пише този 
придворен историк. 

Засега е възможен следния анализ. 
При едно от земетресенията през V или 
в края на първата четвърт на VI век (ако 
е вярна датировката на Георги Монах) 
крепостните стени на Ахтопол са постра-
дали сериозно. Ето защо имп. Юстин I 
(518-527) ремонтира или издига наново 
северната крепостна стена. По времето на 
Юстиниан крепостните стени отново са 

пострадали сериозно и са били основно 
ремонтирани, което особено добре личи 
в проучения участък на южната крепост-
на стена. На терена личат и руини от юго-
източната кула, която е  рухнала някъде 
през средновековието. Това представя 
уникалната възможност да се изчисли ту-
кашната  „сеизмична стъпка“, което оба-
че може да стане само след проучването 
на съответните разломи.

При земетресенията сериозно се зася-
гат пътната и пристанищната система, но 
— преди да изложа данните за тях,  е необ-
ходимо да резюмирам информациите за 
спецификите в тукашното палеогеограф-
ско развитие. 

Палеогеография
на Ахтополското землище
Днес около 76% от странджанската бре-

говата ивица представлява клиф, а морски-
ят прибой е „изял” някогашните брегове 
– най-интензивно там, където е имало се-
диментни скали. Ходът на бреговата ивица 
през холоцена не е изяснен (Orachev 2013; 
срв. Христова 2011; Пейчев, Пеев 2006) и не 
се съобразяват крайбрежните специфики 
– на север и на юг от р. Ропотамо. Нейно-
то име идва от Όριοπάταμο и означава Гра-
нична река (Орачев, Русинов 1988; срв. Delatte 
1958: 47). Освен „хората“ на Аполония/
Созопол тя дели и крайбрежието на две 
части: на север от нея преобладава акуму-
лационния, а на юг (след р. Кара ач) абра-
зионният фактор. Ето защо на север от р. 
Кара ач античните и средновековните ан-
кражи по правило са затрупани от мощни 
пластове и се откриват след мощни про-
вези частично единствено в созополската 
акватория, докато на юг от нея древните 

Обр. 26 Снимка на рухналата раннохристиянска кула 
на южната крепостна стена на Ахтопол със следи от 
средновековна преправка.

Обр. 27 Отсечка от „Карта на съвременните активни 
разломи” на Ж. Иванов, Ал. Радулов, Я. Герджиков и Р. 
Наков. Архив на Геофизичен институт на БАН, 2008 
г. Отбелязаните „потенциално активни“ и „вероятно 
активни“разломи - предвид ахтополските крепостни 
руини, след да попаднат в графата „активни“.
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анкражи се намират много по-лесно и са в 
сравнително изобилие. Тук те са значител-
но по-слабо опесъчени, тъй като домини-
ра абразионният фактор.

От т. нар. стари морски тераси са важни 
онези с корелационни параметри 20-25 и 
12-14 м надморска височина (те погреш-
но са назовани старо- и младокарагантска 
Hristova 2007; срв. Кръстев и др. 1990). На 
първата тераса са разположени Лозенец, 
част от Царево, част от Варвара, Ахтопол 

и Синеморец. Другата тераса (с височина 
12-14 м) северно от Царево е нестабилна, 
понеже срязва слабонаклонени варовици 
и варовити пясъчници (обр. 28). На юг от 
Лозенец (докъм Варвара) терасният ком-
плекс е денивелиран, което се дължи и на 
свлачищни процеси. На свой ред днеш-
ното крайбрежие от Варвара до Резово е 
изградено почти изцяло от горнокредни 
среднобазични вулканити и туфи – само 
на ахтополския полуостров са останали 
пластове от средномиоценски варовици 
и гравелити. Специфика на странджан-
ския шелф е, че бреговият склон се стес-
нява в посока север – юг, а фактът може 

да бъде обяснен и с горнокредната палео-
вулканска субаквална дейност, при която 
се формират тукашните геотопи (Георгиев, 
Балканска 2014; Желев и др. 2012).

Бреговата специфика, характерът на 
теченията и ветровият фактор предопре-
делят сравнително голяма пясъчна ивица 
по тукашното крайбрежие да има само 
в северния ахтополски залив. Наблюде-
нието подчертава същностните различия 
с днешната брегова ивица на общините 
Приморско и Созопол и подсказва защо 
големи пясъчни ивици, коси и дюни се 
появяват едва на юг от р. Резовска (Orachev 
2013). Формирането на тукашното край-
брежие е продукт на комплекс от факто-
ри (срв. Орачев 2002):

– специфична е динамиката на съвре-
менните вертикални диференцирани коле-
бателни движения на сушата и шелфа;

– непрестанно се покачва морското рав-
нище (черноморска трансгресия с характер 
на ингресия), а сушата потъва с различни 
темпове;

– преобладава абразията;
– сравнително слаба е акумулацията, а 

там където тя преобладава се разкриват 
пластове на потънали селища от праисто-
рическата епоха докъм III – IV в. сл. Хр.;

– значими са последиците от земетръси-
те и свлачищно-срутищните процеси.

През плейстоцена се образува староев-
ксинският басейн, връзка със Средизем-
номорието през Боспорския проток се е 

осъществила преди около един милион 
години, а към края на плейстоцена тя от-
ново прекъсва, за да се поднови през холо-
цена (Шопов 1993; Shopov, Bozilova, Yankova 
1992; срв. Свиточ, Селиванов, Янина 1998). 
Геоморфолозите фиксират серия от тера-
си с днешни относителни надморски ви-
сочини 95-100, 55-60, 35-40, 22-25, 10-12 и 
4-5 м. Доколкото черноморското равнище 
в ледниковите епохи е достигало до днеш-
ните –100 — –110-метрови изобати (около 
–90 м в райони с позитивни движения), 
то под водата днес се намира и съответна 
шелфова терасна система: нейната фикса-
ция и комплексно изучаване е предсто-
яща научна задача. 

Изобщо формирането на терасите и из-
граждането на пясъчните коси, които са 
преграждали съответни крайбрежни ба-
сейни по днешния шелф, е специфично 
тъкмо заради динамиката на съвременни-
те диференцирани вертикални колебател-
ни движения на сушата и шелфа (Orachev 
2013; Орачев 1990). Не е оценен и ефектът 
от земетресенията, а наличните данни за 
крайбрежните басейни насочват не към 
праисторически или антични, а към сред-
новековни датировки (Орачев 2002).

Реките Дяволска, Кара ач, Велека и Ре-
зовска през неолитната, енеолитната и 
бронзовата епоха са били по-пълноводни, 
бреговите ивици са се движили съответно 
около днешните от  –45 докъм –30, от –-25 
докъм –20 и от –12 докъм –8 метровите из-
обати, а някогашните заливи са преграж-
дани с пясъчни коси/валове (Orachev 2013). 
Не само на удавените тераси на Ропотамо 
и Кара ач, но и покрай палеодолините на 
Дяволска, Велека и Резовска (Черкезова 1994) 
следва да се търсят праисторически сели-
ща. Днес те са затрупани с мощни пласто-
ве и се  откриват само онези, които са по-
крити с наслаги докъм 2 м (дотолкова се 
разнасят временно придънните наносни 
пластове при щормове и мощни течения 
– Орачев 2002).

Покачването на черноморското рав-
нище, земетръсните последици и ком-
плекс от други фактори водят до края на 
Култура Варна (Ivanova 2008). Събитието е 

Обр. 28 Отсечка от Геоморфоложка карта на Стран-
джанското Черноморие (Архив на проф. Живко Ива-
нов, НИС на СУ „Св. Климент Охридски – обработка 
на Цвятко Остоич).

Обр. 29 Схема на речните палеодолините по дн. шелф 
на Странджанското Черноморие (по Черкезова 1994 – 
обработка на Цвятко Остоич).
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запомнено: сладководният черноморски 
период е известен в античната литера-
тура, а Диодор Сицилийски известява и 
за съответен Потоп (Орачев 1984/1990: 354 
сл.). Наличните материали показват пъл-
ната несъстоятелност на псевдо-сензация-
та „Ноев потоп“, която беше лансирана 
от Ryan, Pitman (1999) и възприета от П. 
Димитров (Димитров 2003 – виж критика-
та у Сорокин, Куприн 2007). Комплексният 
анализ на наличните данни позволява тук 
да предложа следната принципна схема.

През неолита бреговата ивица се е дви-
жела от –45 докъм –35 метровата изобата, 
а за геоморфолозите тогава се били на-
трупали долнохолоценските наслаги (Шопов 
1993; срв. Сорокин, Куприн 2007; Христова 
2011). За да се очертае ходът на бреговата 
ивица трябва да се измерят клифовите 
основи на шелфовите тераси и да се засе-
кат следите от стари акумулативни фор-
ми, сиреч остатъците от древни пясъчни 

коси. От тях са останали т. нар. банки, а 
тези пясъчни коси на места са очертава-
ли брега и през ранния енеолит. Тяхното 
разрушаване ще да е продукт на мащабно 
земетресение: за него свидетелстват рух-
налите около средата на V хил. пр. Хр. ка-
менни градежи в селищната могила Ду-
ранкулак (Todorova et all. 2002).

Приема се, че крайбрежните „лимани“ 
започват да се формират в края на ранно-
холоценската трансгесия, т. е. през късния 
енеолит (Shopov, Bozilova, Atanasova 1992). 
Въз основа на материали от Дуранкулаш-
кото езеро се заявява наличие на прекъс-
ване и възобновяване на връзката с море-
то. Това може да се приеме с уговорки, 
но само за тази част на Добруджанското 
крайбрежие, което има специфична тек-
тоника и шелф (Орачев 1990).

Картината по Странджанското край-
брежие е била коренно различна, а от-
критите под вода селища не са били край-

брежни или „наколни“, както мислят 
археолози (Лазаров 2009: 14 сл.) и геомор-
фолози (Димитров, Михова, Пейчев 1998; 
Пейчев, Пеев 2006: 32 сл.). Те са  изграждани 
на речни надзаливни тераси на значимо 
разстояние от тогавашната брегова иви-
ца, която тепърва има да се фиксира по 
места. Това показват и материалите от 
къснонеолитното селище в блатото Ста-
моплу/Стомоплу от 9 м дълбочина (Слав-
чев 2008; според М. Класнаков там има и 
енеолитен пласт – Klasnakov 2010): дори и 
днес то се намира на запад от бреговата 
ивица и – ако я нямаше сегашната мощна 
пясъчна „преградна зона“, и тук щеше от-
давна да е „море“.

Пясъчни коси са преграждали днеш-
ните заливи и през III хил. пр. Хр., но из-
глежда вече от около –20 докъм –25 мет-
ровите изобати. Тъкмо такава е имало в 
залива Кара ач, поради което пластовете 
от ранната бронзова епоха (Draganov 1995) 
не са разнесени. И раннобронзовите аку-
мулативни форми са били разрушени 
от морските води през XVII хил. пр. Хр. 
– изглежда пак под въздействието на ка-
тастрофално земетресение. Находки от 
акваториите на Варвара, северния ахто-
полски залив и Бутамята на свой ред са от 
селища, които са били разнесени от въл-
ноприбойната дейност: именно заради 
спецификите на тогавашния бряг – той не 
е позволявал да се формират „предпаз-
ни“ пясъчни коси. 

През късната бронзова епоха пясъчните 
коси вече се натрупват някъде от –8 докъм 

–12 метровите изобати. Това отново спо-
мага в залива Кара ач да не бъдат унищо-
жени, откриваните къснобронзови и ран-
ножелезни пластове. Някои пясъчни коси 
са заварени от елините, днешните заливи 
са липсвали и това изглежда допълнител-
ната причина те да не се установят на юг 
от Ропотамо през и след VII в. пр. Хр.

В последвалия ход на бреговата ивица 
се долавят следните по-значими промени:

– в края на V – IV в. пр. Хр. (Орачев 2008);
– през III – IV век (Орачев 2016);
– през XI-XII век (Орачев 2002);
– през „Малката ледникова епоха“ – 

XIV-XVII век (Орачев 1990);
– през XVIII век брегът придобива до-

лу-горе сегашната си конфигурация и за-
почват да се формират съвременните край-
брежни сладководни басейни и устията на 
реките (срв. Кръстев и др. 1990 за Лазката 
трансгресия). 

Посочените палеогеографски ситуа-
ции са принципни, а ходът на бреговата 
ивица следва да се установява конкретно 
по места чрез комплексни анализи на на-
личните данни.

Пътна система
Днес тя е в окаяно състояние, за нейното 

развитие публикациите не са малко (Аянов 
1946; Велков 1965; Димитров 1972; Недев 1976; 
Горова 1979; Господинов 1985, 1995, 2005; Гаго-
ва 2002; Торбатов 2004), но от тях тя не става 
по-ясна. Първата пътна система в Стран-

Обр. 30 Устието на р. Ропотамо, в чиято акватория се 
проучва праисторическо селище (сн. Ал. Иванов).

Обр. 31 Устието на р.Кара ач, в чиято акватория се 
проучва праисторическо селище (сн. Ал. Иванов)

Обр. 34 Плажът „Алепу“ с голямата пясъчна ивица
и „кафяви“ дюни (сн. Ал;. Иванов)

Обр. 35 Преградната пясъчна коса в устието на р. 
Силистар (снимка Ал. Иванов)

Обр. 32 Устието на р. Велека с днешната преградна 
пясъчна коса - „Бялата дюна“ (сн. Ал. Иванов)

Обр. 33 Днешното устие на р. Резовска с началото
на голяма пясъчна ивица (сн. Ал. Иванов)
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джа е изградена през римската епоха и е 
документирана в Tabula Peutingeriana (обр. 
36). На Е. Вебер дължим наблюдението, 
че в Пътна карта А (архетипа), която той 
отнася към времето на Септимий Сервер 
(193-211) и Каракала (211-217), са направе-
ни корекции по време на „Първата тетрар-
хия“ (293-305) или през IV век (Weber 1976: 
21-22). Те се дължат на предприетото въз-
становяване на пътната система, както и на 
изграждането на нови трасета предвид но-
вата римска бойна тактика (Орачев 2018а). 
Прокарването им в новосъздадения диоцез 
Тракия се е наложило и заради вече опи-
саните земетръсни последици, а и извън-
редните валежи през третата четвърт на 
III век (Орачев 2013: 180 сл.; срв. за климата 
McCormick et all. 2012).

Старото трасе през Деултум престава да 
функционира, а новото – след като изли-
за от Ancialis (Поморие), преминава през 
Apolonia за Terra, достига до Burtico (обр. 36), 
откъдето е навлизало в Странджа, за да 
заобиколи един изключително труден за 
прокарване на път район (Орачев 2017; срв. 
Gospodinov 2012: 178). Тъкмо тази отсечка 
на римския крайбрежен път за Byzantion-
Constantinopolis започва да се изгражда по 

време на „Първата тетрархия“, а край-
брежието на юг от Лозенец продължава 
да е извън вниманието на централните и 
провинциалните власти: като се изклю-
чат географските известия на Птолемей и 
периплоса на Ариан, липсват описания и 
епиграфски паметници от римската епо-
ха. Именно тази пътна ситуация подсказва 
защо липсват каквито и да е било писмени 
известия за античното селище на днешния 
ахтополски полуостров.

Селищна и пристанищна система
Селата в Странджа по правило са 

били колибарски чак до XIX век (Орачев, 
Банчева 2014), но покрай римския път и 
крайбрежието картината е друга и де-
монстрира хилядолетна уседналост. От 
историко-географска гледна точка край-
брежието между реките Резовска (Развал) 
и Кара ач се подразделя от река Велека 
на две части, като всяка от тях (до струк-
турирането на стратегия Άστική – Тачева 
1990: 389) е имала за свой център съответ-
на тракийска кула – аюле (Орачев 2017).

Освен писмените известия специално за 
пристанищата решаващо значение имат 
котвените находки, а акваторията на Ахто-
пол е набързо проучена от „Експедиция 
Космос“ (Велков и др. 1986). Сравнително 
многото случайни находки на древни котви, 
които постъпиха във фонда на ОК „Исто- рия на котвата“, ми позволиха да локали-

зирам и липсващи в писмените известия 
пристанища (Орачев 2017). В сравнителен 
план котвените находки се откриват без си-
гурен археологически контекст, като всички 
екземпляри и особено „каменните котви с 
отвори“ не подлежат на сигурни датировки 
(Орачев 2007). За  котвените напречници  в 
изследванията пък е възприета типология-
та на D. Haldane (1984, 1986), която обаче не 
отчита спецификата в развитието на камен-
ните и оловните щокове в Средиземномо-
рието и Черноморието (обр. 37). Ето защо си 

позволявам тук да предложа отделни типо-
логии на каменните и оловните щокове:

Каменни щокове
Тип А: има правоъгълна, леко скосена 

или дъговидно извита форма, няма жле-

Обр. 36 Отсечка от Tabula Peutingeriana (по Orachev 
2005) с пътните станции на крайбрежния път в Чер-
номорска Странджа.

Обр. 37 Типология на оловно-дървената щокова котва  
(изработена от Центъра по одводна археология в Со-
зопол по Haldane 1986).

Обр. 38 Каменен щок тип А с лекоизвита дъговидна 
форма (АМ-Созопол).

Обр. 39 Каменeн щок тип B, едностранно дъговидноизвит 
с два жлеба за вретеното (АМ-Созопол).

Обр. 40 Каменен щок тип C с четиристране жлеб (ОК 
„История на котвата“ - Ахтопол).

бове (обр. 38), развива се от каменните бло-
кове с улей и странични жлебове, характе-
ризира каменно-дървените двуроги котви 
със съставно вретено и засега в региона 
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в. пр. Хр. и се определят като „фиксиран 
тип“. Познати са следните черноморски 
разновидности:

— тип Е1 (IIIА по Haldane): няма дър-

щока, находките от този тип по правило 
са големи и принадлежат на военни ко-
раби от III в. сл. Хр. През и след IV в. сл. 
Хр. този тип напречници за двуроги котви 
се измества от железните котви тип C (по 
класификацията на G. Kapitän). Познати 
са две разновидности: тип Е4А – с правоъ-
гълна кутия (обр. 48), и Е4B – с овална кутия 
(обр. 49). Те тежат над 10 0-150 кг и засега се 
откриват предимно на юг от р. Кара ач.

Железни котви
За железните котви в литературата, а от-

Обр. 41 Оловен щок тип A – с „П-образен“ жлеб и 
жлебовидни вдлъбнатини, получили се при изливането в 
калъпа (АМ-Созопол).

тези щокове и датира от в V – IV в. пр. Хр. 

Оловни щокове
Тип А: има „П-образен жлеб“, лят е в 

неправилни правоъгълни форми с тра-
пецовидно сечение (обр. 41) и фактически 
липсва у Haldane. Тези щокове преобла-
дават в  тукашните пристанища и изглеж-
да са аполонийско производство. Използ-
ват се от VII – VI в. пр. Хр. докъм IV в. пр. 
Хр. Версията, че са били изливани в „дър-
вени корита“, не издържа критика. 

Тип B (IIB по Haldane): обхваща щоко-
вете с два и три жлеба за вретеното. При-
етите за изливани в „дървени корита“ имат 
жлебове и по тясната част на двете рамена, 
което, според мен, изключва подобно леене, 

Обр. 42 Оловен щок тип B, дъговидно извит с три
жлеба за вретеното ((АМ-Созопол).

Обр. 43 Оловен щок тип C, дъговидно извит с отвор за 
прикрепящия към вретеното шплент (ИМ-Поморие).

2009). Големите тежки над 100 кг щокове от 
този тип са редки и в региона изглеждат да 
са принадлежали на военните кораби на ди-
адохите.

Тип C (IVB по Haldane): щоковете с отвор 
имат предимно дъговидно извити форми 
(обр. 43), а реконструкцията им е безспорна 
– през вретеното и щока минава свързващ 
дървен шплент. В региона те започват да се 

Обр. 44 Оловен щок тип D, с отвор и опора за вретеното 
и и надпис ΝЄΊСΚΗ (АМ-Созопол).

Обр. 45 Реконструкция на двурога оловно-дървена котва 
с оригинален фиксиран щок (типD), оригинална стегачка 
и пристягаща оловна лента (АМ-Созопол).

цията (обр. 45). В акваторията на Стран-
джанското Черноморие този тип се появява 
най-вероятно през II в. пр. Хр. и престава да 
се употребява през I в. сл. Хр., когато е из-
местен от щоковете „кутиест тип“ .

Тип Е: оловните щокове с „кутии“ в 
Черноморието се дължат основно на рим-
ското корабоплаване, появяват се през I 

Обр. 46 Оловен щок тип E2 (с кутия) с дървен клин за 
фиксиране към вретеното (АМ-Созопол).

вен клин за „фиксиране“ към вретеното, 
среща се сравнително рядко (по дн. ру-
мънски шелф) и в западночерноморски 
води следва да се датира след 72 г. пр. Хр. 

Обр. 47 Оловен щок тип E3 с дървен клин, който пробива 
и вретено, и рамената (АМ-Созопол).

докъм първата половина на I в. сл. Хр.;
— тип Е2 (IIIB по Haldane): има дървен 

клин за фиксиране към вретеното (обр. 46) 
въз основа на наличните данни за римския 
дунавски и черноморски флот може да се 
датира втората половина на I – II в. сл. Хр.

— тип Е3 (IIIC по Haldane): при него 
клинът „пробива“ двете рамена на щока 
(обр. 47), открива се в изобилие и в реги-
она следва да се датира II – III в. сл. Хр.

— тип Е4 (липсва у Haldane): клинът 
„пробива“ или е част от плътните дърве-
ни сърцевини (вложки) в двете рамена на 

Обр. 49 Оловeн щок тип E4А от царвската акварория с 
пробиващ клин и дървени сърцевини в рамената (частна 
колекция).

Обр. 50 Оловен щок тип E4B с овална кутия от 
ахтполската акватория, пробиващ клин и дървени 
сърцевини в рамената (частна колекция).

Обр. 50 Класификационна схема на античните и 
средновековните двуроги железни котви с железни и 
дървени щокове (Kapitän 1984).

там и в музейните експозиции, са възприети 
класификацията и датировките на Г. Капи-
тен (обр. 50). И те обаче са условни и, според 
мен, важат само за Западното Средиземно-
морие. Черноморските находки следва да 
се съобразяват с тукашната история на на-
вигацията, която същностно се различава от 
западносредиземорската. Това е така и за-
ради липсата на прекъсване на традицията 
в Източната римска империя – особено по 
отношение на ромейския боен флот.

Тип А
Характеризира се с правоъгълен отвор 

за сменяемия щок и островърхи рога. G. 
Kapitän (въз основа на екземпляри от Isla 
Pedrosa, La Ciotat и Punta Scaletta) го опре-
деля „римски републикански“. От Стран-
джанското Черноморие засега не са ми 
известни екземпляри от този тип.

Тип B
Характеризира се с правоъгълен отвор 

за щока и овални рога. Въз основа на екзем-
плярите от Lake Nemi, Pompei и Villapey 
G. Kapitän го определя „римски ранноим-
перски“. В акваторията на Синеморец бяха 
намерени два силно седиментирали екзем-
пляри със запазили се железни щокове, 
който може би датират от от I в. пр. Хр., и 

може да се датира в периода от средата на 
II хил. пр. Хр. докъм VII – VI в. пр. Хр.

Тип B: има един или два странични жле-
ба, познати са както правоъгълни, така и 
овални форми (обр. 39), илюстрира етап от 
развитието на каменните щокове и в реги-
она следва да се датира в VI – V в. пр. Хр.

Тип C (тип I по Haldane): има четиристра-
нен жлеб и разнообразни форми (обр. 40) 
и датира последния етап от развитието на 

тъй като тези жлебове са технологично без-
смислени. Един огромен щок с тристранен 
жлеб за вретеното и два странични (за при-
вързващи въжета? – обр. 42) вероятно е от 
потънал голям плавателен съд (евентуално 
от корабокрушилата флотилия лизимахо-
вия адмирал Плистарх – виж за нея Лазаров 

използват през IV в. пр. Хр. и изглежда се 
употребяват масово докъм II в. пр. Хр.

Тип D (IVА по Haldane): те се изработват 
в разнообразни форми с отвор и опора за 
вретеното (обр. 44), което позволява да се оп-
редели неговата широчина за реконструк-



54 55

Черноморска Странджа. том 1 Ахтопол и неговата територия и акватория

евентуално могат да са свържат с похода на 
Марк Лукул от 72 г. пр. Хр. (обр. 51). 

Тип C
Характеризира се с леко скосени спря-

мо вретеното рога с разположени под тъп 
ъгъл лапи. Въз основа на екземплярите от 
Dramont D и F G. Kapitän го определя като 
„римски имперски“. Засега не са ми из-
вестни сигурни железни котви от този тип 
в странджанската акватория.

Тип D
Характеризира се с отвор за сменяемия 

(дървен) щок и прави рога с разположени 
под тъп ъгъл лапи. Въз основа на екзем-
плярите от Dramont F, Cervia и Yassi Ada 
G. Kapitän го определя като „къснорим-
ски и византийски“, т. е. от периода IV – 
VIII в. сл. Хр. Най-много железни котви от 
този тип засега са намерени в акватория-

та на с. Синеморец и защото съответната 
котвена стоянка в созополската акватория 
е затрупана с многометрови пясъци. Тези 
котви (обр. 52) са принадлежали на рим-
ски либурни и предвид известното за на-
вигацията в региона и особено действията 
на ромейския флот срещу „готонските“ 
(„готските“) пирати от втората половина 
на III в. сл. Хр. (Орачев 2013), могат да се 
датират от тази дата насетне.

Тип Е
Характеризира се с кръгъл отвор за сме-

няемия щок и прави V-образни спрямо него 
рога с разположени под тъп ъгъл лапи. G. 
Kapitän (въз основа на екземплярите от Serçe 
Liman), го определя като „късновизантий-
ски и арабски“ (VIII – XII в. сл. Хр.). В приста-
нищните басейни по Странджанското Чер-
номорие са намерени много екземпляри 

териали от римската епоха са забелязани 
в изкоп до пътеката за м. Сгуриите, но ос-
танките са унищожени. Описаните от П. 
Делев (1990: 149) некрополи и рудни раз-
работки ревизират Кр. Лещаков (2002) и 
М. Гюзелев (2009: 275-276). За живот през 
римската епоха свидетелстват могилни-
те погребения около селото, по пътя за 
Старо Резово и в едноименната местност, 
които основно са от римската епоха. На 
терена има рупи и види в изобилие (Чер-
ных 1978: 35; Делев 1990: 149), а в м. Сгури-
ите се намираше най-голямото находище 
на „древни шлаки“ в света (около 100 000 
тона „металургична шлака“), което през 
2010 г. заварих унищожено (царевският 
кмет П. Арнаудов беше насипал с тях гор-
ските пътища). 

Следи от рудни разработки се намират 
и в м. „Селски дол” на 3-4 км западно от 
селото с прилежащ тракийски могилен 
некропол. Поради липса на проучвания, 
все още металургията изглежда безспор-
на само за римската епоха, след която из-
чезва. Готонският набег през 248 г. (Орачев 
2013: 102 сл.) ликвидира производствата и 
– за разлика от ситуацията с металургич-
ния комплекс в Карагуйски дол край Малко 
Търново (Велков 1965; Делев 1990: 158 с пос.
лит.), те не се възстановяват. Предвид „све-
тилището“ на нос Голям Кастрич (Лещаков 
2002) и някои други находки доримските 
металургични дейности могат да се дока-
жат чрез проучвания в м. Сгуриите (тук 
древни шлаки и отпадни метали се наблю-
дават в дълбочина на мощен пласт). 

Сред странджанските находища – на-
ред с „Бакарлъка“ (Меден рид), се от-
крояват тъкмо Сгуриите: най-голямо 
находище на древни отпадни метали и 
шлаки в света, което се намира на 5 км 
северозападно от днешното крайбрежно 
селище Резово. Техните анализи показа-
ха, че става въпрос за шлаки и за извън-
редни количества отпадни метали, кои-
то са „мангано-феритни“ (Orachev 2018). 
Най-големият познавач на енеолитната 
металургия на Балканите д-р Калин Ди-
митров (2007) прие, че находището се 
дължи на по-късна металургична дейност 

Обр. 52 Седиментирала римска желязна котва с 
железен щок и запазила се халка за веригата - тип D. 
ОК “Истoрия на котвата.

Обр. 53 Почистени римски двуроги железни котви 
(тип D – долу и тип Е – горе) и седиментирали 
фрагменти. ОК “Истoрия на котвата".

Оттук идва изключителното внимание, 
което се е отдавало на морските прис-
танища и са изграждали пътища до тях 
(Орачев 2017а).

Древните котви от Българското Чер-
номорие се използват за локализирането 
на пристанищни басейни, които ведно с 
Б. Димитров (Димитров, Орачев 1982) под-
разделихме на: естествени пристанища, 
пристанища с изкуствени съоръжения и 
пристанища-убежища. Тази типологиза-
ция срещна неясни възражения (Gyuzelev 
2008), но друга досега не е и едва ли ще 
бъде предложена, макар Хр. Ангелова 
да огледа значенията на λιµήν и ὅρµος 
(Angelova1985), а М. Лазаров да се опита 
да прецизира в „Древното корабоплаване 
по Западното Черноморие“ (Лазаров 2009: 
92). Тук следва да допълня: ако до дадена 
акватория няма път, то намерените в нея 
котви няма какво друго да индикират ос-
вен пристанище-убежище.

В опита си да систематизира Мартин 
Гюзелев (Gyuzelev 2008) изрежда публи-
куваните и засечените в инвентарните 
книги непубликувани каменни и оловни 
щокове. Той не дава типологии, понеже 
по правило и в публикации, и в инвен-
тарни книги липсват добри описания и 
фотографска документация. Античните 
перипли, морските карти и портоланни 
текстове, данните на пътешествениците 
и наличните древни котви позволяват да 
опиша следните пристанища между ре-
зовския нос Бузалък и р. Кара ач.

Резово (Ρέσβι, Reuze, Ruze, Rezwe)
Намира се на границата с Турция и се 

приема за новозаселено през 1903 г.: спо-
ред фолклорни предания жителите на Ре-
зово са избягали и основали Старо Резово на 
около 10 км навътре в Странджа на хълма 
Кукуча (Горов 1957: 25-26). На руска карта от 
1884 г. (Р. VIII, Л. 9 Мидia) e записано „Рез-
вой“, а под него „Ини-кьой“ (Ново село).

Кр. Лещаков (2002) известява селище 
в „южния край на с. Резово“ – „културен 
пласт със строителна и битова керамика 
от IV-VI и XVII-XIX в.“ По информация 
на Калин Димитров (НАИМ-София) ма-

(най-много отново в залива Силистар). Тези 
железни котви (обр. 53) са принадлежали на 
ромейски дромони и предвид известното 
за навигацията в региона могат да се дати-
рат от VIII до XV в. сл. Хр. Те изчезват едва 
след падането на Константинопол през 1453 
г., като са изместени от железните котви с 
овални рога и дървени щокове.

Пристанищна система
Навигацията винаги е зависела от път-

ната и пристанищна система, а „Едиктът 
за цените“ на Диоклециан от 301 г. сл. Хр. 
документира колко по-евтин и предпочи-
тан е бил превозът на стоки по море, тъй 
като речното транспортиране е излизало 
6 пъти, а сухопътното – 60 пъти по-скъпо. 

Обр. 51 Седиментирала римска желязна котва с 
железен, (пречупен по оста) щок - тип B. I в. пр. Хр.  (ОК 
“Истoрия на котвата).
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– най-вероятно през римската епоха и по 
неясна металургична технология.

Всеобщо известната римска рационал-
ност обаче прави тази версия проблема-
тична: трудно приемливо е в периода II 
– III в. сл. Хр., когато и римляните започ-
ват да разработват странджанските рудни 
богатства, да бъдат оставени 100 000 тона 
отпадни метали. Извършените от екипа 
на Руси Русев анализи на съхраняваните 
в музейната експозиция „История на кот-
вата“ в гр. Ахтопол шлаки и отпадни ме-
тали (Orachev 2018) позволяват тук да спо-
деля какво вероятно са сторили древните 
металурзи.

Изглежда „странджанските“ металурзи 
първи са открили, че – ако се добавят към 
„шихта“ червеникави или кафяви „скали“, 
се е увеличавал обема на стопения метал 
и се е подобрявало качеството на медта. 
Тези „скали“ всъщност са били желязосъ-
държащите хематит или лимонит, които 
изобилстват в полиметалните находища 
тъкмо на Източна Странджа и Източните 
Родопи. Именно добавянето на желязна 
руда е позволило да се измени и самият 
процес на плавенето на мед, защото един 

от продуктите на съответната химична 
реакция става железния монооксид. При 
достигането на температура от около 1200 
°С той реагира с SiO2 от скалната маса 
като образува фаялит (Fe2SiO4), който се 
превръща в течна шлака. Казано по друг 
начин желязната руда играе ролята на 
флюс, като именно такава шлака предста-
вят част от образците в м. Сгуриите край 
с. Резово. Особено внимание заслужават 
преобладаващите отпадни метали, кои-
то си позволих да определя като „манга-
но-феритни“ (Orachev 2018). Датировката 
на металургичните дейности остава неяс-
на и може да бъде установена само след 
съответни археологически проучвания.

 Пристанище Ρέσβι се засича в гръцки 
портоланен текст, който е съставен между 
1426 и 1436 г. (Орачев Русинов 1988): „От Рез-
ви до носа на Ниада [дн. Инеада са] 9 мили по 
карта на юг-югоизток“. Приема се, че това 
известие „се отнася до реката, наричана Резов-

ска или Резвая“ (Гагова 2002: 285), но село Резуи 
се засича в османски списък от 1498 г. (Цвет-
кова, Попов 1982: 90), a данни за пристанище 
дава Жан-Никола Белен през 1738 г.(?): „За-
падно от н. Реузе [Reuze] има малък залив, къ-
дето се влива една малка рекичка, в устието на 
която дълбочината е само 3 стъпки. Турците 
я наричат Реузе дереси. В този залив идват каи-
ци и малки кораби да товарят дърва“ (Тодоро-
ва 1988). Морски пристан Ruze нанася върху 
карта от 1788 г. Кристиан Томас (Стоименов 
2008: 404, V.8), а фон Броняр през 1786 г. из-
писва Rezwe (Ников 1932: 15). В османските 
регистри Резве се засича през XVII – XVIII 
век в каза Ахиолу, през XIX в. – в каза Пиргос 
(Райчевска 1995: 127 сл.), а след 1879 г. - в каза 
Малко Търново (Аянов 1939: 190).

Днес селото е разположено над устие-
то на р. Резовска – нейното име се свързва 
от К. Йорданов с легендарния тракийски 
цар Резос (Йорданов 1990: 371). Езиковедско 
тълкуване изведе името от индоевропей-
ското res(o) „течение” (Георгиев 1959). Крум 
Кънчев приема, че то се дължи на руски-
те топографи (Кънчев 1938: 209), а за Три-
фон Трифонов е местно (Трифонов 2003: 
76). Илия Шентев посочва, че през 1911 г. 
резовци са я наричали „Голямата ряка – 
Развалъ“, а тя на „едно разстояние от 15 ки-
лометра“ е била „пригодна за корабоплаване 
на салове и лодки“ (Шентев 1911). „Резби/Рез-
ви – Резве – Разва“ (развал изглежда народ-
на етимология) е субстратно, а в руските 
топографски карти, а оттам и в „Карта на 
България“ от 1912 г. (обр. 54), при устие-
то на Резовска се маркира манастир Св. 
Йоан, който засега не е засечен на терена.

Антична пристанищна стоянка в подве-
трената страна на нос Бузалък се маркира 
от оловен щок тип C (IVB по класифика-
цията на Haldane) от IV– II в. пр. Хр., който 
е открит при „устието на р. Резовска“ (Гю-
зелев 2009: 276). Късносредновековна на-
вигация пък подсказват четири бордови 
мортири - две от тях се съхраняват в OK 
„История на котвата“.

 Нос Голям Кастрич
Тук се поставя средновековният Кастри-

цион: той е упоменат от Георги Пахимер и 

Б. Димитров го „локализира“ на „малък 
морски нос“, наричан от местното населе-
ние Кастрич. К. Господинов (по литератур-
ни данни: Димитров: 1981, 438; Карайотов 
1999: 82; Лещаков 2002: 30-31) описва: „Кре-
пост, Малък Кастрич. Намира се на около 
4 км северозападно от с. Резово, на морския 
бряг. Крепостта има четириъгълен план с 
размери 20 х 30 м... Разкрита е кула от къс-
ната античност. Откривана е керамика и 
от средновековието. Смята се, че това е спо-
менатия през средновековието Кастрицион“ 
(Gospodinov 2012: 321). „Източно от м. Ма-
лък Кастрич” Кр. Лещаков сондира „тра-
кийско ямно светилище“, което се намира-
ло „на около 4 км северозападно от с. Резово, 
на морския бряг“. Най-ранните материали 
са от II хил. пр. Хр., а в 15 „ями“ е намерена 
керамика от „желязната“ епоха, като пре-
обладава онази от „края на елинистическа-
та“ и римската епоха (Лещаков 2002а).

Известни са два носа с това име: Голям 
Кастрич, където всъщност са направени 
сондажите на „ямното светилище“ (те ли-
чат на терена) и Малък Кастрич, където 
не намерих никакви следи от градежи и  
сондажи. Тр. Трифонов – освен Малък и 
Голям Кастрич, нанася на карта и нос Кас-
тро, а в описанието пише за него като за 
другото наименование на Малък Кастрич, 
което няма как да е така (Трифонов 2003: 
47, табл. 15). От залива Кастрич (с изклю-
чение на каменен блок с отвор – вероятна  
„мъртва котва“ от частна колекция) липс-
ват находки, а Кастрицион ще да се е на-
мирал на царевския нос Кастро.

Силистар
К. Господинов поставя тук Αὐλαίου τεῖ-

χος, като изчислява „точното“ разстоя-
ние между него и „Херсонесос“ (Господинов 
2013; срв. Орачев 2017). Два оловни щока с 
„П-образен жлеб“ - тип А (Орачев 2013: 46) 
показват, че пристанищна стоянка в за-
лива Силистар започва да функционира 
през VII - V  в. пр. Хр. Известните големи 
силно седиментирали железни котви от 
тип D (IV - VIII век) са принадлежали на 
ромейски дромони. Фрагменти на тип D 
и E са отчупени сред много други, които 

Обр. 54 Отсечка от „Карта България“ в мащаб 1:420 
000 на Г. Д. Влахов („съставена по най-новите карти на 
Руския, Българския и Сръбския генерален щаб с допъл-
нителни изменения...“). Отбелязани са Ени-Кьой и „Св. 
Йоан“. Архив на Сдружение „Черноморска Странджа“.
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са седиментирали върху скален масив на 
ок. 18 м дълбочина. На сушата се засича 
селище от раннохристиянската епоха. То 
и прилежащото пристанище изглежда 
се развиват и за сметка на прекъснатия 
живот в землището на Синеморец вслед-
ствие на споменатия „готонски“ набег от 
248 г. сл. Хр.

Синеморец (Αὐλαίου τεῖχος, Viopoli, 
Kalenschas, Авеболи, Галаджио, Галазьо, Ка-
ланджа, Калънджа - Дебелец, Синьоморец)

В периплоса на Флавий Ариан е записано 
(Arr. PPE 24.6): „от Херoнесос до Аюлеутейхос 
са двеста и петдесет стадии“. Първата част на 
Αὐλαίου τεῖχος се приемаше за лично име 
(Detschew 1976: 34), превеждаше се „стената 
на Авлай“ и се свързваше с Ахтопол (Каца-
ров, Дечев 1949: 308, бел. 87), който пък бил 
„атинска клерухия“ (Velkov 1994) или „ан-
тичен емпориум“ (Avram 2002; срв. Gyuzelev 
2008: 269, който следва Делев 1990: 145 и по-
ставя питанка при името). Трако-гръцкото 
название означава буквално „стенна кула“, 
сиреч Оградено аюле – Оградената кула (Ора-
чев 2010, 2011), която е издигната над днеш-
ното устие на Велека и е била властови цен-
тър на областта между Резовска и Велека 
(Орачев 2015: 25, 2017). Тя се приема за „тра-
кийски владетелски дом“ (Агре 2016: 11 сл.) 
и нейните владелци са принадлежали на 
тракийския елит: това показват и находки-
те в близката тракийска надгробна могила 
(Агре 2008). Високият статус на тези тра-
кийски епаюлисти потвърждава монетно 
съкровище от II - I в. пр. Хр (Йорданов, Агре 
2016: 45 сл.). Ценни са и бронзовите монети 
на Аполония и на царете Мостис и Котис 
(Койчев 2016: 186 сл.), защото сочат наличие 
на пазарни отношения през I в. пр. Хр. В ра-
йона са намерени и монети от първата по-
ловина на IV в. пр. Хр. (две от тях на Котис I), 
които е намерил Николай Пенев и е видял 
и е определил колегата Христо Терзиев. За 
наличие на живот свидетелстват могилните 
некрополи в Градената нива и Синия вир (Де-
лев 1990: 130), а на терена засякох селище над 
залива Бутамята (в иманярските „дупки“ 
се открива фрагментирана керамика от ра-
нохристиянската епоха).

Кр. Кънчев приема, че гръцкото име на 
Синеморец е било Галазьо (светло, небесно 
синьо), което турците били преосмисли-
ли на Калънджа – Дебелец (Кънчев 1939: 202-
203; Мичев, Коледаров 1989: 244). През 1786 г. 
фон Броняр наброява 17 къщи в Kalenschas 
и нарича жителите „продавачи на строите-
лен материал” (Ников 1932: 29). Приема се, 
че до 1914 г. е било гръцко село, което се е 
намирало на друго място – в м. Юрта, на 
4 км западно от дн. Синеморец (Карайотов 
1999: 74-75).

Полковник Егор Енехолм обаче пребро-
ява „само 30 български къщи“, но от неговото 
описание не става достатъчно ясно къде ги е 
броил – в селото или при Авеболи (Энегольм 
1830: 123). При всички случаи това българ-
ско население изчезва, през 1955 г. Г. Горов 
записва 80 къщи и заявява (Горов 1957: 25): 
„До 1914 г. Синеморец е било заселено с гърци. 
След тяхното изселване тук са се настанили 
тракийски преселници, предимно от с. Блаца, 
и по няколко семейства от Маджура и Сере-
ген. Останали са и две-три семейства кореня-
ци гърци. Околността е равна, с наклон към 
брега, обрасла с нискостеблени дъбови гори, от 
които се приготвят дървени въглища, високо 
ценени на цариградския пазар.“ Твърденията 
обаче не са верни: преселниците са от Блаца, 
Кадънкьой, Маджура, Сереген, Цикнихор, Чон-
гора и Яна (Райчевски 2008: 390 сл.), а (според 
статистиката на Стою Шишков) към 1898 г. 
в Каланджа, е имало 7 гръцки и 5 български 
къщи (Райчевски 1994: 227).

В „Ориентир за корабоплаване“ от втора-
та половина на XIII век се чете (Димитров 
1984): „От спомената Стагнара до Виопо-
ли 20 мили на северозапад към четвърт се-
вер. От Виополи към Гатополи 20 мили на 
северозапад към четвърт север.“ Къде се е 
намирало Виополи се разбира от полк. 
Егор Енехолм: „Село Галаджио или Калан-
джа. При това селище, отстоящо на четири 
версти от морето, протича река със същото 
наименование, при чието устие има неголям 
пристан Авеболи“ (Энегольм 1830: 123). Ита-
лианското Viopoli е идентично с Авеболи.

В литературата се отбелязва само едно 
пристанище – в залива Бутамята (Лазаров 
2009: 96; Гюзелев 2008: 276-277). Името идва 

от гръцкото Потамос (Река), а в акватори-
ята на Αὐλαίου τεῖχος е имало две прис-
танища. Основното е било устроено в 
залива Потамос, където са намерени чер-
венофигурна керамика, фрагменти от ан-
тични и средновековни амфори,  оловна 
корабна обшивка и оловeн щок (Gyuzelev 
2009: 276-277). В ОК „История на котвата“ 
постъпиха оловен щок тип D (с четири 

астрагала, които представят „щастливото 
хвърляне“), половинка от римски фикси-
ран щок тип Е2 (IIIB по Haldane) и руски 
адмиралтейски котви от XIX век. Някои от 
находките, сред които се открояват фраг-
менти на атически червенофигурен кра-
тер от V - първата половина на IV в. пр. 
Хр. (Reho 1990: 25), подсказват вероятно се-
лище върху надзаливна речна тераса. То 
ще да е било разнесено от черноморските 
води през и след първата половина на IV 

Обр. 56 Карта на Странджанското крайбрежие 
между реките Резовска и Кара ач.
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в. пр. Хр. Второто пристанище се е нами-
рало в акваторията пред днешното устие 
на р. Велека и се засича по информации 
на ахтополски водолази, които заявиха за 
намерени и претопени оловни щокове. 
Не е ясно къде точно е била разположе-
на скелята на Виополи-Авеболи, защото тук 
акумулацията е голяма и анкражите са 
затрупани с многометрови наноси.

Залив Ахтото
Тук е намерена каменна котва с три 

отвора и неясна датировка (подобни са 
употребявали и варненските старовер-
ци-некрасовци, които делфиноловстват в 
акваторията чак до 70-те години на мина-
лия век). В залива и днес се устройва да-
лян, а на нос Ахтото се виждат руини на 
манастир. Районът и неговата акватория 
са перспективни за бъдещи проучвания 
– в гората над Ахтото засякох множество 
каменни могилки и следи от рупи и види.

Ахтопол (Bur(g)tinum?, Νίψα?, Ἀγαϑώ-
πολις, Αγαϑιούπολις, Agathubulis - Agasubulis, 
Gatopoli, Gattopoli, Gatoppoli, Gastopoli, Gotopoli, 
Actepol, Agastopoli, Agathoboli, Agteboli, Athaboli, 
Ahteboli, Akhtebolu, Akhtepoli, Ахтеболъ)

Новопридобити материали отнасят 
възникването на живот върху ахтополския 
полуостров към праисторическата епоха: 
керамичен фрагмент от ранния енеолит 
(датиран от М. Йоздуан), тилна част на 
енеолитна мраморна брадва и керамич-
ни фрагменти от бронзовата и ранноже-
лязната епоха. В акваторията са намерени 
каменни, оловни и железни котви, които 
засвидетелстват морски трафик от I хил. 
пр. Хр. насетне. 

Липсват материали, които да докумен-
тират елински заселници.  Наблюдение-
то за тракийско укрепление се подкрепя 
от един кизикен от V в. пр. Хр. и някои 
други материали, а то е център на облас-
тта между реките Велека и Кара ач, под-
властна на тракийските царе от края на 
VI в. пр. Хр. (Орачев 2015: 22-23, 2017). Въз-
можността Burtinum у Равенския географ 
(Geograph. Rav. 4.6.2-5) да се допълни Bur(g)
tinum и тази хипотетична Кула на тините 

да се свърже с периода V – III в. пр. Хр. 
на тракийското селище е примамлива 
(Орачев 2012: 23). Сгрешеното Burtinum 
обаче по-скоро отразява римската пътна 
станция Burtico – Burticum (срв. Господинов 
1985). Другата възможна хипотеза е тук да 
се е намирало птолемеевото Перонтико/
Беротико (?), а третата тук да се търси гра-
да Нипса. Въпросът с античното име на 
Агатопол обаче остава открит. 

Едва през II в. сл. Хр. тукашното тракий-
ско селище започва да придобива „град-
ски“ изглед, за което свидетелстват про-
учваните римски градежи от „Гръцкото 
училище“. През 248 г. сл. Хр. то ще да е 
било разсипано от готонски грабителски 
отряд (Орачев 2015: 27). Наличните матери-
али показват, че в района на достигнали-
те до наши дни крепостни стени, активен 
селищен живот се засича към края на II в. 
пр. Хр. Множество бронзови монети на 
последните тракийски царе показват (Ора-
чев 2015: 25-26), че през II – I в. пр. Хр. тук е 
вървял стоков обмен.

Крепостните стени, които личат на те-
рена са опасвали Стария град, издига имп. 
Юстин I (518-527) и (както вече беше ка-
зано) са разрушени от земетресение, като 
Юстиниан Велики ги възстановява. Ар-
хеоложки материали (Дражева, Петруно-
ва 2015, Аладжов 2016), монетни находки 
(Станков 1975) и сфрагистични памет-
ници (Йорданов 1998; Орачев 2015: 31 сл.) 
очертават развитието през и след VI век. 
Ἀγαϑώπολις се появява за пръв път в епар-
хийски списък от времето на Лъв VI (886-
912) като епископия в епархия Хемимонт, 
която е подчинена на митрополита на 
Адрианопол (Darrozés 1981: 286). След 907 г. 
градът временно попада в български ръце 
(Гагова 2002: 155, бел. 9). Агатопол е извес-
тен от ал-Идриси през 1153 г. (Недков 1960: 
77), през 1206 г. областта влиза в домена 
на латинските императори, но Агатопол 
остава извън него (Carile 1965: 217). През 
XIV век пристанището се появява в пор-
толаните, а ходът на българо-ромейските 
отношения след 1276 г. не засяга сериозно 
областта (Димитров 1990). Един приви-
легиум на монемвасийските търговци от 

1317 г. също посочва значението на прис-
танището (Acta et diplomata 5.167) – в града 
са намерени и монети на цар Иван Алек-
сандър (Станков 1975; Дражева, Петрунова 
2015: 139). На Агатопол през 1351 г. е на-
ложена тежка контрибуция от генуезкия 
адмирал Паганино Дориа, а последвалата 
му съдба е дискусионна (виж Гюзелев 1995; 
срв. Марков 2019).

През пролетта на 1453 г. Константи-
нопол е обсаден и Караджа бег покорява 
черноморските крепости (Имбър 2000: 215 
сл.). Агатопол е превзет, областта е обя-
вена за „кьор казъ“ и през 1454 г. султан 
Мехмед ІІ заповядва в опустошената ро-
мейска столица да се преселят жители от 
други места. Градът е обезлюден, но скоро 
след това тук са настанени (малоазийски?) 
преселници. Ежедневните потреби на но-
вата столица на османлиите продължават 
да осигуряват добър поминък на aхтопол-
ци, за което свидетелстват множеството 
единични османски и европейски сребър-
ни и медни монети и особено съкровища-
та от сребърни монети: едно от м. Зигри-
те (Класнаков 2013) и едно новооткрито от 
екипа на Андрей Аладжов.

През 1786 г. фон Броняр наброява „над 
200 къщи“ и отбелязва, че „жителите му се 
обслужват изцяло от вятърни мелници“ и „се 
занимават с прибиране на строителен дър-
вен материал, който пренасят от горите на 
Балкана до отдалеченото на тридневен път 
пристанище и със собствени кораби го изпра-
щат за Константинопол и околните места“ 
(Колев, Попов, Орачев 1990: 58-59). Енехолм 
пък регистрира: „Ахтеболи или Агатополис. 
Неговият неголям и опасен пристан (завзет 
от Руския флот на 21 юли [1829]) е почти 
открит... Тук има 2 църкви, 2 фонтана и 310 
гръцко-български къщи“ (Энегольм 1830: 123). 
Само 16 години по-късно Ксавие дьо Хел на-
броява 600 къщи (Колев, Попов, Орачев 1990: 
67), през 1903 г. те са 400, а агатополци – ос-
вен много риболовни лодки, са имали чети-
ридесет и пет 10-15 тонни платнохода и три 
над хиляда тона (Горов 1957: 24-25).

През септември 1913 г. към Царство 
България са присъединени земите меж-
ду Китен и Резово и в Ахтопол се заселват 

български бежанци от: Блаца, Бунар хисар, 
Камила, Колибите, Кору дере, Маджура, Сер-
ген, Пиргопло, Урумбегли, Цикнихор, Чонго-
ра, Яна и Ятрос (Трифонов 1992; Райчевски 
1994: 247). Градът все още се обитава от 
неговите граждани, понеже заминаването 
на гърците от Ахтопол закъснява и се из-
вършва през юли 1914 г., което позволява 
на гърците да изнесат своето ценно дви-
жимо имущество и парични спестявания 
(Βαφέως 1948; Орачев 2015: 55-57).

В морските карти пристанището се обо-
значава с Gatopoli и подобни, а в портоланен 
текст се определя „добро пристанище за лод-
ки“ (Motzo 1947: 130 – същата квалификация 
има и созополското). Белен пише за прис-
танището (Тодорова 1988), че: „В него може да 
се застане на котва при дъно 12 стъпки, но за-
котвянето не е много сигурно, тъй като дъно-
то е от остри скали, които срязват въжетата. 
Въпреки това тук идват малки каици да то-
варят дърва за горене. В дъното на залива има 
малка рекичка и едно доста голямо село на име 
Ахтеболи. Гърците го наричат Агатополис, а 
латините Гатополи.“

През античността и средновековието 
пристанището се е намирало в северния за-
лив (Орачев 2015: 41 сл.; срв. Гагова 2002: 155, 
бел. 5). В миналото той е бил по-добре за-
щитен от опасните ветрове и са го наричали 
Зигрите (от гръцкото зига – тихо, спокойно). 
Античната стоянка е била разположена 
между Глару петра (Гларуската скала) и за-
сечения геофизически „остров“: локализи-
ра се чрез каменни и оловни щокове, сред 
които се открояват един извънредно голям 
с „П-образен“ жлеб (тип А) и един римски с 
овална кутия (тип Е4B) на римска либурна. 
Средновековното пристанище в залива Зи-
грите се документира от останки на потъна-
ли кораби, лотове, оловни обшивки, чети-
роги котви от XVIII-XIX век, адмиралтейски 
котви и котви тип „Паркър“, част от които 
се съхраняват в ОК „История на котвата“, а 
други са пръснати на различни места в гра-
да. От брега на Зигрите освен монетното съ-
кровище (Класнаков 2013) са налице много 
единични монети, капачета от капсули за 
териак и други находки, които са от района 
на пристанищните съоръжения в близост 
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до занаятчийския квартал (Орачев 2017). За 
второ пристанище при днешния фар, което 
започва да функционира през II - I в. пр. Хр., 
свидетелстват две каменни котви с три отво-
ра и оловни щокове тип C и D (IVА и IVB 
по Haldane). Съвременният пирс наследява 
османската скеля от XIX век.

Връх Папиа/Бабиа (Papia, Babia, Περ-
ροντικόν, Βρέδας - Βέρδας/Πέρδας?)

На връх Папиа може да се е намирал 
Περροντικόν на Птолемей с координати 
55° 10‘ - 44°, който в „птолемеевите” кар-
ти се изписва Peronticum (Бешевлиев 1979: 
68 сл.). Прокопий Кесарийски (Proc. ae. 
4.11) известява за кастел Βρέδας: Д. Де-
чев приема името за тракийско (Detschew 
1976: 85), този кастел в провинция Хеми-
монт е нелокализиран (Beschevliev 1970: 
135; Soustal 1991: 219), а неговото име из-
глежда преиначено от Βέρδας. Ако това е 
така, изглежда приемливо допускането, 
че и той се е намирал на връх Папия и е 
бил възстановен от император Юстини-
ан Велики (527-565). Тепърва езиковеди-
те има да уточняват каква е връзката на 
Βρέδας - Βέρδας/Πέρδας с първата състав-
ка на Περροντικόν и доколко последното 
не продуцира имената Uerdico - Verdico в 
портоланните карти (Орачев 2017). Не е  
изключено обаче с това название да се е 
обозначавал и средновековния Агатопол.

Корабоплавателният ориентир връх 
Папиа (501.4 м) е изрисуван в анонимен 
френски план, който се датира в XVII 
– XVIII век, но изглежда изчертан въз 
основа на по-ранно текстово описание 
(Орачев 2017): там е изписано Papia daghi 
(la montagne Papia). Жан-Жак Белен е запи-
сал (Тодорова 1988): „Тук има една планина, 
която турците наричат Бабиа даги. Тя слу-
жи за ориентир на приближаващите се към 
този бряг моряци и се вижда от 10 левги в 
морето, въпреки че не е много висока“. На 
върха се намира военен обект и тукашна-
та крепост продължава да е недостъпна. 
П. Делев описва кале със „суха зидария“ 
(Делев 1990: 146), а Ив. Карайотов (1999: 
74-75) „късноантична и средновековна кре-
пост.“ Керамиката, която засичах в имя-

нярски изкопи по склоновете на Папия, е 
от римската и раннохристиянската епоха. 

На близкия морски бряг се намира с. 
Варвара. Приема се, че името произлиза 
от гръцкото варварой и се посочва, че наз-
ванието се било дължало на ахтополци 
(Трифонов 2003: 22). На пръв поглед подоб-
но име - Vardarach, се открива в картите на 
Кристиан Томас и на Макс Шимек от 1788 
г. (Колев, Попов, Орачев 1990: 59 сл.). Това по-
казва, че тук е имало някакво селище, което 
е изчезнало през XIX век. В акваторията на 
Варвара са открити керамични фрагменти 
от II – I хил. пр. Хр. (Gyuzelev 2008: 273), кои-
то вероятно маркират разнесено от мор-
ския прибой селище. Намерените каменни 
и оловни щокове, както и каменни котви с 
три отвора (Орачев 2017), очертават антич-
на пристанищна стоянка. В акваторията е 
имало и древен далян (Орачев 2007).

Царево (Καςτρίτζιον, Basiliku, Berdiso, 
Uerdizo, Uerdico, Verdico, Vasilikoz burgas, Васи-
ликосъ, Василико, Мичурин)

До 80-те години на XIX век – когато е из-
бухнал страховит пожар, Василико се раз-
вива около тогавашния нос Кастро и брега 
на прилежащия залив (дн. Старо Васи-
лико). От пожара оцеляват 30-40 къщи и 
църквата „Света Троица” и повечето жи-
тели се преселват в дн. Стар квартал (Го-
ров 1957: 22). Наличните данни са събрани 
от П. Делев (1990: 149), а за Ив. Карайотов 
в Старо Василико „има останки от сред-
новековна крепост“ и са били намерени 
„амфори от IV - VI в. и вносна червенолакова 
керамика от Северна Африка, Сирия и Кон-
стантинопол” (Карайотов 1999: 74-75). Ар-
хеологическите материали от разкопките 
в кв. Старо Василико са представени така: 
„многобройни находки от V - VІ и ХVІ - ХІХ 
в... “ (Николов 2012). Намерената „ранное-
линистическа керамика“ всъщност дати-
ра от края на II – I в. пр. Хр. и засега – като 
се изключат откритите в прилежащия за-
лив оловни щокове, липсват сигурни ма-
териали от римската епоха (Орачев 2017). 
Това се дължи на унищожаването на евен-
туалното селище от абразията и свлачищ-
но-срутищните процеси.

За основаването на Василико са известни 
разноречиви версии, а в записания фолк-
лор името липсва (Орачев, Банчева 2014: 20). 
Едно от преданията Георги Попстаматов е 
разказал на Г. Горов (Горов 1957: 22, бел. 2): 
Василико основали ахтополци, които били 
прогонени и се заселили в южната част на 
залива – в Старо Василико. Друго предание 
пък твърди, че „преди 250 години” тук придо-
шли преселници от айтоското село Босил-
ково (Аянов 1938: 138). На негова основа Д. 
Дечев заявява, че новооснованото Босилково 
гърците са започнали да наричат вместо 
Босилека – Василико (Дечев 1940), а за Васил 
Миков (1943) това било станало по времето 
на Сюлейман I (1520-1560). Публикувана е 
и версия, че „Едно време на юг от Созопол съ-
ществувала само Урдовиза... голям град, но неза-
щитен. И когато дошли нашественици (преди 
да дойдат турците) жителите му почнали да 
бягат на юг. Една част от тях (първата коло-
ния) се установила в Царево (някога Василико), 
където сега е стария град. Нарекли го Василико, 
защото някога имало много Босилек. Втора-
та част от бягащите урдовизци (втората ко-
лония) се установила в Ахтопол - по-старому 
Агатопол. Нарекли го Агатопол, защото там 
имало много тръни - от гръцкото Агапи, кое-
то значело трън“ (Прокопов и др. 2009: 194).

През 1153 г. Ал-Идриси известява (Не-
дков 1960), че от Агатубулис (Ахтопол) „до 
Басилику на брега на морето има 25 мили” 
(обр. 7). През 1662 г. Евлия Челеби описва 
(Димитров 1972: 41): „Крепостта Василикоз 
бургас. Бургас по гръцки ще рече крепост. Тя 
била построена от един княз на име Васил, 
един от внуците на Константин. След това 
била завладяна с вещината на Муса Челеби 
[през 1409 г.]. Крепостта представлява че-
тириъгълна постройка върху един хребет 
на брега на морето – една хубава, малка кре-
пост. Вътре в нея живеят гърци. Има мно-
го лозя и вино. Има дюкяни. Има един хубав 
залив, разположен между две скали. Този за-
лив поема и най-големите котви, обаче при 
южния и източния вятър е много противен. 
Ако корабите се уповават на железните си 
вериги и на котвите си, работата им е опле-
скана, защото устието на залива е напълно 
отворено срещу тези ветрове. Поради това 

(корабите) го отбягват.”
Втората част на Василикоз бургас идва от 

латинското burg (кула) и е повече от веро-
ятно “Царевата (Васильовата) кула” да от-
говаря на известения от Георги Пахимер 
Кастрицион (срв. Димитров 1981: 438). Тек-
стът гласи (ГИБИ 10: 166 сл.): „императо-
рът [Михаил VIII Палеолог] здраво владее-
ше... и Созопол, Агатиупол [Αγαθιούπολιν], 
Кастрициум [Καςτρίτζιον]...“ Изреждането 
е от юг на север, а Καςτρίτζιον е умалител-
но от латинското castrum – название, което 
изглежда продуцира името на днешния 
нос Кастро: тъкмо там, където се е намира-
ла описаната от Евлия Челеби „малка кре-
пост“. Тепърва има да се изследва дали тук 
не издигат една от многото „Василици“ 
на имп. Василий II (976-1025), която съот-
ветства на пахимеровия Кастрицион. При 
всички случаи „малката крепост“ след 
XVII век изчезва в резултат на абразионни 
и свлачищно-срутищни процеси.

Б. Димитров игнорира известието на 
ал-Идриси и отнася основаването на Ва-
силико към XV век (Димитров 1984: 129). 
„Датировката“ се приема и от Кр. Гагова 
(2002: 188, бел. 3), която също не съобра-
зява имената Verdico, Uerdico в среднове-
ковните морски карти. Тяхната ревизия 
(Орачев 2012, 2017) потвърди извода на П. 
Коледаров (Koledarow 1970), че изписвани-
ята Verdico и Uerdico в портоланните карти 
не съответстват с онези на Урдовиза. На 
свой ред генуезки документи откроиха, 
че флотът на Паганино Дория е плавал по 
маршрута Месемврия – Василико – Созопол 
по време на ожесточилата се през 1351-
1352 г. „Война за проливите“, която пряко 
засяга Агатопол и Урдовиза (Balard 1970: 
445; Гюзелев 1995). Тукашното пристанище 
попада в полезрението на морските кар-
тографи и  е възможно да започва да се 
нанася в някои портоланни карти за смет-
ка на Урдовиза, която е съсипана.

Пристанището функционира и през 
османската епоха. „Закон за споменатото 
пристанище Василикоз“ от XVII век гласи 
(Цветкова 1972: 204-205): „Ако в споменато-
то пристанище дойдат плодове с кораб или 
дойдат други стоки, на сто акчета се вземат 
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четири акчета гюмрук. Ако дойдат зърнени 
храни, от муд пшеница [се вземат] четири ак-
чета, на муд ечемик – три акчета, от просото 
– две акчета. От брашното се вземат четири 
акчета на муд. Ако в посоченото пристанище 
се натовари вино и замине, се вземат четириде-
сет акчета на бъчва. От риба, уловена в даляни, 
се взема десятък. Но от риба, уловена в море-
то извън даляните, се вземат две акчета на 
петнадесет акчета.” Наред със специалния 
пазарен „Закон за селото Василикоз”, текстът 
показва, че тук е имало османски субаша, 
който е събирал пазарните и митническите 
такси. М. Николов намира в основи на сгра-
да материали, за които предполага, че са от 
митницата на Василико (Николов 2012).

Забележително е, че освен риба се изна-
ся и вино. В подкрепа идва и известието на 
Евлия Челеби, а по-късно и Ал. Дюгамел за-
писва, че от Василико са изнасяли „6000 ведра 
вино“, като добавя „Тук има също 12 вятърни 
мелници, всяка от които може да смели при 
добър вятър 50 кила зърно на денонощие“. Фон 
Броняр е записал: „В края на тази планинска 
верига се намира село Базиликос, по -малко от 
Ахтебол, с пристанище също с по-малка сигур-
ност“. Ег. Енехолм – след като съобщава, че 
царевското пристанище е завзето от руския 
флот на 23 юли 1829 г., констатира: „Васили-
ко или Василикосъ“ се е разстилал „по равния 
бряг“, имал „72 кладенеца“ и „нямал удобно 
пристанище“ (Энегольм 1830: 123). На Дюга-
мел дължим и други ценни данни (Кожуха-
рова 1986: 148): „Жителите на Василико са из-
вестни като добри моряци. Те имат 12 големи 
кораба с товаровместимост до 7000 кила зър-
но и 30 други плавателни съда, най-малките 
от които имат вместимост до 20 четвърти. 
Сами строят съдовете си.

 По крайбрежието от Сизопол до Агатопол 
ловят много риба, а в околностите на Василико 
риболовът е разпространен в 5 различни пунк-
та. В добри години са ловили до 2 млн. риба, кое-
то е носело на жителите на Василико най-мал-
ко 10 хил. пиастра доход. Турският началник 
на Василико е вземал десятък от продуктите 
на риболова. Много чифлици, принадлежащи на 
жителите на Василико, са засявали до 500 кила 
зърно годишно... Василико много търгува с дър-
вен материал...“

Пристанищната система документират 
котвените находки на една описана от ав-
тора през 2015 г. частна колекция. Тя се 
състои от един каменен, 10 оловни щока и 
една оловна стегачка (изложените в ОИМ 
– Царево антични и средновековни котви 
са ахтополски и созополски) и позволява 
да се посочат:

Пристанищна стоянка „Лодкостро-
ителен завод“: в прилежащия залив са 
намерени три оловни щока с „П-образен“ 
жлеб (тип А) от VII - V в. пр. Хр., а аква-
торията между нос Рохи и Лафинските 
(Скритите) камъни изисква специални 
проучвания.

Пристанище в Царевския залив: встра-
ни от вълнолома на дълбочина 27 м са от-
крити два големи щока тип Е4А (IIIC по 
Haldane) и оловна стегачка. Те допълват един 
видян от мен през 2001 г. оловен щок тип C 
(Gyuzelev 2008: 277) и фиксират пристанищ-
на стоянка, чиято датировка изисква допъл-
нителни проучвания.

 
Пристанищна стоянка в залива Ара-

пя: оловен щок тип C (IVB по Haldane)
от периода IV - I в. пр. Хр. се съхранява в 
РИМ-Бургас (Gyuzelev 2008: 277).

Римска пътна станция Burtico
Най-вероятно се е намирала в земли-

щето или в акваторията на с. Лозенец, от-
където днес води път за с. Велика – в съ-
щата посока към Бродилово е поемал и 
римският крайбрежен път. Пътната стан-
ция е маркирана в Tabula Peutingeriana, 

разчиташе се Buatico (Miller 1916: 514) и се 
идентифицираше с Burtinum, Περροντικόν 
и Ἀγαθόπολις (ЛИБИ 1: 17, бел. 19). При-
емам четенето Burtico, защото копистът 
на картата се е опитал да поправи „а“ на 
„r“ в сгрешеното Buatico, а и предвид из-
писването на Гвидо Пизански, който е из-
ползвал недостигнало до наши дни копие 
на римската карта. Изглежда това Burtico 
е отразено погрешно в TIR K-35/2, като 
Burticum при Урдовиза (Karayotov 2012: 414) 
и следва да се свърже с нос Верготи. Тук 
са личали останки от укрепителни стени, 

но не е ясно дали споменатите от П. Дели-
радев  (1953: 177) са идентични с онези на 
римската пътна станция Буртико, която 
може да е попаднала и под черноморски 
води. В акваторията на нос Верготи са от-
крити три оловни щока: два с „П-образен 
жлеб“ (тип А от частна колекция) и един 
изключително голям от тип Е4А.

Селище и пристанищна стоянка
Кара ач (Kara ağaç - Черен бряст)
В публикациите много от известените 

находки се поставят в „южния залив на Ур-
довиза“ (дн. Китен). Тук обаче е имало две 
селища със съответни пристанищни аквато-
рии. Едната от тях е в залива Кара ач, където 
се проучват и пластовете на удавено сели-
ще от бронзовата и ранножелязната епо-
ха (Draganov 1995; Angelova, Draganov 2003). 
Един архаичен правоъгълен каменен щок 
(Орачев 2013: 44) може би документира при-
лежаща пристанищна стоянка. От тукаш-
ния бряг произхожда надгробен паметник 
на Херагор от Перинт от края на V - IV в. пр. 
Хр.: той изглежда „странстващ“ и едва ли е 
от „извънградско имение“ в „аполонийска-
та хора“ (Mihailov 1997) или от „тюрзис“ на 
перинтийски гражданин (Karayotov 2002). 
Описанoто от Ив. Карайотов укрепление от 
блокове вулканичен камък е с неясна дати-
ровка (Gyuzelev 2008: 229), а обвързването на 
надписа с „тюрзиса“ – проблематично.

Приморската част на Странджа от Кара 
ач до Маслен нос се обозначава и с име-
то Урдовиза - Портовиза/Портовица (Орачев 
2015: 36 сл.). Наблюдението се подкрепя 
от странджанския фолклор, в който се 
пее за скелите в Кара ач и Урдовиза (Орачев, 
Банчева 2014), а данните на фон Броняр го 
подсилват. Той пише, че след „село Бази-
ликос“ идва „разкошна площ от 16 мили и 
с прекрасен изглед към цялата морска кри-
вина до Зейтун Бурни, където се намират 
други три пристанища, именно: Поровица 
или Портовица, село във вътрешността на 
долината, на 5 мили от Базиликос; оттук 
цялата долина... носи името Портовица де-
реси...” (Йонов 1986).

С местонамиране залив Кара ач в OK „Ис-
тория на котвата“ постъпиха три камен-

ни щока и три оловни щока с „П-образен 
жлеб“ (тип А). От същия период са и два 
малки вотивни щока от същия тип и една 
оловна отливка, която изглежда като неиз-
вестен досега „предпазител за таран“. При 
подводни дейности са извадени и други 
материали, които документират наличие 
на средновековно пристанище – особено 
три ромейски железни котви тип Е. Две 
от тях са намерени до останки на вероятен 
ромейски дромон. От потънала османска 
гемия от XVIII век във фонда на „История 
на котвата“ постъпиха и силно седимен-
тирали и кластеризирали пушки, ятага-
ни, пищови, посуда и други находки. Тази 
пристанищна акватория тепърва има да се 
проучва – акумулацията е покрила с мно-
гометрови пясъчни наслаги и античните, и 
средновековните анкражи.

Засега историческият синтез на налич-
ните данни и моята историческа интуи-
ция позволяват като заключение да дам 
следната периодизация:

Неолитна епоха
(втора половина на VII – VI хил. пр. Хр.)
През Мраморноморието в Странджа 

приижда население от Северна Анато-
лия, което донася „неолитната култура“ 
(Özdoğan 2013; срв. Dergacev 2008;  Николов 
2006: 16 сл.; Orachev 2018). Засега от край-
брежието и шелфа липсват раннонеолит-
ни материали (Klasnakov 2010), но изглеж-
да тъкмо на горепосоченото движение на 
население се дължи „монохромната кера-
мика“ от м. Курт орман край с. Бата, По-
морийско. Покрай днешното крайбрежие 
е известно само едно селище от късния не-
олит и то извън интересуващата ни област 
– в блатото Стамопло-Стомоплу край При-
морско (Славчев 2008: 48 сл.).

Енеолитна епоха (V хил. пр. Хр.)
От днешния ахтополски полуостров 

стана известен керамичен фрагмент, кой-
то проф. М. Йоздуан определи като ран-
ноенеолитен. „Експедиция Космос“ на-
мира и една енеолитна(?) каменна брадва 
(Велков и др. 1986), а в ОК „История на кот-
вата“ се съхранява един фрагмент от мра-
морна брадва, намерен в северния залив.  
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М. Йоздуан документира прииждане на 
малоазийско население и в началото на 
V хил. пр. Хр. (Özdoğan 2011; срв. Тодорова 
1988), за Камен Димитров металургията 
на златото има балкански адрес (Дими-
тров 2007) и се развива през втората по-
ловина на V хил. пр. Хр., а нейните първи 
прояви се свързват и със Странджа (Русев, 
Славчев и др. 2010; Orachev 2018). За А. Ра-
дунчева (2003) тя е дело на „отряди“, кои-
то идват на място, рударстват, плавят и си 
отиват – там, откъдето са дошли. Не е из-
вестен експорт на метални изделия дори 
за Южното Черноморие (Lichter 2008), а 
причините за нейния край, датировка и 
хиатуса с бронзовата епоха са дискусион-
ни (Ivanova 2008). Химичните и спектрал-
ните анализи на странджански находки 
показаха, че за производството на енео-
литна мед в Странджа са се експлоати-
рали както окисни, така и сернисти руди 
(Orachev 2018). 

Бронзова епоха
(IV хил. пр. Хр. – XII в. пр. Хр.)
Документирана е за Южна Странджа 

(Özdoğan, Parzinger 2012), а нейното начало 
в Източна не е ясно – материалите от Кара 
ач са от средата на III хил. пр. Хр. (Draganov 
1995). Керамични материали от ранната и 
късната бронзова епоха бяха намерени и 
на ахтополския полуостров. Описанията 
на пристанищната система чрез находки-
те на каменните блокове с отвори (Лазаров 
2000) са неприемливи: повечето от тях не 
са котви, а онези, които са – няма как да 
са от бронзовата епоха (Орачев 2007). Не са 
известни импортни изделия.

Ранножелязна епоха
(1200 - 515 г. пр. Хр.)
Материали от селища са засвиде-

телствани в залива Кара ач, в акваторията 
на Варвара, на ахтополския полуостров 
и вероятно в залива Бутамята/Потамос, 
като тепърва има да се установява тях-
ната приемственост с къснобронзовите. 
В района не са регистрирани долмени 
(Делев 1990; Delev 1982), което идва да по-
каже, че крайбрежното тракийско насе-

ление между реките Кара ач и Резовска 
се е различавало от онова на север от Дя-
волска река. Засега липсват импортни 
материали.

Ранноодрюски период
(514 – 360 г. пр. Хр.)
Започва при цар Терес I с формира-

нето на Одрюското царство, когато За-
падното Черноморие след „династичен 
брак“ с „персийска принцеса“ влиза в 
него (Тачева 2006; срв. Ботева 2000: 26 сл. и 
посл. Vasilev 2015: 45 sqq), а завършва със 
смъртта на цар Котис I (Кабакчиев 2000). 
По крайбрежието се създават тракийски 
имения (епаюлии) с укрепени центрове – 
аюлета (Орачев 2017). Липсват материали, 
които да документират елински заселни-
ци, но в акваториите има пристанищни 
стоянки. Те се установяват чрез напреч-
ниците за котви – щокове (каменните са 
от скали, които по правило не се срещат 
по Българското Черноморие – Ivanov et 
all. 1985). Специално за района каменните 
щокове датират от VII – V в. пр. Хр., олов-
ните щокове тип А (с „П-образен жлеб“) 
са от същия период, а сравнително редки-
ят за черноморски води тип B – най-веро-
ятно от последната четвърт на IV в. пр. Хр. 
(Орачев 2013: 44-45).

Средноодрюски период
(359 г. пр. Хр. – края на II в. пр. Хр)
Започва с парцелирането на тракийско-

то царство при наследниците на Котис I 
(Тачева 2006), бележи се от последиците на 
келтската инвазия (келти в Странджа няма 
– Boteva 2010; Стоянов 2014) и завършва със 
стабилизирането на тракийското царство 
към края на II в. пр. Хр. (Кабакчиев 2000). В 
Ахтопол и крайбрежните селища не се от-
криват такива количества на фрагменти ри-
сувана керамика, които да се свържат с елин-
ски заселници. Периодът се характеризира 
с криза на тракийската царска икономика 
(Тачева 2002) и оскъдицата на нумизматичен 
материал (Станков 1985; Койчев, Мутафов 
2002) подсказва, че са липсвали забележи-
ми стокови отношения. Към това насочва и 
фактът, че намерените оловни щокове тип 

C са по-малко от онези в аполонийските 
пристанища (Орачев 2017).

Късноодрюски период
(края на II в. пр. Хр – 45-46 г. сл. Хр.)
Управлението на последната тракийска 

царска династия (Кабакчиев 2000; срв. То-
доров 1998) се отразява благоприятно. На-
ред с появилите се почти навсякъде фраг-
менти на луксозна керамика впечатляват 
сравнително многото тракийски царски 
монети от Ахтопол (Орачев 2015: 26-27) и 
голямото монетно съкровище от Синемо-
рец с 36 сребърни тетрадрахми на Мостис 
(Игнатов, Агре 2016). За този неизвестен 
от писмените известия тракийски цар са 
налице и епиграфски паметници (Sayar 
1995), а владяната от него крайбрежна те-
ритория е дискусионна. Показателни за 
повишената морска активност са и много-
то оловни щокове тип D. Тяхното намира-
не в пристанищната система между Кара 
ач и Резовска документира презморски 
контакти – апойкията Byzantion се очер-
тава като основен търговски контрагент. 
Наскоро открит билонов квинарий от 88 
г. пр. Хр. и други находки от Ахтопол до-
кументират и римски прояви. Златното 
съкровище от с. Синеморец, сравнител-
ната гъстота и характера на находките от 
надгробните могили подсказват стабили-
зация на тукашния живот.

Римски период (46 – 311 г. сл. Хр.)
Император Клавдий (41-54) ликвиди-

ра тракийската държавност и се структу-
рира провинция Тракия (Тачева 2000). За 
Крайбрежна Странджа следват два мир-
ни века, в които се изгражда римската 
административна, градска и пътна сис-
тема. Регламентират се митата и такси-
те, стимулират се местните производства 
(Rostovtzeff 1953) и започват да се конце-
сионират рудните богатства (Геров 1965; 
Велков 1965). През II век стратегия Άστική 
е ликвидирана (Тачева 1990), а важна роля 
изиграва политиката на Северите, която 
се регламентира чрез Constitutiо Antoniana 
на Каракала от 212 г. сл. Хр. (Ботева 1999). 
В резултат на тази „проселска полити-

ка“ през III век в Странджа започват да 
се изграждат вили (Делев 1990; срв. Мар-
темьянов 1986, Динчев 1997) и селски хра-
мове (Орачев 2013: 13 сл.; срв. Мартемьянов 
2010). През 248 г. два готонски отряда на-
хлуват в провинция Тракия (Орачев 2013: 
102 сл.; срв. Boteva 2001; Gerov 1963). Едини-
ят достига Граматиковското рудно поле 
и само археоложки проучвания могат да 
покажат доколко готоните са опустоши-
ли крайбрежието. Провежда се  админи-
стративна реформа и в новосформирания 
диоцез Тракия влизат провинциите Европа, 
Тракия, Хемимонт, Родопа, Втора Мизия и 
Скития, като областта попада попада в 
Хемимонт (ЛИБИ 1: 268 сл.; Орачев 2017), 
което се отразява благоприятно на Ахто-
пол и неговото землище. То обаче е зао-
биколено от римския крайбрежен път и 
остава неизвестно на античните автори.

Раннохристиянска епоха (IV – VI век)
Християнството става официална ре-

лигия, а след като Константин Велики 
премества столицата на римската импе-
рия в Byzantion, затънтеният провинциа-
лен става част от хинтерланда на новата 
столица на римския свят. Сравнителното 
изобилие на железни котви тип Е4, ам-
форна тара, сфрагистични паметници, 
монети и други находки показват ускоре-
но развитие на селищната система. Ахто-
пол е укрепен при имп Юстин  I, а при 
Юстиниан Велики рухналите в резултат 
на мощно земетресения крепостни стени 
са ремонтирани. Материалите от аквато-
рията на Св. Яни документират наличие 
на голяма базилика, която беше засечена 
геофизично и тепърва има да се проучва.

VII-VIII век
В историографията е прието, че в но-

восформираната тема Тракия стопан-
ството се натурализирало, за което реша-
ващо влияние била имала „славянската 
колонизация“ (Димитров 1990). От Източ-
на Странджа и крайбрежието обаче засе-
га не е известна „славянска“ керамика, а 
областта в сравнителен план проспери-
ра, защото продължава да подсигурява 
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с храни, горива и строителни материали 
столицата на християнския свят.

811 – 970 г.
За Веселин Бешевлиев епиграфски па-

метник документира, че кан Крум бил 
превзел „А[гатопол]“ (Besevliev 1963: n. 
38). Разчитането е проблематично, но 
землището на Агатополската епископия 
несъмнено става гранично (Димитров 
1990). През X век в Константинопол са ре-
гламентирани 30 големи гилдии (еснафи 
– Сюзюмов 1962), а анонимните монети 
във фонда на ОК „История на котвата“ 
документират наличие на агатополски 
контрагенти.

971 – 1204 г.
Йоан Цимисхий (969-976) превзема 

столицата на България Прерслав (Зла-
тарски 2007: 600 сл.), областта престава 
да е гранична и в рамките на имперския 
пазар селищната система и стопанството 
функционират значително по-добре, за 
което свидетелстват монетни находки и 
сфрагистични паметници (Йорданов 1998). 
Ал-Идриси през 1153 г. известява „градо-
вете“ Агатопол и Басилику (Недков 1960: 77; 
Кендерова, Бешевлиев 1990: 70 сл.; Кендерова: 
2011: 189 сл.), а житието на Кирил Филеот 
(Sargologos 1964: 63) – пристанищата.

1204 – 1276 г.
През 1204 г. Константинопол е превзет 

от кръстоносците, областта става импе-
раторски домен и през 1206 г. имп. Хе-
нрих I с рицарски отряд достига околно-
стите на Агатопол, но не превзема града 
(Carile 1965: 217). Загубването на  констан-
тинополския пазар се отразява нега-
тивно: за повече от седем десетилетия в 
ахтополското землище липсват монети 
(с изключение може би на една, която се 
съхранява във фонда на ОК „История на 
котвата“).

1276 – 1352 г.
За възстановената Ромейска империя 

областта придобива първостепенно зна-
чение. Българо-ромейските конфликти 

(Димитров 1990) не я засягат сериозно, а в  
Черноморието вече плават и италиански 
галери. Лоцийни описания и портолан-
ни (морски) карти документират гъста не 
само за времето пристанищна система. 
Маркирани са Резви, Виополи, Агатопол и 
Бердико/Вердико, а железни ромейски кот-
ви локализират неизвестни пристанищни 
стоянки. Сред писмените известия, които 
очертават района като суровинна база, 
се открояват генуезката документация 
(Balard 1970, 1978) и „Анонимна българска 
хроника“ (Тютюнджиев 1992). По време 
на „Войната за Проливите“ (1348-1352) 
генуезците опустошават или облагат с ог-
ромни контрибуции крайбрежните сели-
ща и ги предават на българския цар Иван 
Александър (Гюзелев 1995).

1353 – 1453 г.
В някои морски карти се появява прис-

танище Berdico – Verdico изглежда и за 
сметка на съсипаната от генуезците Урдо-
виза. През 1366-1367 г. граф Амедео ди Са-
воя досъсипва Агатопол (Димитров 1981: 
412 сл.) и областта отново става ромейска. 
След 1389 г. в Агатопол временно резиди-
ра одринският митрополит (Орачев 2015: 
32-33). На 30 май 1453 г. Мехмед II влиза 
в Константинопол (Имбър 2000: 224), като 
преди това Караджа бег вече е завладял 
Странджанското Черноморие.

1454 – 1791 г.
През 1454 г. Мехмед ІІ заповядва в оп-

устошения Цариград да се преселят жи-
тели от различни градове. Заповедта е 
изпълнена и Агатопол е обезлюден. Не-
известно точно кога в града са настанени 
преселници, но през 1498 г. в зиамета 
Ахтеболи са описани 12 села (Цветкова, 
Попов 1982: 92-93). Селищата числят към 
каза Анхиало (Райчевска 1995), а Агатопол 
става нахия. Османските власти осъзна-
ват значението на „касабите” като при-
ходоизточници, реципират ромейските 
закони, регламентират градските зана-
яти и търговия и определят размера на 
митата и таксите (Цветкова 1974: 12 сл.). 
Запорожки казаци (Тютюнджиев 1994) 

пирастват по крайбрежието, ограбват 
агатополския манастир „Св. Йоан Прод-
ром“ (Св. Яни) и някои крайбрежни се-
лища опустяват, но ефектът е частичен и 
пристанищните пазари продължават да 
функционират. 

1792 – 1874 г.
По Кърджалийско време (1792-1808) сто-

панският живот в Тракия замира (Мутаф-
чиева 1993). Действията на „полските раз-
бойници“ не достигат Източна Странджа, 
но руско-турската война от 1828-1829 г. 
спъва развитието и доста жители на облас-
тта емигрират в Новорусийския край (Дой-
нов 1981: 290 сл.). Последвалите реформи в 
Османската империя стимулират стопан-
ския интерес и нараства българската коло-
ния в Цариград (Ников 1971), която има су-
ровинни интереси в Странджа. Кримската 
война (1853-1856) повишава търсенето на 
храни и стоки, включително и извънред-
ното им изкупуване за нуждите на Вели-
кобритания. Причината е въстанието на 
сипаите в Индия, а липсващите на импе-
рията суровини започват да се набавят (до 
разработването на Австралия) от европей-
ските провинции на Османската империя. 
Този процес не е изследван, но добро дока-
зателство са намерените в ахтополската ак-
ватория ани на Остиндийската компания. 

1875 – 1914 г.
През 1875 г. Османската империя обявя-

ва частичен „финансов банкрут“ и стартира 
„Източната криза“ (Цветков 1998). Парите 
се обезценяват, а Априлското въстание оп-
равдава руско-турската война (1877-1878). 
На 19 февруари (3 март) 1878 г. се сключва 
Прелиминарен мирен договор: Ахтопол 
попада в Българското княжество, но посо-
чените в него граници не отговарят на вече 
официално подписани от Русия междуна-
родни договорености и Берлинският до-
говор от 1879 г. оставя по-голямата част на 
Странджанското Черноморие в Османската 
империя (Komrumpf 1983). Агатопол е каза с 
14 села (Райчевски 1994: 163-164), сред които 
е и Инеада. Въжделенията на българите во-
дят до Илинденско-Преображенското въс-
тание от 1903 г. (виж тук доклада на проф. 
Елдъров), Балканските войни и бежанските 
вълни предопределят дълговата политика 
(Аврамов 2011) и стопанските перспективи 
са съсипани (Милетич 1918). През септем-
ври 1913 г. към Царство България са присъ-
единени земите между Китен и Резово, тук 
приижда ограбено и прогонено от Южна 
Странджа българско население, а гърците 
се изселват (Трифонов 1992; Орачев 2015: 52 
сл.). Царево става административен център, 
за сметка на Ахтопол и една хилядолетна 
традиция е прекъсната.
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The name of the city appeared for the 
first time in a diocese list from the time of 
Leo VI (886-912) as the second episcopate in 
the diocese of Hememont, which was sub-
ordinate to the Metropolitan of Adrianople: 
Τή Ἀνδριανουπόλει҆ Αἱµιµόντος... β. ό 
Άγατουπόλεως. In his Chronicle Georgi Pa-
himer wrote Αγαθιούπολιν, which was con-
sidered to have given the etymology of the 
word – City of Agaton. On the next diocese 
lists and in other medieval authors the name 
was used in various versions: Άγατουπόλεως 
– Ἀγατοπόλεως – Ἀγαϑώπολις, thus of-
fering all kinds of interpretations. To accept 
that the etymology of the name is The City 
of Agaton (from the structure Άγαθὴ πολίς) 
is unsubstantiated, the coined Agapi-polis 
– City of Love also enjoys popularity and in 
the scientific literature the name has been de-
rived from Άγαθὴ πολίς and is interpreted as 
Good city or City of the Good. The etymology 
of Good City is not convincing either, and it 
seems more likely that the name had been the 
Blessed City. 

Historiographic review
Ε. Βαφέως composed one Ιστορία της Αγα-

θουπόλεως και βορειοανατολικής Θράκης, 
which was published in New York in 1948. He 
identified Ariane's Ableutihios with the pro-
posed Colony of Agathopolis. Thus, contrary 
to the facts, Βαφέως hid the ancient Thracian 
history and gave an immense Greek flavor to 
the past. П. Χατζηγεωργίου in Η Αγαθούπο-
λις της Βορειοανατολικής Θράκης in 1963 
further developed the version about Αὐλαίου 
τεῖχος - Ἀγαϑώπολις: Αὐλαίου τεῖχος was 
changed to Ἀγαϑουπόλις (City of Agathon) 
during the time of Lysimachos and the name 
of his general Agathon. This version also con-
tradicts the facts.
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Historical Informatics of Ahtopol/Agathopolis
Atanas Orachev

(Summary)

Key words: Ahtopol. Strandzha Black Sea, settlement and port system,
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The first Bulgarian reasoning of the avail-
able data was made by G. Pop Ayanov in 
1938 and Kr. Kanchev in 1939. In 1971 N. 
Nedev studied the data about the ancient 
and medieval fortress Agathopol and B. Az-
manov in his Historical and Archeological 
data about the town of Ahtopol in 1998 con-
tinued to follow the Greek versions about 
the founding and development of Аhtopol. 
Those versions have been accepted also by B. 
Dimitrov (1980, 1981), Iv. Karayotov (1999), 
Аt. Коychev and V. Мutafov (2002), P. Sous-
tal (1990), Кr. Gagovа (2002), B. Beshevliev 
(2008) and other authors.

The archaeological materials about the 
present Ahtopol lands were systematized by 
P. Delev (1990) and M. Gyuzelev (2008), and 
archaeological and field studies were done 
by: Iv. Galabov, P. Delev, V. Velkov and a 
team, P. Balabanov, N. Teodosiev and N. 
Thorbov, Sv. Ganeva and a team, D. Gergo-
va, D. Agre, Hr. Preshlenov, Ts. Drazheva, 
Kr. Kostova, K. Gospodinov, M. Gyuzelev 
and B. Petrunova. Terrain rounds in the area 
were also conducted by K. Leshtakov (2002). 
Eng. K. Velkovski made valuable geophys-
ical surveys on land and under water, A. 
Aladzhov studied the northern fortress wall 
and At. Orachev systematized the data on 
mining and metallurgy.

The Written Notifications
There are no ancient written notices di-

rectly related to Agathopol/Ἀγαϑώπολις. 
The version that the name Ayuleu teihos 
(Αὐλαίου τεῖχος - Ar.PPE 36) corresponds 
to Agathopolis, is inconsistent with the facts. 
Some data about Salmyudesos which was ex-
tracted from Xenophon (Xen., Anab. 7.5.12) 
can be linked to the region: the demarca-
tion (plotting) the coastline with stellas oc-
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curred before the end of the V century BC. 
If we judge by the archaeological data, three 
epauels (Thracian mansions) were formed 
between the rivers Rezovo and Ropotamo, 
which were placed in the possession of the re-
spective members of the Odrysian royal fam-
ily or their relatives (epauelists). One territo-
ry had as its center The Fenced Tower near 
Sinemorets and was situated between the riv-
ers of Rezovska and Veleka. The second one 
stretched between Veleka and Karaach rivers 
(where Ahtopol was its center), and the third 
covered the coastal territory between Kara 
ach and Ropotamo rivers and its center was 
Urdoviza (the present town of Kiten).

Two ancient Greek inscriptions were con-
nected with the ancient period of the city. 
V. Velkov in 1994 dated the fragment from 
Cherno More Str. to the IV century BC and 
accepted that it had been a decision of the 
Athenian klarohia (military colony). In 2002, 
Al. Avram, however, pointed out that the in-
scription should be dated to the first half, or 
the middle of the III century BC. The decree 
seems to have been wandering (from Odes-
sos) and the same is valid for the second ep-
igraphic monument.

Another epigraphic find represents a 
vowed plate with a Thracian Rider on it 
and the dedication of Ηρωι Στοµιανῷ. A 
marble slab of the same type (a vowed re-
lief of Heros of the Straits) was found in the 
village of Terkoz/Derkos, but another relief 
of a Thracian Rider from Ahtopol perhaps 
is a proof for the existence of a local temple. 
The version about coinage in Ahtopol also 
has not sustained the epigraphical criticism. 
As early as in 1959, L. Robert clearly indi-
cated that the coin labels ΑΓΑ, ΑΓΑΘ and 
ΑΓΑΘΟ were related to Agathokleos (the 
son of Lysimachos) and the city of Agathok-
leos he founded, which he referred to as the 
Lesser Moesia. The factual absurdity of the 
version was also shown by the Bulgarian ep-
igraph G. Mihailov, and to this day there has 
been no a single Agathopolian coin found in 
Ahtopol. According to V. Beshevliev, an ep-
igraphic monument from the victory alley in 
Pliska documents that the Bulgarian Army 
has captured Agathopolis, but the Roman 

coins from the IX century found so far did 
not sufficiently support his assumption.

The information of the Arab geographer 
Al-Idrissey is significant. In his Geography 
B. Nedkov discerned the word Agathubulis, 
inscribed with various letters on the maps 
which copies have reached us today. Data on 
medieval history was also presented in the 
reports of the Roman authors Nikita Honiat, 
Manuel Phil and Georgi Pahimer. V. Giuzelev 
translated information from the Genoese ar-
chives, which revealed new pages of the his-
tory of the city, and Johan Servion described 
the march of Amadeus VI of Savoy against the 
Bulgarian Black Sea fortresses in 1366-1367.

For the first time, Agathopolis was de-
tected in the portolan map of the Genoese 
marine cartographer Petrus Vesconte from 
1311, written like Gatopoli and the data from 
the portolans was systematized in 2010 by A. 
Gordeev. That data supplemented and made 
more specific a number of controversial is-
sues in Bulgaria in Bulgaria in Medieval Ma-
rine Cartography XIV-XVII Century by B. 
Dimitrov, from 1984. The best information 
about the Strandzha harbor system was col-
lected in 1738 by the French cartographer J. 
Belain but before him the same was done in 
1706 by Count P. Tolstoy.

The Ottoman documents published in 
Turkish sources about Bulgarian history have 
not been systematized. Data on the local set-
tlement system and administrative structure 
was found in T. Karajovev, El. Grozdanova 
and St. Andreev, St. Parveva, Ts. Raychevska 
and other researchers, but the future study 
and systematization of Ottoman documenta-
tion is a primary task. The survey of B. Tsvet-
kova on urban economy, based on Ottoman 
market and customs batches is quite valua-
ble.

Travelers’ data was collected in Strandzha 
- Ancient and Modern Times, but there is 
also other valuable information presented 
by a number of English, Polish and other 
travelers, which has not been included in the 
collection. The work of Evlia Chelebi stands 
out especially, though his data must be ap-
proached carefully, as it often refers to other 
settlements or areas.

Folklore and ethnographic data and ma-
terials have not been systematized either. D. 
Radoynova sums up a part of them in her 
study The Greeks on the Bulgarian Black Sea 
Coast. Ilya Prokopov, K. Porozhanov and 
Sh. Shterionov were also using them in The 
Traditional Marine Culture on the Bulgar-
ian Black Sea Coast. Concerning the crafts, 
Strandzha folklore texts were systematized 
by At. Orachev and El. Bancheva in 2014.

Paleogeography of the Ahtopol region
We have no clear idea about the outline 

of the sea coast through the Holocene and 
the coastal specificities - north and south of 
Ropotamo River have not been taken into 
account. The name of the river comes from 
Όριοπάταµο and means Border River. Be-
sides dividing the people of Apollonia-Soz-
opol, it also divides the coastline: the accu-
mulating factor prevails to the north of the 
river and to the south (after the Kara River) 
the abrasion factor predominates.

The formation of this coast is a product of 
a complex of factors; the rivers Dyavolska, 
Kara ach, Veleka and Rezovska were deep-
er through the Neolithic, Eneolithic and the 
Bronze Age and the former bays had been 
fenced with a chain of sand alluvia/walls. 
Pre-historic settlements should be searched 
not only on the sunk terraces of Ropotamo 
and Kara ach, but also around the Paleo-val-
leys of Dyavolska, Veleka and Rezovska riv-
ers. Today, they are buried with plentiful 
layers and only those covered with overlays 
of up to 2 m could be found.

During the Neolithic, the coastline most 
probably had moved from today's -45 to 
-35-meter depth. In order to outline the 
course of the coastline, the cliff bases of the 
shelf terraces should be measured and the 
traces of old accumulative forms, that is to 
say - the remnants of ancient sandy alluvia, 
should be traced. Sandy alluvia had split 
some of today's bays also in the III millenni-
um BC, but the present depths seem already 
to be around -20-25 m. In the late Bronze 
Age, the sandy alluvia have already accumu-
lated somewhere around -8 to -12 m depths. 
In the subsequent course of the coastline the 

following major changes were observed: at 
the end of the V - IV centuries BC; in the III 
- IV centuries; in the XI-XII centuries; during 
the Little Ice Age - the XIV-XVII century. In 
the XVIII century, the coast acquired more or 
less its current configuration and the present 
coastal freshwater basins and river estuaries 
began to be formed. These paleo-geographic 
situations were typical and the course of the 
coastline should be specifically identified lo-
cally through complex analyzes of available 
data.

Road system
The first road system in Strandzha was 

built in the Roman era and was documented 
in Tabula Peutingeriana, which specifically 
for Thrace was last edited in the IV century 
AD. The old route through Deultum ceased 
to function, and the new one, after leaving 
Ancialis (Pomorie), passed across Apolonia 
continuing to Terra, reached Burtico and en-
tered Strandzha to circumnavigate an area 
extremely difficult to build roads. The con-
struction of that section of the Roman coast-
al road for the territory of Byzantion and 
Constantinopolis began during the reign of 
Emperor Diocletian (284-305). Many private 
roads that lead to the ore mining centers in 
Inner Strandzha had also been built.

The seismic consequences
In the specialized literature the Strandzha 

Black Sea region is considered to be seis-
mically sustainable. Although Ahtopol is 
marked as a possible epicenter of earth-
quakes, a maximum intensity of up to sixth 
degree on the 10-degree scale of Medve-
dev-Sponheier-Karnik is presumed possible 
for the region. However, several faults have 
been identified along the Strandzha Shelf. 
In the Neotectonic Map of Bulgaria they are 
put as a shear, two thrusts and faults with 
unexplained kinematics, and in the Map of 
contemporary active faults they are poten-
tially active and probably active (with un-
proven activity). The ruins of Late Antique 
and Medieval Ahtopol Fortress walls in-
dicated serious earthquake consequences, 
and the seismological assessments made so 
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far should be subject to revision. There are 
two definite and one possible seismic con-
sequence for the period III-IV and XIV-XV 
century AD. It is particularly important to 
mention that at least one of the earthquakes 
had been terrifying, and by the scale of Mer-
kali-Wood-Neumann it should be assigned 
to 11th degree (of 12 possible).

The review of available written notifica-
tions shows that in the series of earthquakes 
from 542-543 to nearly 557-558, besides 
Ahtopol, a number of other Black Sea for-
tresses had collapsed, and also many build-
ings in the province of Hememont, which 
Emp. Justinian the Great later on undertook 
to repair or to re-erect, and Procopius Caesar-
ian enlisted them in his work On Buildings. 
In previous studies, registered archaeologi-
cal destructions of fortresses and buildings 
were attributed to the barbarian invasions, 
though that had not been the cause and the 
destruction was caused by the extraordinary 
seismic activity in Southeastern Europe. The 
damage to the Black Sea coast had been ex-
tremely heavy. 

Settlement and port system
Villages in Strandzha as a rule have been 

of a hut type, but along the Roman roads 
and along the coast the picture was different 
and demonstrated a thousand-year-old set-
tling. The available data was systematized 
by B. Dimitrov and At. Orachev. Apart from 
the written notifications, specifically for 
the ports, the anchor finds are crucial. The 
stone anchors with holes, found here are not 
subject to certain dating, and as to the lead 
stocks the general typology of D. Haldane is 
adopted, which however does not take into 
account their types specific for the Black Sea. 
That's why I developed their separate typol-
ogies:

Stone stocks
Type А: it has rectangular or slightly 

arched form without grooves; it is derived 
from the stone blocks with a chute and side 
grooves; it is typical for stone-wood two-
hook anchors with a combined shank and 
for this region the dating ranges from the 

middle of the II Millennium BC – to the VII-
VI century BC.

Type B: it has one or two side grooves, 
some of them have rectangular, others – oval 
forms; it illustrates a stage in the develop-
ment of the stone stocks and particularly for 
this region they should be dated in the VI–V 
century BC.

Type C: it has a four-sided groove, is typ-
ical for the latest stage in the development of 
the stone stocks and should be dated in the 
V–IV century BC.

Lead stocks
Type А: it has а П-shaped groove, was 

cast in trapezoid molds and actually was 
missing in Haldane. Those stocks prevail in 
the local ports and seem to be of Apollonian 
production. They were used from the VII – 
VI century BC to about the IV century BC. 
The suggestion that they had been cast in 
wooden trays cannot sustain the criticism. 

Type B (IIB by Haldane): it covers the 
stocks with two and three grooves that could 
be dated in the VI-V century BC, though the 
big stocks, weighing above 100 kg seem to 
have belonged to the warships of the Dia-
dochi.

Type C (IVB by Haldane): the stocks with 
openings are mainly of oval forms; they be-
gan to be used in this region during the IV 
century BC and looks like they had been in 
mass use somewhere until the II century BC.

Type D (IVА by Haldane): the have been 
made in various forms, with a hole and base 
for the shank. In the Strandzha Black-sea 
Aquatory this Type most probably appeared 
in the II century BC and its mass use ceased 
in I century BC, when it was replaced by the 
box type stocks.

Type Е: we owe the existence of lead 
stocks with boxes in the Black sea area main-
ly to the Roman shipping; they appeared in 
I century BC and we define them as a fixed 
Type. We know about the following Black-
sea varieties:

— Type Е1 (IIIА by Haldane): there is no 
wood shackle for fixing to the shank, it is sel-
dom to be found (on the present Romanian 
shelf) and should be dated after the year 72 

BC until about the first half of the I century 
AD;

— Type Е2 (IIIB by Haldane): it has a 
wood shackle for fixing to the shank and this 
type could be dated in the second half of the 
I – II century AD;

— Type Е3 (IIIC by Haldane): the shackle 
here penetrates almost completely both arms 
of the stock and for this region it should be 
dated in the II – III century AD;

— Type Е4 (it is missing in Haldane): the 
shackle penetrates the two arms of the stock 
or is part of their solid wooden cores.  As a 
rule the finds from this Type had belonged 
to warships from the III century AD, where 
during and after the IV century AD it was re-
placed by iron anchors. We know about two 
varieties: Type Е4А – with a rectangular box 
and Е4B – with an oval box. They weighed 
more than 100-150 kg and for the time being 
were found mainly South of Kara ach River.

Iron Anchors
Concerning iron anchors, the classifica-

tion and dating of G. Kapitän have been ac-
cepted:

Type А
Typical for that type is its rectangular hole 

for the replaceable stock and sharp pointed 
hooks. G. Kapitän defined it as Roman Re-
publican. I have no information about finds 
of that type in the Strandzha aquatory.

Type B
Typical for that type is its rectangular hole 

for the replaceable stock and oval hooks. G. 
Kapitän defined it as Roman Early Imperi-
al.  Some finds, similar to that type became 
known in the aquatory of Ahtopol: the iron 
stock and part of the chain of one of them 
were fully preserved and the stock was 
mounted in the same plain as the hooks. 

Type C
Typical for that type is its straight hooks, 

slightly slanted against the shank and palms 
under an obtuse angle. G. Kapitän defined 
it as Roman Imperial. We know of several 
similar specimens: they were forged from 
multi-layer mercury iron, they were found 
in highly sedimentary condition, their stocks 
were missing, the holes were round and for 

this region they should be dated after the 
middle of the III – IV century AD.

Type D
This type is known for its round hole for 

the stock, straight hooks and palms under an 
obtuse angle. G. Kapitän defined it as Late 
Roman and Byzantium (IV – VIII century 
AD).

Type Е
It has a round hole for the replaceable 

stock and straight V-shaped hooks with 
palms under an obtuse angle. G. Kapitän 
defined it as Late Roman and Byzantium 
and Arabic  (VIII – XII century). Many spec-
imens of this type have been found in the 
ports of Strandzha Black Sea and they could 
be dated from the VIII to XV century AD.

Port system
Navigation has always depended on the 

road and port systems and the Diocletian’s  
Price Edict of 301 AD documented how 
cheaper and preferred  the carriage of goods 
by sea had been, as river transport was 6 
times, and land transport - 60 times more ex-
pensive.  That is why the sea ports enjoyed 
extreme attention on the part of the rulers 
and access roads were built to them. Avail-
able data gives me grounds to describe the 
following ports between the Rezovo cape 
Buzaluk and Kara ach River.

Rezovо
(Ρέσβι, Reuze, Ruze, Rezwe)
The existence of an ancient port berth on 

the leeward side of Buzalak Cape is proved 
by a Type C lead stock from the IV - II centu-
ry BC. Navigation is also suggested by four 
on-board mortirs from the Resovo aquatory.

Goliam Kastrich Cape
Тhe Medieval Kastration is wrongly put 

here. Excavation works done by P. Lesh-
takov indicated that there had been a for-
tified Thracian sanctuary on the cape that 
had functioned from the II Millennium BC 
on. Ceramics from the iron era were found 
in fifteen pits and those from the end of the 
Hellenist and the Roman era prevailed. With 
the exception of one stone block with a hole, 
there have been no finds in Kastrich bay.
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Silistar
К. Gospodinov placed Αὐλαίου τεῖχος 

here. Two lead stocks Type А indicated that 
the local port berth began to function during 
the VII - V century BC. Big, strongly sedimen-
tary iron anchors (two of Type C and two of 
Type D) had belonged to Roman liburnes 
and Byzantine Dromons. Fragments of Type 
D have been broken along with many others 
that became sedimentary on a rock massif at 
about 18 m depth. There are traces of early 
Christian settlement on the land.

Sinemorets
(Αὐλαίου τεῖχος, Viopoli, Kalenschas, 

Аveboli, Galadgio, Galazio, Kalandzha, 
Kalundzga – Debelets, Siniomorets)

The following was written in the periplos 
of Flavius Arian (Arr. PPE 24.6): There are 
two hundred and fifty stages from Hersone-
sos to Ayle Teyhos. The first part of Αὐλαίου 
τεῖχος was accepted to be a personal name, 
was translated as the wall of Aulay and 
was linked to Ahtopol. The Thracian-Greek 
name literally meant wall tower, i. e. Fenced 
Aulay – Fenced tower, which had been erect-
ed above the present estuary of Veleka River 
and was the center of the ruling power in the 
region between Rezovska and Veleka rivers.  
The high status of those Thracian epaulists 
was confirmed by a coin treasure from II - I 
century BC. Coins from the first half of the 
IV century BC were also found in the region. 
The mound necropolis in the Built Field and 
the Blue Pool are proofs that there had been 
life on those lands and I found traces of a set-
tlement above the Butamyata bay.

A Cruise Ship Guideline from the second 
half of the XIII century reads: From the men-
tioned  Stagnara to Viopoli, 20 miles North-
west, to a quarter North. From Viopoli to 
Gatopoli, 20 miles Northwest, to a quarter 
North. Where Viopoli had been located we 
understand from Col. Egor Eneholm: The 
village of Galadzhio or Kalandzha. Near 
that village, four miles from the sea, there is 
a river with the same name, at whose mouth 
there is a small pier Aviboli. The Italian Vi-
opoli is identical to Aviboli. 

There is only one port mentioned in the 

literature – that in the bay of Butamyata. 
The name comes from the Greek Potamos 
(River), and there had been two ports in the 
aquatory of Αὐλαίου τεῖχος. The main had 
been arranged in the bay of Potamos:  frag-
ments of ancient and medieval amphorae 
were found there and also red-figural ce-
ramics, lead ship coating, a lead stock. The 
collection History of Anchor came into pos-
session of a lead stock Type D, one half of 
a Roman secured stock Type E2 and a Rus-
sian Admiralty anchor of XIX century. The 
second port had been located in front of the 
present estuary of Veleka River - divers from 
Ahtopol claimed that they did find melted 
lead stocks.

Ahtoto Bay
A stone anchor with three holes and un-

certain dating was found there; even today a 
trap net is being used and ruins of a monas-
tery could be seen at Ahtoto cape.

Аhtopol
(Bur(g)tinum?, Νίψα?, Ἀγαϑώπολις, Ἀγα-

τουπόλεως, Ἀγαϑουπόλις, Agathubulis 
(with variations of Аgasubulis, Аgа(s)u-bi-
lis, А(g)а(s)ubulis, Аgаbu(s)ulis), Gatopoli, 
Gattopoli, Gastopoli, Gatoppoli, Gotopoli, 
Actepol, Agteboli, Agathoboli, Akhtebolu, 
Akhtepoli, Agathopolis, Ahteboli, Athaboli 
ou Agastopoli, Аhtebolu)

The newly acquired materials draw 
the date the life on the Ahtopol peninsula 
emerged, back to the prehistoric age: a ce-
ramic fragment of the early Eneolithic, a rear 
part of an Eneolithic marble ax and ceramic 
fragments of the Bronze and the Early Iron 
Age. There are no materials to document 
Hellenic settlers. The observation of the Ear-
ly Thracian fortification on the peninsula is 
supported by a Cyzikus from the VI centu-
ry BC and some other materials, and it had 
been center of the area between Veleka and 
Kara ach Rivers.

Only in and after the II century AD the 
Thracian settlement began to acquire urban 
appearance. In 248 AD, it must have been 
swept away by a Gothic robbery squad. The 
available materials show that, in the region 

of the fortress walls that have reached to our 
day, active village life was detected at the 
end of the II century BC, and many bronze 
coins of the last Thracian kings show that 
during the II - I century BC there had been a 
commodity exchange there.

The fortress walls, which surrounded the 
Old City, had been erected by Emperor Jus-
tin I (518-527); they were destroyed by an 
earthquake, and Justinian the Great rebuilt 
them. Archaeological materials and sphra-
gistic monuments outline the development 
in and after the VI century. Ἀγαϑώπολις 
became an episcopate in the diocese of He-
memont, which was subordinate to the Met-
ropolitan of Adrianople. After 907 the city 
temporarily fell into Bulgarian hands. Ag-
athopol was found in Al-Idrisi's Geography 
(1153), in 1204 the area entered the Latin Em-
perors' domain and in 1206, knights invad-
ed the lands, but not Agathopol. In the XIV 
century, the port appeared in the portolans, 
and the course of Bulgarian-Romanian rela-
tions after 1276 did not seriously affect the 
area. A privilege of the Monemvasian mer-
chants (Acta et diplomata 5,167) of 1317 also 
pointed to the importance of the port - coins 
of Tsar Ivan Alexander have also been found 
in the city. In 1351, Agathopol was severely 
charged with a contribution by the Genoese 
Admiral Paganino Doria.

In the spring of 1453, Constantinople was 
besieged and Karadzha beg conquered the 
Black Sea fortresses. Agathopol was cap-
tured, the area was proclaimed kőr kazú and 
in 1454 Sultan Mehmed II ordered that resi-
dents from other places shall relocate to the 
depopulated Byzantine capital. The city was 
deserted, but shortly afterwards other mi-
grants (from Asia Minor?) settled down. The 
daily supplies of the new capital of the Otto-
mans continued to provide a good livelihood 
for the citizens of Ahtopol, as witnessed by 
the numerous single Ottoman and European 
silver and copper coins, and especially the 
Treasure of the Zigrite location.

In 1786, von Bronwier counted over 200 
houses and noted that its inhabitants were 
wholly serviced by windmills and were en-
gaged in collecting timber which they car-

ried from the forests of the Balkan mountain 
to a harbor that needed a three-day travel 
to reach and with their own ships sent the 
wood material to Constantinople and the 
surrounding places. Eneholm, on his part 
registered: Achteboli or Agathopolis. Its 
rather small and dangerous pier (captured 
by the Russian Navy on July 21, 1829) is al-
most open ... There are 2 churches here, 2 
fountains and 310 Greek-Bulgarian houses. 
Only 16 years later, Xavier de Hull counted 
600 houses, in 1903 they became 400, and Ag-
athopolians - in addition to the many fishing 
boats, had forty-five 10-15 ton sailboats and 
other three that were more than a thousand 
tons each.

In September 1913, the lands between Kit-
en and Rezovo were joined to the Kingdom 
of Bulgaria and Bulgarian refugees from: 
Blatsa, Bunar Hissar, Camila, Kolibite, Koru 
Dere Madjura, Sergen, Pirgoplo, Urumbegli, 
Tsiknihor, Chongora, Yana and Jatros settled 
down in Ahtopol. The city was still inhabit-
ed by its citizens, since the departure of the 
Greeks from Ahtopol was delayed and took 
place as late as in July 1914.

In the sea maps, the port was designated 
Gatopoli and the like, and in a portolan text 
it was defined as a port good for boats (the 
same qualification had the port of Sozopol). 
Belain wrote about the harbor that: One can 
stand at anchor at a bottom of 12 feet, but 
anchoring is not very secure, as the bottom 
consists of sharp rocks that cut the ropes. 
Nevertheless, small boats come here to load 
firewood. At the bottom of the bay there is 
a small creek and a very big village called 
Ahteboli. The Greeks call it Agathopolis, and 
the Latins - Gatopoli.

During the Antiquity and Middle Ages, 
the harbor was in the northern bay, which 
in the past was better protected from the 
dangerous winds and people called it the 
Zigrite (from the Greek ziga - quiet, calm). 
The Ancient dock berth was located be-
tween Glaru Petra (the Seagull rock) and 
the detected geo-physical shallow; it was lo-
calized by the found stone and lead stocks, 
among which an extraordinary large Type 
A stands out. The medieval harbor in the 
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Zigrite Bay is documented by the remains 
of sunken ships, lots, lead linings, four-
hook anchors of the XVIII-XIX centuries, 
admiral anchors and anchors of the Parker 
Type. There are many single coins, caps for 
capsule from Teriak and other finds from 
the harbor area near the neighborhood of 
craftsmen. The existence of a second port 
near the today's lighthouse, which began 
operating in the II-I century BC, is proved 
by two stone anchors with three holes and 
two lead stocks of Type D. The contempo-
rary piers inherited the Ottoman scaffold-
ing of the XIX century.

Papia/Babia Peak
(Papia, Babia, Περροντικόν, Βρέδας - 

Βέρδας/Πέρδας?)
Papia Peak must have been the place of 

Περροντικόν of Ptolemais with coordinates 
55° 10‘ - 44°, that in the maps of Ptolemais 
was written as Peronticum. Procopius Cae-
sarius (Proc. ae. 4.11) mentioned a castle - 
Βρέδας. D. Dechev accepted that the name 
was Thracian; that castle in Hememont 
province has not been localized and its name 
seems to have been modified from Βέρδας. 
The assumption that it also was located on 
Papia Peak and had been restored by Em-
peror Justinian the Great (527-565) seems 
reasonable. The navigation visual landmark, 
Papia peak (501.4 m) was drawn in an anon-
ymous French plan where it was called Papia 
daghi (la montagne Papia). Jean-Jacques Be-
lain wrote: Тhere is a mountain here that the 
Turks call Babia Dagi. It serves for orientation 
of sailors approaching the coast and could be 
seen from 40 km on the sea, although it is not 
very high. There is a military building at the 
top and the local fortress is still inaccessible. 
P. Delev described a fortress made with dry 
masonry, and Iv. Karayotov described it as a 
late antic and medieval fortress.

Not far from here the village of Varvara 
is located on the sea coast. The name Vard-
arach in the maps of Christian Thomas and 
Max Shimek from 1788 shows that there had 
been a settlement here that disappeared in 
the nineteenth century. In the aquatory of 
Varvara, ceramic fragments from the II - I 

millennium BC were discovered, which in-
dicated that there had been a village there 
most probably swept away by the sea surge. 
Found stone and lead stocks, as well as stone 
anchors with three holes, mark the existence 
of an ancient harbor berth. Very probably 
there had been an ancient trap net in the 
aquatory.

Tsarevo
(Καςτρίτζιον, Basiliku, Uerdico, Verdico, 

Vasilikoz burgas, Vasilikosu, Vasiliko, Mi-
churin)

The available data was collected by P. 
Delev, and in Staro Vasiliko, Iv. Karayotov 
says that there are remains of a medieval for-
tress and amphorae from the IV - VI century 
and imported red-polished ceramics from 
North Africa, Syria and Constantinople were 
found. The early-Hellenistic ceramics found 
in archaeological excavations was actually 
from the end of II - I century BC. Various dif-
ferent versions are known for the foundation 
of Vasiliko, but the name is missing in the 
preserved folklore.

In 1153, Al-Idrisi reported that Basilicu 
was on the beach. In 1662, Evliya Chelebi 
described the Vasilikoz Bourgas Fortress. 
The second part of the name comes from the 
Latin burg (tower) and it is more than likely 
that the Tsarevo tower corresponds to the 
famous Castrition that we know from Geor-
gi Pahimer, where Καςτρίτζιον is dimin-
utive from the Latin castrum. The name 
produces the name of today's Cape Castro: 
just where the Small Fortress described by 
Evlia Chelebi was located. In any case, the 
Small Fortress disappeared after the XVII 
century as a result of abrasive and land-
slide-collapsing processes. The revision of 
the sea (portolan) maps confirmed the con-
clusion of P. Koledarov that the transcrip-
tions of Verdico and Uerdico in the porto-
lan maps did not match those of Urdoviza. 
Genoese documents have highlighted that 
Paganino Doria's fleet had sailed on the 
Messembria-Vasiliko-Sozopol route during 
the fierce Strait War from 1351-1352, which 
directly affected Ahtopol and Urdoviza. 
The port in question attracted the attention 

of the sea cartographers, and it seems that 
it was included into some portolan maps at 
the expense of Urdoviza, which was ruined. 
The harbor also functioned during the Ot-
toman era. B. Tsvetkova published the Law 
of the mentioned Vasilikoz Harbor of XVII 
century and, along with the special market 
Law of the village of Vasilikoz, showed that 
there had been an Ottoman subash, who 
was collecting the market and customs fees. 
The port system is documented by the an-
chor finds:

Port berth Shipbuilding Plant: Three lead 
Type A stocks from the VII-V century BC 
were found in the adjacent bay. 

Port of the Tsarevo Bay: Two stocks of 
Type E3, one of Type Е4B and one lead tight-
ening facility that fixed the port berth, from 
the II and the IV century AD, were found a 
bit aside from the breakwater, at 27 m depth.

Port berth in the Arapia Bay: A Type 
C lead stock from the IV - II century BC is 
stored in RIM-Bourgas.

Roman Road Station Burtico
The road station was marked as Tabu-

la Peutingeriana, the inscription read Bua-
tico and was identified with Burtinum, 
Περροντικόν and Ἀγαθόπολις. I accept the 
version Burtico, because the map copier had 
tried to correct the letter „а“ in the wrong-
ly spelled Buatico, given also the way Gui-
do Di Pizza  wrote it in a copy of the map 
he had used, which copy unfortunately has 
not reached our days. Remnants of fortress 
walls could be seen at Vergoti Cape though 
it is not clear whether those mentioned by 
P. Delidarev were identical with the Roman 
road station Burtico. In the aquatory of Ver-
gotu Cape, three lead stocks were found: 
two of Type А and one, exclusively huge - of 
the Type B.

Settlement and port berth Kara ach
(Kara ağaç – Black elm)
The various publications place many of 

the famous finds in the south bay of Urdo-
viza (the present Kiten). There had been two 
settlements there however with the respec-
tive port aquatories. One of them was in the 

Kara ach bay where research works were in 
progress, studying the layers of a sunken vil-
lage from the Bronze and Early Iron era. A 
tombstone of Heragor from Perint fom the 
end of the V - IV century BC was also found 
in this coastal area: it looks wandering and 
has hardly been from a detached mansion 
house in the Apollonian Chora or from a 
Turzis of some Perintian citizen. 

The description of von Bronyar suggests 
that the seaside area of Strandzha from Kara 
ach to Maslen nose Cape had also been re-
ferred to as Urdoviza - Portoviza / Porto-
vitsa, and in the Strandzha folklore people 
were singing about the scaffolding in Kara 
ach and Urdoviza. The History of Anchor 
museum came into the possession of three 
stone and three lead stocks (Type A), found 
in the Kara ach Bay. There are also two small 
votive stocks of the same Type and one lead 
cast that are from the same period. During 
underwater archeological works, other ma-
terials have been taken out of the sea, which 
document the existence of a medieval port: 
three iron anchors Type E. The fund of the 
History of Anchor museum was also en-
riched by some sedimentary rifles, yata-
ghans, pistols, utensils and other finds from 
a small Ottoman sailing boat, sunken in the 
XVII century.

The historical synthesis of the available 
data allows us to make the following perio-
dization:

Neolithic era
(the second half of VII – VI Millennium BC)
Tribes from North Anatolia were flooding 

across Marble Sea area to South Strandzha 
and brought there the Neolithic culture. For 
the time being we have not found Early Ne-
olithic materials along the coastal line and 
the shelf, but it seems that we owe the mon-
ochromic ceramics from the location Kurt 
Orman near the village of Bata (the region 
of Pomorie) exactly to the above mentioned 
migration of populations.

Eneolithic Era (V Millennium BC)
An Early-Eneolithic ceramic fragment 

and a fragment of marble ax were found on 
the contemporary Ahtopol peninsula, and 
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an Eneolithic stone ax was also found in the 
northern bay. We have no information about 
export of metal products even for the South-
ern Black Sea coast. Chemical and spectral 
analyzes of Strandzha finds showed that 
both ores and sulphide ores were exploited 
for the production of Eneolithic copper in 
Strandzha. The place of the Ahtopol Eneo-
lithic Settlement has yet to be established.

Bronze Age
(IV Millennium BC – XII century BC)
Ceramic materials from the Early and 

Late Bronze Age were found on the Ahtopol 
peninsula. Descriptions of the port system 
basing on the stone blocks with holes found 
there, are unacceptable. No import articles 
are known.

Early Iron Age (1200 - 515 years BC)
The starting date is conditional, and its 

end is marked by Megabaz's march in 515 
BC. Settlement materials were reported in 
Kara ach Bay, in the waters of Varvara, on 
the Ahtopol peninsula, and probably in 
Butamyata/Potamos Bay. There are no dol-
mens registered in the region and there are 
no imported materials found so far.

Early Odrysian period (514 - 360 years BC)
It began with King Teres and the forma-

tion of the Odrysian kingdom when the 
Western Black Sea coast became a part of it, 
and ended with the death of King Kotys I. 
Thracian mansions (epayuelie) with fortified 
centers - the ayulets, were established along 
the sea shore. There are no materials to doc-
ument Hellenic settlers, but there are port 
berths in the harbors.

Middle Odrysian Period
(359 years BC – end of the II century BC)
It began with the fragmentation of the 

Thracian kingdom during the heirs of Ko-
tys I, was effected by the consequences of 
the Celtic invasion (there were no Celts in 
Strandzha) and ended with the stabilization 
of the Thracian kingdom towards the end of 
the II century BC. In Ahtopol and the coastal 
settlements there are no such big quantities 

of fragments of painted ceramics that could 
be connected to Hellenic settlers. The period 
is characterized by a crisis of the Thracian 
royal economy and the comparative scar-
city of numismatic material suggests that 
there have been no tangible commodity rela-
tions. This is also confirmed by the fact that 
the found lead stocks Type C were less than 
those found in the Apollonian ports.

Late Odrysian Period
(end of II century BC – 45-46 years AD)
The ruling of the last Thracian royal dy-

nasty had a beneficial impact on the state. In 
addition to the finds of coins, the lead stocks 
of Type D, relatively rare for the Black Sea 
water were also indicative of the increased 
maritime activity. Their finding in the local 
port system seems to document overseas 
contacts - the apoyka Byzantion was a major 
trading counterpart.

Roman Period (46 – 311 years AD)
Emperor Claudius (41-54) liquidated the 

Thracian statehood and a province of Thrace 
was structured. Two peaceful centuries fol-
lowed for coastal Strandzha in which the Ro-
man administrative, urban and road system 
was being built. Taxes and fees were regulat-
ed, local productions were stimulated and ore 
minerals started to be given to concessioners. 
In the II century, the Άστική strategy was liq-
uidated, and the policy of the Severan dynas-
ty played an important role. As a result of this 
pro-rustic policy in the III century Strandzha 
villas and rustic temples began to be built. In 
248, two Gothonic (Gothic) troops invaded 
the province of Thrace: one of them reached 
the ore field of Gramatikovo village. As a re-
sult of an administrative reform of Emp. Di-
ocletian (284-305) the newly formed Diocese 
of Thrace included the provinces of Europe, 
Thrace, Hememont, Rhodope, Second Mizia 
and Scythia. The area falls within the area of 
Hememont, which had a favorable effect on 
Ahtopol and its lands.

Early-Christian Era (IV – VI century)
After Constantine the Great moved in 330 

the capital of the Roman Empire to Byzan-
tion, the insignificant until then province 

became part of the hinterland of the new 
capital of the Roman world. The relative 
abundance of Type IVD iron anchors, am-
phora tars, sphragistic monuments, coins 
and other finds show an accelerated devel-
opment of the settlement system.

VII - VIII century
In Historiography, it was assumed that in 

the Tema of Thrace the economy was natu-
ralized and the Slav colonization had a de-
cisive influence. However, Slavic ceramics 
are not known from the Eastern Strandzha 
and the coast but the area was comparatively 
prosperous because it continued to provide 
Constantinople with food, fuels and build-
ing materials.

The years from 811 to 970 
The lands of the Agathopolis Episcopate 

undoubtedly became boundary lands. In the 
X century, 30 major guilds were regulated in 
Constantinople, and anonymous coins doc-
umented the existence of Agatopolian coun-
terparts.

The years from 971 to 1204
John Zimisces (969-976) conquered the 

capital of Bulgaria; the area ceased to be a 
borderline area and within the imperial 
market, the settlement system and the econ-
omy began to operate much better, which is 
witnessed by written notes, coin finds and 
sphragistic monuments.

The years from 1204 to 1276
In the year of 1204 Constantinople was 

conquered by the Cruisaders, the area be-
came an Imperial domain and in 1206 Emper-
or Heinrich I with a knightly troop reached 
the area of Agathopol but did not conquer 
the city. The loss of the Constantinopolitan 
market had a negative impact: for more than 
seven decades, coins were missing on the 
Ahtopol land.

The years from 1276 to 1352
For the restored Roman Empire, the area 

became of paramount importance. The Bul-
garian-Byzantine conflicts did not seriously 

affect it, and the Italian galleries were al-
ready sailing in its aquatory. Locational de-
scriptions and sea maps document a dense 
port system, not just for that time. Type E 
Iron Byzantian Anchors indicate unknown 
port berths. Written notifications outlined 
the area as a raw material base, and during 
the Strait War (1348-1352) the Genoeses dev-
astated or taxed the coastal settlements with 
enormous sanctions, then handed them over 
to the Bulgarian Tsar Ivan Alexander.

The years from 1353 to 1453
Some sea maps contained the Berdico - 

Verdico port. After 1389 the Metropolitan 
of Edirne temporarily resided in Agathopol. 
On May 30, 1453, Mehmed II entered Con-
stantinople, but Karadzha beg has already 
conquered the Strandzha Black Sea.

The years from 1454 to 1791 
In 1454, Mehmed II ordered that residents 

from different cities shall relocate to the dev-
astated Constantinople. The order has been 
fulfilled and Agathopolis was deserted. It is 
not known exactly when the emigrants settled 
down in the city, but in 1498 twelve villages 
were described in the Ahteboli zeamet. The 
settlements were attached to Anhialo casa, 
and Agathopol became a nahiye. Among the 
many Ottoman and West European coin finds 
from the XVI - XVIII century from Ahtopol 
and its aquatic environment the treasure of 
452 silver coins from the location Zigrite was 
impressing. The talers of Zheczpospolita, the 
Belgian Confederation, the Archbishopric of 
Austria, the Kingdom of Spain, the City of 
Dubrovnik and others stood out among them.

The years from 1792 to 1874
In the Kirdjalis time (1792-1808), the eco-

nomic life in Thrace declined. The actions of 
the wandering robbers did not reach East-
ern Strandzha, but the Russian-Turkish war 
of 1828-1829 impeded the development and 
many residents of the province immigrated 
to the region of Novorusiisk. The subsequent 
reforms in the Ottoman Empire stimulated 
the economic interest and the Bulgarian col-
ony in Constantinople, which was interest-
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ed in raw materials in Strandzha, grew. The 
Crimean War (1853-1856) raised the demand 
for food and commodities, including their 
extraordinary purchase for the needs of the 
United Kingdom. This process has not been 
investigated, but a good evidence was found 
in Ahtopol's ani of the Ostindian Company.

The years from 1875 to 1914
In 1875, the Ottoman Empire declared a 

partial financial bankruptcy and launched 
the Eastern Crisis. Money devaluated, 
and the April Uprising justified the Rus-
sian-Turkish War (1877-1878). On 19 Feb-
ruary (March 3), 1878, a Preliminary Peace 
Treaty was concluded: Ahtopol fell within 
the Bulgarian Principality, but the limits in-

dicated therein did not correspond to the in-
ternational agreements formally signed by 
Russia and the Berlin Treaty of 1879 leaved 
the greater part of the Strandzha Black Sea 
in the Ottoman Empire. Agathopol was a 
casa with 14 villages, including Ineada. The 
dreams of the Bulgarians led to the Ilin-
den-Preobrazhenie uprising of 1903, and 
the Balkan wars and the refugee waves ru-
ined the economic prospects. In September 
1913, the lands between Kiten and Rezovo 
were joined to the Kingdom of Bulgaria, the 
Bulgarian population, robbed and expelled 
from the South Strandzha came here and 
the Greeks abandoned the area. Tsarevo 
became an administrative center at the ex-
pense of Ahtopol.

1. Фол 1997: 274. Тази позиция е обоснованапод-
робно двадесетина години по-рано (Фол 1972: 153) 
и по отношение на Странджа е следвана от Йор-
данов 1990: 379.
2. Тачева 2006: 79. Първата публикация на този „про-
чит” на изворите е от края на 80-те години на ХХ в. 
(Тачева 1988: 25-28).

3. Фол 1972: 153, следван от Йорданов 1990: 379.
4. Тачева 2006: 80-81.
5. „Севт ... взел един град (Кардия?)” (Фол 1972: 153, 
следван от Йорданов 1990: 379); „...  дори превзема 
град, който вероятно е Кардия” (Фол 1997: 274).
6. Тачева 2006: 81, бел. 9.

Галати/келти в района на Странджа
или как четем историческите извори

Диляна Ботева
Ghali/Celts in the Strandzha region or how to read the historical sources

Diliyana Boteva

Ключови думи: Странджа, галати, келти, исторически извори

Имах щастието и уникалния шанс да 
се уча на занаят от двама признати спе-
циалисти по проблемите на Античност-
та, които бяха също и харизматични пре-
подаватели – вече покойните професори 
Маргарита Тачева и Александър Фол. Из-
вестно е, че те следваха принципно раз-
лични изследователски стратегии и, раз-
бира се, често стигаха до различни, дори 
взаимноизключващи се изводи. 

Ще илюстрирам казаното само чрез 
един пример, който има пряко отноше-
ние към античната история на Странджа 
и на прилежащата ѝ непосредствено на 
юг територия, която свързва планината 
с морските простори на Егейския свят. 
Имам предвид управлението на Севт, 
син на Спарадок (определян в модерна-
та историография като Севт І), и него-
вата военно-политическа активност по 
крайбрежието на Мраморно море и във 
вътрешността на тракийския Югоизток. 
Докато според Ал. Фол „именно при Севт І 
мощта на одрисите се демонстрира най-яр-
ко”,1 то според М. Тачева „Севт не успял да 
задържи дори наследеното от Ситалк, ако се 
съди по отпадането на ред земи в крайните 
области на одриското царство”.2 Двамата 
изследователи предлагат и различна да-
тировка на събитията, описани в една от 
стратегемите на Полиен, която и двамата 
свързват с времето на Севт І, като отхвър-
лят предположението в някои публика-

ции, че се отнася до Севт, син на Месад. 
Макар да са единомислещи при иденти-
фициране на съобщения от Полиен Севт, 
те се разминават при датирането на съот-
ветното военно-политическо начинание. 
Според А. Фол „историята приляга най-
добре за Севт І и се свързва с положение-
то около 411 г. пр.н.е., когато в този район 
отпаднали от Атина Абидос, Бизантион, 
Халкедон, Селимбрия, Перинт и Кизик”.3 

Различна позиция защитава М. Тачева: 
„Едва сега (т.е. в и след 407 г. пр. Хр. – б.м., 
Д.Б.), а не през 411 г., изглежда възможно ме-
роприятието, приписвано на Севт І и разка-
зано подробно у Полиен”4. Противоположни 
са позициите на двамата университетски 
преподаватели и водещи траколози също 
по отношение на визирания от Полиен 
град: докато единият допуска, че става 
дума за Кардия,5 другият е категоричен, 
че „това твърдение (за Кардия – б.м., Д.Б.) 
вече не може да се приема, защото след победо-
носната морска битка край Абидос ... атин-
ският флот акостирал именно в Кардия”.6

Тези многобройни и принципни разли-
чия по отношение дори на един-единствен 
исторически факт красноречиво рисуват 
изпълнената с базисни дискусии изследова-
телска среда, в която започна формирането 
ми като историк. Опитвайки се да проумея 
какво всъщност се случва, а и да аргументи-
рам собствената си позиция в тези научни 
диспути, нямах друг избор освен всеки път, 
отново и отново, да тръгвам от самото на-
чало на проблема, връщайки се в детайли 
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към изворовия материал – литературен и 
археологически. Така, още през 1994 година 
започнах създаването на една от първите ар-
хеологически бази-данни в България - тази с 
паметниците на Тракийския конник,7, коя-
то от своя страна ме доведе до неочаквани, 
и все още оспорвани от част от гилдията, из-
води за характера на този култ.8

Оформилият се вече рефлекс да поста-
вям под съмнение всяко твърдение, кол-
кото елементарно и безпроблемно да из-
глежда на пръв поглед то, ме изправя все 
по-често пред удивителни казуси. Сред 
тях може би най-фрапиращ е случаят 
с така наречените „мечки”, изобразени 
върху една от апликациите в съкрови-
щето, открито при с. Летница (Ловешка 
област). За тези „мечки” в литературата 
се спори дали танцуват, или се борят, и 
ако все пак се борят, дали са изправени 
на задните лапи или са повалени на земя-

та.9 Изградени са дори теории за начало-
то на тракийския календар в зависимост 
от положението на съзвездията Голяма и 
Малка мечка на звездното небе;10 откри-
ват се паралели с култа към Артемида 
Брауро в Атина,11 и т. н. В същото време 
за всеки дори и най-бегъл, но непредубе-
ден поглед е ясно, че тракийският торевт 
със сигурност не е изобразил мечки, тъй 
като животните са с дълги опашки (Обр. 
1). Сравнението с друга апликация от съ-
щото съкровище не би трябвало да оставя 
никакво съмнение по този въпрос (Обр. 2). 
Сходни, позволявам си да кажа, „мечеш-
ки” интерпретации, макар и от друг ха-
рактер се срещат често и при четенето на 
античните литературни текстове. 

Примерите наистина са многобройни, 
но тук ще се спра само на един, който впро-
чем е дори по-абсурден, защото се отнася до 
изключително по значението си историче-
ско събитие. Става дума за погрома над на-

хлулите на Балканския полуостров галати/
гали/келти,12 нанесен им от Антигон Гонат 
вероятно през 277 г. пр.Хр.13 В съвременни-
те изследвания този епизод се представя 
приблизително по следния начин: „Галите, 
оставените от Брен като охрана на родните 
места, също се вдигнали и с армия от 15 000 
пехота и 3 000 конница преминали през земи-
те на трибали и гети, и се спуснали на юг; при 
Лизимахия попаднали на военния лагер на Ан-
тигон Гонат и били победени”.14 Така, макар 
районът на Странджа и прилежащата те-
ритория да не се споменава изрично, той се 
мисли като засегнат поне в известна степен 
от тази поредна галска вълна. Цитираното 
по-горе твърдение се основава на сведение 
на Помпей Трог, достигнало до нас чрез 
епитоме на Юстин. На български език пре-
водът е на Димитър Дечев и гласи:15

XXV. 1. „Мирът между двамата царе Ан-
тигон и Антиох бил възстановен. Но срещу 
Антигон, който след това се върнал в Маке-
дония (in Macedoniam Antigonus reuerteretur), 
внезапно се надигнал един нов неприятел. Га-
лите, които били оставени от вожда Брен при 
заминаването му в Гърция да пазят границите 
на страната си, (...) въоръжили петнадесет хи-
ляди пехотинци и три хиляди конника. Като 
разбили пълчищата на гетите и трибалите и 
се надвесили над Македония (fugatisque Getarum 
Triballorumque copiis Macedoniae inminentes), 
изпратили при царя пратеници, които да му 
предложат да си откупи мира и същевремен-
но да огледат стана му.16 Антигон (...), за да ги 
сплаши, бил заповядал също да покажат на тия 
варвари като нещо необикновено за тях слоно-
вете му, а и корабите, натоварени с войски... 
Голяма била сечта, на която се изложили гали-
те, и мълвата за тая победа осигурила на Ан-

тигон мир не само от страна на галите, а също 
и от страна на съседните варвари...” 

Въпреки изказаните резерви по отноше-
ние достоверността на този разказ,17 редно 
е да бъдат отбелязани няколко детайли, 
които изглежда са важни. На първо място 
бих посочила последователността, в която 
са съобщени етнонимите по галския марш-
рут. В античния текст изброяването започва 
с гетите, минава през трибалите и завърш-
ва с Македония. Въпреки това без никакви 
обяснения съвременните изследователи 
променят местата и поставят на първо мяс-
то трибалите.18 Така се внушава маршрут на 
въпросната галска войска, който би трябва-
ло да е описан от античния автор в посока 
от запад на изток. Но вътрешната логика 
на извора подсказва друга възможност: из-
брояването по-скоро върви от север на юг, 
като са визирани гетите на север от Дунав и 
трибалите на юг от реката. Основание за по-
добна интерпретация намирам в разказа на 
Ариан за военните действия на Александър 
III Македонски срещу тракийските племена 
през 335 г. пр. Хр., т.е. само около шестдесет 
години преди интересуващите ни тук съ-
бития. Използвайки полевите дневници на 
великия военачалник, както и спомените на 
неговия генерал Птолемей Лаг, Ариан твър-
ди, че след като воювал срещу трибалите 
Александър преминал р. Дунав, изненадал 
гетите и превзел тяхна крепост. Ако пред-
положението ми е коректно,19 то води до 
извода, че когато са „се надвесили над Маке-
дония”, галите са били в района на Западна 
Тракия. 

За съжаление сведението на Помпей 
Трог у Юстин не съдържа експлицитно 
указание за мястото, където галите били 
унищожени от войската на македонския 

Обр. 1 Апликация от Летнишкото съкровище - ИМ-
Ловеч Инв. № 590 (по Orachev 2017: 68).

Обр. 2 Апликация от Летнишкото съкровище - ИМ-
Ловеч Инв. № 581 (по Orachev 2017: 69).

13. Това е годината, съобщавана универсално в 
съвременната историография. Изключенията са 
единици – виж напр. Boardman et al. 1986: 845, къ-
дето успехът на Антигон Гонат е датиран през 276, 
а не през 277 г. пр.Хр. Прави освен това впечатле-
ние,че тук не е посочена Лизимахия като място 
на битката, което също може да бъде определено 
като изключение в рамките на модерните изслед-
вания.
14. Делев 2004: 275.
15. Дечев 1949: 250-251.

16. Тук Д. Дечев е поставил бележка със следното 
обяснение: „Антигон се намирал в това време с фло-
тата и войската си в Лизимахия (дн. Хексамили на 
Галиполския полуостров)” (Дечев 1949: 254, бел. 89).
17. Tarn 1913: 165 с бел. 99.
18. Виж например Theodossiev 2005, 86; Делев 2004, 
275; Тачева 1997: 33. Коректно спрямо античния 
текст са съобщени съответните етноними в Тачева 
1990: 392.
19. Аргументите са представени подробно в Boteva 
2010: 41-42.

7. Ботева 2007; Boteva 2011.
8. Ботева 1998. За критични оценки към изводите 
виж Gočeva 2005: 196, Рабаджиев 2005: 75 и особено 
Oppermann 2006: passim, Oppеrmann 2008: 275, бел. 20.
9. Преглед на литературата виж при Ботева 2008.
10. Бошнаков 2000: 97-98.
11. Маразов 1983: 33; Маразов 1994: 56

12. Античните и съвременните автори използват три 
различни етнонима, за да означат този древен евро-
пейски народ. В настоящето изследване не съм тър-
сила унифициране на наименованието, а – напротив 
– навсякъде последователно съм запазвала етнони-
ма, използван в съответния текст. Така че липсата на 
последователност е само привидна.
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цар. Все пак, макар и оскъдни, някои ори-
ентири са налице. Очевидно е например, 
че то трябва да се търси близо до морски 
бряг с пристанище, където е можело да 
бъдат показани кораби, натоварени със 
стоки. Традиционно и единодушно се 
приема, че става дума за Лизимахия на 
Херсонес Тракийски,20 т.е. в Югоизточ-
на Тракия, заради спомената от Диоген 
Лаерций (2.141) победа на Антигон над 
„варварите край Лизимахия”. От своя стра-
на, предполагаемото локализиране на 
сблъсъка на Антигон Гонат с галите при 
Лизимахия, се използва като аргумент за 
твърдението, че „предшестващата война 
(между Антиох І и Антигон Гонат – б.м., 
Д.Б.) се е разиграла в Мала Азия”.21

Подобна връзка в никакъв случай не 
може да се приема като задължителна, тъй 
като е много проблемна от гледна точка 
на цялостния изворов материал. От една 
страна не трябва да се забравя, че Лизима-
хия била често обект на набези и от съсед-
ното ѝ тракийско население,22 което също 
е определяно като варварско23 от редица 
елинистически и римски автори. От дру-
га страна – и това е дори по-същественият 
аргумент – е добре известно, че Лизима-
хия не лежи на морския бряг, а „в среда-
та на провлака свързващ Тракийския Херсо-
нес с континента, между Кардия на залива 
Мелас и Пактия на Пропонтида”.24 Нещо 
повече, тя е изградена отдалечена от мор-
ския бряг заради слабостта на Лизимах по 
море, като по този начин се предотвратя-
вала опасността от военноморска обсада.25 

Вторият възможен ориентир в текста на 
Юстин е останал не само некоментиран 
в съвременната наука, но и, изглежда, не-
забелязан в историография, както личи 
от превода на Д. Дечев: „срещу Антигон, 
който след това се върнал в Македония (cum 
in Macedoniam Antigonus reuerteretur), внезап-
но се надигнал един нов неприятел”. Про-
блемът е, че с coniuctivus, както е в случая, 
cum може да бъде преведен и с „докато“, 
и със „след като, когато“, т.е. или като cum 
adversativum, или като cum historicum.26 
Тъй като вторият вариант е най-често сре-
щаният в исторически текстове, Д. Дечев е 
предпочел този превод. Трябва все пак да 
се има предвид, че използваната от Юстин 
глаголна форма на reverto (връщам се), 
позволява и превод „докато“ плюс конюк-
тив (cum adversativum), при който тек-
стът добива различен вид: „срещу Антигон 
внезапно настъпи/се вдигна нов враг, докато 
той се завръщаше в Македония“.27 Прави 
впечатление, че английският превод на 
Джон С. Уотсън гласи „as he was returning to 
Macedoniа”.28 Възможно е на пръв поглед да 
става дума за незначителен езиков детайл. 
Но от гледна точка на историческия кон-
текст, двата нюанса очертават две прин-
ципно различни картини: ако галската 
заплаха се е „надигнала” след като Антигон 
се върнал в Македония, то разгромът на 
галите щеше да се е случил в подвластни 
нему земи,29 а ако това е станало „докато 
се връщал в Македония”, то унищожаването 
на галите нападнали лагера му, може да 
се е случило в територия, намираща се в 
онзи момент извън неговия контрол, или 
пък в територия, която в съответното вре-
ме не е мислена като Македония.

Оскъдните данни по въпроса се допъл-
ват от още един съществен детайл, който 
се открива в достигналия до нас пролог 
на 25 книга от Historiae Philippicae на Пом-
пей Трог.30 В него прави впечатление, че 
разказът за това „как Антигон унищожи 
галите” е следван непосредствено от оп-
исание на войната, която той води срещу 
тирана на Касандрея Аполодор,31 а едва 
след това идва и описание как галите пре-
минали в Азия и воювали с цар Антиох, и 
с Битиния. Едва ли е случайно, че веднага 
след унищожителния разгром над галите 
Антигон Гонат е представен от Помпей 
Трог в района на Касандрея, т.е. далеч 
на запад. Подобна ситуация би била въз-
можна единствено, ако галите, които пре-
ди това са разбили войски на трибалите, 
са се „надвесили над Македония” бидейки 

в западно-тракийски, а не източно-тра-
кийски земи. Този детайл дава допълни-
телен ориентир за определяне на място-
то, където бил разположен нападнатият 
от галите лагер на Антигон с намиращия 
в непосредствена близост морски бряг. 
Единствените територии, които биха от-
говаряли на всичките така дефинирани 
условия, са по егейското крайбрежие 
между долните течения на реките Места 
и Вардар (Обр. 3). Затова е важно да се оп-
итаме да дефинираме техния статут след 
сключването на мира между Антиох І и 
Антигон Гонат, съобщен от Юстин, чиято 
датировка впрочем се колебае между 278 
и 277 г. пр. Хр.32

В литературата е изказано предположе-
нието, че споразумението уредило отноше-
нията между двамата владетели „изглежда 
е оставило южнотракийските крайбрежия 
в ръцете на Антигон, който скоро след това 
бил нападнат в лагера си край разграбена-
та от Леонорий и Лутарий Лизимахия от 

Обр. 3 Карта на тракийските земи с упоменатите в 
текста антични реалии.

20. Срв. Tarn 1913: 163-166; Домарадски 1984: 88; Таче-
ва 1990: 392; Делев 2004: 269; Цветкова 2008: 224, 321; 
Greenwalt 2010: 299; Will 2006: 117.
21. Делев 2004: 269.
22. Показателен пример е сведение на Тит Ливий 
33.38.10-12, подробно коментирано от Grainger1996: 
331.
23. Виж коментара по повод Polyb. 4.46.2 на Walbank 
1957: 499-502 („An inscription ... shows a Ptolemaic officer 
Epinicus helping in the defences of the mainland possessions of 
Samothrace against βάρβαροι, who may be either Thracians 
or the Gauls of Tylis” – курсивът мой, Д.Б.).
24. Делев 2004: 170. По-подробно за Лизимахия виж 
Цветкова 2008: 49-52.
25. Срв. Делев 2004: 171 с лит.

26. Благодаря на колегата д-р Доротея Валенти-
нова за възможността да обсъдя с нея този езиков 
проблем и за нейните професионални разясне-
ния.
27. Така предложеният превод е на Д. Валентино-
ва, която в лична кореспонденция изрично под-
чертава, че граматически и двата варианта са пра-
вилни.
28. http://www.forumromanum.org/literature/justin/ english/
trans25.html (5.10.2012). Същият превод се открива и на 
http://www.tertullian.org/fathers/justinus_05_books21to30.
htm (10.03.2013).

29. Така още Tarn 1913: 163, бел. 94. В този смисъл 
виж наскоро и Делев 2004: 268-269.
30. За него виж Emilov 2010: 71 с цит. лит.
31. Военните действия на Антигон Гонат срещу 
тирана на Касандрея са съобщени също от Полиен 
4.6.18.

32. Годината 278 е твърдяна от Will 2006: 116, 
Walbank et al. 2006: 499 и Делев 2004: 277, бел. 3, до-
като Veligianni 1983: 112 посочва 277 г., но с въпро-
сителен знак. Според Цветкова 2008: 224 „към края 
на 278 – началото на 277 г. пр.Хр., поради келтската 
опасност, се стигнало до сключване на мирен договор”.
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поредната върлуваща келтска армия”, но с 
уговорката, че в последните десетилетия на 
дългото Антигоново управление в Македо-
ния, северното Егейско крайбрежие очевид-
но вече не му е принадлежало.33

Съвсем различно, в някои отношения 
дори противоположно, мнение е изказано 
в много влиятелното изследване на Уилям 
Тарн върху Антигон Гонат, публикувано в 
далечната 1913 година. Тарн представя ус-
ловия на споразумение между тези двама 
владетели, случило се не преди победа-
та на Антигон Гонат над галите, както се 
твърди в античния текст, а едва след тази 
победа, но с уточнение, което ще цитирам 
тук дословно заради изразената особена 
условност: „if indeed he had not made peace with 
him even before the battle of Lysimacheia”. Авто-
рът твърди очертана линия „между тех-
ните съответните сфери”, която минава 
„източно от старата граница между Тракия 
и Македония, реката Нестос, и дава на Ан-
тигон Абдера”, като е постигнато също така 
съгласие, че Антигон няма да се намесва на 
изток от тази линия, а пък Антиох – на за-
пад от нея. Антигон се бил отказал от свои 
претенции, ако изобщо е имал такива, към 
крайбрежните градове на Тракия, а Ан-
тиох се отказал от претенции за властта в 
Македония, на която той и без това не мо-
жел да се надява.34 Така реконструираната 
от У. Тарн договореност се възприема и в 
по-нови изследвания.35 

Макар цитираните две мнения да оч-
ертават две принципно различни по-
литически карти на Егейска Тракия, по 
отношение на интересуващия ни район 
– егейското крайбрежие между долните 
течения на реките Места и Вардар – те 
единодушно го поставят под контрола на 

Антигон в и скоро след 277 г. пр. Хр. По 
отношение на предходните години тази 
констатация очевидно не е валидна.

Прави впечатление, че именно от този 
район произхожда един значим епиграф-
ски паметник, който свидетелства за воен-
ни действия и недостиг на зърно в земите 
по Долна Струма през две последователни 
години – 278/7 и 277/6 пр.Хр.36 Става дума 
за почетен декрет, намерен на около 3 км 
източно от съвременния град Газорос (в 
административна област Серес, Северна 
Гърция).37 От надписа се разбира, че едно-
именният античен град и прилежащите му 
села са преживели недостиг на зърно при 
някакви военновременни обстоятелства. 
След детайлен анализ на този епиграф-
ски паметник, Хрисула Велияни стига до 
добре обоснования извод, че в документи-
рания чрез надписа период от време, град 
Газорос и неговата околност са били под 
контрола не на македонския цар, а на друг 
елинистически владетел. Констатацията 
не трябва да изненадва, защото в района на 
тракийското егейско крайбрежие не-маке-
донска власт е засвидетелствана в различ-
ни периоди. Един от най-ярките примери 
е времето на египетския цар Птолемей ІІІ 
Евергет, който успява след Третата Сирий-
ска война (246-241) да сложи под свой кон-
трол северноегейския остров Самотраки 
и градовете по тракийското крайбрежие 
Енос и Маронея.38 Велияни приема обаче, 
че западната граница на неговите владения 
е реката Нестос/Местос, поради което спо-
ред нея Птолемей ІІІ не би могъл да бъде 
останалият за нас анонимен цар в почет-
ния декрет на град Газорос, разположен в 
долното течение на реката Стримон.

Хр. Велияни аргументирано допуска, 
че честваният гражданин на Газорос бил 

функционер на цар Птолемей ІІ Фила-
делф, а военно-временните обстоятелства 
били причинени от голямото келтското 
нашествие, което довело до политически 
вакуум в Македония и до бедствено поло-
жение в нейната икономика. Тя напомня, 
че именно в този период египетският вла-
детел активно се е ангажирал с доставка 
на жито за изпаднали в беда черномор-
ски градове, използвайки като изходен 
пункт най-вероятно контролираният от 
него остров Самотраки: Дионисий Визан-
тийски съобщава за оказана от Птолемей 
ІІ помощ с парични средства, оръжие и 
жито на обсадения от келтите Бизантион; 
от Климент Александрийски научаваме, 
че почти по същото време този египетски 
цар дарил жито и на бедстващия Синопе; 
аналогична информация по отношение на 
Хераклея Понтийска дава Мемнон, който 
подсказва, че и на други градове била ока-
зана подобна помощ.39 Налице е още една 
важна особеност, която трябва изрично да 
се уточни, тъй като Велияни определя ра-
йона на град Газорос като „източно-маке-
донски земи”, каквито те в етническо отно-
шение не са били през интересуващия ни 
период. Със сигурност може да се твърди, 
че те са част от тракийската етническа те-
ритория, за което красноречиво говорят и 
имената на двама от общо тримата избра-
ни посланици, посочени в разглеждания 
декрет: единият е определен като Кодзи-
сиотос, син на Бастикилас, а вторият – като 
Мантас, син на Керзулас.40

Реална е изглежда възможността да-
нните, откривани в декрета от Газорос, 
да маркират маршрута именно на онези 
гали, на които е предстоял сблъсъкът с 
Антигон Гонат в близък район с приле-
жащо крайбрежие. Ако това ми предпо-
ложение е коректно, то тогава границите 

на търсения район могат да бъдат допъл-
нително стеснени единствено по Егейския 
бряг между устията на реките Места и 
Струма. За момента липсват данни, които 
да позволят по-точното локализиране на 
нападнатия от галите лагер на македон-
ския цар. Тъй като очертаната територия 
е обозрима, някои логични предположе-
ния биха могли да бъдат направени, но 
пред перспективата да бъде създаден нов 
фантом, коректната предпазливост е за 
предпочитане. 

Едно е, струва ми се, сигурно: през 277 
г. пр.Хр. Странджа и прилежащите ѝ те-
ритории са останали далеч встрани от 
галското движение през Тракия. Важно 
е да се подчертае, че този извод няма от-
ношение към събитията от предходните 
279 и 278 г. пр.Хр., за които античните 
автори изрично съобщават присъствие 
на гали/келти в района между Бизанти-
он и Хелеспонта, т.е. в земите свързващи 
Странджа с Пропонтида и оттам с целия 
Егейско-Черноморски басейн. Предста-
вянето на техните сведения по-долу ще 
следва хронологията на създаване на съ-
ответните текстове, а не на описваните 
от тях събития, каквато е традиционно 
наложилата се практика в съвременните 
изследвания.41 Въпреки изразеното не-
съгласие с този подход,42 продължавам 
да съм убедена, че именно той е по-коре-
ктен,43 поради липсата на каквато и да е 
сигурност за хронологията на събитията, 
свързани с присъствието на гали/келти в 
интересуващия ни район.

* * *
От античните автори, чиито сведения 

за гали/келти в интересуващия ни район 
са запазени, най-ранен е Полибий, чиято 
дейност по написване на труда „Всеобща 
история” датира от около средата на ІІ 
в.пр.Хр. В превод на Валери Русинов него-
вият разказ е следният:

33. Делев 2004: 287. Тезата, че Лизимахия била „отстъ-
пена на Антигон” се възприема и от Цветкова 2008: 
224, която се позовава на изследване на В. Д. Жигу-
нин от 1980 г., както и на наложилото се становище, 
че „най-ранните монетни емисии на Антигон Гонат 
от 277-270 г. пр. Хр.” са отсичани в Лизимахия.
34. Tarn 1913: 168.
35. Veligianni 1983: 112 с. бел. 24.
36. Ibidem.
37. Надписът, който сега се съхранява в музея в гр. 

Серес, е намерен при западното подножие на хълма 
Св. Атанасиос. Съществуват сериозни основания за 
предположението, че именно там бил разположен 
античният град (Veligianni 1983: 105, бел. 1 с лит.).
38. Надписи от Самотраки доказват еднозначно 
този факт: град Самотраки чества с декрет своя 
гражданин и благодетел Епиник, който в същото 
време бил и комендант на Птолемей ІІІ за Маро-
нея и нейната oколност (виж Veligianni 1983: 109, 
бел 8 и 111, бел. 16 с цит. лит.).

39. Veligianni 1983: 112, бел. 21 с лит.
40. За тракийския характер на тези имена виж 
Veligianni 1983: 108 с коментар към редове 26-28 от 
надписа и цит. лит.
41. Доколкото ми е известно (Габелко 2012: 222), 
този принцип е следван от Tomaschitz 2002, с чието 
фундаментално изследване върху сведенията на 
античните автори за преселенията на келтите за 

голямо съжаление до момента нямах възможност 
да се запозная.
42. Настояване при анализа да се следва не „персо-
нален списък”, а хронологията на събитията, което 
се защитава като по-логично и за предпочитане, 
виж при Габелко 2012: 222.
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IV. 45. 9. „Но независимо от всичко, про-
дължавайки да носят бремето на непрекъс-
натата война с траките, те [жителите 
на Бизантион – б.м., Д.Б.] оставаха верни 
на своите исконни задължения спрямо ели-
ните. Но когато срещу тях връхлетяха га-
латите на Комонторий, те се оказаха пред 
смъртна опасност. 

46. Тия галати бяха напуснали своята ро-
дина заедно с галатите на Брен и след като 
се измъкнаха от поражение при Делфи, 
стигнаха до Хелеспонт и без да се прехвър-
лят в Азия, останаха тук, понеже земите на 
Бизантион44 им се харесаха. Когато надделя-
ха над траките и създадоха своя царска рези-
денция в Тиле45 те поставиха бизантийците 
пред гибел. Отначало, след техните нахлува-
ния, под командването на Комонторий, пър-
вият им цар, бизантийците продължават 
да плащат всеки път по три, по пет, дори 
и по десет хиляди жълтици, за да не опус-
тошат земята им. Накрая бяха принудени 
да се съгласят да плащат ежегоден данък по 
осемдесет таланта, чак до управлението на 
Кавар, когато тяхното царство пропадна и 
племето им беше напълно изтребено от тра-
ките. По това време, притиснати от данъ-
ците, жителите на Бизантион за пръв път 
се обърнаха с посланици до елините, като ги 
помолиха да им помогнат и да им изпратят 
помощи при така създалото се положение. 
Но тъй като повечето не им обърнаха вни-
мание, се принудиха да започнат да облагат 
плаващите в Понта с мито.” 

Няколко са важните данни, съобщени 
от този без съмнение добре осведомен ан-

тичен историк, които имат пряко отноше-
ние към района между Странджа и Про-
понтида. В световната историография те 
са вече многократно коментирани, вклю-
чително от най-авторитетния познавач 
на Полибий – Франк Уилям Уолбенк,46 а 
съвсем наскоро също от Курт Томашиц47 
и от най-версирания в келтската пробле-
матика сред българските колеги Юлий 
Емилов.48 Въпреки това не е излишно, на-
дявам се, някои детайли да бъдат отново 
внимателно обсъдени.

От първостепенна важност, но с неси-
гурен оригинален смисъл,49 е информа-
цията за времето на поява на Комонто-
рий в района на Хелеспонта, преведена 
от В. Русинов в смисъл, че това е станало 
след като водените от него галати „се из-
мъкнали от поражение при Делфи”.50 По от-
ношение на събитията при Делфи, Пав-
саний съобщава от една страна за мраз 
и сняг (10.23.4), както и за зимна буря, в 
която загинали много келти (10.23.10), 
но също така твърди, че експедицията 
на келтите срещу Гърция и техният раз-
гром се случили във втората година на 
125-тата Олимпиада (Paus. 10.23.4), което 
е 179/178 г. пр. Хр. Това е и датировката 
на галската атака срещу Делфи, приемана 
от повечето изследователи,51 макар някои 
все пак да стесняват възможното време 
единствено в рамките на 279 г.,52 или пък 
‒ на 278 г. пр. Хр.53 Впрочем, най-ранно-
то свидетелство за това нападение е каме-
нен надпис с почетен декрет от Кос (Syll.3 
398.1-4), датиращ от периода март-юли 
278 г.,54 който очевидно е издаден много 

скоро след самото събитие.55 Това озна-
чава, че подсказаното от сведенията на 
Павсаний датиране на атаката в период, 
обхващащ последните три месеца на 279 
г. и първите четири до пет месеца на 278 
г., се потвърждава и по епиграфски път, 
но без възможност за допълнителното му 
уточняване и стесняване. Следователно, 
при цитираното по-горе „четене” на по-
либиевия текст, движението на галите на 
Комонторий към Хелеспонта би могло да 
се постави в 278 г. пр.Хр. 

Неясни остават обстоятелствата, поз-
волили на Комонторий да се „измъкне 
от поражение при Делфи”, макар да е изрич-
но уточнено, че е „напуснал своята родина 
заедно с Брен”. Потенциално съществуват 
четири варианта, тъй като Павсаний (10. 
19-23) съобщава, че при напредването 
към Делфи войските на Брен стигнали до 
Термопилите, където той ги разделил на 
три части: 1) едната, водена от Оресторий 
и Комбутис, била изпратена да нападне 
Етолия и така да предотврати намеса на 
етолийските сили в помощ на делфий-
ците; 2) друга част под предводителство-
то на Акихориус била оставена при про-
хода със специални инструкции кога да 
се включи в нападението; 3) третата част 
е 40-хилядният отряд, поведен лично от 
Брен, който успява да преодолее Термо-
пилите и да се насочи срещу Делфи без 
да изчака идването на войската на Аки-
хориус. Заради античните сведения, че 
всички гали, включили се в атаката срещу 
Делфи, загинали било още в самото сра-
жение, било впоследствие при бягство-
то (Paus.10.23.10-13; Just. 24.8), би могло 
да се допусне, че галите на Комонторий 
не са били част от 40-хилядния отряд на 

Брен.56 Не съществуват обаче никакви ар-
гументи, които биха позволили да се раз-
съждава, дали Комонторий е повел към 
Хелеспонта гали измежду онези, повере-
ни на Оресторий и Комбутис, и тръгна-
ли към Етолия, или пък измежду тези на 
Акихориус, оставени при Термопилите. 

Нещо повече, теоретично съществува 
още една възможност – Комонторий да се 
е отделил от галското множество на Брен 
още преди то да е стигнало до Термопили-
те. Изглежда това е предпочитаният „про-
чит на ситуацията” от един от най-големите 
познавачи на Полибий, Франк У. Уолбенк, 
според когото „хората на Комонторий в го-
лямата си част никога не са участвали във 
войската на Брен”.57 Основание за това му 
мнение дава факта, че в коментирания из-
раз на Полибий отсъства предлога „след”, 
което прави цитираните преводи „подвеж-
дащи”.58 Затова Уолбенк настоява за превода 
„having escaped the disaster at Delphi”, което на 
български би трябвало да звучи „като избе-
гнали бедствието”.59 В този случай комен-
тираното сведение на античния историк 
със сигурност се лишава от Делфийските 
събития като времеви ориентир по от-
ношение движението на Комонторий към 
Хелеспонта. Ситуацията около този ключов 
текст на Полибий се усложнява допълни-
телно, заради предложен още в далечната 
1889 г. от Евелин С. Шъкбърг друг вариант 
на превод, а именно „having survived the battle 
at Delphi”,60 чието българско съответствие би 
било „като надживели/преживели битката 
при Делфи”. Очевидно този превод съдържа 
идеята, че галите на Комонторий са оцеле-
ли в събитията при общогръцкото светили-
ще и това внушение е постигнато дори без 
да е въведен предлогът „след”. Поради тази 
причина ще си позволя да оспоря аргумен-
та на Ф. Уолбенк при интерпретацията на 

43. Виж Boteva 2010.
44. В. Русинов транскрибира топонима като Ви-
зантион. Позволявам си навсякъде да използвам 
формата Бизантион, тъй като тя е по-коректна за 
интересуващата ни епоха.
45. В. Русинов транскрибира топонима като 
Тюлис, което кореспондира точно на сведението 
на Полибий. Все пак, заради наложила се вече 
гражданственост, си позволявам навсякъде да из-
ползвам формата Тиле.
46. Walbank 1957: 497-500.
47. Tomaschitz 2002, 139-142.
48. Emilov 2010: 69-70.
49. Потенциалните възможности за „разчитане на 
текста” са коментирани по-долу.

50. Такъв е смисълът и в английския превод на W. 
R. Paton 1922: 413: „after escaping from the disaster at 
Delphi“. 51. Eilers 2001: 285; Grainger 1995: 316; Lewis 
1980: 258; Nachtergael 1977: 172-173. Прави впечат-
ление датировката “280/79 The Aetolians and other 
Greeks repel the Gauls from central Greece” (Walbank et 
al. 2006: 499), която очевидно не е съобразена с да-
нните на Павсаний.
52. Heinen 2006: 423; Šašel Kos 2005: 189-196; Тачева 
1997: 237; Champion 1996; Champion 1995: 213-214; 
Elwyn 1990:
178; Boardman et al. 1986: 845; Walbank 1957: 499 (“in 
autumn 279”).
53. Fontenrose 1981: 344, 410. Petzl 1984: 141-142 дори 
конкретизира „лятото на 278 г. пр. Хр.”

54. Champion 1995: 215 с бел. 11. Champion 1996: 317 с 
бел. 8 погрешно цитира Syll.3 378 (sic), вместо Syll.3 
398.
55. Petzl 1984: 142 с бел. 7.
56. За друга формулировка на възможностите виж 
Delev 2003: 108: „Polybius … says his [на Комонто-
риус – б.м., Д.Б.] army had broken from the hordes of 
Brennus either before or after his failed attack on Delphi.”
57. Walbank 1957: 499 - „Кomontorius’ men had never for 
the most part been members of Brennus’ force: they escaped 

the Delphic disaster by being elsewhere. (.).” Това мне-
ние се споделя и от Габелко 2012: 222.
58. Walbank 1957: 499: „Paton is misleading here”. Това 
е мнението и на Габелко 2012: 222 с бел. 6.
59. При такова четене остава потенциално въз-
можността галатите на Комонторий да са дошли 
при Хелеспонта още през 279 г. пр.Хр., каквато да-
тировка предлага Theodossiev 2005: 86. 94
60. Shuckburgh 1889: 320.
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коментираното сведение, тъй като в случая 
въпросът не опира единствено до това, 
дали Полибий е употребил експлицит-
но предлога „след” или не. От същест-
вено значение е конкретният смисъл, 
вложен от античния историк в глагола 
διαφεύγω,61 затова и евентуално бъдещо 
решение на казуса би могло да се очаква 
единствено като резултат от глотометричен 
анализ на текста на Полибий по отношение 
смисловата употреба на съответния глагол 
от този автор.61 При сегашната извороведска 
среда засега сме длъжни да държим сметка 

и за двете възможни датировки на идването 
на Комонторий при Хелеспонта – 278 г., но 
също и предходната 279 г. пр. Хр. 

Впечатление в текста на Полибий прави 
уточнението, че когато галите на Комонто-
рий стигнали до Хелеспонт, те останали тук 
„без да се прехвърлят в Азия”, тъй като ха-
ресали земите на Бизантион. Още Уолбенк 
посочва, че тук най-вероятно е налице пре-
пратка към действията на друга група гали/
келти, които - според разказа на Тит Ли-
вий (48.16) - били предвождани от Л(е)оно-
рий и Лутарий, и преминали в Азия през 
зимата на 278 г. пр.Хр.61 След него и други 
изследователи приемат тази информация 
като указание за идването на Комонторий 
в разглеждания район след 278/7 г. пр. Хр., 

когато галите на Л(е)онорий и Лутарий вече 
били в Анатолия.62 Досега е останала неко-
ментирана възможността за обосноваване 
на поне две исторически реконструкции, 
произтичащи от тази уговорка. Едната от 
тях се изразява във вече цитираната и мно-
гократно обсъжданата идея, че още преди 
Комонторий да е пристигнал в района на 
Хелеспонта, оттам вече били минали га-
лите на Л(е)онорий и Лутарий, които след 
кратък престой в района на Хелеспонта, се 
прехвърлили в Азия. Все пак, текстът на По-
либий не изключва и ситуация на синхрон-
но присъствие на две групи галати в земите 
при Проливите, от които тази на Комонто-
рий не се „прехвърлила в Азия”, за разлика 
от другата, която не е изрично уточнена от 
Полибий, но съвременната историография 
идентифицира с галите на Л(е)онорий и 
Лутарий заради сведението на Тит Ливий. 
Коректно е засега да бъдат отчитани и две-
те възможни тълкувания на текста, което би 
ни предпазило от предпоставени хипотези.

Внимание заслужава и един детайл, свър-
зан с географията на района, обект на насто-
ящия анализ. От позицията на ХХ и ХХІ век, 
ние правим ясно разграничение между ра-
йона на Хелеспонта (дн. Дарданели) и райо-
на на Босфора (Обр. 4), който в разглежда-
ната епоха бил контролиран от Бизантион. 
Тази представа изглежда не е споделяна от 
Полибий, както става ясно от твърдението 
му, че когато галатите на Комонторий стиг-
нали до Хелеспонт, те останали, понеже зе-
мите на Бизантион им се харесали. Налага 
се впечатлението, че целият район между 
Бизантион и Хелеспонта включително бил 
възприеман като едно неделимо цяло, кое-

то от своя страна предпоставя и неговата 
по-тясна обвързаност със Странджанския 
планински масив. Именно в този район, 
според Полибий, галатите на Комонторий 
надделели над траките, създали своя цар-
ска резиденция (базилея) в Тиле и поста-
вили жителите на Бизантион „пред гибел”. 
Първоначалното завладяване е последвано 
от серия успешни нахлувания, принудили 
бизантийците да плащат всеки път по три 
хиляди, пет хиляди и дори по десет хиля-
ди жълтици (според Уолбенк става дума за 
златни атически статери, чието тегло е ок. 
8,6 г), за да не опустошават земята им. Това 
се случвало, тъй като предвожданите от Ко-
монторий галати останали при Хелеспонта. 
Очевидният извод от разглеждания текст на 
Полибий е свързан с царската резиденция 
Тиле, която трябва да се е намирала в райо-
на на Хелеспонта и свързаните с него тери-
тории край Бизантион, тъй като единствено 
в такъв случай би било възможно за Комон-
торий и неговите наследници да осъщест-
вяват подобен непрекъснат натиск върху 
земите на посочения град. Сред многоброй-
ните различни мнения за локализирането 
на Тиле, които се откриват в литературата,65 
впечатление прави формулировката, поста-
вяща тази царската резиденция „близо до 
или в Странджа планина”,66 която в най-пъл-
на степен е съобразена с наличните оскъдни 
изворови данни по проблема.67 Представа 
за мащаба на натиска, оказван от тилит-
ските галати върху Бизантион, дава внуши-
телният размер на договорения (по-скоро 
наложен!) в крайна сметка ежегоден данък, 
съобщен от Полибий като осемдесет талан-
та. Според Ф. Уолбенк става дума за осемде-
сет сребърни таланта, които той изчислява 

Обр. 4 Abraham Ortelius. Карта на Тракия (Θρακη. 
Тhraciae Veteris typus). 1585 г. Печатна, оцветена, 
47.5x35.5 см ЦДА, Колекция д-р Симеон Симов (по 
Orachev 2005).

61. Виж Liddell / Scott 1897: 363 (διαφεύγω - to flee 
through, get away from, escape; 2. to escape one, escape 
one’s notice or memory).

62. Търсачката на Perseus дава общо девет случая 
наупотреба на глагола διαφεύγω в запазените час-
ти на Полибиевата „Всеобща история”: І. 29; ІІІ. 
65; IV. 46; VI,

63. Walbank 1957: 499: „unlike the Tolistoagii, Tectosages, 
and Trocmi, whom Leonnorius and Lutarius led across to 
Asia in winter 278 (Livy 28.16)”.
64. Последно Emilov 2010: 69 с пос.лит.
65. Mihailov 1961: 40; Тачева 1997: 33, 45. Опит да бъде 
локализиран Тиле непосредствено на юг от Ста-
ра планина правят Oberhummer 1948 с цитираната 
по-стара литература, Detschew 1976: 528 и др., а в нас-
коро публикувана карта Тилитското царство е лока-
лизирано дори на север от Стара планина (Will 2006: 
102). Smith 1857: 1246 поставя Тиле „на брега на Черно 
море“. Историческите аспекти на дискусията по въ-
проса са представени от Данов 1969: 437, бел. 5 и Delev 

2003, 108-109, а археологическите – от Stoyanov 2010: 
115-116. Виж също Emilov 2010: 70 с основателна кри-
тика към локализациите на Тиле, свързващи го с от-
далечени от Бизантион територии.
66. Grainger 1996:334
67. Възможното възражение се открива срещу 
тази формулировка при Тачева 1997: 33 („Следова-
телно тилитите трябва да се търсят между Стран-
джа и Византион, защото на територията на самата 
Странджа липсват всякакви археологически следи от 
келтско присъствие”). Редно все пак да се уточни,  
че територията на Турска Странджа остава слабо 
проучена археологически.
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на 24000 златни статери. Липсата на инфор-
мация за археологическите находки в така 
очертания район не позволява по-точна ло-
кализация на царската резиденция Тиле в 
рамките на тази територия, което обяснява 
отсъствието на конкретни предложения за 
нейното обвързване с един или друг обект 
в това пространство. Това правило познава 
едно единствено изключение: издаденият в 
края на ХІХ век превод на Полибий напра-
вен от Евелин С. Шъкбърг включва обяс-
нителна бележка, че Тиле е съвременният 
Килиос.68 Юлий Емилов уточнява, че става 
дума за днешното предградие на Истанбул 
Kilyos, разположено в европейската част на 
мегаполиса, близо до черноморското край-
брежие.69 Не съм склонна да подкрепя пред-
ложената от Е. Шъкбърг идентификация на 
Тиле, тъй като в текста на Полибий галската 
царска резиденция се свързва с района на 
Хелеспонта, а не на Евксинския понт. 

От разглежданото сведение не става 
ясно колко царе е включвала династич-
ната линия, резидирала в Тиле. Няма га-
ранция, че Комонторий и Кавар, предста-
вени съответно като първия и последния 
владетел на Тиле, са единствените царе 
на това новосъздадено държавно обеди-
нение, но пък с други данни по този въ-
прос историята не разполага. Сигурно 
е все пак, че според Полибий именно 
при управлението на Кавар галатското 
царство „пропаднало и племето им било на-
пълно изтребено от траките”. Взет сам за 
себе си, този разказ изглежда безпробле-
мен и практически не е бил обект на са-
мостоятелен задълбочен анализ. Това до 
голяма степен предопределя сериозните 
различия при датирането на гибелта на 
галатското царство и края на управление-
то на Кавар. Съобщените до момента в 
литературата години могат да бъдат сис-
тематизирани като – общо казано – ранна 
и късна датировка. Като пример за ран-
ни датировки могат да бъдат цитирани 

две формулировки: „около двадесет години 
преди нахлуването на Антиох ІІІ в Тракия”70 
(изчислението отвежда към 217/216 г.пр.
Хр.) или пък „през началните години от 
царуването на Птолемей IV (221-204 г.)”71 
Късното датиране на интересуващото ни 
събитие също е представено от поне две 
мнения: „Тилитското царство просъщест-
вувало до ок. 212 г.”,72 както и „келтската 
общност (…) била унищожена от траки-
те през 213 г.пр.Хр.”73 В литературата се 
откриват и формулировки, които отчитат 
съществуването и на ранната, и на късната 
датировка, но не се ангажират с някоя от 
тях: „траките (...) ликвидирали царството 
на Кавар между 218 и 212 г. пр.н.е.”74 Пра-
ви впечатление, че във всички текстове по 
проблема липсват аргументи за посочва-
ните години, а само в едно от познатите 
ми изследвания се уточнява изрично, че 
„келтското царство в Тракия загинало при 
неясни за нас обстоятелства”.75

Досега остава некоментирано наличи-
ето на вътрешно противоречие в разказа 
на Полибий за Кавар, тъй като от една 
страна се твърди, че при неговото упра-
вление галатското царство „пропаднало”, 
но пък също така се съобщава ключовата 
роля на „галатския цар Кавар” в събитията 
от 220 г. пр. Хр., когато именно той прави 
възможно прекратяването на „войната на 
родосците и Прусий срещу Византион”:

IV. 52. „(1) Когато галатският цар Ка-
вар дойде във Византион и прояви усилия да 
прекрати войната и да раздели биещите се 
противници, неговите призиви бяха приети 
както от византионите, така и от Прусий. 
(2) Когато родосците научиха за старание-
то на Кавар и за склонността на Прусий, в 
стремежа си да постигнат и своята цел, (3) 
избраха за посланик във Византион Аридик, 
като същевременно отпратиха и Полемокъл 
начело на три триери, (4) желаейки, както 
се казва, да изпратят на византионите ед-
новременно и копие и бяло знаме. Когато те 
дойдоха, се сключи примирие, в годината на 

Котон, сина на Калигейтон, хиеромнемон на 
Византион.” (превод на Валери Русинов)

От сведението на Полибий става ясно, 
че „галатският цар Кавар” е отишъл в Би-
зантион ангажирайки се като посредник 
в мирни преговори между града и царя 
на Битиния Прусий, които по това време 
водели война за контрола върху трафика 
през Тракийския Боспор. Този ангажи-
мент на Кавар говори за неговата пряка 
заинтересуваност от случващото се в ра-
йона на Проливите. Важно е изрично да се 
подчертае, че той успява да увенчае миси-
ята си с успех и следователно може да се 
твърди, че е бил добре познат от и е имал 
влияние върху преговарящите страни. А 
тъй като и Бизантион, и Битиния са гео-
графски свързани с Тракийския Боспор е 
очевидно, че и царската резиденция на Ка-
вар трябва да била в същия район. Ясно е 
също така, че през 220 г. пр.Хр., към която 
година са отнасят със сигурност тези съби-
тия,76 царят на галатите е все още влияте-
лен и следователно достатъчно мощен във 
военно-политическо отношение. Затова и 
„пропадането” на неговото царство само 
няколко години по-късно, по време когато 
самият Кавар е все още начело на държа-
вата, би трябвало да се оцени като повече 
от неочаквано. За съжаление в литература-
та това обстоятелство не е коментирано и 
не са търсени нито логични обяснения за 
без съмнение бурните събития, разиграли 
се в непосредствена близост до Странджа 
в предпоследното десетилетие на ІІІ в. пр. 
Хр., нито пък аргументи, които да помог-
нат за уточняване на тяхната датировка.

Един единствен аспект на тези съби-
тия е обект на изследователски интерес, 
а именно твърдението на Полибий, че 
галатите на Кавар били „напълно изтре-
бени от траките” (4.46.4): истинността 
на сведението е оспорена, то е определе-
но като „преувеличение” и е предположе-
но съществуването на останали келти на 
Балканския полуостров дори след разру-
шаването на Тиле.77 Джон Д. Грейнджър 

 

анализира сведението на Полибий заедно 
с разказ на Апиан (Syr. 6) за галати, спе-
челени „с подаръци и заплахи” от Антиох 
ІІІ като съюзници в Тракия, и настоява, 
че именно тилитските келти са „главните 
кандидати” при тяхното идентифицира-
не.78 Склонна съм все пак да отбележа, че 
цялостният разказ на Апиан за сирий-
ския цар не изключва в никакъв случай 
възможността в този конкретен - за съжа-
ление лаконичен и неясен - пасаж да са 
визирани малоазийските галати, които 
по-нататък в текста на античния историк 
са съобщени изрично като съюзници на 
Антиох ІІІ.

Независимо дали сведението на Поли-
бий за пълно „изтребване” на тилитски-
те галати от страна на траките при упра-
влението на Кавар ще бъде възприемано 
буквално или фигуративно, едно обстоя-
телство може да бъде сигурно - появата 
на нов и много мощен тракийски фактор 
в разглеждания район, който да е бил в 
състояние да се противопостави успешно 
на вече утвърдения авторитет на галат-
ския цар Кавар. Теоретично погледнато, 
съществуват поне две възможни за така 
създалата се ситуация: тя да е резултат от 
действията на един единствен тракийски 
династ, който е успял да организира свои-
те съплеменници за решителен отпор 
срещу настанилите се в техните земи око-
ло шестдесет години по-рано галати, или 
пък да е резултат от обединените усилия 
на няколко тракийски племена, чиито ин-
тереси били сериозно накърнени от поя-
вата в Югоизточна Тракия на новодошли-
те заселници. Би могло да се очаква, че 
ако заслугата за разгрома на тилитското 
царство била на една-единствена личност, 
то съответното име би се появило в из-
ворите. Фактът, че за интересуващото ни 
време в разглеждания район античните 
автори не са забелязали конкретна фигу-
ра навежда на мисълта, че по-скоро става 
дума за обединени действия на няколко 
тракийски племена. Тази възможност 
става още по-реална, тъй като именно в 68. Shuckburgh 1889: 320 („Perhaps the modern Kilios”).

69. Emilov 2010: 70.
70. Grainger 1996: 330-334.
71. Delev 2003: 116.

72. Walbank 1957 (коментар към 4.46.4); Heinen 2006: 423.
73. Theodossiev 2000: 81.
74. Тачева 1997: 35.
75. Delev 2003: 116.

76. http://www.attalus.org/bc3/year220.html позиции 
33 и 39 (29.04.2013).

77. Grainger 1996: 334. 78. Grainger 1996:
78. Grainger 1996: 335.
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разглеждания район само около двадесе-
тина години по-късно са документирани 
успешните военни действия на мащабен 
тракийски междуплеменен съюз. Не е не-
мислимо корените на този най-вероятно 
военно-политически съюз между четири 
тракийски племена в Югоизточна Тракия 
да отвеждат към събитията около прогон-
ването на тилитските галати оттам в края 
на ІІІ в. пр.Хр.

* * *
Важна информация за евентуалното 

присъствие на галати/келти в района на 
Странджа се съдържа в историческия 
труд на Тит Ливий „От основаването на 
града”. По неясни причини, съответното 
сведение (38.16) не е включено в издание-
то „Извори за старата история и геогра-
фия на Тракия и Македония” (София, 
1949), където този античен автор е пред-
ставен от Иван Венедиков и Димитър 
Дечев. Преводи на кратки откъси от ин-
тересуващия ни текст са публикувани от 
Мечислав Домарадски79 и Маргарита Та-
чева.80 Едва наскоро значението на „Крат-
ките сведения за Тракия и траките от края 
на ІІІ и първата половина на ІІ в. пр.Хр. в 
изцяло запазените книги на Тит Ливий” 
беше оценено по достойнство от младия 
колега Димитър Митов, който подготви 
техен коментиран превод. По-долу цити-
рам именно негов превод на едно от тези 
сведения:81

XXXVIII. 16. „(1) … галите, едно голямо 
множество хора, пристигнали в земите на 
дарданите под предводителството на Брен. (2) 
На това място сред тях започнали вълнения и 
след като се отделили от Брен около двадесет 
хиляди души начело с царете82 Лонорий83 и Лу-

тарий се отклонили към Тракия (3) Там те се 
сражавали със съпротивляващите се и налагали 
откуп на молещите за мир и така стигнали 
до Бизантион, като за известно време владеели 
брега на Пропонтида и налагали данък на градо-
вете в този район. (4) Но ги завладяло желание 
да се прехвърлят в Азия, след като чули от жи-
веещите наблизо какво е плодородието на ней-
ната земя. След като завзели Лизимахия с из-
мама и завладели с оръжие целия Херсонес, те 
се спуснали към Хелеспонта. (5) Но като виде-
ли, че Азия е отделена само с малък проток, в 
душите им се разгоряло още по-силно желание 
да се прехвърлят. Относно прехвърлянето си 
изпратили пратеници при Антипатър, на-
местникът на този бряг. След като работата 
се проточила повече, отколкото очаквали, от-
ново възникнал раздор сред царете. (6) Лонорий 
тръгнал назад и с по-голямата част от хора-
та се върнал в Бизантион. Лутарий отнел два 
палубни и три леки кораба от македонците, 
които били изпратени от Антипатър да раз-
узнават под прикритието на пратеничество. 
Като използвал денонощно тези кораби за прех-
върляне, за малко дни Лутарий прехвърлил ця-
лата си войска. (7) След време Лонорий с помо-
щта на битинския цар Никомед се прехвърлил 
от Бизантион. (8) След това галите отново се 
обединили и оказали въоръжена помощ на Ни-
комед, който водел война срещу Зибоетас по-
неже последният държал под своя власт част 
от Битиния. (9) Най-вече благодарение на тех-
ните усилия Зибоетас бил победен и цяла Би-
тиния преминала под властта на Никомед. 
От Битиния галите се отправили навътре в 
Азия. От двадесет хиляди души, не повече от 
десет хиляди били въоръжени. (10) Но внушили 
такъв ужас на всички племена, които живеели 
отсам Тавър, че както тези, до които дости-
гнали, така и тези, до които не достигнали, 

както най-отдалечените, така и съседните на 
тях в еднаква степен се подчинили на върховна-
та им власт. (11) След това, понеже били три 
племена – толстобоги,84 трокми и тектосаги, 
разделили владенията си на три части според 
народите в Азия, които всяко племе облагало 
с данъци. (12) Брегът на Хелеспонт бил даден 
на трокмите, на толстобогите се паднали по 
жребий Еолида и Йония, а на тектосагите – въ-
трешната част на Азия.“85 

Според данните на Тит Ливий, изходни-
ят пункт на галите, водени от Л(е)онорий 
и Лутарий през Тракия към Бизантион, е 
Дардания, където те са се отделили от мно-
жеството, водено от Брен. Съобщеният им 
брой е двадесет хиляди, от които „не повече 
от десет хиляди били въоръжени”, и по всич-
ко изглежда, че става дума за представители 
на три галски племена - толстобоги, трокми 
и тектосаги.86 Те стигнали до Бизантион 
следвайки маршрут, оставащ неизвестен 
за изследователите. Взаимно изключващи-
те се предположения, че са „тръгнали към 
тракийските земи на сердите” и „са продъл-
жили през Дунавската равнина”,87 или пък 
че са минали „през Егейска Тракия”,88 са без 
съответни аргументи и засега остават недо-
казуеми. Наличните данни свидетелстват, 
че галите на Л(е)онорий и Лутарий „вла-
деели известно време брега на Пропонтида”, 
като вземали данък от градовете в този ра-
йон. Изглежда в един следващ етап от тях-
ната активност там, те „завзели Лизимахия с 
измама и завладели с оръжие целия Херсонес”, 
което им дало възможност да стигнат и до 
Хелеспонта. Така съобщената последова-
телност на галските действия при крайбре-

жието на Пропонтида поставя принципни 
и много важни въпроси: Защо е разказана 
първо съдбата на Бизантион и едва след 
това – на Лизимахия? Това ли е фактиче-
ската последователност на събитията или 
разказът на Тит Ливий следва различна и 
неясна за нас логика? И ако Ливий ни пред-
ставя фактическата последователност на съ-
битията как се е случило така, че галите са 
се „справили” първо с града при Тракийския 
Боспор и едва след това – с този на шийката 
на Херсонес Тракийски? Означава ли това, 
че „устремени” към Бизантион галите пър-
воначално са „подминали” Лизимахия? Ал-
тернативното обяснение би било, че водено-
то от Л(еонорий и Лутарий множество се е 
появило в района на Пропонтида от посока, 
която логично ги е изправила първо пред 
Бизантион и едва след това – пред Лизима-
хия. Към настоящия момент е невъзможно 
да се даде аргументиран отговор на който и 
да е било от така формулираните въпроси. 
Обречена неопределимост „излъчва” и твър-
дението на Ливий, че галите „известно време 
владеели брега на Пропонтида”. Изказано е 
предположение, че се визира едногодишен 
период,89 но моето впечатление от разказа 
на римския историк е, че става дума дори 
за по-кратко време. При всички положения 
едва ли е възможно въпросният период да е 
много по-дълъг от една година. 

Прави впечатление съобщението за 
проточили се преговори между галите 
на Л(е)онорий и Лутарий с длъжностно 
лице на име Антипатър, определен като 
„наместник на (хелеспонтийския) бряг”. 
Очевидно най-важният проблем тук е 
идентифицирането на този Антипатър90 
и по-точно идентифицирането на владе-

79. Домарадски 1984: 164-165.
80. Тачева 1997: 31.
81. Митов 2013: 13-14 на pdf, качен на http://www.
academia.edu/1743478/_III_II_._._._ (29.04.2013)
82. На това място преводачът е уточнил: „Използ-
вана е умалителната форма на reges (царе) – reguli.” 
За да отрази тази особеност в текста на Тит Ливий, 
Христо Данов говори за „по-малки племенни вождо-
ве (reguli)” (Данов 1959: 442).
83. В модерната историография името на този 
галски предводител се явява по-често като „Леоно-

рий”. Тук съм запазила формата, предпочетена от 
преводача, който от своя страна се придържа към 
използвания от него латински текст.
84. В литературата се открива разночетене на този 
етноним: Heinen 2006: 423 и Parke 1982: 442 възпри-
емат формата „толистоагии”, докато Coşkun 2008: 
135 предпочита „толистобогии”.
85. За териториите на тези три галатски племена 
през І в. пр.Хр. виж Coşkun 2008: 134-135.
86. За тектосагите Šašel Kos 2005: 214-217 с пос.лит.
87. Тачева 1997: 33.

88. Delev 2003: 108.
89. Delev 2003: 108.
90. Запазено е сведение на Полиен (4.6.7) за някой 
си Антипатър, срещу когото Антигон изпратил 
галски наемници под командването на Кидерий 
(срв. Домарадски 1984: 170, който публикува све-
дението в превод на Лидия Зарева). Остава неяс-
но дали съществува връзка между съобщения от 
Тит Ливий „наместник на (хелеспонтийския) бряг” 
Антипатър, преговарял с галите на Л(е)онорий 
и Лутарий, и съобщения от Полиен Антипатър, 
срещу когото Антигон воюва с помощта на гал-
ски наемници.

91. Tarn 1913: 164 („they descended on the Hellespont, and 
began to bargain with Antiochos’ governor for a crossing”). 
Според Цветкова 2008: 225 става дума за „Антиохов 
управител на Хелеспонтийска Фригия”, който бил 
назначен като такъв „вероятно през предишната годи-
на”. Тя предполага също, че „селевкидският управи-
тел Антипатър явно не е бил натоварен с функции на 
защита на полуострова или не е разполагал с войска. О 
титлата, с която той е назован в текста – praefectum 
eius orae de transitu, може да се заключи, че той е бил 
натоварен единствено с контрола на преминаването 
през протока” (Цветкова 2008: 225).
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теля, назначил го за „наместник на този 
бряг”. Публикувано е вече твърдението, че 
става дума за управител на Антиох,91 но те-
зата не е безпроблемна, заради обвързане-
то на въпросния Антипатър с македонци, 
изпратени от него „да разузнават под при-
критието на пратеничество”. Този детайл в 
разказа на Ливий подсказва възможността 
Антипатър да е назначен от цар на Маке-
дония, макар в литературата на доминира 
мнението, че Антипатър е „селевкидски 
управител”, като властта на Селевкидите 
над Херсонес Тракийски се твърди не съв-
сем коректно за периода 281-241 г. пр.Хр.92 
Очевидно е, че тази датировка на селевки-
дската власт върху полуострова не отчи-
та времето между убийството на Селевк 
и гибелта на Птолемей Кераунос, когато 
районът най-вероятно е бил под контро-
ла на последния. Ако предположението 
ми, че Антипатър е управлявал делата в 
района на Хелеспонта от името на маке-
донския цар, е коректно, то би могло да 
даде евентуален хронологически ориен-
тир. Историческият контекст, в който така 
формулираните условия биха могли да се 
впишат, отвежда към времето, когато на-
чело на Македония е Птолемей Кераунос, 
тъй като след неговата смърт Македония 
практически губи контрол над Хелеспон-
та. В абсолютни стойности периодът може 
да бъде определен между септември 281, 
когато е най-ранната предложена дати-
ровка за убийството на Селевк,93 и про-
летта или евентуално лятото на 279 г. пр. 
Хр., когато пък е най-късната предложена 
датировка за гибелта на Птолемей Керау-
нос.94 Изказаните в литературата хипоте-

зи, поставящи прехвърлянето на Л(е)оно-
рий и Лутарий в Мала Азия в 278 г.95 или 
278/7 г. пр.Хр.,96 биха били възможни ако 
съобщените тук македонци са подвластни 
не на македонския цар, а на селевкидския 
владетел Антиох І.97 Тъй като преговорите 
с Антипатър се проточили по-дълго, от-
колкото галите очаквали, между двамата 
им царе възникнали разногласия и затова 
„Л(е)онорий тръгнал назад и с по-голямата 
част от хората се върнал в Бизантион”. За 
пореден път Ливий изрично посочва връз-
ката на водените от Л(е)онорий и Лутарий 
гали с района на Бизантион. Прави впечат-
ление също уточнението, че обратно към 
града на Босфора с Л(е)онорий тръгнала 
по-голямата част от неговите сънародни-
ци. Този детайл може да бъде свързан със 
странната наглед ситуация представена от 
римския историк, който съобщава имена-
та на три галски племена, които са водени 
само от двама царе. Възможно обяснение 
на този казус би било ако единият от два-
мата предводители оглавява не е едно, а 
две племена. Ако подобна ситуация наис-
тина е била налице, то изглежда Л(е)оно-
рий би могъл да е царят, на чиито запове-
ди били подвластни две племена и затова с 
него към Бизантион се върнала „по-голяма-
та част от хората”.

Допустимо е изглежда още едно уточ-
нение по този въпрос, което става въз-
можно благодарение на Ливиевия разказ 
за начина, по който са разпределени зе-
мите в Азия между установилите се там 
галски племена. Едва ли е случайно, че 
първи са съобщени трокмите, на които 
бил даден „брегът на Хелеспонта”. Нали-
це е директен паралел с факта, че първо-
то преминало в Азия галско множество е 
сторило това именно през Хелеспонт во-

дено от Лутарий (Liv. 38. 16. 4-6). Затова в 
литературата Лутарий е свързан изрично 
с трокмите.98 Едва след уточнението за 
земите на трокмите, Ливий съобщава за 
жребий, но създавайки впечатление, че 
той е разигран само между две от общо 
трите галски племена. По силата на този 
жребий „на толстобогите се паднали Еоли-
да и Йония, а на тектосагите – вътрешната 
част на Азия” (Liv. 38. 16. 12). Склонна съм 
да допусна, че именно последно спомена-
тите две племена били под водачеството 
на Л(е)онорий99 и следователно са тръг-
нали от Бизантион, за да се прехвърлят с 
известно закъснение в Азия.

* * *
С особена важност сред изворовите 

данни за гали в района на Бизантион е 
сведението на Мемнон, което досега чес-
то е пренебрегвано.100 Предполага се, че 
авторът на запазената само в ексцерпти 
история на Хераклея Понтика е живял 
през ІІ в. сл.Хр.,101 което прави неговите 
сведения най-късните с изрична инфор-
мация за галско присъствие в тракийския 
Югоизток. Поради липса на български 
превод на цялостния интересуващ ни 
разказ,102 който в същото време е от пър-
востепенна важност, си позволявам да го 
включа тук като се придържам максимал-
но точно към смисъл на текста.103 Държа 
да подчертая, че не става дума за превод, 
което е означено и графично, тъй като за 
разлика от цитираните по-горе преводи, 
този текст не е даден в курсив: 

11. Когато галите дошли при Би-
зантион и опустошили по-голяма-
та част от областта, бизантийците 
били съсипани от войната и поис-
кали помощ от своите съюзници. 
Всички съюзници осигурили по-
мощта, която им била възможна, а 
хераклейците дали четири хиляди 
жълтици (толкова поискали от тях 
пратениците). (2) Скоро след това 
Никомед се договорил с галите, 
които атакували Бизантион, и им 
помогнал да се прехвърлял в Азия; 
много пъти преди това те се опит-
вали да се прехвърлят, но винаги се 
проваляли, защото бизантийците 
не им позволявали. Условията на 
договора били следните: варвари-
те трябвало винаги да подкрепят 
Никомед и неговите деца, и не 
могли да да влизат в съюз с други 
държави без разрешение от страна 
на Никомед. Те трябвало да бъдат 
съюзници на неговите съюзници, и 
врагове на неговите врагове. В слу-
чай на нужда, те трябвало да дейст-
ват като съюзници на бизантий-
ците, както и на жителите на Тиос 
и Хераклея, и Халкедон, и Киер, 
както и на някои други владетели. 
(3) При такива условия Никомед 
прехвърлил множеството на гали-
те в Азия. Галите имали седемнаде-
сет104 видни предводители, от кои-
то най-забележителни и върховни 
били Леонорий и Лутарий.105 

Няколко елемента правят впечатление 

92. Цветкова 2008: 321.
93. Walbank et al. 2006: 498. Делев 2004: 263 го датира 
през пролетта на 280 г. пр. Хр.
94. Делев 2004: 273. В литературата това събитие се 
вързва също с „февруари 279 г.” (Heinen 1972: 94) или 
пък с времето „между 25 януари и 24 февруари 279 г.” 
(Nachtergael 1977: 174).
95. Delev 2003: 108; Parke 1982: 442. Цветкова 2008: 
321 датира „нашествието на келтите на Леонорий и 
Лутарий на полуострова (Херсонес Тракийски)” в 278 
г., което означава, че прехвърлянето им в Азия не 
е станало преди тази година.

96. Heinen 2006: 423; Walbank et al. 2006: 499.
97. Tarn 1913: 164.
98. Parke 1982: 442 го определя като „Лутарий на 
трокмите” („of the Trocmi”). Именно Лутарий е 
разпознат във „вълка с криви нокти”, който се явя-
ва в пророчество, съобщено от Зосим (2.37). Това 
от своя страна лежи в основата на плахо формули-
раното предположение за първоначалната форма 
на неговото име като Lykorios, която едва в послед-
ствие е грецизирана в Lutarius (Parke 1982: 442).

99. За друго мнение виж Херберт Парке (Parke 1982: 
442), който свързва Л(е)онорий само с едно племе: 
„Leonnorius (sic), the leader of the Tolistoagii (sic)”. В такъв 
случай би останало неясно под чие водачество били 
тектосагите. В съобщеното от Зосим (2.37) пророчест-
во за „могъщия лъв с криви нокти”, който „ще завладее 
територии без усилие” Парке разпознава Л(е)онорий 
(„Leonnorius”) и допуска, че алегорията се подсказва 
от неговото име (Parke 1982: 442).
100. Отделни коментари се откриват при Данов 
1969: 444-445 с бел. 26 и Тачева 1997: 32.
101. Gruen 1986: 735 (“the Greek historian Memnon 
writing perhaps in the second century A.D.”); Домарад-
ски 1984: 168. За Мемнон и неговото съчинение „За 

Хераклея” виж също Делев 2004: 40 с цит. лит. в 
бел. 5. Твърдението ми, че именно това са най-къс-
ните данни по интересуващия ни проблем остава 
валидно и при другите предположения за датира-
не на Мемнон. Той е определян също като „съвре-
менник на Цезар” (Тачева 1997: 32) или пък животът 
му е поставян през І в. сл.Хр. (http://www.attalus.org/
translate/memnon1.html).
102. Съвсем кратък откъс е преведен от Л. Гайдова 
и е публикуван от Домарадски 1984: 168.
103. За запазения в „Библиотека” на Фотий гръц-
ки текст на Мемнон виж Bekkeri 1824: 227.
104. Твърдението, че галите „били подчинени на 70-те 
най-знатни” (Тачева 1997: 32) очевидно е грешка.
105. Срв. http://www.attalus.org/translate/memnon1.html#11.
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в този разказ, който визира единствено 
събития при Бизантион, т.е. в най-източ-
ната част на района на Проливите. Допус-
тимо е да се предположи, че липсата на 
експлицитно назоваване на Хелеспонта, 
т.е. на западната част на Проливите, се 
дължи на позицията на автора, който се 
интересува от историята на своя роден 
град Хераклея Понтика и пише своето 
съчинение именно „За Хераклея”. Логич-
но е в такъв случай представената от него 
информация да отразява събитията, слу-
чили се в съседния на Хераклея район на 
Бизантион, в които при това самата Хе-
раклея е била въвлечена с необходимост-
та да предостави на жителите на Бизанти-
он четири хиляди жълтици в отговор на 
отправена от тях молба за финансова по-
мощ. Този елемент от сведението на Мем-
нон е в директен паралел с анализирания 
по-горе разказ на Полибий за сумите, 
които бизантийците били принудени да 
плащат на галите: „Отначало, след техни-
те нахлувания, под командването на Комон-
торий, първият им цар, бизантийците про-
дължават да плащат всеки път по три, по 
пет, дори и по десет хиляди жълтици, за да 
не опустошат земята им”.

Мемнон обаче не съобщава името на 
този галски предводител, а на Л(е)оно-
рий и Лутарий. Длъжни сме да отчетем, 
че така известните данни позволяват две 
възможни исторически реконструкции: 
или да се приеме, че документираният 
финансов рекет от страна на галите на Ко-
монторий върху Бизантион е бил практи-
куван в същите мащаби и от галите на Л(е)
онорий и Лутарий, или пък да се допусне 
еретичната идея, че съответните разкази 
на Мемнон и Полибий отразяват едни и 
същи събития, но всеки един от двамата 
автори съобщава различни имена на гал-
ски предводители в зависимост от търсе-
ния смислов акцент в съответния разказ. 
Впрочем, както стана ясно от анализа на 
сведението на Полибий (IV. 46) по-горе, 
наличните данни не изключват импера-
тивно възможността за едновременно, ма-
кар и краткотрайно, присъствие на галите 
на Комонторий и тези на Л(е)онорий и 

Лутарий в района между Странджа пла-
нина и крайбрежието на Мраморно море. 

В сведението на Мемнон се открива па-
ралел и към друг античен текст – разгле-
даният по-горе разказ на Тит Ливий, за 
галите на Л(е)онорий, които се прехвърли-
ли в Азия от Бизантион с помощта на би-
тинския цар Никомед (Liv. XXXVIII. 16. 7). 
Прави също така впечатление, че Мемнон 
съобщава подробно обстоятелства, обвър-
зани от Ливий единствено с Л(е)онорий, 
макар в края на сведението самият Мем-
нон да съобщава имената и на Л(е)онорий, 
и на Лутарий. Логично и приемливо обяс-
нение на тази ситуация няма, освен да се 
допусне, че в данните на Хераклееца има 
фактологични пропуски, резултат от съ-
четаването на поне две исторически тра-
диции. От една страна е локалната, доку-
ментирала събития свързани със самата 
Хераклея и затова включващи елементи от 
историята на съседния Бизантион, в които 
е участвал Л(е)онорий, а от друга – онази, 
която държи сметка за общото истори-
ческо развитие и затова документирала 
събития от района както на Бизантион, 
откъдето Л(е)онорий е преминал в Азия, 
така и от района на Хелеспонта, откъдето 
пък се е състояло прехвърлянето на Лута-
рий. Съчетаването им обаче е отнело от 
историческата прецизност на разказа на 
Мемнон, който е знаел името на Лутарий 
от общоисторическите текстове, макар да 
не може да се изключи възможността то да 
му е било известно в контекста на съвмест-
ните акции на двамата галски царе срещу 
Бизантион във времето преди още да се е 
стигнало до разрива между тях двамата, 
довел и до временното разделяне на гал-
ските сили. 

Неразработено досега остава, доколко-
то ми е известно, съобщението на Мем-
нон, че преди да се прехвърлят в Азия с 
помощта на битинския цар Никомед, га-
лите от района на Бизантион „много пъти 
преди това се опитвали да се прехвърлят, 
но винаги се проваляли, защото жите-
лите на Бизантион не им позволявали”. 
Макар в текста да се съдържа внушение 
за сравнително дълготраен престой на га-

лите в района на Босфора, от комплекс-
ните изворови данни е ясно, че те едва ли 
са останали там много по-дълго от една 
година. В такъв случай ще трябва да се 
допусне ситуация на интензивни галски 
опити за прехвърляне в Мала Азия, кои-
то са осуетявани от жителите на Бизанти-
он. Задължителен тук би бил въпросът за 
причините, поради които бизантийците 
са спирали галското движение към Азия, 
тъй като е логично да се предположи, че в 
техен собствен интерес би било да търсят 
максимално бързото прогонване на ново-
дошлите от земите на Бизантион. Допус-
тимо би било да се обвърже тази ситуа-
ция със съобщението за поискана помощ 
от съюзниците, което пък би означавало, 
че с цената да собственото си спокойствие 
и благоденствие, жителите на Бизантион 
са се опитали да защитят своите малоа-
зийски съюзници.

Сред сведенията на Мемнон едно от 
най-впечатляващите, но в същото време и 
едно от най-проблемните, е това за седем-
надесетте галски предводители. Фактът, че 
като „най-забележителни и върховни” са съ-
общени единствено Л(е)онорий и Лутарий, 
докато победителят на Птолемей Кераунос 
– Болгий/Белгий не е споменат, нито дори 
безспорно най-известният – Брен, говори 
категорично за локалния обхват на този 
кратък „обзор”. Очевидно е, изглежда, че 
въпросното сведение на Мемнон се отнася 
единствено до галските предводители, стиг-
нали до Югоизточна Тракия и Мала Азия. 
Трябва също така да се отчита обстоятел-
ството, че самият автор живее много по-къс-
но спрямо описаните събития, което пък до-
пуска възможността съобщеният брой да се 
отнася за диасхронни галски предводители, 
белязали развитието на галите през един 
по-дълъг период от време (няколко десети-
летия и дори повече от век). Традиционно 
досега в литературата всичките седемнаде-
сет предводители са „търсени” сред съвре-
менниците на единствено споменатите по-
именно Л(е)онорий и Лутарий. Очевидно 
именно по този начин е тълкуван текстът 

от Гаврил Кацаров следван и от Христо Да-
нов, когато подчертават, че „келтските гру-
пи в древнотракийските земи се подчинявали 
на предводителството на 17 по-малки вождове 
(περιϕανεῖς), от чиято среда като „върховни 
предводители” (κορυϕαῖοι) били излъчени 
чрез избор Л(е)онорий и Лутарий. Този 
факт е съществен, защото хвърля светлина 
върху наличието на родово-племенни по-
рядки у келтите, които все още били в пъл-
на сила.106 Последният автор дори допълва, 
че „същото съобщение може да помогне и при 
обясняването на „оттичането” впоследствие 
на келтите от Тракия, на постепенното на-
маляване на техния брой в югоизточната част 
на древнотракийските земи”107 

Подобно търсене единствено на син-
хронна информация в коментираното 
сведение поставя принципно важни въ-
проси: Възможно ли е в този впечатля-
ващо голям брой на предводителите да е 
бил включен и известният ни благодаре-
ние на Полибий Комонторий? Възможно 
ли е той да не е съобщен тук поименно от 
хераклееца Мемнон, защото е останал в 
Европа и поради това не е имал влияние 
върху развитието на Хераклея? За съжа-
ление тези въпроси засега са без ясен и 
аргументиран отговор, поради липса на 
необходимата информация, но все пак 
положителният отговор не е невъзможен, 
тъй като наличните изворови данни не го 
изключват императивно, както стана ясно 
по-горе. Все пак може да се твърди с го-
ляма категоричност, че всичките „около 
20-хиляди гали”, отделили се в земите на 
дарданите от войската на Брен и дошли 
водени от Л(е)онорий и Лутарий в ра-
йона на Пропонтида и Бизантион, са се 
прехвърлили в Азия, тъй като този факт 
е фиксиран изрично от Тит Ливий, който 
съобщава същата цифра за техния брой и 
в Азия. Задължително трябва да се отчи-
та, че водените от Комонторий галати не 
са част от множеството на другите двама 
предводители, но пък не е задължително 
присъствието на двете галатски в района 
на Проливите да е напълно диахронно. 
Не е невъзможно, по принцип, те да са се 

106. Данов 1969:444 с цит. лит. 107. Данов 1969: 444.
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срещнали в тези земи и известно време да 
са си съседствали в района; все пак, евен-
туална подобна реконструкция остава за-
сега недоказуема.

Ако се окаже, че разглежданото све-
дение на Мемнон за 17-те предводители 
визира единствено галите на Л(е)онорий 
и Лутарий, преминали в Азия след крат-
котраен престой в района на Хелеспонта 
и Босфора, т.е. в прилежащите непосред-
ствено на юг от Странджа земи, то тогава 
е допустима следната историческа рекон-
струкция. Съобщаването на три етнони-
ма свързани с 20-те хиляди гали на Л(е)
онорий и Лутарий, както твърдението за 
наличието и на други 15 предводители, 
които според едно от възможните тъл-
кувания са начело тъкмо на това множе-
ство, би могло да означава, че всяко едно 
от така наречените „племена” толстобо-
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Freundschaft und Gefolgschaft in den auswärtigen Beziehungen der Römer (2. Jh. v.Chr. – 
1. Jh. n.Chr.). Frankfurt a. M. 2008, 133-164.
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Emilov 2010: Ju. Emilov, Ancient Texts on the Galatian Royal Residence of Tylis and the 

ги, трокми и тектосаги (по Тит Ливий) 
е наброявало между шест и седем хиля-
ди души, предвождани от по пет „видни 
предводители”. Фактът, че в Мала Азия те 
са настанени на племенен принцип под-
сказва, че и в земите на Югоизточна Тра-
кия те най-вероятно били разположени 
по подобен начин. 

Анализираните по-горе антични авто-
ри са единствените, които съобщават из-
рично присъствието на гали в простран-
ството между Бизантион и Хелеспонта в 
периода между самото начало на трето-
то десетилетие и предпоследното десе-
тилетие на ІІІ в. пр. Хр. и е очевидно, че 
дори те не са оставили достатъчно данни 
за конкретните райони, заети от новодо-
шлото множество. Не е ясно дали галите 
са се настанили единствено в тракийски-
те земи южно от Странджа, или и самата 

планина е приютила макар за кратко време пришълците. Не би трябвало да има се-
риозно съмнение във възможността галите на Л(е)онорий и Лутарий, както и тези на 
Комонторий, и по-късно на Кавар да са се стремели да заграбят онова богатство, което 
Странджа, или поне нейната южна част, би могла да им даде за времето, в което те 
са били активни в района. Подобна информация може да се получи само от бъдещи 
археологически проучвания особено на юг от днешната българо-турска граница.
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Galatians/Celts in the Strandzha region or how we read the historical sources
Dilyana Boteva

(Summary)

Key words:  Strandzha Mountain, Galatians, Celts, historical sources

The study examines available ancient ev-
idence about the Galatians/Celts in Thrace. 
The author reasons that in 277 BC the 
Strandzha Mountain and its adjacent terri-
tories had remained aside from the Celtic 
march through Thrace which ended with the 
clash with Antigonus Gonatas. This conclu-
sion, however, is not related to the events of 
the preceding years of 279 and 278 BC, for 
which the ancient authors explicitly report-
ed the presence of Galatians/Celts in the area 
between Byzantion and the Hellespont, i.e. 
in the lands that connected Strandzha with 
the Propontis and respectively with the Ae-
gean-Pontic region. 

The ancient evidences are introduced fol-
lowing the chronological order of their au-
thors and not of the events they are inform-
ing about, which is the universally accepted 

approach. The analysis is focused on those 
authors who report the presence of the Celts 
in the territory between Byzantion and the 
Hellespont in the period of ca. 280 – 218/212 
BC. These reports do not specify whether the 
new-comers have settled solely in the lands 
south of the Strandzha Mountain along the 
Propontic coast, or the mountain itself had 
also sheltered them, albeit for a short time. 
There should be no serious doubts concern-
ing the possibility that the Gauls of L(e)ono-
rius and Lutarius, as well as those of Comon-
torius, and later on of Cavarus, have sought 
to seize the wealth of Strandzha Mountain 
during the time of their presence in the Pro-
pontis region. However, reliable information 
could only be obtained from future archae-
ological research, especially to the south of 
the nowadays Bulgarian-Turkish border.
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Измина едно десетилетие от първото 
кратко съобщение в българската археоло-
гическа литература за метални слитъци с 
дисковидна форма, открити в акватори-
ята на Маслен нос (тур. Зейтин бурун). 
Представени са единадесет находки, на-
мерени при: „тренировъчни леководолазни 
спускания“, на дълбочина 20-24 м (прие-
мам, че това е дълбочина под морското 
равнище; бел. М.К.). Днес те се съхраняват 
в ИО В-н.1 По аналогия с част от товари-
те на плавателните съдове, потънали при 
носовете Gelidonya и Uluburun, слитъци-
те са отнесени към КБЕ2 (Пеев 2006: 47-50, 
Табл. 1 и 2). Отбелязано е, че общият брой 
на извадените находки към момента на 
публикуване, остава неизвестен (Табл. 1).

Година по-късно от печат излиза и об-
ширна публикация, анализираща егей-
ската икономическа система (включваща и 
Източните Балкани; бел. М.К.) през КБЕ,2 на 
база метални слитъци с форма на „разпъ-
ната волска кожа“ и с дисковидна форма, 
от територията на съвременна България. В 
нея е включена информация за други че-
тири дисковидни слитъка, отново открити 
във водите пред Маслен нос. В този случай 
находките са намерени от „amateur divers” 
(любители водолази), но не на морското 
дъно, а в цепнатините на скалите (образу-
ващи носа; бел. М.К.), на дълбочина около 
5 м под морското равнище. Днес те се съх-
раняват от частни колекционери: Созопол 
– една и Бургас – три. Представените сли-
тъци също са отнесени към КБЕ (Leshtakov 

Таблица 1.

Брой на дисковидните слитъци от Маслен нос по (Пеев 2006)
№ Местонахождение Брой
1 ИО В-н 11

Общо: 11
Бележка: броят на слитъците е неизвестен

Таблица 2.

Брой на дисковидните слитъци от Маслен нос по (Leshtakov 2007)
№ Местонахождение Брой
1 АМ Созопол 1
2 Частна колекция Бургас 3
3 Частна колекция Варна 1
4 Предаден за скраб 1

Общо: 6
Бележка: по допълнителни данни, слитъците са 20 и повече

Медните слитъци от обществена колекция
„История на котвата” в град Ахтопол“

Мирослав Класнаков

The copper ingots from the Public collection History of Anchor
Мiroslav Klasnakov

1. ИО В-н – Институт по океанология при БАН-Варна. 2. КБЕ – късна бронзова епоха.

2007: 452-453; 459, Pl. CIXd). Отново е отбе-
лязано, че общият брой и точното место-
откриване остават неизвестни (Табл. 2).

Находките от акваторията на Маслен 
нос са включени и в публикация, разглеж-
даща търговията с метални слитъци през 
КБЕ в Средиземноморието и прилежащи-
те му зони на икономическа активност в се-
верна посока. Представена е информация 
за поне 16 дисковидни слитъка, датиращи 
от КБЕ (Doncheva 2012: 679-682; 709, Fig. 7; 
710, Fig. 8 a-b): единадесет от ИО В-н (само 
те са илюстрирани), четири от цитираната 
тук публикация на К. Лещаков (Leshtakov 
2007) и един от РИМ Б-с3 (при последния, 
вероятно става въпрос за слитъка от Обр. 
2, Кат. № 6, в настоящата публикация), но 
само за 13 е посочено къде се съхраняват: 
единадесет в ИО В-н, един в РИМ Б-с и 
един в АМ Созопол. Общият брой на на-
ходките остава неизвестен (Табл. 3).

Информация за слитъците от водите 
пред Маслен нос е включена и в интердис-
циплинен труд със заглавие: „Химически 
състав и типология на археологически на-
ходки от мед и медни сплави през бронзо-
вата епоха по днешните български земи“. 
Отбелязано е, че точният брой на наход-

ките е неизвестен (Табл. 4), а по допълни-
телни данни от откривателите, от море-
то са извадени около 20 слитъка (Иванова 
2013а: 125-127). В каталога и приложени-
ята са описани и илюстрирани 13 наход-
ки: единадесет в ИО В-н, една в РИМ Б-с 
и една в колекционер от Созопол (Иванова 
2013б: 360-362; Табл. XXIV1-6, XXV 1-7).

Във второто преработено и допълнено 
издание на научно-популярна книга за гр. 
Ахтопол, но без посочената по-долу инфор-
мация; бел. М.К.), са включени изображения 
на още пет дисковидни слитъка, които днес 
се съхраняват в експозицията на ОКИК гр. 
Ахтопол.5 За тяхно местооткриване отново 
са посочени водите при Маслен нос. В ано-
тацията към снимките е записано: „В аква-
торията на Маслен нос досега са открити 
над 40 „медни питки”, които представляват 
част от товара на потънал през II хил. пр. Хр. 
плавателен съд” (Орачев 2015: 14-15).6

Както се вижда от прегледа на литерату-
рата, количеството на извадените от води-
те на Черно море слитъци варира от „поне 
16” (при Д. Дончева) до „над 40” (при А. 
Орачев). Със сигурност може да се устано-
ви местосъхранението на: единадесет в ИО 
В-н и един в колекционер от гр. Созопол. 
Към тях ще добавя и още шест, представе-

3. РИМ Б-с – Регионален исторически музей – Бургас.
4. АМ Созопол – Археологически музей – Созо-
пол.
5. ОКИК – Обществена колекция „История на котвата” 
гр. Ахтопол.
6. Отдавам това сериозно количество на медни сли-
тъци, посочени в цитираната публикация – „над 
40”, единствено на научно-популярния характер 

на текста и отбелязвам, че към настоящия момент 
няма никакви сериозни данни или аргументи, кои-
то да потвърдят посочената информация.
7. Благодаря на ръководството на Обществена 
колекция „История на котвата” към Сдружение 
„Черноморска Странджа” в гр. Ахтопол, за лю-
безно предоставената възможност да публикувам 
тези находки.

Таблица 3.

Брой на дисковидните слитъци от Маслен нос по (Doncheva 2012)
№ Местонахождение Брой
1 ИО В-н 11
2 РИМ Б-с 1
3 АМ Созопол 1
4 АМ Созопол ?
5 Частни колекции ?

Общо: 13
Бележка: по допълнителни данни, слитъците са поне 16
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ни в настоящата публикация – пет в ОКИК 
гр. Ахтопол7 и един в РИМ Б-с.

В ОКИК гр. Ахтопол находките са при-
ети в края на 2014 г. от частно лице с ин-
формация, че произхождат от водите при 
Маслен нос. В РИМ Б-с находката е преда-
дена от частно лице и записана през 2010 
г. с уточнение, че произхожда от залива 
при Маслен нос.

Шестте находки от ОКИК гр. Ахтопол 
и РИМ Б-с имат почти дисковидна форма 
с една конвексна страна. Цветът им е ръж-
диво-кафяв със светли и тъмни нюанси, 
като има и зеленикави петна. Повърхност-
та им може да се определи като гладка, но 
все пак на места има малки вдлъбнатини 
и изпъкналости. Не се виждат следи от 
допълнителна обработка (Обр. 1, 1-3; Обр. 
2, 4-6; Кат. 1-6). Върху два от ахтополските 
слитъци има черни люспести налепи.

В общи линии, това са изходните данни 
за слитъците, открити в акваторията на 
Маслен нос. Отсъствието на реален архе-
ологически контекст дава възможност за 
различни интерпретации, всяка от които 

е необходимо да се подкрепи с убедител-
ни аргументи, до колкото това е възмож-
но от наличната информация.

Автентичност
За артефакти, открити и влезли в науч-

но обръщение по гореописания начин, ви-
наги е сравнително трудно да се установи 
тяхната автентичност. В настоящия случай 
съм склонен да приема мнението на оста-
налите проучватели, че това са оригинал-
ни паметници от древността. По форма и 
други физически параметри, находките от 
Маслен нос намират близки аналогии с ос-
таналите дисковидни слитъци, описани в 
литературата. Освен това, както вече е от-
белязано, влагането на толкова голямо ко-
личество цветен метал (мед), за нелегално 
производство на съвременни фалшифика-
ти, би било икономически неоправдано в 
нашето съвремие (Leshtakov 2007: 451).

Производство
В литературата е описан и възможен ва-

риант за производството но тези находки 

Обр. 2

в древността – в обмазани или необмазани 
ями с лек наклон, служещи за калъп (фор-
ма) е изливан разтопен метал, който е из-
стивал на място. За това се съди:

1. От текстурата на повърхността, която 
е като „леярска кожа” или „портокалова 
кора”;

2. Запазената в някои случаи видима 
точка за вливане на метала – издутина 
върху равната повърхност, наподобяваща 
форма на„вулкан” и

3. Заоблените ръбове на слитъците (Ива-
нова 2013а: 126).

Липсата на знаци и следи от допълни-
телна обработка, навежда на мисълта, че 
това е стандартна форма за древността, 
указваща качеството на суровината, а ве-
роятно и нейното местодобиване (про-
изводствен център). Но както ще се види 
по-долу в текста, определено тази форма 
не е била показател (не е определяща) за 
някакъв тегловен стандарт.

Датировка
Металните слитъци от Маслен нос са 

датирани от почти всички колеги в хро-
нологическите граници на КБЕ, по анало-

гия с подобни находки от проучените ко-
рабокрушенията при носовете Gelidonya 
и Uluburun в Турция. Нямам никакво 
основание да не приема тази датировка с 
единствената вметка, че поради описани-
те обстоятелства на придобиване от всяка 
отделна институция, дори в началото на 
XXI век, към тези находки може да се при-
ложи единствено формално-типологиче-
ския метод на датиране.

Изказано е и предпазливо мнение, че 
поради липса на съпътстващ датиращ ма-
териал от КБЕ, находките може да при-
надлежат и на по-късни епохи. Като ар-
гументите за това разсъждение е посоче-
но наличието в близост до Маслен нос на 
крепост (южно от него ?) с материали от 
античността и средновековието (Иванова 
2013а: 127). По този повод, ще отбележа, че 
материали от РБЕ (ранна бронзова епоха) 
и СБЕ (средна бронзова епоха) са открити 
при подводните проучвания в залива пред 
устието на р. Ропотамо, разположено на 
около 4 км северозападно от Маслен нос 
(Karayotov 2002: 558-567). Съществуват и 
други обекти в непосредствена близост, за 
които се твърди, че са обитавани и през БЕ 

Обр. 3
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(бронзова епоха) – крепостта при Маслен 
нос (Димитров 1973: 6-7), Вълчаново кале 
(Димитров 1973: 7-9), Беглик таш (Драже-
ва и др.: 2004, 154-155; Дражева, Недев 2005a: 
241-242; 2005b: 16-17; Дражева 2007: 308) и др., 
но за тези обекти, началната датировка 
към БЕ остава все още дискусионна.

Химичен състав
Към всички 18 находки, дискутирани 

в настоящата публикация (единадесет от 
ИО В-н, една в частна колекция в Созопол 
и шест представени тук), е приложено и 
допълнително проучване на химичния със-
тав.9 Слитъците от Варна, Бургас и Созопол 
са изследвани в София,10 а тези от Ахтопол – 
във Варна.11 Находките от Маслен нос могат 
да се определят, като изработени от почти 
чиста мед (Табл. 5). Интересно е, че количе-
ството на калай (Sn) е пренебрежимо малко 
или този метал изцяло отсъства (в слитъци-
те от Ахтопол).12 Количеството на арсен (As) 
също е минимално. Този факт отново пов-
дига въпроса за датирането на находките в 
КБЕ. Анализът на 263 проби (261 находки, 
което е доста добра статистическа извадка; 
бел. М.К.) от територията на съвременна 
България сочи, че концентрацията на калай 
в находките от КБЕ варира в границите 1.1-
14.5 %. Наличието на арсен в находките от 
РБЕ-СБЕ е в границите на 1.0-8.3%. Естестве-
но във всяка епоха има и изключения – на-

ходки, изработени от почти чиста мед, но 
в процентно отношение, те са сравнително 
малко (Иванова 2013а: 142-143; Табл. 7). Ми-
нималното количество на калай и арсен в 
слитаците от водите пред Маслен нос (ако 
приемем, че датират от КБЕ), навежда на 
мисълта, че те са „полуфабрикати”, под-
готвени за допълнително легиране. Метал13 
с подобен състав е доста по-характерен за 
КХ (късен халколит) или РБЕ, но формата 
на находките няма съотвествия с изделия от 
тези епохи.

Размери и тегло
Освен формата, останалите физически 

показатели на отделните слитъци варират 
в сравнително широки граници. На графи-
ката от Обр. 3 са представени различията в 
теглото, като една от основните величини 
за следващо използване на тези находки в 
древността. Трудно е да се улови някаква 
закономерност, но все пак ще отбележа, 
че поне девет от слитъците са в границите 
между 4.15 кг (ИО В-н 9) и 3.10 кг (ИО В-н 4) 
или вариацията е около 1.0 кг.

Далече съм от мисълта, че през БЕ про-
изводството на метални изделия е било 
подчинено на строго определен тегло-
вен стандарт. Вероятно формата, теглото 
и размерите на тази продукция са били 
индивидуален подход на всеки произво-
дител, продиктувано от нуждите на кон-
кретния потребител. Без широк анализ на 
достатъчно представителна статистическа 

 8. Химичният анализ е извършен във Факултета 
по химия и фармация на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски” от докторант Д. Лесигяр-
ски с помощта на гл.ас. д-р Б. Златева-Рангелова, 
под ръководството на проф. дхн И. Кулев. Ре-
зултатите са публикувани от С. Иванова (Иванова 
2013а; 2013б).
9. В публикацията на П. Пеев е посочен частичен хи-
мичен състав на две находки, които са изработени от 
почти чиста мед – съответно 99.87% Cu и 99.85% Cu. 
Изследването е извършено в Централната изпитва-
телна лаборатория на КРЗ „Одесос” – Варна от инж. 
Д. Димитрова (Пеев 2006: 50-51, бел. 1). В настоящата 
публикация, за тези находки съм използвал подроб-
ните данни от химичния анализ, извършен в СУ „Св. 
Климент Охридски”, виж бел. 13. В публикацията на 
К. Лещаков е посочено, че от три находки, кото са в 
частна колекция в Бургас, са взети проби за състава 
на метала и са предадени за анализ в лаборатория 

в Bochum (Leshtakov 2007: 453). Резултатите от това из-
следване не са ми известни.
10.  Химичният анализ е извършен във Факултета 
по химия и фармация на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски” от докторант Д. Лесигяр-
ски с помощта на гл.ас. д-р Б. Златева-Рангелова, 
под ръководството на проф. дхн И. Кулев. Резул-
татите са публикувани от С. Иванова (Иванова 
2013а; 2013б).
11. Химичният анализ е извършен във „Високотех-
нологичен парк – Технически университет Варна” 
ЕООД от д-р инж. Ж. Димитров и проф. дтн инж. 
Р. Русев. Резултатите са ми предоставени от д-р А. 
Орачев.
12. Отдавам това отсъствие на различните методи на 
изследване, приложени от двете лаборатории.
13. Не казвам сплав, тъй като като тази консистенция 
не е получена в следствие на съзнателно легиране.

извадка, това е трудно да се определи, но 
като пример ще посоча теглото на няколко 
публикувани находки от РИМ Б-с (Класна-
ков 2006: 118-129): брадви тип „Веселиново” 
– инв. № 955 с тегло 0.955 кг и инв. № 1560 
– 0.995 кг; брадва „Унгарски” тип – инв. № 
2861 с тегло 0.815 кг; кухи бронзови брадви 
тип „келт” с едно ухо – инв. № 4478 с тегло 
0.285 кг и инв. № 4479 – 0.320 кг. От това 
следва, че ако отчетем и минимално коли-
чество неизбежни производствени разхо-
ди, от един килограм суровина може да се 
произведе една брадва тип „Веселиново” 
или „Унгарски” тип, или три кухи брадви 
тип „келт” с едно ухо. Колкото и опростено 
да звучи тази схема на пресмятане, от нея 
излиза, че от най-тежкия слитък с тегло 6.4 
кг (ИО В-н 2) могат да се произведат около 
6-7 сечива от първия вид и 21-22 сечива от 
втория вид. Съответно от най-лекия слитък 
1.315 кг (ОКИК 049) – 1 сечиво от първия 
вид и 4 сечива от втория вид.

Местооткриване
Както точният брой на досега извадени-

те от водата находки, така и тяхно точно 
местооткриване остават неизяснени. Всич-
ки автори сочат акваторията на Маслен 
нос, но публикуваната от тях информация 
е от „втора и трета” ръка – разказана или 
преразказана от „откривателите” или от 

техни познати. До колкото ми е известно, 
нито един от проучвателите, занимавали 
се с тази проблематика (включително и 
аз; бел. М.К.), не е присъствал или участвал 
при откриване и изваждане на находките 
(без значение дали това е еднократен акт 
или се е случило на няколко етапа).

Въпреки, че и аз съм напълно склонен 
да приема общата локализация – аквато-
рията на Маслен нос, повдигам въпроса за 
по-точното местооткриване на слитъците, 
тъй като то има пряко отношение към ин-
терпратацията на самите находки. В зали-
ва, разположен северно от големия полу-
остров, който в съвременната картография 
няма име (Ченгерски полуостров)14 или е 
обозначаван с безличното име „Буруна” (от 
тур. „нос”, да се разбира като географска 
форма; бел. М.К.), е локализирано антич-
ното пристанище (или по-точно убежище 
за кораби) „Херронесос” (форма на Херсо-
несос), споменато в Периплуса на Ариан 
(Arriani Periplus Ponti Euxsini) – около 131 г 
и Анонимния периплус (Anonymi Periplus 
Ponti Euxsini) – V в (Гюзелев 2009: 115). Днес 
този залив е разположен между носовете 
Кая от запад и Св. Димитър от изток, а в 
дъното му е устието на река Ропотамо (под-
робно за локализацията на Херсонес виж 
Господинов 2012: 33-35). Маслен нос, който 
е само една малка част от Ченгерския по-
луостров/Буруна, се намира в крайната 
източна част, между сравнително по-голе-
мите заливи Зигра от север и Мириус от 
юг. Това разположение го отдалечава на 

14. По предложение на Константин Господинов – 
РИМ-Бургас, полуостровът трябва да носи името 
Ченгерски полуостров.



118 119

Черноморска Странджа. том 1 Ахтопол и неговата територия и акватория

около 3.8-4.0 км от античния Херсонесос, 
почти от другата страна на полуострова.

Според С. Иванова, „... около седем сли-
тъка са открити ..., между заливите Зигра 
и Лемото” (Иванова 2013а: 125) – конкретно 
са посочени находките от Бургас и Созо-
пол (Иванова 2013б: 362). Това е единстве-
ната по-точна информация за местоот-
криването на слитъците (или поне на част 
от тях; бел. М.К.), но тя е по данни на К. 
Димитров,15 който от своя страна я при-
добива от трети лица. „Лемото” е малко 
заливче и заедно със „Зигра” са разполо-
жени от северната страна на Маслен нос 
(Трифонов 2003: 36-37; 59-60).

Ако приемем, че всички медни слитъци 
са открити в границите на това простран-
ство, може с голяма доза сигурност да прие-
мем едно от основните разсъждения на оста-
налите автори – находките са част от товара 
на потънал плавателен съд. Но ако се окаже, 
че слитъците са вадени от различни страни 

на Маслен нос, разсъждението ще поеме в 
друга насока – а именно: че това са останки 
от товарите на различни плавателни съдо-
ве. Към такава мисъл навежда и голямата 
разлика в дълбочината, на която са откри-
ти находките – 20-24 м (според П. Пеев) и 5 
м (според К. Лещаков). От това ще следва, 
че районът около Маслен нос и съседните 
големи и малки заливи, още от КБЕ, ще са 
функционирали като пристани. През всич-
ки епохи тези крайбрежни съоръжения с 
прилежащата им инфраструктура, са слу-
жели основно за осъществяване на търгов-
ска дейност. От тук идва резонния и вече по-
ставян за обсъждане в научната литература 
въпрос: Какво представляват слитъците за 
Странджанската брегова зона – стока, обект 
на „експорт” или на „импорт”?

За разлика от слитъците с форма на 
„разпъната волска кожа” (тип 2 по Buchholz) 
от територията на съвременна България, 
които са намерени сравнително далеч на 
запад от морския бряг, тези с дисковидна 

форма, са открити единствено под вода 
(само при Маслен нос).16  Това навежда на 
мисълта за по-далечни презморски кон-
такти и основно с островите от Егейско и 
Средиземно море. В конкретния случай 
чрез химичен анализ е почти невъзможно 
да се определи в каква посока са тези кон-
такти – север-юг или обратно – тъй като 
съставът на балканските руди е близък на 
тези от остров Кипър (Leshtakov 2007: 453-
454 и цит. там лит.).

В по-ранната, но предимно в съвремен-
ната археологическа литература, много-
кратно е обсъждан въпросът за рудните 
находища в Странджа планина, Източни-
те Родопи, Св. Илийските възвишения и 
др. През последните няколко десетилетия 
интересът към проблемите, свързани с 
древния рудодобив и металургия, много-
кратно нарастна. Проучванията са много-
посочни и се извършват от специалисти 
в различни научни дисциплини, които с 
помощта на индивидуални научни под-
ходи откриват и доказват все по-ранен до-
бив и преработка на метали – още от пра-
историческите епохи. Тези изследвания 
далеч надхвърлят темата на настоящето 
съобщение, но имат косвена връзка с част 
от предложените по-долу логически кон-
статации. Ако приемем, че дисковидни-
те слитъци от Маслен нос са „импортна” 
суровина за Странджанското крайбре-
жие, трябва или да пренебрегнем, или да 
потърсим аргументирано обяснение на 
следните обстоятелства:

Че „южните метрополии” са доставя-
ли на своите „северни периферии” или 
„северни провинции” суровини за произ-
водство на стоки, а не готова продукция.

Че южните металодобивни центрове са 
снабдявали севера с чист метал и по този 
начин съзнателно са давили възможност 
за производството на висококачествени 
накити, сечива, съдове и др. – скъпи сто-
ки за КБЕ и фактор за натрупване на се-
риозно за времето си материално богат-
ство. Към края на БЕ медта и калаят (за 
производство на калаен бронз) са считани 
за едни от основните „стратегически” су-
ровини. От бронз са изработвани високо 

качествени накити, украси и други. Тази 
сплав е давала възможност за производ-
ството и на високо функционални сечива.

Че същите тези центрове съзнателно 
са давали възможност на севера да произ-
вежда ефективно въоръжение за военните 
стълкновения, породени от политическите 
разногласия и организираните грабителски 
походи между конкуриращи се помежду си 
обществено-икономически единици. Към 
края на БЕ от калаен бронз е произвеждано 
здраво и надеждно нападателно и отбрани-
телно въоръжение. Чрез него са решавани 
повечето от актуалните за времето социал-
но-икономически проблеми – завладяване 
на нови територии, покоряване на населе-
ние, овладяване на ресурси и натрупване на 
богатство под различни форма.

Че през БЕ, територии с богати залежи 
на мед (а и на други метали) и доказани 
традиции в добива и преработката на 
този метал, са внасяли от сравнително да-
лечни разстояния същата суровина, при 
наличието на познати и все още неизчер-
пани собствени ресурси.

* * *

За около 10-15 години след откриване-
то на първите за територията на съвре-
менна България медни слитъци с диско-
видна форма, в научно обръщение реално 
са влезли 18 находки.

Поне за сега, приблизителният брой 
и местооткриването на цялата колекция 
(или няколкото отделни колекции; бел. 
М.К.) от медни слитъци с дисковидна 
форма, остават неизвестни.

Липсва надеждна информация за кон-
кретен археологически контекст и за до-
пълнителен датиращ материал.

Единствено по формално-типологиче-
ски белези (и до известна степен по хими-
чен анализ; бел. М.К.), находките могат да 
се отнесат към КБЕ.

Повечето специалисти са на мнение, че 
находките са част от товара на потънал при 
неизвестни обстоятелства в акваторията на 
Маслен нос палавателен съд (според мен до 
голяма степен е възможно и на няколко от-
делни плавателни съда; бел. М.К.).

15. Гл. ас. д-р Калин Димитров – Секция за Праис-
тория към НАИМ-БАН.
16. В литературата се споменава и за един фрагмент, 
който вероятно произхожда от дисковиден слитък 
(Doncheva 2012: 688; 712, Fig. 14a-b), но според дру-

ги автори това също е част от слитък с форма на 
„разпъната волска кожа” (Leshtakov 2007: 450). По 
подробно за тази находка виж: (Илчева 2001: 463; 
467, III 10; Krauß 2005: 202, Abb. 3 3; 204).
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Към настоящия момент на проучване 
е установено, че слитъците са изработени 
от чиста мед, излети в стандартни форми, 
за които е трудно да се установи опреде-
лен тегловен стандарт.

Слитъците представляват суровина, 
добита от Странджанските рудни залежи, 
подготвена за „експорт” и допълнително 
легиране с калай – за производството на 

калаен бронз.
Находките от акваторията на Маслен 

нос определено имат отношение, не само 
към презморските търговски контакти 
на тракийските племенни общности от 
Странджанското крайбрежие с Егейския 
свят и/или други части на Средиземномо-
рието, но и към добива и преработката на 
метал в Странджа планина през КБЕ.

Каталог:
Меден слитък с кръгла форма и полуовално сечение. ОКИК, Инв. № 045. Диаметър 

16.8 х 16.0 см., Дебелина 4.2 см., Тегло 3.795 кг. (Обр. 1 1).
Меден слитък с кръгла форма и полуовално сечение. ОКИК, Инв. № 046. Диаметър 

15.8 х 14.6 см., Дебелина 4.2 см., Тегло 3.515 кг. (Обр. 1 2).
Меден слитък с кръгла форма и полуовално сечение. ОКИК, Инв. № 047. Диаметър 

13.6 х 12.9 см., Дебелина 2.8 см., Тегло 2.105 кг. (Обр. 1 3).
Меден слитък с кръгла форма и полуовално сечение. ОКИК, Инв. № 048. Диаметър 

15.3 х 13.5 см., Дебелина 2.7 см., Тегло 2.275 кг. (Обр. 2 1).
Меден слитък с кръгла форма и полуовално сечение. ОКИК, Инв. № 049. Диаметър 

14.6 х 14.0 см., Дебелина 1.4 см., Тегло 1.315 кг. (Обр. 2 2).
Меден слитък с кръгла форма и полуовално сечение. РИМ Б-с, Инв. № 4506. Диаме-

тър 17.5 х 15.7 см., Дебелина 3.0 см., Тегло 3.445 кг. (Обр. 2 3).
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For a little more than 10 years after the 
publication of the first for the territory of 
modern Bulgaria copper ingots of disc-like 
forms, found in the aquatory of Cape Maslen 
Nos (the western coast of the Black Sea), 
twelve finds have actually been included 
in the scientific circulation of information. 
They were dated by almost all colleagues in 
the chronological boundaries of the LBE, by 
analogy with similar findings from the ex-
plored shipwrecks at the capes of Gelidonya 
and Uluburun in Turkey.

To the best of my knowledge, none of the 
researchers involved in this issues (including 

The copper ingots from the Public Collection History of Anchor
Miroslav Klasnakov

Summary

Key words: Black Sea, Bronze Age, Copper ingots

myself, a note by M.K.) had been present or in-
volved in discovering and retrieving the find-
ings (whether this has been a single act or has 
happened in several stages). With this publica-
tion to these already known finds, I will add 
another six disc-like ingots - five from the PC 
History of Anchor in Ahtopol and one from 
RIM Burgas (Item 1, 1-3, Item 2, 4-6, Cat. 1-6) .

In the earlier literature, but mainly in the 
modern archaeological books, the question of 
ore deposits in the Strandzha Mountain, the 
Eastern Rhodopes, the St. Ilia’s Heights and 
others has been repeatedly discussed. Over the 
past few decades the interest in the problems 
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associated with ancient mining and metallurgy 
has increased very much. The studies are multi-
directional and are carried out by specialists in 
various scientific disciplines who, with the help 
of individual scientific approaches, discover 
and prove an earlier extraction and processing 
of metals – even from prehistoric times. These 
studies far outweigh the subject of this Notice 
but have an indirect link to some of the logical 
findings proposed below. Assuming that the 
disc-like ingots were an imported raw material 
for the Strandzha coast, we must either ignore 
or seek a reasoned explanation of the following 
circumstances:

1. That the southern metropolises have sup-
plied their northern peripheries or northern 
provinces with raw materials rather than with 
finished goods, for the production of goods.

2. That the southern metallurgical centers 
have supplied the North with pure metal 
and thus have consciously given the oppor-
tunity for production of high quality jew-
elery, tools, utensils, etc. - expensive goods 
for LBE and a factor for the accumulation of 
a material wealth that had been considerable 
for that time. Towards the end of the Bronze 
Era copper and tin (for the production of tin 
bronze) were considered as one of the main 
strategic raw materials. Bronze waw used to 
make high quality jewelery, decorations and 
others. This alloy has enabled the produc-
tion of highly functional tools.

3. That the same centers have consciously 
enabled the North to produce effective ar-
maments for military conflicts arising from 
political disagreements and organized raids 
between competing socio-economic units. 
Towards the end of the BE, strong and reli-
able offensive and defensive weapons were 
produced of tin bronze. Through it, most of 
the socio-economic problems, current for that 
time, had been solved - conquering new terri-
tories, conquering populations, mastering re-
sources and gaining wealth in various forms.

5. That during the BE, territories of rich 
deposits of copper (and other metals) and 
with proven traditions in the extraction and 
processing of that metal, have imported the 
same raw material from relatively distant 
places, albeit they had their own resources 
available and not exhausted yet.

*  *  *
1. At least for now, the approximate num-

ber and location, where the entire collection 
(or multiple individual collections; a note 
by M. K.) of disc-shaped copper ingots was 
found, remain unknown.

2. There is no reliable information about 
a particular archaeological context and addi-
tional dating material.

3. Only by formal-typological features 
(and to a certain extent by chemical analysis, 
note by M. K.), the findings can be referred 
to the LBA.

4. Most experts express the opinion that 
the finds had been part of the freight of a 
vessel sunk under unknown circumstances 
in the aquatory of Cape Maslen Nose (I think 
that, to a large extent, it is also possible that 
those had been several separate vessels; a 
note by M. K.).

5. Within the present moment of the re-
search it was found that the ingots had been 
produced of pure copper, cast in standard 
molds and it was difficult to specify a certain 
weight srandard for them.

6. The ingots were raw materials yielded 
from the ore deposits in Strandzha, that  had 
been prepared for export and further alloy-
ing with tin, for the production of tin bronze.

7. The finds from the aquatory of Cape 
Maslen Nos have definitely relation not only 
to the overseas’ trading partners of the Thra-
cian tribal communities from the Strandzha 
coastline – the Aegean people and/or other 
regions of the Mediterranean seaside but also 
to the production and processing of metal in 
Strandzha Mountain during the LBE.

Странджа и древната металургия. Основни етапи
в технологичното развитие на европейския Югоизток

Руси Русев, Атанас Орачев, Димитър Неделчев, Йордан Бояджиев, Диян Димитров,
Владимир Овчаров, Христо Терзиев, Галин Господинов

Strandzha and ancient metallurgy.
Milestones in technological development in the European Southeast.

Rusi Rusev, Atanas Orachev, Dimitar Nedelchev, Yordan Boyadzhiev, Dian Dimitrov
Vladimir Ovcharov, Hristo Terziev, Atanas Orachev, Galin Gospodinov

Ключови думи: структура, експонати, котви, свойства, технология

Въведение в проблематиката
В сравнителен археологически план 

Странджа е най-слабо изследваната пла-
нина и това важеше с особена сила за ней-
ната по-развита южна част. Проучванията 
на турския праисторик проф. М. Йоздуан 
промениха ситуацията, защото той добре 
показа, че през втората половина на VII 
хил. пр. Хр. в Мраморноморието, а оттам 
и в Странджа приижда население от Се-
верна Анатолия, което донася „неолитната 
култура“ (Özdoğan 2013; срв. Тодорова, Вайсов 
1993). Покрай днешното странджанско 
крайбрежие (в българската му част)  засе-
га е известно само едно селище от късния 
неолит – в блатото Стамопло-Стомоплу 
край Приморско (виж Славчев 2008: 48 сл.; 
срв. Klasnakov 2011). М. Йоздуан докумен-
тира прииждане на малоазийско населе-
ние и в началото на V хил. пр. Хр. (Özdoğan 
2011), а за Калин Димитров металургията 
на златото има балкански адрес (Димитров 
2007).

Енеолитната металургия започва да се 
развива около средата на V хил. пр. Хр. 
Засега не е известен експорт на метални 
изделия дори за Южното Черноморие 
(Lichter 2008), а причините за нейния край, 
датировка и хиатуса с бронзовата епоха са 
дискусионни (Ivanova 2008).

Бронзова металургия беше добре доку-
ментирана за Южна Странджа (Özdoğan, 
Parzinger 2012), а нейното начало в Източна 
все още не е ясно – материалите от зали-
ва Кара ач са от средата на III хил. пр. Хр. 
(Draganov 1995). Намерените в акваторията 
на Маслен нос слитъци (виж тук изследва-

нето на М. Класнаков) се приемат за про-
дукт на къснобронзовата металургия.

Животът не секва и през ранножелязна-
та епоха: материали от селища са засвиде-
телствани в залива Кара ач, в акваторията 
на Варвара, на ахтополския полуостров и 
вероятно в залива Бутамята/Потамос, като 
тепърва има да се установява тяхната при-
емственост с къснобронзовите (Орачев 2017).

Вече са налице са достатъчно факти, 
които посочват, че културата и техноло-
гиите невинаги са привнесени от „голе-
мите” широко известни цивилизации. 
Напротив – те са развивани и усъвършен-
ствани, като специално през късния ене-
олит тукашните производства са изпре-
варващи в технологично отношение. За 
това свидетелстват множество находки, 
които по количество, разнообразие, мес-
тонахождение и технологии на изработка 
доказват, че в Югоизточна Европа повече 
от едно хилядолетие преди появата на 
прословутите кулури в шумеро-египет-
ския „златен триъгълник“ се е развивала 
култура със завидни за времето си позна-
ния относно металите, тяхното добиване 
и обработка (Orachev 2018; Русев и др. 2010).

Българските музеи и частни колек-
ции разполагат в голямо разнообразие с 
метални находки от халколитната (енео-
литната), бронзовата и ранножелязната 
епохи, както и различни предмети, моне-
ти, предмети и оръжия от тракийската, 
елинската и римската технологии, както и 
с голямо разнообразие на средновековни 
метални (мед, сребро, злато,олово, желя-
зо и др.) предмети, оръжия, инструменти 
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и монети от ромейския (византийския), 
българския и османския период. Голяма 
част от тези предмети са изработвани с 
местни материали и суровини и от местни 
майстори. Това е логично, понеже Стран-
джа разполага с рудни находища – особе-
но що се отнася до цветните метали, като 
злато, мед, сребро и олово, включително 
и на разсипно злато (златоносен пясък). 
Тяхното изследване е предстояща научна 
задача, а металните находки, които са из-
следвани и се съхраняват в OK „История 
на котвата“ в град Ахтопол, по правило са 
били намерени покрити с плътен пласт 
седименти и класти, което е позволило 
тяхното достигане сравнително добре за-
пазени, до наши дни.

Развитие на металургията и
металообработката в Черноморска
Странджа (кратък преглед)
Макар „праисторическите мини“ в 

Странджа да попадат твърде рано в обсе-
га на изследване (Davies 1936) и да им беше 
отделено подобаващо място в изследване-
то на Е. Черных „Горное дело и металургия в 
древнейшей Болгарии“ (София, 1979), тяхното 
изследване предстои. Изводите на д-р Ка-
лин Димитров в неговата докторска дисер-
тация „Медната металургия по западния бряг 
на Черно море в средата на V – началото на IV 
хил. пр. Хр.“ продиктуваха и работата на на-
шия екип (Димитров 2007). Той започна да 
събира база данни от теренни материали от 
Черноморска Странджа, както и на проби 
от множество метални предмети, които се 
съхраняват във фонда на музейната експо-
зиция „История на котвата“ в гр. Ахтопол.

Сравнително най-слабо изследваната и 
определено най-интересна за историята на 
древните технологии Странджа планина се 
намира в крайните югоизточни предели на 
Европа. Общата й площ е около 10 000 км2 
с максимална дължина около 260 км, като 
главното било (с връх Голяма Махдия - 1034 
м) дели Странджа на две части. Северната 
е значително по-широка и се отваря към 
Мандренското езеро и черноморския бряг. 
Южната (по-голямата й част днес се нами-
ра в Република Турция) пък е единствената 

европейска планина, чиито реки се вливат 
в три морета - Черно, Мраморно и Егейско. 
Макар и малка, Странджа е изключител-
на и в природно, и в културно отношение 
(Орачев 1984/1990: 346 сл.). Скалните видове 
в планината са формирани от седимент-
ни, метаморфни и магмени скали и още от 
черноморското крайбрежие на запад могат 
да се наблюдават туфи, туфобрекчии, анде-
зити, пясъчници, габро, диорити, гнайси, 
шисти, мрамори и гранити, по чиито гра-
ници се разкриват медно-рудни находища 
(Петрова и др. 1995, Чаталов 1990).  Те имат 
горнокреден характер и в Странджа са по-
върхностни, което предопределя ранното 
им разработване още през втората полови-
на на V хил. пр. Хр., сиреч най-рано в Евро-
па (Орачев 2018; Orachev 2018).

Планината е ниска и релефът се харак-
теризира с полегатите си ридове. Те обаче 
са ограничени от дълбоко всечени речни 
долини по начин, който прави Странджа 
една от най-трудно проходимите балкан-
ски планини (Орачев 2017). Това обясня-
ва редица от спецификите на откритите 
досега археологически материали в се-
лищните системи (Делев 1984/1990; Гюзелев 
2009) и откроява архаичния характер на 
обредността и фолклора, които се отли-
чават с изключителната си протяжност 
назад във времето (Orachev 2017). Само 
тук в Европа все още се долавят отгласи 
на много древни представи за света, част 
от които са свързани с маталургията и ме-
талообработката и тепърва има да се из-
следват подобаващо (Орачев, Банчева 2014).

От Странджа извират многобройни 
реки. Те се се вливат в три морета и раз-
бираемо имат изключително значение за 
развитието на металургията и металооб-
работката. Най-голямата е Резовска, която 
протича през българска и турска територия 
в меандрираща долина с дъбови гори без 
които развитието на древната металургия 
е немислимо. Именно в териториите меж-
ду нейното течение и онова на Велека се 
намира едно от първите европейски огни-
ща, в които тя се заражда и развива. Сред 
многото „рупи“ и „види“ (Делев 1984/1990; 
Венедиков и др. 1976) се откроява най-голямо-

Изглед от труднопроходимата Странджа планина.
Снимка Александър Иванов

то в света находище на древни шлаки в м. 
„Сгуриите“. То беше локализирано от Евг. 
Черных, измерено на око на около 100 000 
тона (Черных 1979), намира в землището на 
с. Резово (Лещаков 2002), днес е унищожено 
в голямата си част (Орачев 2017) и е в процес 
на проучване от нашия екип.

В гористите дебри на северна Стран-
джа се издигат ридовете Босна и просло-
вутия Бакърлък (Медни рид). Тук рудните 
разработки по правило се свързват с ели-
ните от края на VII в. пр. Хр. насетне (Гю-
зелев 2009), но многото открити енеолитни 
структури подсказват, че и тук разработ-
ката на полиметалните рудни находища 
ще да е започнала още през втората поло-
вина на V хил. пр. Хр. Районът е пресечен 
от речните легла на Росенска и Ропота-
мо (Гранична река – Орачев, Русинов 1988). 
Река Ропотамо е плавателна в долното си 
течение, а древно пристанище е имало 
при Маслен нос (Димитров, Орачев 1982). 

Именно в неговата акватория бяха наме-
рени около 40 метални слитъка, които 
археолозите датират в късната бронзова 
епоха (Пеев 2006; виж тук изследването на 
М. Класнаков), но тепърва има да се из-
следва техния по-древен, най-вероятно 
енеолитен характер.

Ридът Босна е разположен между реки-
те Факийска и Велека и се пресечен от ре-
дица реки: по-важните са Дяволска река, 
Китенска (Кара ач) и Велека, които се 
вливат в морето съответно южно от При-
морско и Китен и северно от Синеморец. 
Дяволската река меандрира в гориста до-
лина, а на свой ред Велека протича в дъл-
бока гориста долина, която прорязва т.
нар. Хасекия. Между нос Скомболиорош 
и нос Кая се намира блатото Аркутино, 
а в едноименния залив – блатото Стомо-
пло, чиито наслаги са погребали праисто-
рическо селище (Гюзелев 2009). Подобно е 
имало и в днешнaта акваятория на р. Кара 
ач (Draganov 1995; 1995; Angelova, Draganov 
2002), а вероятно и в ахтополската аквато-
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рия Орачев 2017).

*  *  *
Металургията  е един от най-древните 

занаяти, а в специализираната литера-
тура под влияние на изследването „The 
Dawn of European Civilization” на големия 
английски праисторик Гордън Чайлд 
(Childe 1925) се приема, че появата и раз-
витието на занаятчийските дейности се е 
обуславяло от разделението на труда. Пър-
вото такова разделение е станало през но-
вокаменната епоха (Орачев 2018; Orachev 
2018), а първият истински занаят е мета-
лургията, като за нейн център – не само 
в европейски план, вече с голяма доза 
сигурност се приема Западното Черномо-
рие. Това добре показа К. Димитров (Ди-
митров 2007), чиито основни наблюдения 
се подкрепиха от археологическите ма-
териали и анализи на проф. М. Йоздоан 
(Özdoğan 2011). Те показаха, че неолитиза-
цията и енеолитизацията вървят от Мра-
морно море към Странджа.

Обособяването на металургията и мета-
лообработката довежда в Европа още пре-
ди седем хилядолетия онези технологии, 
които са изисквали съответни специали-
зации. Казано по-друг начин технологии-
те и специализиралите се производители 
с техните представи и вярвания оформят 
същностна част от развитието на първите 
цивилизационни модели (Pernicka et all, 
1997), като въпросът дали още тогава не са 
се появили сериозни разлики между ев-
ропейските и азиатските има тепърва да 
се проучва. От историко-социологическа 
гледна точка е ясно, че в своето хилядо-
летно развитие металургията и свързани-
те с нея занаяти в Черноморска Странджа 
винаги са били неразделна част от други-
те сфери на човешко познание и опит.

Добре е известно, че в доелинистиче-
ската традиция всеки акт на човешка дей-
ност се е обозначавал като занаят, изку-
ство, наука, обучение или магия (виж напр. 
прегледа на Mitcham 1994; срв. Heidegger 
1977). Така в Странджа – още в праисто-
рическите времена, металургията и мета-
лообработката изграждат цялостна зана-

ятчийска система, в която своето място са 
имали и съответни сакрални представи. 
Всяка една производствена операция или 
технология се е съотнасяла с космологич-
ната схема и се е мислела като специфич-
но продължение на процеса за създаване и 
пресъздаване на вселената.

За историческите времена прави сил-
но впечатление социоложкото наблю-
дение, че в древногръцката класическа и 
елинистическа практика занаятчиите не 
са били на почит и по правило са били 
метеки (чужденци) или роби. Дори е из-
вестен атински закон, според който, ако 
един атинянин е бил собственик на някак-
ва ергастерия повече от три години, е мог-
ло той да загуби своите граждански права 
(Орачев, Банчева 2014). В Тракия определе-
но се наблюдават противоположни про-
цеси, защото тук античните металурзи, 
ковачи и торевти за били привилегирова-
ни (Orachev 2017; срв. Георгиев 1987). Впро-
чем и през средновековието, и в началото 
на новото време занаятчиите и техните гил-
дии не са били на почит дори и в най-го-
лемите европейски градски структури 
с техните прочути цехови организации, 
както показаха Жак льо Гоф в „Цивили-
зацията на средновековния Запад” (Льо Гоф 
1999) и Питър Бърк в „Народната култура 
в зората на модерна Европа” (Бърк 1997). И 
на Балканите професионалната специали-
зация в материалното производство през 
Средновековието води до формиране на 
самостоятелни занаяти и налага тяхно-
то практикуване в рамките на съответни 
градски еснафски обединения. Тяхното 
съществуване в Ромейската (византийска-
та) империя се е регламентирало зако-
нодателно (Орачев 2017), като повечето от 
тези закони се реципират и прилагат в ев-
ропейските части на Османската империя 
(Althammer 1968; Laiou 2002).

Прави впечатление, че османското вла-
дичество в българските земи стимулира, 
а оттам буквално консервира занаятчий-
ството до XIX век включително (срв. Kiel 
1990; Gavrilova 1999), докато в Западна Ев-
ропа то започва да запада през и след XVI 
век за сметка и на манифактурите, и на 

„търговската революция”, и на „протес-
тантското” мислене (http://xroads.virginia.
edu/~HYPER/WEBER/toc.html). Важно из-
глежда също така, че – не само в рамките на 
българското селско общество, занаятчии-
те са имали по-висок обществен статус. И 
това е така, защото османските власти са 
регламентирали законодателно правата 
и задълженията не само на градските, но 
и на традиционните за българските земи 
още от V - IV в. пр. Хр. привилегировани 
общини, където също се развиват много 
занаяти (Орачев 2010, 2018а).

Металургията и металообработката 
като занаятчийски дейности представля-
ват не само най-простата единица в мо-
делите на общественото производство, 
но и негова основна форма: в предели-
те на българските земи чак до ХІХ век 
включително. Те са и част от система на 
технологични знания, които отразяват 
даденото равнище на колективния опит 
(Haudricourt 1987) и се характеризира със 
своя консерватизъм и към технически-
те нововъведения, и към организацията 
на труда. Тук производственият процес 
по принцип е недиференциран, а оттам 
и непрекъснат, а отделният занаятчия 
(майстор или калфа) има знанията, уме-
нията и навиците да изпълнява всички 
операции в конкретния технологичен 
цикъл, който води до изработката на да-
дено изделие. Специфично е и обучение-
то. В него предаването на специализи-
рания опит е комплексно, като протича, 
регулира се и се регламентира в средата 
на даденото професионално обединение 
в посока майстор-калфи-ученици.

Не само в близкото, но и в далечното 
минало усвояването на металургични и 
металообработващи знания, умения и 
навици от отделния човек (в родова или 
професионална общност) предопределя 
неговото място в социалната йерархия. 
Тук статусът има решаващо значение за 
поддържане на установената организация 
в обществото, което му придава смисъла 
не на наследствена, а на самопридобита 
ценност. Така даденият статус е подпома-
гал да се съхранява традиционният начин 

на производство и по този начин техно-
логията е функционирала и като нераз-
делна част от обществената система. Тази 
система не само регламентира и регулира 
определени обществени отношения, но 
възпроизвежда и съответна поведенческа 
психология, в която са заложени и цен-
ностни, и нормативни ориентири. Те пък 
налагат определени правила, предписа-
ния и забрани, обосновани и от светог-
ледни представи, които не само очертават 
позициите на конкретния човек, но и мо-
тивират неговите действия.

Засега по отношение на металургията 
и свързаните с нея занаяти в Странджа са 
валидни следните наблюдения:

1. Наличните данни за появата и разви-
тието на металургията и металообра-
ботката през хилядолетията са многоп-
ластови и разноречиви. Тяхната поява 
в Странджа още през V хил. пр. Хр. се 
дължи на енеолитния цивилизационен 
модел, който е върхов не само за Европа. 
Първите същински занаяти са тъкмо ме-
талургията и металообработката, които 
обаче стимулират и дърводобива и особе-
но производството на дървени въглища. 
Казано по друг начин, още материали-
те от праисторическите епохи показват, 
че няма как да бъде развит където и да е 
било само един или няколко занаята, като 
структурирането на металургично про-
изводство винаги и навсякъде е имало и 
трябва да има комплексен характер. Ня-
кои изследователи (Радунчева 2003) при-
емат, че металургията е имала сезонен 
характер и през енеолитната епоха се е 
извършвала от нещо като работнически 
отряди, които били изпращани от сели-
щата във днешното Варненско езеро. Това 
твърдение има хипотетичен характер и 
именно комплексното изследване на на-
лични и новопридобити странджански 
материали ще го потвърди или отхвърли.

2. През всички епохи и периоди метал-
ната странджанска продукция е имала 
преобладаващо експортен характер, а из-
носът е бил насочван към големи потре-
бителски центрове. Слабата развитост на 
местния пазар е нямало как да не обвързва 
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наличните производства с крайбрежните 
пристанищни селища и да не поражда 
необходимостта да се изгражда съответна 
пътна система до тях (срв. Аянов 1946, Вел-
ков 1963, Горов 1968, Бешевлиев 1969, Вене-
диков и др. 1976; Торбатов 2004; срв. Орачев 
2017). По правило възникването на край-
брежната селищната система в Стран-
джа е било продиктувано най-напред от 
разработката на рудните богатства, като 
скотовъдните селища я осейват едва след 
като тя става суровинен център на “Новия 
Рим” (Константинопол, дн. Истанбул) 
след 330 г. (Орачев 2018а; Orachev 2018).

3. Своя разцвет през следващите хи-
лядолетия странджанската металургия 
бележи тогава, когато е била добре зако-
нодателно регламентирана, целево стиму-
лирана и ресурсно осигурена (Геров 1965). 
Тъкмо такива са били ситуациите не само 
в римската и ромейската, но и в османска-
та империя (Althammer 1968). Те се характе-
ризират със законодателства, които регла-
ментират и привилегироват онези селища 
, в които се развиват металургични и мета-
лообработващи производства със съответ-
ните пазари и търговия, като османското 
(турското) всъщност е реципирано от ро-
мейското (византийското – Цветкова 1969).

4. Показателно е, че поставянето на съ-
ответните занаяти и търговията в евро-
пейски законодателни рамки стартира 
през 1834 г. и може да се приеме, че хо-
дът на съответните процеси в следващите 
десетилетия се съпътства от сравнително 
добро регламентиране (срв. Kiel 1990). То 
скоро води и до феноменалното и твърде 
показателно изграждане на най-голямата 
в българската история занаятчийско-тър-
говска „колония“ със значим металообра-
ботващ дял, която се структурира в Цари-
град. Тя е наброявала към средата на XIX 
век 35 000 души (Ников  1929) ви законо-
мерно използва и станалите традицион-
ни странджански ресурси.

5. Системният анализ на наличните 
данни откроява, че в онези периоди, ко-
гато Странджа става гранична област, 
металургичното производство запада и 
стопанството започва да се натурализира. 

Това се дължи и на неговата експортна на-
соченост, като основният пазар след 330 г. 
винаги е бил Константинопол.

Някои свързани производства – и осо-
бено като това на дървените въглища, са 
били търсени и в Източното Средизем-
номорие (налице са и данни, че на юг те 
са достигали чак до Етиопия). Оттук на-
сетне степента на развитие на странджан-
ската металургия и свързаните с нея за-
наяти винаги е зависела от равнището на 
городелството, развитието на пътищата, 
устройството и законодателното регла-
ментиране на вноса и износа през приста-
нищната система, както и от добрата нор-
мативна и поднормативна законодателна 
рамка на начините, по които могат да се 
експлоатират рудните залежи, скалните и 
горските ресурси.

Методика на експеримента

Металографски анализ на
археологически метални находки 
При металографски анализ на уникал-

ни метални находки е невъзможно изгот-
вяне на шлифове, спазвайки принципи-
те и изискванията на конвенционалната 
металография, т.к. условията за запазва-
не на цялостта на изследвания обект са 
водещи и задължителни. От тази глед-
на  точка структурният анализ на такива 
ценни предмети изисква процедурите по 
подготовката на металографския шлиф 
(шлифоване, полиране и разяждане) да 
се извършват особенно внимателно и 
прицизно. 

Археологическите обекти по принцип 
изискват подробен и прецизно извършен 
макроанализ на качеството и елементите 
на повърхността им и на евентуално на-
личие на дефекти от протекли процеси 
на разрушаване  по тях. Много често този 
анализ се прави от самите археолози, а 
не от специалисти в областта на дефек-
тоскоппията, в резултат на което голяма 
част от информацията относно качества-
та на материала, механизмите на корозия 
и разрушаване, както и използваните ме-
тоди за изработка  остават неразкрити.

Фиг. 1 Bruker S1 Sorter“ – специализиран за определяне 
елементното съдържание на метални сплави.

Спектрален анализ
Данните за химическия (елементния) 

състав на метални находки са едни от 
най-важните първични характеристики. 
Най-често за тяхното получаване се из-
ползват методите на спектралния анализ. 
В определена степен прилагането на тези 
методи води до нараняване (образува-
не на видимо петно) на повърхността на 
изследвания предмет от дъговия разряд 
и използването им е проблематично за 
уникални предмети. Ренгеновата флуо-
рисцентна спектрометрия или (XRF) е 
безразру шителна техника използвана за 
определяне и измерване на концентраци-
ята на елементи, присъстващи в твърди, 
прахообразни и течни материали. Анали-
зите бяха направени с преносим спектро-
метър „Bruker S1 Sorter“ – специализиран 
за определяне елементното съдържание 
на метални сплави. Представлява пор-
тативен анализатор с рентгенова тръба. 
Захранване му е чрез две акумулаторни 
Li-ion батерии (фиг. 1).

Обекти на изследване

Разсипно злато
Бяха извършени обработки на проби 

от разсипно злато, които са събрани в 
Странджа (две) и Сакар (една) от Хрис-
то Терзиев (фиг. 2). Макар пробите да са 
малко, техните спектрални анализи поз-
волиха в сравнителен план да се установи, 
че някои предмети от „Варненския зла-
тен енеолитен некропол“ са направени от 
разсипно злато, което е събирано в Сакар 
и Странджа (Русев и др. 2010).

Странджански
отпадни метали и шлаки
Те бяха събрани на терена в периода 

2012 – 2014 г. и техните анализи имат из-
ключително значение при опитите да се 
установяват онези древни разработки, в 
които е добивана рудата за съответните 
предмети. Засега сме анализирали три 
находища на полиметални шлаки и от-
падни метали от районите на с. Резово (м. 
Сгуриите – виж Орачев 2017; Orachev 2018), 

1. Село Вършило (Странджа), 0,495 грама, проби на 
Христо Терзиев през 2004 г. Състав: Au - 97,5; Ag - 1,38; 
Zn - 0,51; Fe - 0,62; Au - 94,7; Ag - 2,39; Zn  -0,49; Fe - 0,46.

Фиг. 2 Състави на разсипно злато

2. Река Велека (Странджа), 0,18 грама, проби на Хрис-
то Терзиев през 2004 г. Състав: Au - 91,4; Ag - 10,3; 
Zn - 0,51; Fe - 1,03.

3. Село Младиново (Сакар), 0,06 грама, проби на Хрис-
то Терзиев. Състав: Au - 95,6; Ag - 3,36; Zn-0,46; Fe 
- 0,61; Au - 94,0; Ag - 4,96; Zn - 0,46; Fe - 0,61.
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гр. Малко Търново и с. Вършило (табл. 
3.1-3). Извадката е сравнително малка, но 
все пак спомага да се очертае поне хипоте-
тично произхода на намерените в аквато-
рията на Маслен нос медни слитъци, мо-
нетите на царете от последната тракийска 
династия, от музейната експозиция „Ис-
тория на котвата“ в гр. Ахтопол, както и 
на някои железни котви и други находки. 
Първостепенна задача на нашия екип е 
да попълва създадената база данни с нови 
проби от терена и музейните фондове.

Метални слитъци
Най-значими от представените за ме-

талографски анализи находки са медните 
слитъци от акваторията на Маслен нос, 
чиято условна датировка е II хил. пр. Хр. 
Най-напред експериментално бяха из-
следвани два медни слитъка с еднотипна 

дискообразна форма (Фиг. 2а) и 1 бр. дву-
стъпален цилиндричен слитък (Фиг. 2б).

По-късно бяха изследвани и още три ди-
сковидни слитъка (виж тук тбл. 2). Изме-
рена твърдост на слитъци 1, 2, 3, 4 и 5 е 45-
48-54-56 НВ.  Вероятната сплав е на мед и с 
0,5% арсен. Измерена твърдост на слитък 6 
е 75-80 НВ, а вероятната сплав е калено-оло-
вен-железен месинг. От слитъци 3, 4 и 6 бяха 
взети свидетели за металографски анализ в 
Технически Университет – Варна.

Слитъците в ОК „История на котвата“ 
са намерени в акваторията на Маслен нос 
и вероятно са част от товара на потънал 
кораб. По информация на местни водола-
зи, освен постъпилите в музейните фондо-
ве известни 17 слитъка, над 20 екземпляра 
са били намерени в подветрената аквато-
рия на Маслен (част от тях са предадени 
за вторични суровини, а част е продадена 
на колекционери). Археолозите датират 
тези слитъци в късната бронзова епоха, но 
е вероятна и тяхната по-ранна датировка.

Слитъците  са дискообразни, като една-
та им страна е плоска, а другата е сфе-
рична. Тази форма е получена още при 
леене на слитъците в открита форма със 
сферично дъно. Техният диаметър варира 
от 16,5 до 13.5 см, дебелината от 4 до 0.9 
см,  като всеки един от тях е с различно те-

Таблица 1. Спектрални анализи на шлаки, измерени със спектрометър „Bruker S1 Sorter“

Фиг. 3 Форми на металните слитъци от ОК „Исто-
рия на котвата“

Фиг. 4 Рентгенова дифрактограма и елементен със-
тав на слитък 3.

    Тaблица. 1.1 Анализ на отпадни метали, намерени в месността „Сгуриите” на 5 км. от с.Резово,

    събрана през есента на 2012 г.

    Тaблица. 1.2 Анализ на шлака, намерена в района на древния римски рудник („Бастет" – Б)

    под Голямо градище в района на град Малко Търново през зимата на 2015 г.  

    Тaблица. 1.3 Анализ на шлака, намерена в района на село Вършило (В) през лятото на 2014 г.

                  елемент %

шлака
Fe Cu Mn Zn Zr Ag Ni W

Шлака – В

изм.№
1-горе 97 0,91 2,09 - - - - -

2-среда 91,2 5,65 1,69 - - 1,51 - -

3-среда 89,4 6,78 2,44 0,28 0,35 - 0,35 -

4-доло 93,8 3,0 4,84 0,42 0,23 - - 0,18

средно 92.9 4,1 2,8 0,18 0,15 0,38 0,09 0,05

                  елемент %

шлаки
Cu Fe As Zn Ti V Mn Zr Pb Rh

Шлака – Б,

изм. №
1-горе 71,3 8,42 8,21 2,44 6,15 2,65 0,51 0,92 - -

2-среда 75,2 9,9 8,3 0,62 4,1 1,55 0,33 - - -

3-доло 82,9 5,36 5,89 - 3,76 1,13 0,35 0,17 0,23 0,24

средно 76,5 7,9 7,5 1,0 4,7 1,8 0,4 0,36 0,08 0,08

    елемент %

отпадни метали (От.м.)
Mn Fe Cu As Pb Zn Zr V Ti Ni Ag Rh

От.м. – 1

изм. №
1-горе 56,3 36,5 7,05 0,04 - - 0,08 - - - - -

2-среда 55,7 35,7 8,19 0,07 - 0,19 0,11 - - - - -

3-доло 50,8 37,6 11,2 0,14 - - 0,21 - - - - -

средно 54,3 36,6 8,81 0,08 - 0,06 0,13 - - - - -

От.м. – 2

изм. №
1-горе 37,0 61,5 1,44 - - - - - - - - -

2-среда 34,5 63,5 1,99 - - - - - - - - -

3-доло 38,2 57,9 3,53 - - - - - - 0,37 - -

средно 36,6 61 2,32 - - - - - - 0,12 - -

От.м. – 3

изм. №
1-горе 66,4 15,1 6,33 0,7 2,15 6,42 0,43 - 0,49 - 1,45 -

2-среда 69,8 9,78 15,8 - 1,52 2,05 0,2 0,33 - - - 0,4

3-доло 49,2 12,9 17,1 2,24 13,9 4,0 0,21 - 0,43 - - -

средно 61,8 12,6 13,1 1,0 5,9 4,2 0,28 0,11 0,14 - 0,48 0,13

От.м. – 4

изм. №
1-горе 73,8 23,3 2,9 - - - - - - - - -

2-среда 75,2 19,9 2,46 - 0,76 - 1,64 - - - - 0,26

3-доло 62,9 25,6 8,25 0,33 - 0,51 2,39 - - - - -

средно 70,6 22,9 4,5 0,11 0,25 0,17 1,34 - - - - 0,09

От.м. – 5

изм. №
1-горе 88,9 8,4 2,7 - - - - - - - - -

2-среда 77,5 15,6 6,76 - - - - 0,07 - - - -

3-доло 79,0 15,4 5,38 - - - - 0,06 - - - 0,15

средно 81,8 13,1 4,9 - - - - 0,04 - - - 0,05

От.м.  – 6

изм.№
1-горе 86,8 11,1 2,03 - - - - - - - - -

2-среда 84,9 11,5 3,39 - - - 0,16 0,06 - - - -

3-доло 78,3 9,85 11,6 - - - 0,15 0,1 - - - -

средно 83,3 10,8 5,7 - - - 0,1 0,05 - - - -

средно от.м. „Резово" 64,7 26,2 6,6 0,2 1,0 0,8 0,3 0,03 0,02 0,02 0,08 0,04
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                  елемент %

Cu слитъци
Cu As Ni Cr Pb Mn Sn Zn Fe Zr Ta Co

слитък -1

изм.   №

1-горе 98,7 0,56 0,3 0,4 - - - - - - - -
2-горе 98,6 0,65 0,28 0,4 - - - - - - - -
3-горе 99.1 0.61 0.28 - - - - - - - - -
ср.горе 98,8 0,61 0,29 0,27 - - - - - - - -
4-доло 98,5 0,31 - 0,41 0,8 - - - - - - -
5-доло 97,8 - - - 2,16 - - - - - - -
ср.доло 98,2 0,16 - 0.21 1,48 - - - - - - -
средно 98,5 0,39 0,15 0,24 0,74 - - - - - - -

слитък -2

изм.   №

1-горе 99,2 0,59 - - - 0,17 - - - - - -

2-горе 98,9 0,61 - 0,52 - - - - - - - -

3-горе 99.1 0,54 0,31 - - - - - - - - -

ср.горе 99,1 0,58 0,1 0,17 - 0,06 - - - - - -

4-доло 99,2 0,56 0,28 - - - - - - - - -

5-доло 99,3 0,55 - - - 0,16 - - - - - -

6-доло 98,2 0,48 0,31 - - - - - - - - -

ср.доло 98,9 0,53 0,2 - - 0,05 - - - - - -

средно 99,0 0,56 0,15 0,09 - 0,06 - - - - - -

слитък -3

изм.   №

1-горе 99,2 0,49 0,31 - - - - - - - - -
2-горе 99,4 0,47 - - - 0,12 - - - - - -
3-горе 100 - - - - - - - - - - -
4-горе 99,0 0,45 - - - - - 0,55 - - - -
5-горе 98,0 - 0,32 - - - - 0,56 - - - -
6-горе 98,6 0,75 - - - 0,14 - 0,51 - - - -
ср.горе 99,0 0,4 0,11 - - 0,04 - 0,27 - - - -
7-ръб 98,3 0,61 0,29 0,49 - - - - - 0,31 - -
8-ръб 99,0 0,55 - - - - - - - - - -

ср. ръб 98,7 0,58 0,15 0,25 - - - - - 0,16 - -
средно 98,9 0,49 0,13 0,13 - 0,02 - - - 0,08 - -

слитък -4

изм.   №

1-горе 99,3 0,75 - - - - - - - - - -
2-ръб 99,3 0,57 - - - 0,17 - - - - - -
3-доло 98,8 - 0,31 - - - - - - - 0,14 -
4-доло 98,6 0,63 0,3 - - - - 0,51 - - - -
5-доло 99,4 0,6 - - - - - - - - - -
ср.доло 98,9 0,41 0,21 - - - - 0,17 - - 0,05 -
средно 99,2 0,58 0,07 - - 0,06 - 0,06 - - 0,02 -

слитък -5

изм.   №

1-горе 96,6 0,45 0,32 - - - - - - - - -
2-горе 99,2 0,51 - - - - - - - - - -
3-горе 99,1 0,54 - - - - - - - 0,34 - -
ср.горе 99,3 0,5 0,11 - - - - - - 0,11 - -
4-доло 99,2 0,5 0,29 - - - - - - - - -
5-доло 99,6 0,41 - - - - - - - - - -
6-доло 100 - - - - - - - - - - -
ср.доло 99,6 0,31 0,1 - - - - - - - - -
средно 99,5 0,41 0,1 - - - - - - 0,05 - -

Cu слитъци - средно 99,0 0,5 0,12 0,1 0,1 0,05 - 0,01 - 0,01 0,01 -

слитък -6

Варвара

изм.№

1-горе 65,7 1,55 0,16 - 6,67 - 4,32 20,5 1,12 - - 0,02
2-горе 66,1 - 0,18 - 6,54 - 4,57 21,3 1,27 - - 0,06
3-горе 64,2 - 0,17 - 7,4 - 5,22 21,5 1,45 - - -
ср.горе 65,3 0,52 0,17 - 6,87 - 4,7 - 1,28 - - 0,03
4-доло 67,0 - - - 8,26 - 4,02 19,6 1,1 - - -
средно 66,2 0,26 0,09 - 7,57 - 4,4 20,4 1,2 - - 0,01

Таблица 2. Анализи на слитъците от ОК  „История 
на котвата“ в гр. Ахтопол

Фиг. 5 Микроструктура на Слитък 3

Фиг. 6 Микроструктура на Слитък 4

гло и е лят в  отделна „форма“. Съдържат 
около 99% Cu и се характеризират с при-
съствието на арсен и кислород около 0,6-
0,8%. Структурата е леярска (дендритна), 
получена в примитивни условия на леене 
в открити форми, следствие на което тя 

е нехомогенна (дендритна ликвация) и е 
богата на окиси и арсениди. Тази струк-
турна нееднородност изглежда е причина 
за разсейване и на микротвърдостта, и на 
твърдостта. Сплавта има понижена твър-
дост, силно пластична е и вероятно е била 
предназначена за изработване на изделия 
и чрез методите на пластичната деформа-

Фиг. 7 Микротвърдост HV0,05: слитък 4 (а,б), сли-
тък 3 (в) и слитък 6 (г)

ция (коване, валцоване, изтегляне). Нали-
чието на конкреции по някои от слитъци-
те показва, че те изглежда са изливани във 
формата директно от „тигела“, което пов-
дига интересен проблем около древната 

Фиг. 8 Рентгенова дифрактограма в Cr-Ka излъчване 
– слитък 3

Фиг. 9 Рентгенова дифрактограма в Cr-Ka излъчване 
– слитък 6
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технология, която е позволявала да се по-
стигне такава чистотата на медта (около 
99%) при нейната „плавка“ от „тигела“.

Двустъпалният цилиндричен слитък 
има дълж. 16.5 х 15 см и деб. 4 см. Наме-
рен е в акваторията на с. Варвара и също 
изглежда да е част от товара на потънал 
кораб – други три подобни слитъка са 
открити от експедиция „Космос, съхра-
няват се в НАИМ-София и са обявени 
от проф. Велизар Велков за „антични“. 
Ахтополският цилиндричен слитък е 
от богато легирана медна сплав с цинк, 
олово и калай. Количеството на медта в 
сплавта е около 66%. Нейната структура 
е изградена основно от равноосни крис-
тали на легирана мед с посочените еле-
менти, евтектични кристалити, разпо-
ложени по границите и самостоятелни 
окръглени кристали на олово и медни 
окиси. Сплавта с установения химически 
състав и структура е леярска, годна за из-
работване на изделия чрез леене.

Кизикен
от ОК „История на котвата“
Намерен е в крайбрежен разсип в се-

верния ахтополски залив (Орачев 2015). 
Спектралният анализ (тбл. 3) отговаря на 
твърдяното в литературата използване на 
естествено „бяло злато“ (електрон – виж 
Fritze 1912; срв. Зограф 1951; Герасимов 194)2, 
1965). Златната сплав е 14,6 карата (Au - 
60,93%). Вероятно е тази „хекта“ на малоа-
зийската апойкия Кизик да е едностранно 
е замърсена (на реверса), затова средното 
съдържание и каратността е по-коректно 

Фиг 4. Спектрален анализ на електронова монета на гр. Кизик от ОК „История на котвата“

елемент,%

обект
Au Ag Cu Fe Zn Co Pb

Хекте на 

град Кизик

 

Измерване 

№

аверс

1 61,0 33,3 4,67 0,73 0,25 - -

2 60,6 33,7 4,73 0,67 0,24 - -

3 61,2 33,3 4,68 0,58 0,25 - -

средно 60,93 33,43 4,69 0,66 0,25 - -

реверс

4 40,7 22,0 0,47 33,0 0,43 0,47 0,27

5 50,3 27,0 3,55 18,8 0,35 - -

средно 45,5 24,5 2,01 25,9 0,39 0,24 0,14

средно 53,22 28,97 3,35 13,28 0,32 0,12 0,07

Таблица 3. Спектрален анализ на електронова монета 
на гр. Кизик от ОК „История на котвата“, която е 
намерена седиментирала в северния ахтополски залив

Фиг. 5 Анализи на тракийски царски монети от фонда на ОК „История на котвата“

Сплав – оловен месинг. Маркери за произход - желязо и следи от титан. 

Сплав – оловен месинг, легиран с желязо. Вероятен руден произход – халкопирит

(полиметална медно-желязна сулфидна руда – CuFeS2).

Сплав – оловен месинг, легиран с желязо. Маркери за произход – кобалт

и следи от никел.

Сплав - безкалаен оловен бронз, легиран с цинк и желязо, отколкото месинг. 

рави впечатление необичайното и високо количество на олово в сплавта.

Сплав – оловен месинг, легиран с желязо. Маркери за произход- следи от кобалт и никел.

Възможен общ произход с „Реметалк ” (пор. № 3). Правят впечатление следите от калай, 

неоткривани в другите анализирани тракийски монети. Възможен перетоп.

Сплав – бронз, легиран с олово и желязо. Маркери за произход – следи от титан и кобалт.

Единствената бронзова монета на „Ройметалк ”. 

Сплав – оловен месинг, легиран с желязо. Възможен общ произход с „Ройметалк ”

(пор. № 3 и  № 10). Възможен перетоп, при който цинка „изгаря” в най-голяма степен.

елемент,%

обект
Cu Zn Pb Fe Ti Co Ni

„Ройметалкк”

монета, пор. № 1

аверс 64,6 12,9 14,9 7,2 0,18 - -

реверс 69,8 18,7 6,78 4,47 - 0,09 0,17

средно 67,2 15,8 10,84 5,84 0,09 0,05 0,09

 

елемент,%

обект
Cu Zn Pb Fe Ti Co Ni

„Ройметалк ”

монета, пор. № 3

аверс 76,2 6,51 13,7 3,49 - 0,09 -

реверс 74,8 8,85 13,2 2,25 - 0,08 0,15

средно 75,5 7,68 13,45 2,87 - 0,09 0,08

 

елемент,%

обект
Cu Zn Pb Fe Ti Co Ni

„Ройметалк”

монета, пор. № 2

аверс 69,1 4,63 24,0 2,21 - - -

реверс 63,9 3,94 22,6 1,36 - 0,17 -

средно 66,6 4,29 23,3 1,79 - 0,09 -

 

елемент,%

обект
Cu Zn Pb Fe Ti Co Ni Sn

„Ройметалк ”

монета, пор. № 10

аверс 79,6 9,11 9,62 1,48 - 0,06 - 0,10

реверс 88,1 5,51 4,90 1,11 - - 0,29 -

средно 83,8 7,31 7,26 1,30 - 0,03 0,15 0,05

 

елемент,%

обект
Cu Zn Pb Fe Ti Co Ni Sn

„Ройметалк ” ?

монета, инв. № 67

аверс 94,4 - 0,69 0,87 - 0,03 - 3,92

реверс 93,5 - 0,92 1,76 0,15 - - 3,62

средно 94,0 - 0,81 1,32 0,08 0,02 - 0,05

 

елемент,%

обект
Cu Zn Pb Fe Ti Co Ni

„Ройметалк” 

монета, инв. № 

М0029

аверс 82,3 4,55 9,62 3,41 - - -
реверс 85,4 4,47 9,05 0,96 - - -

средно 83,8 4,51 9,34 2,18 - - -

 

елемент,%

обект
Cu Zn Pb Fe Ti Co Ni

„Котис малък орел”

монета, пор. № 5

аверс 77,1 11,6 9,95 1,85 - - -

реверс 75,5 10,6 12,1 1,69 0,16 - -

средно 76,3 11,1 11,0 1,77 0,08 - -

 

Таблица 4. Анализи на тракийски царски монети от фонда на ОК „История на котвата“

да се определи по аверса, където има пов-
торяемост на измерванията. Находката е 
уникална за крайбрежието на юг от Маслен 
нос и определено говори за някакъв търгов-
ски обмен на значима стока през първата 
половина на V в. пр. Хр. (По непотвърдена 
информация от Ахтопол произхожда още 
един кизикен. попаднал в частна колекция). 

Монети на последната
тракийска царска династия
Предоставените за анализ тракийски 

царски монети са намерени в северния 
залив на град Ахтопол (Орачев 2015). Спек-
тралните им анализи (тбл. 4) са предва-
рителни, защото е необходимо е да се из-
следва и съдържанието на сяра в монетите. 
Този маркер може да докаже вероятния 
странджански произход на използвания 
метал, който е бил разнороден. Металният 
състав на анализираните осем монети за-
сега може да се определи като: една моне-
та от оловен месинг, пет от оловен месинг 
– легиран с желязо, една от бронз – леги-
ран с олово и желязо и една от безкалаен 
оловен бронз – легиран с цинк и желязо.

Ромейски монети
Бяха анализирани ромейски монети 

(виж за тях Hendy, M. 1985; срв. за монетар-
ниците Орачев 2018a), които са намерени в 
разсип в северния ахтополски залив (тбл. 
5). Резултатите са предварителни и поста-
вят началото на база данни за ромейските 
монети.

Железни котви
Ромейските железни котви са намере-

ни в Странджанската акватория Те бяха 
покрити с плътен пласт седименти и 
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Таблица 6. Неметални включвания в стоманите на 
котвите

Фиг. 7 Микроструктура на стоманите на котвите

Фиг. 6 Ромейски монети от фонда на ОК „Истоприя на котвата“

Сплав - безкалаен оловен бронз, легиран с желязо(с голяма ликвация?).

Маркери за произход- следи от кобалт и следи от никел.

Сплав-нисколегиран бронз с желязо и олово (с голяма ликвация?).

Сложнолегирана медно-сребърна сплав със злато, калай, олово и желязо.

Следи от титан и цинк.

Златна сплав - 23,5 карата (Au -97,85%).

елемент,%

обект
Cu Zn Pb Fe Ti Co Ni

„40 нумии ” 

монета, инв. № 39

аверс 92,9 - 5,72 0,77 - - 0,56

реверс 94,1 - 5,19 - - 0,02 -

средно 93,5 - 5,46 0,39 - 0,01 0,28

 

елемент,%

обект
Cu Zn Pb Fe Ti Co Ni Sn

„Анонимна ” 

монета, инв. № 46

аверс 98,6 - 0,64 0,41 - - - 0,30

реверс 98,0 - - 0,71 - - - 1,31

средно 98,3 - 0,32 0,56 - - - 0,81

 

елемент,%

обект
Cu Ag Fe Pb Au Zn Ti Sn

Скифата-Алесий І 

Комнин 1081-1118 

- ?

аверс 50,4 36,5 4,1 4,23 1,22 1,02 - 2,20
реверс 61,9 27,8 3,66 3,25 0,86 - 1,12 1,44

средно 56,2 32,2 3,9 3,7 1,04 0,51 0,56 1,82

 

елемент,%

обект
Au Ag Cu Zn

Юстин І - Тремис аверс 97,8 1,49 0,28 0,46
реверс 97,9 1,43 0,34 0,34

средно 97,85 1,46 0,31 0,4

Таблица 5. Спектрален анализ на ромейски монети от 
фонда на ОК „Истоприя на котвата“

класти, принадлежали най-вероятно на 
ромейски дромони и датират от IV - VIII 
и VIII – XV в. сл. Хр.

 Металографското разграничаване на 
находките от двуроги и четироги котви от 
Османската епоха (XV – XIX век) може да 

позволи определянето на технологиите, 
които са използвани в Цариградския ар-
сенал. Последният по правило използва 
странджански руди. Всички изследвани 
котви са от нисковъглеродна и нерафини-
рана спрямо някой химически елементи, 
като мед, олово и арсен стомана (тбл. 6, фиг. 
7). Структурата е феритна силно тексту-
рирана и субструктурирана от коването 
на котвите. Стоманите са окислени, както 
още от добива и обработката им, така и от 

Таблица 7. Спектрален състав на двете изследван оръ-
дия от ОК „История на котвата“

Фиг. 8 Фазова диаграма Fe-C

Фиг. 9 Неметални включвания в чугуна на Оръдие 1

повърхностна и вътрешна корозия, които 
са следствие и от многовековния им пре-
стой под вода. Следва да се има предвид, 
че технически чистото желязо е мек метал 
твърдоста на ферита е 80 – 100 HB. За да се 
повишат твърдоста и другите свойства на 
желязото, то трябва да се легира, да се об-
работи с пластична деформация, термич-
нo или химико-термичнo.

Оръдия
Изследваните оръдия са изработени чрез 

леене от нисколегиран с манган сив чугун 
(тбл. 7, фиг. 8). Структурата на графита е 
груба пластинчата, а на металната му осно-
ва перлит и междузърнести кристалити на 
фосфидна евтектика (фиг. 9). Количеството 
на тази евтектика варира от 8 до 15 %, което 

Таблици.  Анализи на археологически находки.

Измерванията са направен с рентгенов спектрален преносим анализатор Bruker S1 Sorter

Медна сплав – оловен бронз.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Технически чисто олово. Примесът от волфрам може да послужи като маркер за произход.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Зона на изрязване на свидетел за металографски анализ в Технически Университет-Варна

Измерена твърдост в зачистената зона на измерения спектрален анализ:(193,219,243,249,290)НВ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

      Зона на изрязване на свидетел за металографски анализ в Технически Университет-Варна

Измерена твърдост в зачистената зона на измерения спектрален анализ:(230,230,273,284,286)НВ

елемент,%

обект
Cu Pb Sn Ni Fe Se Co

Cu-стопилка от 

„самородна мед”

с.Светлина

Измерване №

1 91,6 5,41 2,26 0,31 0,29 0,02 -
2 93,6 4,64 1,75 - - - -
3 93,4 4,50 1,81 0,31 - - -
4 95,4 2,47 2,05 - - - 0,03

средно 93,5 4,26 1,97 0,16 0,07 0,01 0,01

елемент,%

обект
Pb W

Оловен щок с отвор и опора от 

януари 2015 – Ахтопол до фара

Измерване №

1-отстрани 98,5 1,5
2-отстрани 100 -
3-отстрани 98,6 1,43
средно 99,03 0,98
4-дъно 100 -
5-дъно 100 -
6-дъно 100 -
средно 100 -

средно 99,52 0,48

елемент,%

обект
Fe Mn Ni Cu Zn Pb

Руско корабно оръдие, северен залив в Ахтопол

Измерване №
1 98,1 1,24 0,21 0,04 0,02 0,41
2 98,4 1,28 - - - 0,32
3 98,4 1,27 - - - 0,36

средно 98,3 1,26 0,07 0,01 0,01 0,36

елемент,%

обект
Fe Mn V Zn Pb

Корабно оръдие Емине

Измерване №
1 98,8 1,17 - - -
2 98,3 1,31 - - 0,39
3 98,7 1,3 0,05 - -
4 98,4 1,34 - 0,11 -
5 98,7 1,34 - - -
6 97,9 1,31 - - -

средно 98,5 1,3 0,01 0,02 0,07

Таблици.  Анализи на археологически находки.

Измерванията са направен с рентгенов спектрален преносим анализатор Bruker S1 Sorter

Медна сплав – оловен бронз.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Технически чисто олово. Примесът от волфрам може да послужи като маркер за произход.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Зона на изрязване на свидетел за металографски анализ в Технически Университет-Варна

Измерена твърдост в зачистената зона на измерения спектрален анализ:(193,219,243,249,290)НВ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

      Зона на изрязване на свидетел за металографски анализ в Технически Университет-Варна

Измерена твърдост в зачистената зона на измерения спектрален анализ:(230,230,273,284,286)НВ

елемент,%

обект
Cu Pb Sn Ni Fe Se Co

Cu-стопилка от 

„самородна мед”

с.Светлина

Измерване №

1 91,6 5,41 2,26 0,31 0,29 0,02 -
2 93,6 4,64 1,75 - - - -
3 93,4 4,50 1,81 0,31 - - -
4 95,4 2,47 2,05 - - - 0,03

средно 93,5 4,26 1,97 0,16 0,07 0,01 0,01

елемент,%

обект
Pb W

Оловен щок с отвор и опора от 

януари 2015 – Ахтопол до фара

Измерване №

1-отстрани 98,5 1,5
2-отстрани 100 -
3-отстрани 98,6 1,43
средно 99,03 0,98
4-дъно 100 -
5-дъно 100 -
6-дъно 100 -
средно 100 -

средно 99,52 0,48

елемент,%

обект
Fe Mn Ni Cu Zn Pb

Руско корабно оръдие, северен залив в Ахтопол

Измерване №
1 98,1 1,24 0,21 0,04 0,02 0,41
2 98,4 1,28 - - - 0,32
3 98,4 1,27 - - - 0,36

средно 98,3 1,26 0,07 0,01 0,01 0,36

елемент,%

обект
Fe Mn V Zn Pb

Корабно оръдие Емине

Измерване №
1 98,8 1,17 - - -
2 98,3 1,31 - - 0,39
3 98,7 1,3 0,05 - -
4 98,4 1,34 - 0,11 -
5 98,7 1,34 - - -
6 97,9 1,31 - - -

средно 98,5 1,3 0,01 0,02 0,07

свидетелствува за повишено съдържание на 
фосфор в сплавта и повишена крехкост.

Други находки
Отново експериментално бяха взети и 

проби от някои други метални предмети, 
намерени в странджанската акватория, с 
цел да се положи основата на база данни.
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Фиг. 10 Сравнение на микроструктурата на изследвани-
те оръдия при по-големи увеличения и микротвърдост
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„Казашката манерка“(?) е изработена от 
калаено-оловна сплав, близка по състав до 
съвремения припой (тбл. 8). Примесите 
могат да служат за маркери за произход.

Корабната камбана и нейния бойник 
са от бронз  (камбаната) и месинг (бойни-

кът). Камбана е изработена от високока-
лаен оловен бронз, легиран с цинк, арсен 
и желязо с твърдост : (136, 144, 150, 151, 
191) НВ. Бойникът на камбаната е от ка-
лаен месинг. При него арсенът, оловото и 
желязото са по скоро примеси (тбл. 9).

Гребният винт на потъналия в аквато-
рията на Резово е от сплав, която отговаря 
на стомана по американския стандарт 431 
SS, по руския стандарт – Х15Н2К2Д, а като 
търговска марка е най-близко до стомана 
тип „Солинген“ (тбл. 10). Тя е износо-, ко-
розо- и кавитационно-устойчива.

Изводи 
Металът за изработка на медните сли-

тъци, намерени до Маслен нос има Стран-
джански произход (Малкотърновско?), 
поради наличието на характерния при-
мес за първичното рудно тяло – арсен (по 
данни от много геоложки проучвания).

Полиметалният съставът на цилинд-
ричния слитък (слитък 6) прави малко ве-
роятна неговата антична датировка (както 
е обявено в публикацията за него).

За да се установи със сигурност про-
изхода на метала на медните слитъци и 
котвите, следва да се съберат проби от из-
вестните малкотърновски рудници, които 
със сигурност започват да функционират 
още от римската епоха – II – III в. сл. Хр.

Структурното съответствие и морфоло-
гията на металургичните примеси в сивия 
чугун на изследваните корабни оръдия, 
дава основание да се направи заключение-
то, че оръдията са изработвани от един 
производител в една леярна. 

Досегашните резултати са повече от 
насърчаващи и вече се постигна пред-
варителна договореност комплексните 
проучвания да продължат с анализи на 
всички метални находки на Обществена 
Колекция „История на котвата“ в град 
Ахтопол, както и на шлаки, стопилки и 
отпадни метали от известните металур-
гични източници в Източна Странджа с 
оглед съставянето на представителна из-
вадка на съответни  база данни.

елемент,%

обект
Cu Sn Zn As Pb Fe Ni Co

Корабна камбана 51,9 41,4 2,23 1,83 1,69 0,95 - -

Бойник 69,2 2,86 26,4 0,56 0,25 0,56 0,2 0,02

Корабната камбана и бойникът са изработени от различни сплави - Камбаната -бронз, бойникът 

-месинг. Корабната камбана е изработена от висококалаен оловен бронз, легиран с цинк, арсен и 

желязо. Има твърдост : (136, 144, 150, 151, 191) НВ

Бойникът на камбаната е от калаен месинг. При него арсенът, оловото и желязото са по скоро 

примеси.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

елемент,%

обект
Pb Sn Cu Fe Ir Zr Zn

Казашка манерка

Измерване №

1-крак 53,7 45,9 0,37 - - 0,06 -
2-крак 54 45,1 0,36 - 0,6 - -
3-крак 56,4 42,2 0,24 0,24 0,64 - 0,25
средно 54,7 44,4 0,32 0,08 0,4 0,02 0,08
4-стена 56,9 42,5 - - 0,63 - -
5-стена 56,4 42,6 0,25 0,16 0,58 - -
средно 56,65 42,55 0,125 0,08 0,6 - -

средно 55,7 43,5 0,23 0,08 0,5 0,01 0,04

Зона на изрязване на свидетел за металографски анализ в Технически Университет-Варна.

Манерката е изработена от калаено-оловна сплав, близка по състав до съвремения припой. 

Примесите може да послужат като маркери за произход.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

елемент,%

обект
Fe Cr Ni Co Cu

Гребен винт, измерване № 1 81 15 1,2 1,92 0,9

2 80,1 15,3 1,41 1,69 1,42

3 79,5 15,6 1,5 1,96 1,41

средно 80,2 15,3 1,4 1,84 1,24

Сплавта отговаря на стомана по американския стандарт 431 SS, по руския стандарт - Х15Н2К2Д, а 

като търговска марка е най-близко до стомана тип "Солинген". Износо-, корозо- и кавитационно-

устойчива.

Таблица 8. Спектрален състав на манерка
елемент,%

обект
Cu Sn Zn As Pb Fe Ni Co

Корабна камбана 51,9 41,4 2,23 1,83 1,69 0,95 - -

Бойник 69,2 2,86 26,4 0,56 0,25 0,56 0,2 0,02

Корабната камбана и бойникът са изработени от различни сплави - Камбаната -бронз, бойникът 

-месинг. Корабната камбана е изработена от висококалаен оловен бронз, легиран с цинк, арсен и 

желязо. Има твърдост : (136, 144, 150, 151, 191) НВ

Бойникът на камбаната е от калаен месинг. При него арсенът, оловото и желязото са по скоро 

примеси.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

елемент,%

обект
Pb Sn Cu Fe Ir Zr Zn

Казашка манерка

Измерване №

1-крак 53,7 45,9 0,37 - - 0,06 -
2-крак 54 45,1 0,36 - 0,6 - -
3-крак 56,4 42,2 0,24 0,24 0,64 - 0,25
средно 54,7 44,4 0,32 0,08 0,4 0,02 0,08
4-стена 56,9 42,5 - - 0,63 - -
5-стена 56,4 42,6 0,25 0,16 0,58 - -
средно 56,65 42,55 0,125 0,08 0,6 - -

средно 55,7 43,5 0,23 0,08 0,5 0,01 0,04

Зона на изрязване на свидетел за металографски анализ в Технически Университет-Варна.

Манерката е изработена от калаено-оловна сплав, близка по състав до съвремения припой. 

Примесите може да послужат като маркери за произход.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

елемент,%

обект
Fe Cr Ni Co Cu

Гребен винт, измерване № 1 81 15 1,2 1,92 0,9

2 80,1 15,3 1,41 1,69 1,42

3 79,5 15,6 1,5 1,96 1,41

средно 80,2 15,3 1,4 1,84 1,24

Сплавта отговаря на стомана по американския стандарт 431 SS, по руския стандарт - Х15Н2К2Д, а 

като търговска марка е най-близко до стомана тип "Солинген". Износо-, корозо- и кавитационно-

устойчива.

Таблица 9. Спектрален състав на корабна камбана

елемент,%

обект
Cu Sn Zn As Pb Fe Ni Co

Корабна камбана 51,9 41,4 2,23 1,83 1,69 0,95 - -

Бойник 69,2 2,86 26,4 0,56 0,25 0,56 0,2 0,02

Корабната камбана и бойникът са изработени от различни сплави - Камбаната -бронз, бойникът 

-месинг. Корабната камбана е изработена от висококалаен оловен бронз, легиран с цинк, арсен и 

желязо. Има твърдост : (136, 144, 150, 151, 191) НВ

Бойникът на камбаната е от калаен месинг. При него арсенът, оловото и желязото са по скоро 

примеси.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

елемент,%

обект
Pb Sn Cu Fe Ir Zr Zn

Казашка манерка

Измерване №

1-крак 53,7 45,9 0,37 - - 0,06 -
2-крак 54 45,1 0,36 - 0,6 - -
3-крак 56,4 42,2 0,24 0,24 0,64 - 0,25
средно 54,7 44,4 0,32 0,08 0,4 0,02 0,08
4-стена 56,9 42,5 - - 0,63 - -
5-стена 56,4 42,6 0,25 0,16 0,58 - -
средно 56,65 42,55 0,125 0,08 0,6 - -

средно 55,7 43,5 0,23 0,08 0,5 0,01 0,04

Зона на изрязване на свидетел за металографски анализ в Технически Университет-Варна.

Манерката е изработена от калаено-оловна сплав, близка по състав до съвремения припой. 

Примесите може да послужат като маркери за произход.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

елемент,%

обект
Fe Cr Ni Co Cu

Гребен винт, измерване № 1 81 15 1,2 1,92 0,9

2 80,1 15,3 1,41 1,69 1,42

3 79,5 15,6 1,5 1,96 1,41

средно 80,2 15,3 1,4 1,84 1,24

Сплавта отговаря на стомана по американския стандарт 431 SS, по руския стандарт - Х15Н2К2Д, а 

като търговска марка е най-близко до стомана тип "Солинген". Износо-, корозо- и кавитационно-

устойчива.

Таблица 10. Спектрален състав на гребен винт
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Summary

Key words:  structure, exhibits, anchor, properties, technology

Two pieces of copper ingots with uniform 
disk-like shape, a number of two-stage cylin-
drical ingot, ship anchors from the fourth to 
the nineteenth century and ship guns were 
studied. Disc-shaped copper plates contain-
ing about 99% Cu and with characteristic 
presence of arsenic and oxygen around 0.6-
0.8%. The structure is casting (dendritic) ob-
tained in primitive conditions of casting in 
open forms, due to which it is inhomogene-
ous (dendritic likvatsiya) rich in oxides and 
arsenide. This structural heterogeneity is a 
distraction of microhardness and hardness. 
The alloy has a lower hardness, strong plas-
tic, designed for the manufacture of prod-
ucts by plastic deformation (forging, rolling, 
drawing). All tested anchors are low carbon 
and crude to some chemical elements such 
as copper, lead and arsenic steel. Ferritic 
structure is strongly textured and substruk-
turirana of forging anchors. To ascertain the 

origin of the metal should be collected sam-
ples of known Malko mines that surely begin 
to function from the Roman era. Surveyed 
guns are made by casting from low-alloy 
manganese gray cast iron. The structure of 
graphite coarse blade and the metal base of 
perlite and mezhduzarnesti grains of phos-
phide eutectic. The amount of this eutectic 
ranges from 8 to 15%, which testifies to the 
high content of phosphorus in the alloy, and 
increased brittleness.

An attempt to characterize the alloys used 
and the possible sources of raw material was 
made. 

Current results are more than encourag-
ing and have already reached a preliminary 
agreement to continue the comprehensive 
study with analyzes of all metal artifacts  
"History of the anchor," and famous metal-
lurgical slags in Eastern Strandzha with a 
view to compiling a representative database.
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1. Морско геофизично проучване в 
акваторията на гр. Ахтопол - 2013 г.

През септември-октомври 2013 г. Цен-
търът за подводна Археология в гр. Со-
зопол проведе мащабно по рода си мор-
ско геофизично проучване. Неговата цел 
беше да се придобият детайлни данни в 
акваториите на Приморско - Китен - Оаз-
ис, Ахтопол, Синеморец и залива Силис-
тар (обр. 1). Проучването се базираше на 
метода батиметрия, която беше изпъл-
нена с едно-лъчев ехолот и сканиране на 
морското дъно със странично сканиращ 
сонар. Целта на проучването предпостави 
изпълнението на следните задачи:

- да се инсталира и да се тества опера-
тивната готовност новополучено оборуд-
ване на Центъра за Подводна Археология, 
както се експериментират избрани мето-
ди за работа в режим събиране на данни;

- да се проучат предварително набеля-

Геофизични проучвания в района на Ахтопол
(акватория и терен - резултати, изводи и хипотези)

инж. Кирил Велковски
Geo-physical studies in the region of Ahtopol

(Results, conclusions, hypotheses)
Eng. Kiril Velkovski

Ключови думи: Ахтопол, геофизични проувания, археологически обекти,
палеогеографскии наблюдения

зани площи с цел събиране на детайлни 
данни, както и да се допълват пропуски 
в площи, за които има налични данни от 
предходни проучвания;

- да се придобият значително по-де-
тайлни данни и да се изготви пълен образ 
на морското дъно за проучваните площи;

- да се проверят и да се бележат под-
водни цели с археоложки потенциал;

- да се събере база данни с обективна ин-
формация за релефа и геологията на проуч-
ваните площи.

Проучването бе изпълнено от екип 
инж. Кирил Велковски, д-р Атанас  Ора-
чев, Веселин Драганов, Драгомир Гърбов, 
Найден Прахов, Петър Петров и Христина 
Ангелова. Бяха използвани два плавателни 
съда с възможност за безопасно излизане в 
плитки води с дълбочина до 1.5 метра с ог-
лед максимално доближаване до брегова-
та линия (обр. 2). В дълбочина проучваните 
акватории бяха покрити до 30 метровата 
изобата. Първоначално планираните пло-
щи бяха проучени както следва:

- Китенски залив от южната страна на 
гр. Приморско до залива Оазис с навлиза-
не в морето до 2.5 - 3 километра от брего-
вата линия.

- гр. Ахтопол, северен залив до устието 
Папийско дере;

- южна част до Синеморец в рамките 
на 4 прехода успоредни ивици с обща 
ширина 350 - 400 метра проследяващи 
морското дъно в дълбочини 10 - 25 метра;

- Синеморец, южна страна до залива 
„Листи“’;

- Залив Силистар.
Общо покритата площ с детайлни со-

нарни снимки и батиметрия възлиза на 

27 кв. км. при направени 150 измервател-
ни профила със средно отстояние от 80 
метра между профилите и обща дължи-
на около 260 линейни километра

За целите на проучването беше използ-
вана следната апаратура (обр. 3):

– Батиметричните записи  са изпълне-
ни по профили с BBT-Flamingo едно-лъ-
чев ехолот, производство България, със 
собствен диференциален DGPS;

– Странично сканиране е изпълнено 
със странично сканиращ сонар StarFish 
450H, корпусен монтаж и координиран 
от DGPS система. Възможностите на со-
нара позволяват детайлен обзор в лява/
дясна половина до 100 метра без „мъртва“ 
зона по надира и дълбочина на проучване 
до 120 метра. Използвана честота 450 kHz 
която осигури свръх детайлна картина на 
получавания образ с точност под 10 см в 
надира;

– Координирането на сонара както и на-
вигацията на плавателните съдове бе обез-
печена от диференциален DGSP - Trimble с 
точност под 30 см. в морски условия;

– В качество на работна станция за съ-
биране на данни, както и навигационна 
станция за координиране на плавателни-
те съдове и воденето им по предварител-
но зададени строго определени профили, 
бе използван преносим компютър - лап-
топ Toshiba.

Изпълнението на поставените задачи 
след тестване на апаратурата бе направе-
но по следната методика:

– Измерванията в районна на набеляза-
ните площи се водеха по строго планира-

ни проучвателни линии/профили ориен-
тирани изток-запад или обратно;

– В някой случай по целесъобразност 
бяха използвани проучвателни линии, 
ориентирани север-юг или обратно;

– Средното отстояние между профили-
те е 80 метра, което гарантира приблизи-
телно 60%-80% препокриване на придо-
биваната от странично сканиращия сонар 
информация;

– При преходите от площ до площ се 
водеше пълен запис, като самите преходи 
са осъществени успоредно на брега и се 
следеше при всеки преход да има 80-100 
метра отместване на пътя на плавателния 
съд спрямо предишни преминавания;

При излизане в особено плитки места 
плавателните съдове са водени по целесъ-
образност при спазване на принципа да 
има пълно покритие на получаваните со-
нарни данни.

Резултатите от получените данни са об-
работени във вид на батиметрични карти, 
цифрови терени модели и карти - „мозай-
ки“ за получените резултати от сканиране-
то със сонар.

Сонограмите от странично сканиращия 
сонар са детайлно прегледани и са набеля-
зани множество цели, които биха предста-
влявали потенциален археологически инте-
рес. Целите са разделено по категории:

– вероятно потънали плавателни съдове;
– единични или групови обекти и на-

ходки;
– специфични форми с потенциал за 

потънали структури или съоръжения.
Отделно е придобита информация за 

характера на дъното за различните пло-
щи като потенциално са изведени 3 ка-

Карта на проучвания район

Схема на използваната апаратура

Ахтопол - северен залив,
карта на дълбочините с теренен модел
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тегории: скалисто дъно, пясъчно дъно, 
тини.

Цялата събрана информация към мо-
мента е организирана под формата на 
опростена ГИС с възможност директно да 
бъде употребявана с всички популярни 
ГИС системи в това число и Google Earth.

Особен интерес за района на гр. Ахтопол 
представлява северният залив, тъй като от 
направените батиметрични теренни мо-
дели отчетливо се маркира наличието на 
плитчина във формата на остров със средна 
дълбочина 5 метра като върхът се издига до 
под 2 метра. Мястото е известно на местни-
те рибари като плитчина в залива „Зигри-
те” (Орачев 2015) и те особено внимателно 
преминават в района само при тихо време. 
Често по време на бурно вълнение скалата 
може лесно да бъде разпозната по издига-
нето и разпенването на вълните, а при осо-
бено бурно време и самата скала може да 
бъде видяна при отлив в базата на вълните. 
Става въпрос са силно абразирали остатъ-
ци от потънал остров, а наличието на това 
подводно скално формирование отговаря 
на наличните данни за негативния характер 
на съвременните вертикални колебателни 
движения в района и на основните етапи на 
черноморската трансгресия (с характер на 
ингресия) през холоцена (Орачев 1990, 2002, 
Orachev 2013; срв. Preisinger et all 2001).

В серия от последователни карти е 
представено хипотетично развитието на 
бреговата линия за периоди, в който мор-
ското равнище е било с 10, 7.5 и 5 метра по 
ниско от съвременното. С червени линии 
са изчертани колебателните 5-та, 7-ма, 10-
та и 15-та изобати.

Зоните между острова и скалата „Гла-
ру петре“ (Гларуската скала), както и на 
запад в посока устието на Папийско дере, 
най-вероятно са представлявали сравни-
телно добре затворени заливи. Сонарни-
те снимки очертават райони с добре изра-
зени пясъчни наноси, който вероятно са 
отложени в по-късен етап от развитието 
на тукашния шелф. Окончателната кар-
тина следва да се уточни след допълни-
телно геофизично изследване с подводен 
профилограф.

Забелязва се също така и оформянето 
на контура на сегашния залив, където в 
центъра на залива теренът определено и 
бил разположен вече отделно от хипоте-
тичния остров. Пред устието на Папийско 
дере се забелязва контурите на предпола-
гаем меандър на юг от сегашното място 
на вливане.

Устието на дерето, което се влива в залива 
Зигрите, също е меандрирало в северна по-
сока, след което се е вливало в едновремеш-
ния залив в източно направление.

При ниво на морето 5 метра под сегаш-
ното въпросния хипотетичен остров е на-
пълно изолиран, а бреговата линия се оф-
ормя близко до актуалното и състояние.

Вероятно дълго време след този стадии 
остатъците от острова са стърчали като 
скали всявайки смут в мореплавателите в 
района, както и най-вероятно са привлича-
ли множество търсачи на силни усещания 
и хора с интерес към чудния подводен свят.

Дали на острова и в по-ранни времена 

възвишението е имало някакви структури 
и градежи, от направените сонограмни 
снимки трудно може да бъде установено. 
Но следвайки разположението на остро-
ва и логиката имайки предвид относи-
телно голямата му площ и височина над 
морското равнище, напълно е възможно 
допускането в определени периоди да е 
бил използван в това число и с налични 
градежи по него.

Тази хипотеза трудно ще може да се 
докаже предвид факта, че при потъване-
то му каквото и да е било разположено 
на него е било подложено на безпощад-
ния прибой, практически на открито, и 
едва ли има нещо макар и малко запа-
зено предвид, че най-вероятно когато е 
бил в по-висока степен над вода е имал и 
съответната почвена обвивка върху себе 
си, която отдавна е измита. А градежите 
са били фундирани в самата почва. Т. е. 
голата скала сега позната като риф ня-
кога вероятно е била полуостров и след 
това остров, на едно много удобно стра-
тегическо място както за наблюдение, 
ориентир и комуникация, така е офор-
мяла и два много приятни и тихи зали-
ва със заслони за акостиране на кораби. 
Нищо чудно най-ранните пристанища 
на гр. Ахтопол да са били именно в се-
верния залив на север до хипотетичния 
остров.

Ако се приеме за приложима скала-
та за движение на морското равнище на 
Черно Море (Fairbanks 1989) използвана 
от екипа на Preisinger в изследването 
Geomorphologic development of the bay of 
Sozopol, Bulgaria Black Sea during the last 
7500 Years (Preisinger et all 2001), то следва 
да се предположи, че въпросното разви-
тие на залива обхваща период поне 6500 
до 7000 години назад във времето, т. е. в 
праисторическите времена около 5000 
BC, до сега. 

Според други анализи, които отчитат и 
характера на съвременните вертикални дви-
жения в района, странджанската брегова 
линия е вървяла около 9-10 метровата изо-
бата докъм средата на I хил. пр. Хр (Орачев 

гр. Ахтопол – северен залив,
„мозайка“ от странично сканиращ сонар.

Теренен модел –
15 м от съвременното морско равнище.

Теренен модел  –
10 м от съвременното морско равнище

Теренен модел  –
7 м от съвременното морско равнище

Теренен модел  –
5 м от съвременното морско равнище
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1990, Орачев 2013), т. е. островът е могло да 
бъде залят от покачващите се черноморски 
води през и след V в. пр. Хр.

Тъкмо въз основа на събраните от екс-
педицията палеогеографски данни, те-
първа ще стане възможно да се установи 
хода на ахтополската бреговата  ивица. 

Друг интерес възбужда пристанището 
на гр. Ахтопол къде макар и с не пълно 
покритие от сонарни снимки за по-голя-
ма част от залива има добити странично 
сканиращи сонограмни образи.

Особено любопитство възбуждат рифът 
пред пристанището от където има намере-
ни серия артефакти, и едно каменно обра-

зувание в западния край на пристанището, 
където отчетливо в серия от сонограми се 
наблюдават различни линейно ориентира-
ни каменни разсипи и подредби.

Последните са от особен интерес тъй като 
предвид развитието на брега във времето и 
в частност залива по данни от батиметрия-
та, тези струпвания със своя изразен лине-
ен характер и линейна корелативност биха 
могли да бъдат считани като потенциални 
останки от структури - стени или градежи. 
С пунктирана линия в жълто на следваща-
та фигура е очертана интерпретация на 5-та 
изобата, която очертава старото легло на ре-
ката от Лисово Дере и потенциално показва 
до къде евентуално се е простирал терена от 
северната и южната страна на залива. Дан-
ни, че вероятно има силна ерозия на зали-
ва и практическа загуба на терен в столетия 
след нулевата година бяха намерени през 
2016 година с провеждането на мащабни 
геофизични проучвания на територията на 
гр. Ахтопол. 

По времето когато залива е бил над 
морското равнище в миналото и най-ве-
роятно е представлявал тераса над ме-
андър на реката от Лисово Дере напъл-
но реална е възможността в района да е 
имало съпътстващи структури, било то 
обслужващи града или малко пристани-
ще в устието на реката. 

В следващите страници са представени 
сонарни снимки в уголемен формат на по-
тенциално интересните участъци с отчет-
ливо видими линейни подредби на мате-
риала на дъното - най-вероятно каменни 
струпвания. Снимките са извадени от ори-
гиналните сонограми придобити по време 
на проведената експедиция 2013 г.

Това твърдение може да бъде сравни-
телно лесно потвърдено с подводен оглед 
на място, след което бихме могли да има-
ме по-голяма пълна яснота за развитието 
на залива и сигурност в тезата че евенту-
ално са останки от разрушени структури.

Към момента не можем нито да опре-
делим от кога евентуално биха били, или 
какво точно са, освен да ги категоризира-
ме като места с висок потенциален архео-
логически интерес.

Ахтопол – южен залив
странично сканиращi синограмi

Ахтопол – южен залив
Зона 1 сонограми

Ахтопо – южен залив. Теренен модел –
10 м от съвременното морско равнище

Ахтопол – южен залив
Зона 2 сонограми
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Теренни геофизично проучване
през 2015/2016  г.

В продължение на проведените в близ-
кото минало морски археологически про-
учвания екип от геофизици К. Велковски 
и Х. Цанков заедно с археолози от екипа 
на д-р А. Аладжов и д-р А. Орачев като 
представител на сдружение „Черномор-
ска Странджа“ проведоха серия терен-
ни детайлни геофизични проучвани на 
различни участъци на територията на 
гр. Ахтопол. Поставените цели са основно 
проверка и разкриване на потенциални ар-
хеологически структури, както и детайлно 
заснемане и изясняване на стратиграфията 
им до колкото е възможно.

Обследваните площи са подбрани по 
предварителни информации от минали 
провеждани проучвания и наблюдения, 
както и места с очаквано наличие на ар-
хеологически структури и интерес.

Общо за изминалия период 2015 - 2016 
г. бяха проучени детайлно 9 площи както 
следва:

– Градинка южно от Старото гръцко 
училище - 8000 кв.м.

– Района на „Нос Ахтопол“ - 3236 кв. м.
– Участък от улици в района на ул. 

„Крайморска“ - 700 кв. м.
– Градинка със старат камбанария - 

2550 кв. м.
– Района на „Св. Яни“ - 2480 кв. м.
– Района на уч. „Лардиго“ - 1400 кв. м.
– Орто-фото заснемане район Лардиго 

срещу скалите „Гларо Петре“ - 423000 кв. м.
Общо измерените площи възлизат над 

20000 кв.м. /20 декара площ/ с детайлност 
1х1 метър, като 423 декара допълнително 
са заснети с дрон на орто-фото план с ви-
сока и свръх висока детайлност. За целите 
на проучването основно бяха използвани 
следните геофизични методи за проучване: 

– георадарно площно и по профили 
заснемане с дълбочина до 3-4 метра;

– геомагнитно и магнитен градиент 
площно заснемане.

Като съпътстващ метод беше използ-
вано ВЕС електро проучване в единични 
точки и по профили.

В допълнение беше направено и ор-
то-фото заснемане на северната част на 
града по протежение на плажа до рифа 
„Гларо Петре“ и дълбочина на покриване 
в терена около 400-500 метра на вътре.

След извършване на специализирана 
и комплексна обработка на получените 
данни, резултатите дадоха недвусмисле-
но основание да се приеме наличие на 
структри с археологическа стойност в 5 от 
избраните проучвателни площи а в оста-
налите 3 вероятност за наличие на такива 
но изискващи допълнително децентрали-
зиране. 

В две от площите още през 2015 и 2016 
бяха заложени археологически сондажи 
и беше доказано успешното засичане по 
геофизичен път на структури, а именно:

1. Парка южно от старото гръцко учи-
лище, където в началото на 2015 беше 
проведено мащабно геомагнитно заснема-
не на площ от 8000 кв.м. и от получените 
данни бяха регистрирани издържани ано-
малии очертаващи контури на структури, 
деструкции и запазени основи. 

Изпълнените през есента на 2015 година 
археоложки сондажни проверки разкриха 

и доказаха наличието на стари основи и зи-
дове съгласно получените геофизични дан-
ни и интерпретация.

2. Площ 1 - „Нос Ахтопол“, северно 
пред гръцкото училище към скалния нос, 
2016 г. по данни от проведено 2016 геора-
дарно мащабно детайлно проучване бяха 
разкрити остатъци от структури с различ-
ни размери и локализирани на различни 
места в територията на двора на гръцкото 
училище.

В серия сондажи основно съсредото-
чени северно от гръцкото училище бяха 
направени множество сондажи по полу-
чените от геофизиката места в който бяха 
открити както остатъци от структури, 
така и друг археологически материал.

Особено внимание заслужават получе-
ните резултати от района на нос „Свети 
Яни“. На обща площ от около 2500 ква-
дратни метра на територията на старата 
гранична застава бяха изпълнени детайл-
ни георадарни проучвания в 2 площи, 
пред сградата на заставата северно и зад 
заставата южно.  

По предварителни исторически и ар-
хеологически данни в проучваната тери-
тория се очаква да има значим археоло-
гически комплекс - манастир с църква. За 
целите на проучването особено внимание 

Орто-фото карта с нанесени проучени
площи с геофизични методи през 2015 - 2016 г.

Карта на гео-радарното поле с аномални зони, 
проследяващи контури на структури.

Карта на градиента на магнитното поле
 s нанесени структурни линии с линейна корелация
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бе обърнато на подготовката на проучва-
ните терени и детайлността на изработка.

От получените данни ясно се констати-
ра наличието на аномалии проследяващи 
следи от основите на вероятни структури 
и в двете проучени площи. Получените 
резултати недвусмислено показват веро-
ятността на територията на проучваните 
площи да е имало комплекси от структу-
ри с вероятен археологически интерес. 

Тъй като за целите на проучването бе 
използван георадарен метод, който при 
детайлно изпълнение по същество оси-
гурява обемна диференциална информа-
ция за проучваната площ с дълбочинност 
до 2.5 - 3 метра, екипа имаше възможност 
да построи тримерни обемни модели по 
получените данни и да работи в дълбочи-
на със слоеве, така че да бъде извлечена 
освен площна също така и стратиграфска 
информации. Това позволи получените 
данни да бъдат интерпретиране не само 
площно но и по вертикала като 3D образи 
със своята специфика и последователност 
на залягане в дълбочина. По същество 
тази възможност даде изключителна до-
пълнителна информация относно разби-
рането кои пластове какво сдържат и как 
залягат в пространството, до колко една 
или друга структура е запазена във време-
то по вертикала, както и колко пластове 
с културни останки се очакват и в каква 
подреденост.

Особен интерес предизвикаха получе-
ните данни от първия проучен участък се-
верно пред заставата на нос св.“Яни“. На 
дълбочина 1.5 - 1.7 м дълбочина отчетливо 

се разкриват серия от линейно корелирани 
аномалии, които отлично проследяват кон-
тур наподобяващ основи на базилика или 
църква.

 Характерното, което прави впечат-
ление в получените резултати е, че струк-
турата не е довършена. Южните части от 
структурата се проследяват много добре 
като контур, докато северните части ако 
бъдат апроксимирани симетрично на 
южните се оказва, че най-вероятно не са 
завършени опирайки в северния ръб на 
скалите към залива. Такова развитие на 
очертаващата се потенциална структура 
предполага, че части от нея са ерозирали 
с брега и са паднали в залива на Ахтопол. 
Т.е. при едно евентуално разкопаване и 
потвърждаване на геофизичните резул-
тати недвусмислено можем да твърдим, 
че за района сме имали относително 
силна и бърза ерозия на брега, като това 
вероятно се е случило в сравнително къс-
ните епохи. 

Този извод се потвърждава и от на-
личните към момента запазени основни 
структури от античния някога град. На 
практика има запазени 2 основни сте-
ни западна и условно североизточна но 
и двете стени завършват практически в 
„нищо“. Стената при гръцкото училище 
в югоизточна посока завършва с полу-за-
пазена кула, т.е. една доста голяма част от 
кулата липсва, като налага извода че оче-
видно е паднала в залива до нея. 

От другата страна на същата стена кула 
практически липсва въпреки, че е нело-
гично да няма, следователно най-вероят-
но е свлечена в северния залив.

Практически липсват издържани из-
държани части от стени по северния бряг 
и по източния и югоизточния скални бре-
гове на града, като се изключат няколко 
отделни фрагменти свлечени или по-ско-
ро изтъркаляни по склоновете на скалите 
намиращи се на нивото на водата в мо-
мента.

Всички тези факти логично налагат из-
вода, че най вероятно с напредването на 
покачването на морското ниво във висо-
чина ерозионните и абразивни процеси 

са били значително ускорени, като твърде 
вероятно е да са се развивали с най-голя-
ма сила през последните 2000 години.

Друга възможна трактовка която също 
може да бъде разглеждана като хипотеза е 
загубата на терен от полуострова на Ахто-
пол да е била свързана с катастрофалното 
земетресение регистрирано и описано в 
миналото. Тази възможност предполага 
и много бърза, почти мигновена и ката-
строфална загуба на части от терена на 
града отнасяйки със себе си структури, 
хора и всичко което е било на тези терени.

Обръщайки се към първата част на 
статията, направения извод се корели-
ра много добре с описаните процеси на 
база проведените морски геофизични 
проучвания. 

Основни изводи:
На база получените до сега резултати 

екипът има желание и амбиции геофи-
зичните проучвания да продължaт (както 
на терен, така и под вода) с цел да се про-
учи по-пълно района. Нужни са не само 
подводни, или само теренни проучвания: 
единствено комплексните проучвания 
биха дали възможност за пълно разбира-
не на генезиса, тъй като брега и прилежа-
щите акватории са генетично свързани в 
едно през призмата на времето.

Ползите от едни такива пълни проуч-
вания стават все по-видими  и разбираеми 
през последните години. Безспорно мо-
дерните методи дават възможност за бър-
зо, с много висока степ на достоверност 
и детайлно разбиране на развитието във 
времето на един или друг район, а това е 
основание за получаване на по-мащабно 
и всеобхватно познание за историята и ге-
незиса на района. Също така за да може 
да се изяснят и дискусионните палеогео-
графски проблеми около конкретния ход 
на бреговата ивица през последните се-
дем хилядолетия и съответното местопо-
ложението на предполаганото енеолитно 
селище, както и на античните и среднове-
ковните пристанищни стоянки, потънали 
кораби и други обекти.

Карта на амплитудното георадарно поле за дълбочина 
на проникване 1.5 оригинал (горе) и с нанесени линейни 
корелативни връзки между аномалиите (долу)
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the studied aquatories were covered up to 
the 30 meter isobathe. The obtained results 
from the data were processed in the form 
of bathymetric maps, digital terrain models 
and maps - mosaics for the results obtained 
from the sonar scanning. Sonograms from 
the side-scanning sonar were thoroughly re-
viewed and many goals were identified that 
would be potentially of archaeological in-
terest. The objectives were divided into cat-
egories: probably sunken vessels; single or 
group objects and finds; specific forms with 
potential for sunken structures or facilities.

Separately, information has been obtained 
about the nature of the bottom for the differ-
ent areas, where 3 categories were potentially 
derived: rocky bottom, sandy bottom, mud. 
All collected information is currently being 
organized in the form of a simple GIS with 
the ability to be directly used with all popu-
lar GIS systems including Google Earth.

In the course of the conducted underwater 
archaeological research, a team of geophysi-
cists: K. Velkovski and H. Tsankov (together 
with the archaeologist Dr. A. Aladzhov and 
Dr. At. Orachev - as a research consultant on 

In September - October 2013, the Center 
of Underwater Archeology in Sozopol held 
a large-scale geophysical study. Its purpose 
was to acquire details about the aquatories 
of Primorsko – Kiten – Oazis, Ahtopol,Sine-
morets and Silistar Bay.  The study was based 
on the bathymetry method, which was done 
with a single-beam echolocation and seabed 
scanning with side-scanning sonar. The pur-
pose of the survey was to perform the fol-
lowing tasks: 

- to install and test the operational read-
iness of newly acquired equipment of the 
Center of Underwater Archeology, experi-
menting with selected methods of operation 
in data collection mode;

- to investigate pre-designated areas for 
the purpose of collecting detailed data and 
to fill gaps in areas for which data from pre-
vious studies is available;

- to obtain significantly more detailed 
data and to produce a complete image of the 
seabed for the surveyed areas;

- to verify and mark underwater targets 
with archaeological potential;

- to gather a database of objective infor-
mation on the relief and geology of the stud-
ied areas.

The study was carried out by a team, com-
prising: Eng. K. Velkovski, Dr. At. Orachev, 
V. Draganov, Dr. Garbov, N. Prahov, P. Pet-
rov and Hr. Angelova. In terms of depth 

behalf of the Black-sea Strandzha Associa-
tion, which funded the studies) carried out 
a series of field detailed geophysical surveys 
on different parts of the territory of Ahtopol. 
Nine areas in total were studied in detail for 
the period 2015 - 2016, namely:

- The garden south of the Old Greek 
School - 8,000 sq. m.

- The area of Cape Ahtopol - 3236 sq.m.
- A section of streets in the area of Kray-

morska Str. - 700 sq.m.
- The garden with the old bell tower - 2550 

sq.m.
- The area of St. Yani - 2480 sq.m.
- The area around the school Lardigo - 

1400 sq.m.
- Ortho-photo shooting of the area Lardi-

go opposite the Glaro Petre rocks - 423000 
sq.m.

 The total measured area was more 
than 20000 sq.m. with density of details of 1 
x 1 m, where 423 decares were further photo-
graphed with a drone of ortho-photo plan of 
high and ultra-high detail. The results from 
the future archaeological studies on St. Yani 
peninsula would be particularly promising.

Geo-physical studies in the region of Ahtopol 
(Results, conclusions, hypotheses)

Eng. Kiril Velkovski
(Summary)

Key words:  Ahtopol, geophysical studies, archaeological sites, Strandzha shelf,
paleogeographic observations
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Увод
В статията са представени резултатите 

от тригодишните проучвания на Север-
ната порта на късноантичната и средно-
вековна крепост Ахтопол (Аладжов 2015: 
691-694; 2016: 401-404). Археологическите 
разкопки бяха подновени през 2014 г. по 
инициатива на кметство Ахтопол. Освен 
конвенционалните за археологията сред-
ства, при проучването на паметника бяха 
приложени и недеструктивни методи. С 
финансовата и организационна помощ 
на Сдружение „Черноморска Странджа” 

Северната порта на късноантичната 
и средновековна крепост Агатополис 

Андрей Аладжов, Станимир Стойчев

The north gate of the Late-Ancient and Medieval fortress Agathopoli 
Аndrey Аladzhov, Stanimir Stoychev

Ключови думи: Ахтопол, Археология, Античност, Средновековие, крепостно строителство

в два последователни сезона през 2015 и 
2016 г. бяха осъществени геофизични из-
мервания на цялата площ на античния 
град с акцент върху площта около Север-
ната порта в двора на Гръцкото училище, 
както и на територията на Свети Яни

Площта, предвидена за проучване, 
беше разделена на два сектора – южен и 
северен, обхващащи съответно простран-
ството на юг и на север от Гръцкото учи-
лище (обр. 1, 2). Пълни археологически 
разкопки се проведоха в южния сектор, 
на територията, на която е разположена 
крепостната стена с кулите и портата и 
сондажни проучвания в останалата част. В 

северния сектор се осъществиха сондажни 
проучвания. И в двата сектора сондажите 
имаха за цел корелация на геофизични-
те измервания и датировка на структур-
ните аномалии. Извън двора на Гръцко-
то училище, на юг от оградата му, беше 
направен чрез траншея дълъг разрез на 

културните пластове, отново с цел – пот-
върждаване на резултатите от недеструк-
тивното изследване. Върху цялата площ, 
предвидена за проучване, беше разбита 
план-квадратна мрежа с цифрено-букве-
на номерация и страна на квадратите – 5 
м. Всички открити структури и находки 
са заснети с геодезични инструменти и 
са ситуирани в пространството с трииз-

Обр. 1. Дворът на Гръцкото училище – аерофото

Обр. 2 План-квадратна мрежа на проучваната площ
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мерни координати. За основен репер е 
приета точка в квадрат Г/1 с кота 17,01 м 
надморска височина. Сградите, гробовете 
и негативните структури са номерирани 
според реда на откриването им.

История на проучванията
Проучванията на северното трасе на 

крепостната стена започват през 1990 г. 
от колектив, ръководен от П. Балабанов 
(Балабанов, Прешленов, Господинов, Тотешев 
1991: 79). В пространството между църк-
вата „Възнесение Господне” и сградата на 
”Гръцкото училище” са разкрити около 
10 метра от северната крепостна стена. 
Стената е с фронт на север, с дебелина 1,85 
м. От изток е регистрирана правоъгълна 
кула с дължина 5,95 м, запазена ширина 
4,50 м и дебелина на стените от 1,80 до 1,95 
м. Най-източната част на кулата е разру-
шена и пропаднала по стръмния скат към 
морето. Градежът на стените е от ломени 
камъни, споени с бял хоросан. Въпреки 
нарушената стратиграфия, като са взети 
под внимание характеристиката на граде-
жа и откритите там движими паметници, 
проучвателите са датирали стената в ши-
роките граници на ХІІ – ХІV век. По време 
на описваното археологическо изследва-
не, пред фронта на северната крепостна 
стена са регистрирани останки от улица 
и сграда, за които авторите предполагат, 
че са унищожени при пожара в Ахтопол 
през 1918 г. 

Изследването на описания сектор про-
дължава и през 1991 г. (Прешленов, Гос-
подинов, Балабанов 1992: 62). Отново не е 
достигната основата на крепостната сте-
на, но са разкрити градежи, застъпени от 
нея. Новооткритата стена е със запазена 
дължина 1,30 м и дебелина на стените 
0,50-0,60 м. Над нея е регистриран пласт, 
наситен с фрагменти антична и средно-
вековна керамика, както и с рушевини от 
възрожденската сграда, която се е нами-
рала северно от крепостната стена. Особе-
но важно е наблюдението, направено от 
проучвателите, че крепостната стена има 
бордюр от издадени каменни блокове, 
които маркират границата между суб- и 

суперструкцията, както и фактът, че в ос-
новата фугите на блоковете са измазани с 
хоросан, примесен със счукани керамич-
ни фрагменти, докато останалите лицеви 
блокове, както и пълнежът на стената, са 
споени с бял хоросан. През 1991 г. е реги-
стрирана още една стена, която отстои на 
17 м северозападно от разкритата през 
1990 г. кула. Новооткритата стена е пер-
пендикулярна на куртината и според ав-
торите е част от друга кула.

В 2011 г. по средновековната и антич-
на крепостна стена се прави проучване 
от екип, ръководен от Д. Гергова (Гергова 
2012: 179-180). Секторът е интерпретиран 
като част от античната крепостна стена. 
Като новоразкрита е обявена западната 
кула с квадратен план и дебелина на сте-
ните 1,80 м и вътрешни размери 4,20 х 4,20 
м (Гергова 2012: 179). 

През 2012 г. археологическите проучва-
нията в двора на Гръцкото училище са под-
новени под ръководството на Бони Петру-
нова. Разкопани са три квадрата на площ 
700 м2. Разкрита е част от некропол, от кой-
то са проучени 10 гроба. Те са на християн-
ско, православно население, като находки в 
гробовете не се откриват. Стратиграфско-
то им положение ги отнася към ХVІІ век и 
периода на Възраждането. В два сондажа е 
достигната материковата скала, като про-
филите показват, че мястото е многократно 
прекопавано и компрометирано от съвре-
менни строежи. Керамиката, която е с мал-

ка концентрация и силно фрагментирана, 
е преобладаващо от ХІV до ХХ век. Най-ин-
тересните находки от това проучване са две 
монети: една бронзова трахея на Андроник 
II Палеолог (1282-1325) със следи от горене и 
сребърна османска пара на султан Махмуд I 
(1730-1754), сечена в Константинопол в 1143 
г. по Хиджра (Петрунова, Василева, Аладжов 
2013: 430-432). 

Късноантична
и средновековна крепост Ахтопол
Територията на античната и среднове-

ковна крепост Агатополис съвпада с го-
ляма част от съвременния град Ахтопол, 
който е разположен на полуостров с ви-
сок, естествено защитен, стръмен бряг – 
стара морска тераса (Орачев 2015: 8). Кре-
постните стени ограждат площ от 38,7 
дка (обр. 3). 

Документирането на отделни фраг-
менти от крепостната стена е дало въз-
можност да се очертае едно укрепле-
ние с неправилна трапецовидна форма, 
ориентирано север-юг по дългата си ос. 
При шийката на полуострова крепостна-
та стена е с дължина 166 м. Издигната е 
върху ниска и достъпна откъм брега те-
раса с фронт на югозапад. Вероятно това 
е наложило в Средновековието тук да се 
изградят двойно по-дебели масивни кре-
постни стени, чийто останки и до днес 
са най-добре запазени на повърхността. 

С изключение на участъка при северна-
та порта, тук (по югозападната отбрани-
телна линия) е единственият фрагмент от 
крепостната стена, проучен чрез пълни 
археологически разкопки (обр. 4). Стена-
та е градена в opus implectum – двулицева 
зидария с хоросанова спойка и пълнеж от 
камъни залети с хоросан. Използвани са 
разноформатни камъни, като лицата са 
оформени от не особено прецизно одяла-
ни големи и средно големи каменни бло-
кове, а пълнежът е от малки до големи 
ломени камъни и валуни.

За строежа е използван само местен ка-
мък, тъй като, подходящи скални разкри-
тия има навсякъде. Субструкцията на сте-
ната е от средно големи дялани камъни с 
хоросанова спойка. Банкетът е по-широк 
от суперструкцията. От него са разкрити 
четири реда във височина. Долнището на 
основата е положено върху глина (въз-
можно е на места да стъпва директно вър-
ху скала, но засега такива участъци не са 
регистрирани). Основата и надзиждането 
не са на фуга, а са конструктивно свърза-
ни, което е доказателство, че за основа не 
е използвана по-ранна стена (тракийска 
или римска).

Погледнато в план се вижда, че стената е 
удебелявана отвън. Много ясно личи фуга-
та между двата градежа (обр. 5). Външната 
стена е зидана много по-небрежно, пора-
ди което двете лица се различават същест-
вено. Вътрешното е по-точно нивелирано 
и са използвани приблизително еднак-

Обр. 3 Трасе на късноантичната и средновековна крепост

Обр. 4. Югозападен сектор на крепостната стена
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ви камъни, а спойката е по-здрава и не е 
така обрушена, както е опадала от фугите 
на външното лице. Цокълът на външното 
лице е на по-високо ниво и се издава навън 
повече от този на вътрешното. Горнището 
на стената е нивелирано и замазано с хоро-
сан, очевидно е било преизползвано след 
разрушаването на стената като подово 
ниво. Възможно е, това замазване да е под-
равнителна фуга за вдигане на стената във 
височина, което е по-вероятно, тъй като за 
замазка е използван същия хоросан като 
за фугите, а именно – бял, примесен с на-
трошена керамика. Във височината на сте-
ната се открояват два строителни периода. 
Над основата, на височина около 1 м личи 
нивелирана повърхност с дребни камъче-
та и керамика. Под тази линия лицевият 
градеж е от по-дребни камъни, споени с 
по-качествен хоросан. Над линията камъ-
ните са разноформатни и хоросанът е опа-
дал от фугите. 

Като хронология (според късчетата кера-

мика в хоросана) долната част е от Късната 
античност, а горната е от Средновековието 
(най-вероятно ХІ – ХІІ век). Интересното е, 
че линията, която разделя двата строителни 
периода на стената, съвпада с горнището на 
глинестия пласт, в който е вкопана основа-
та. В северо-западния профил, над глина-
та, ясно личи ивица от хоросан, която точ-
но съвпада с издаването на субструкцията. 
Това е границата на изкопа за основата. В 
даден момент, когато е предприето преус-
тройство на стената, горната част на глинес-
тия пласт (съответно на изкопа за основи-
те) е запечатан с дебел 5-сантиметров слой 
хоросан и това е било отправното ниво за 
изграждането на стената при втория стро-
ителен период. Това се потвърждава и от 
проучването на Изкоп 1, където нивото на, 
явно, единствения запазен стратиграфски 
участък с керамика и монета от ХІ – ХІІ век, 
съвпада с разделителната линия в стената. 

Северната порта на крепостта
През трите археологически сезона – 

2014-2016, теренните проучвания се съсре-
доточиха в двора на Гръцкото училище, 

където се проведоха разкопки с основна 
цел – изясняване на античната и средно-
вековна фортификационна система.

На площ от 440 м2 се разкриха участък 
от крепостната стена с дължина 46 м, две 
външни и две вътрешни кули и, най-нео-
чаквано, проходът на една от портите на 
античния град (обр. 6). Наблюденията по 
време на разкопките и документирането 
на строежите, ни позволиха да възстано-
вим цялостния облик на архитектурния 
ансамбъл на Северната порта на антич-
ния и средновековен Ахтопол. 

поради което лесно се цепят, но трудно се 
поддават на дообработка. Те не се влияят и 
от ерозионната дейност, което е довело до 
добрата съхраненост на стените. В градежа 
на стените са използвани дървени талпи, 
поставяни хоризонтално във все още мо-
крия хоросан (обр. 8). Целта е била не само 
да се нивелират редовете, но и да се прида-
де пластичност на градежа.

Интересно е да се отбележи, че фунди-
рането на стените на крепостта е различ-

Техниката на градеж (opus implectum) е 
прецизна, с двулицева зидария от добре 
подравнени лица на каменни блокове, 
споени с бял хоросан и пълнеж от ломени 
камъни, залети с хоросан (обр. 7). Използ-
вани са разноформатни одялани каменни 
блокове и валуни. За строежа е употре-
бен само местен камък. Предпочитани, 
заради голямата якост, са горнокредните 
вулканични скали от лавовите потоци на 
Папийския и Ахотополския палеовулкан 
– базалти, дацити, трахити, туфи и туфи-
ти (Желев, Вълчев, Кършева, Съчков 2012: 21 и 
сл.). Скалите са от лави с висок вискозитет, 

Обр. 5 Югозападен сектор на крепостната стена – план

Обр. 6. Северната порта на крепостта

Обр. 7. Градеж на крепостната стена

Обр. 8. Легла на дървените талпи в градежа на стената
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но в различните участъци. Това се обусла-
вя от характеристиките на скалата, върху 
която са положени основите. Там, където 
скалата е дезинтегрирана в дълбочина 
(при кулите на портата), е прокопаван 
строителен изкоп до твърда скала и при 
полагането субструкцията е обилно зали-
вана с хоросан (обр. 9). Там, където скала-
та е непроменена от самата повърхност 
(в участъка между източната ъглова кула 
и източната привратна кула), за укрепва-
не на основите е използван пласт от сил-
но сбита и трамбована умишлено глина, 
която да компенсира липсата на дълбо-
чина при полагане на градежа (обр. 10). 
Пластът е с дебелина – 0,40 м и е напълно 
стерилен. Липсата на археологически ма-
териали в него е доказателство, че той е 
донесен някъде отвън специално за целта. 

Крепостната стена е с фронт на север, с 
дебелина 1,85 м. От изток е регистрирана 
правоъгълна кула с дължина 7,75 м, запа-
зена ширина 3,50 м и дебелина на стените 
от 1,80 до 1,95 м. Най-източната част на ку-
лата е разрушена и пропаднала по стръм-
ния скат към морето. Това е североизточ-
ната ъглова кула на крепостта. На 16,40 м 
западно от ъгловата кула е разкрита втора 
кула с квадратна форма, с вътрешна страна 
на квадрата 3,90 м, външна – 7,80 м и с де-
белина на стените 1,80 м. На 3,60 м западно 
беше разкрита през 2014 г. трета кула със 
същите форма и размери. Тези две кули 
са фланкирали предпортното простран-
ство, което е широко 3,60 м и дълго 5,50 м. 
Проходът на самата порта е с дължина 2 м 
и първоначална широчина 2,80 м, стеснена 

през втория строителен период до 1,80 м. В 
хоросановата замазка на пода на портата от 
втория строителен период е оформен улей 
за изтичане на вода, разположен непосред-
ствено до западната стена (обр. 11). Върху въ-
трешната част на двете страници на портата 
са запазени осовите камъни с дупки за дву-
крила порта (обр. 12). 

Проучването на двете привратни кули 
позволи цялостното им документиране 
(обр. 13) и изясняване на конструкцията 
им. Установи се, че зидовете им са фунди-
рани директно върху скалата. Отвън имат 
цокъл, широк 0,40 м, който отделя суб- от 
суперструкцията (обр. 14). Входовете им 
(широки 1 м) са по средата на южните им 
стени (обр. 15). Северозападният ъгъл на 
западната кула е бил разрушен, след кое-
то кулата е преправена. Изграден е по-тъ-
нък зид, който прегражда северния фронт 
на кулата косо, съкращавайки простран-
ството на вътрешността, така че да не се 
налага преизграждането на нов североза-
паден ъгъл (обр. 16). Характеристиките на 
градежа на преправката – по-малки ло-
мени камъни, слабо споени с хоросан и с 
лицева замазка само отвътре, го датират в 
Късното средновековие.

Пред входното пространство се проучи 
настилка от каменни плочи – най-вероят-
но фрагмент от улица, водеща от северна-
та порта извън крепостта. От вътрешната 

Обр. 9 Стената, фундирана в дезинтегрираната скала

Обр. 12 Осов камък за двукрила врата

Обр. 10 Основи на стената, укрепени с трамбована 
глина

Обр. 11. Улей в хоросановата замазка на пода на
портата

Обр. 14 Цокъл на външното лице на западната кула

Обр. 15 Вход на западната кула

Обр. 13 Външните привратни кули на портата - план

Обр. 16 Късносредновековна преправка на западната
кула
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страна на куртината в един по-късен пе-
риод са долепени на фуга две вътрешни 
кули с дължина север-юг – 5,90 м и дебе-
лина на стените – 1,20 м (обр. 16, 17). Те 
са огледални на външните като разполо-
жение спрямо портата. Оста север-юг на 
външните и на вътрешните кули съвпа-
да напълно, докато оста изток-запад има 
леки разминавания. Тяхното изграждане 
е предприето в тежък момент за защит-
ниците на крепостта, защото личи, че са 
изградени набързо и не така прецизно, 
както останалите елементи на фортифи-
кацията. Хоросановата спойка е съвсем 
малко, за сметка на каловата, използвани 
са разноформатни и недобре обработе-
ни камъни. Редовете не са добре нивели-

Обр. 17 План на северната порта Обр. 18 Късноримска сграда (1) – план

Обр. 19 Късноримска сграда (1) – аерофото

рани. Въпреки това пропугнакулумът на 
северната порта е станал два пъти по дъ-
лъг – 13,60 м, и, съответно, много по-лесно 
отбраним. 

По-ранни градежи
Разкопките на късноантичната порта 

дадоха информация за градоустройство-
то от по-ранните периоди. От времето 
преди укрепяването на града е разкрита 
голяма сграда (сграда 1), която е разпо-
ложена точно под подовата хоросанова 
замазка на портата от първия строителен 
период на крепостта – началото на VІ век 
(обр. 18, 19). Възседната е от двете западни 
(външна и вътрешна) кули.

Сградата е с правоъгълен план, ориен-
тирана по дългата си ос югоизток-севе-

розапад (северозападната къса стена на 
сграда 1 не е засечена). Дължина – 12,70 
м, широчина – 7 м, запазена височина – 
0,45-0,70 м, широчина на зидовете – 0,70 
м. Входът (широк 1,60 м) е разположен в 
западната половина на югоизточната къса 
страна. Строена е със средно големи ломе-
ни камъни на калова спойка, наредени в 
плътен градеж с външно и вътрешно лица.

Пълнежът във вътрешността на сгра-
дата е от силно горели камъни и почва, 
много въглени, голямо количество цели 
и фрагментирани керамични съдове, 
глинени лампи, фрагменти от медицин-
ски инструменти. Луксозната керами-
ка е представена от голямо количество 
фрагментирани червенолакови купи, 
паници и блюда с щампована украса. От 
битовата керамика (обр. 20), открита във 
вътрешността на сградата, преобладават 
фрагменти от гърнета с една дръжка и 
различна форма на тялото, както и фраг-
ментирана амфоровидна кана с гладко 
яйцевидно тяло и фуниевидно устие. 
Дръжката е плоска, закрепена на пле-
щите и на релефния пръстен на устието. 
Фрагментираните амфори (обр. 21) са от 
различни типове: малки яйцевидни ам-
фори с грубо моделирани дръжки и зао-
блено дъно тип XVI по Кузманов (Кузма-
нов 1985: 22-24). Цилиндрична амфора със 
светлосив цвят тип XIV по Кузманов (Куз-
манов 1985: 18-20). Малка вретеновидна 
амфора с една дръжка и тясно устие; дъ-
ното е плътно цилиндрично краче, както 
и много фрагменти от няколко „гребен-
чати ”амфори. 

Откритите цели и фрагментирани ке-
рамични лампи (обр. 22) покриват един 
широк хронологически отрязък – открити 
са лампи с крушовидна форма и закръг-
лен фитилник, конкавен диск и широки 
плещи с релефни зърна тип XIX по Кузма-
нов (Кузманов 1992: 20-21), както и лампи 
с удължена крушовидна форма, конкавен 
диск и широк канал върху фитилника. 
Дръжките са масивни –стилизирана пал-
мета тип XXXVIII вариант 2 по Кузманов 
(Кузманов 1992: 43-44). Най вероятно сграда-
та е обществена, наличието на медицински 

Обр. 20 Битова керамика от сграда 1

Обр. 21 Амфори от сграда 1
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инструменти и разнообразни по форма 
стъклени съдове биха я обособили като ле-
чебно заведение. Постройката е унищоже-
на при силен пожар (част от фрагментите 
керамика са остъклени и полустопени). В 
последствие теренът е заравнен. 

Сградата е вкопана в по ранен култу-
рен пласт, примесен с голямо количество 
фрагментирана луксозна, битова и строи-
телна керамика от II век пр. Хр – I век сл. 
Хр. и голямо количество дребни въглени 
(пластът е недопроучен, но има характе-
ристиките на насип).

Късни градежи
Във вътрешността на крепостта, непо-

средствено на юг от източната привратна 
кула, се проучи горната част на сграда, 
ориентирана изток-запад. Стените и са из-
градени от дребни ломени камъни на ка-
лова спойка. Непосредствено на запад от 
тази сграда бяха проучени два гроба (обр. 
23) – част от късносредновековен христи-
янски некропол, което означава, че сгра-
дата най-вероятно е късносредновековна 
църква, но засега, това все още не е потвър-
дено. В един по-късен етап (ХVІІІ – ХІХ век) 

върху тази сграда е построена кирпичена 
постройка с каменни основи. От нея на те-
рен беше запазен само един ред камъни 
от основите (обр. 24). Непосредствено на 
юг от него се проучи кръгъл зидан кладе-
нец (обр. 25). Диаметър на устието – 1,40 м, 
дълбок – 1,60 м. В насипа, запълващ кла-
денеца, се откриха цели и фрагментирани 
керамични съдове, прешлени за вретено и 
др. Керамичният комплекс, открит в кла-
денеца (обр. 26), е съставен от: Фрагмен-
тирана стомна с широко яйцевидно тяло 
плоска дръжка и конкавно дъно. Горната 
половина на тялото и шийката е украсена 
със изрисувани спирали от бяла ангоба, 
залята в горната 1/3 с прозрачна, на пет-
на светлозелена, глазура. Най-общо може 
да се причисли към стомните Тип I по 
Плетньов (Плетньов 2004: 142); Две чашки 
(филджани) – едната полусферична, със 
заоблен устиен ръб, а другата с биконична 
форма и заоблен устиен ръб с лек отстъп 
навън. Дъната са оформени като ниско 
пръстеновидно столче. В горните 2/3 чаш-
ките са залети с прозрачна и редуваща се 
светло- и тъмнозеленза глазура Тип V по 
Плетньов (Плетньов 2004: 90-92); Паница с 
биконично тяло, със заоблен устиен ръб с 
лек отстъп навън. Дъното е с ниско столче. 
Украсена е с изрисувани спирали от бяла 
ангоба и вертикални линии от светлозеле-
на глазура, залята в горната 1/2 с прозрач-
на глазура. Вътрешната повърхност на па-
ницата е покрита с прозрачна глазура Тип 
I по Плетньов (Плетньов 2004: 95-101). 

Обр. 22 Керамични лампи от сграда 1

Обр. 23 Гроб 2

В пространството между алеята и из-
точната стена на източната кула и север-
ното лице на крепостната стена се проучи 
сграда от края на ХІХ – началото на ХХ век 
– сграда 2 (обр. 27, 28). Сградата е с пра-
воъгълен план, ориентирана с дългата си 
ос изток-запад, със запазени размери: се-
вер-юг – 6,60 м, изток-запад – 12,20 м, запа-
зена височина – 0,70-0,80 м. Изградена е от 

Обр. 24 Основи на кирпичена постройка от ХVІІІ век

Обр. 25 Зидан кладенец от ХVІІІ век

Обр. 26 Битова керамика от кладенеца

Обр. 28 Сграда 2 от края на ХІХ – началото на ХХ век
– план
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ломени камъни на калова спойка в двули-
цев плътен градеж. Дебелина на зидовете 
– 0,60 м. Във вътрешността и се регистрира 
висока концентрация на строителни ру-
шевини – керемиди, камъни, горели дър-
вении – следи от пожарите през 1918 и 1944 
г. (обр. 29), както и множество съвременни 
материали. Сред находките преобладават 
металните – пирони, клинове, ножчета, 
железни пластини и др., които ни карат 
да предположим, че в един кратък период 
от своето съществуване, сградата е използ-
вана като работилница за обработка на 
метал, по-конкретно на желязо. При пре-
дишните проучвания южният зид на тази 
сграда е описан като част от укрепителна-
та система на крепостта, тъй като върви в 
една линия с трасето на крепостната стена 
в пространството между източната ъглова 
кула и източната привратна външна кула. 
Това твърдение се подкрепя и от една ка-
менна структура, разположена между 
южната стена на късната сграда и север-
ното лице на крепостната стена, която на 
повърхността изглежда като едно цяло с 
по-късните градежи и съответно създава 
впечатление за една сравнително дебела 
стена, издигната като протейхизма пред 
основната крепост. Цялостното проучване 
на тези структури до материк, обаче, поз-
воли по-коректния анализ на каменните 
структури в този участък. Пред северно-

то лице на крепостната стена в по-късен 
период (последната четвърт на ХІХ век) е 
построена каменна сграда – работилница. 
Именно във връзка с нейния производ-
ствен характер, пред северната и страна е 
положена настилка от един ред камъни в 
дълбочина, с широчина – 1,70 м, която на 
юг достига почти до крепостната стена. 

На 20 м северно беше проучена вто-
ра сграда (№ 3 по общата номерация на 
сградите) от същия период – края на ХІХ 
– началото на ХХ век. Сградата има сход-
ни характеристики с тази пред източната 
кула. Изградена е от различни по големи-
на камъни, споени с кал в двулицева плът-
на зидария. Тя е частично разкрита, но 
данните от геофизиката ни позволяват да 
възстановим нейният план. Материалите, 
които се откриваха при проучването и, са 
идентични с тези от сграда 2. Двете сгра-
ди са разположени в една ос и вероятно 
са част от квартал, обособен в тази част на 
Ахтопол в последната четвърт на ХІХ век 
и опожарен през 1918 г. Индиректно до-
казателство за това са синхронните мате-
риали, които се откриват във всичките 10 
траншеи в двора на Гръцкото училище. 

В проучвателните траншеи в северния 
сектор, на източния и на западния бряг на 
носа, се разкриха изкопи на окопи, вко-
пани в горната – дезинтегрирана част на 
скалата до дълбочина 0,50-0,65 м. 

На западния бряг на носа частично 
беше проучен каменен пръстен с кръгла 
форма и размери: диаметър – 4,40 м, запа-
зена височина – 0,50 м, дебелина на стени-
те – 0,85 м (обр. 30, 31). Това най-вероятно е 
укритие за батарея за защита на града от 

вражески кораби. Изградено е от ломени 
и дялани камъни без спойка. В нейния об-
сег попада северозападния залив на Ахто-
пол. Позицията и е избрана с цел обстрел 
на влизащите в залива кораби. В и около 
нея бяха открити 4 железни кръгли гюл-
лета, както и 10 гилзи от манлихери. 

Явно преди, а възможно и синхронно 
с битуването на най-късните сгради, тази 
част от носа на полуострова е служила за 
защитно укрепление с окопи и батарея. 
Доказателство за това е и разкритият ка-
менен път (обр. 32). Трасето му беше про-
учено по протежение на 20 м в северния 
сектор. Пътят, широк 1,80 м, е настлан 
плътно със средно големи камъни, които 
са дялани еднолицево. 

През 2015 г. голяма част от работата 
беше съсредоточена върху проучването 
и отстраняването на съвременните зидо-
ве, построени през 2та половина на ХХ век 
и попадащи върху архитектурния ком-
плекс на портата. Демонтирани бяха час-
ти от стени на две тоалетни, на столова, 
както и ограден зид от втората половина 
на ХХ век, разположени върху източната 
привратна кула, пред портата и до север-
ната стена на западната привратна кула.

Стратиграфия и хронология
Почти във всички профили се очерта-

ват три хронологически нива: късноан-
тично (ІV – VІ век), късносредновековно и 

османско (ХІV – ХVІІ век) и възрожденско, 
включително времето до 1918 г., когато го-
лемият пожар в Ахтопол унищожава съ-
ществувалите до тогава сгради. 

Крепостта е издигната в началото на VІ 
век, като по-късно е претърпяла поне три 
преустройства, едно – във втората поло-
вина на VІ век, второ – през Х век и по-
следното през ХІІІ – ХІV век. При разкоп-
ките се достигна и до по-ранен – античен 
пласт (ІІ – ІІІ век), запазен на място, който 
не е компрометиран с по-късни материа-
ли. При проучването на най-долните пла-
стове, в основите на много от каменните 
съоръжения, се откриваше силно фраг-
ментирана керамика от периода ІІ век пр. 
Хр. – І век сл. Хр. Има две възможни обяс-
нения за този материал – или керамика-
та е попаднала тук, донесена с пръстта от 
друго място, или, което е по-вероятно, 
на това място са съществували по-ранни 
структури, разрушени при по-късното 
строителство. 

Обр. 29 Пласт с деструкции от сграда 2

Обр. 28 Сграда 2 от края на ХІХ – началото на ХХ век
– план

Обр. 31 Укритие за батарея от ХІХ век – план

Обр. 31 Укритие за батарея от ХІХ век – снимка
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Хоросановата замазка на пода на пор-
тата и кулите възсяда зид от ломени ка-
мъни с посока югоизток-северозапад (обр. 
33, 34). Стената е част от жилищна сграда, 
която е опожарена. Сред инвентара и се 
откриха монети на император Теодосий 
ІІ, 8 глинени лампи , голямо количество 
цели и фрагментирани керамични съдо-
ве, фрагменти от амфори, стъклен бал-
самарий, множество дребни късчета от 
стъклени чашки, както и фрагменти от 
медицински инструменти. Датировката 
на последния период от съществуването 
на сградата е средата – края на V век. Сгра-
дата престава да функционира в края на V 
век и може да служи за terminus post quem 
за изграждането на крепостната стена. 

Най-важният резултат, постигнат при 
разкопките, е стратиграфският анализ, на 
базата на който, с голяма точност датирах-
ме строителните периоди на крепостта. 
При проучването на вътрешността на 
западната привратна кула преминахме 
последователно през двата късноантич-
ни строителни периода (обр. 33). Под 
хоросановата подова замазка от първия 
строителен период на крепостта се откри 
тремис на Юстин І (518-527), сечен в Кон-
стантинопол (обр. 35). Златната монета е 
изключително добре запазена, не е била 
в обръщение, тъй като все още е с произ-
водствения си гланц, което означава, че 
тя е отличен terminus post quem за изграж-
дането на крепостта в началото на VІ век. 

Многобройните монети на Юстиниан І, 
Маврикий Тиберий и Юстин ІІ, открити 
под и над подовата хоросанова замазка 
от втория строителен период, поставят 
преправянето на крепостта и стеснение-
то на портата в третата четвърт на VІ век. 
Добавянето на вътрешните кули се дати-
ра в периода от началото на Х до начало-
то на ХІ век. Времевата рамка се определя 
от анонимен византийски фолис клас С и 
от оловен печат на висш византийски са-
новник, открити съответно под и над из-
точния зид на западната вътрешна кула. 
Последните ремонти и преправки на 
фортификационните съоръжения след-
ва да се поставят в периода ХІІІ – ХІV век 
според открития подемен материал. Тях-
ната датировка е най-проблематична, тъй 
като се определя единствено от керами-
ката, сред която процентно преобладава 
тази от края на ХІІ – ХІІІ век.

Подемен материал
Керамиката, която се открива, е от къс-

ножелязната епоха, вносна елинистическа 
с черен фирнис, римска лакова, мегарска с 
релефна украса, късноантична, ранносред-
новековна на бавно колело, византийска 
керамика от Х, ХІ, ХІІ – ХІІІ век, късносред-
новековна от ХІV – ХV век, османска, въз-
рожденска и съвременна. Процентно пре-
обладава битовата и строителна керамика 
от Възраждането, което означава, че имен-
но в този период секторът е бил променен, 
като крепостната стена е използвана за стро-
еж на жилищни и стопански помещения, а 
пространството покрай зида е разчистено и 
културните пластове са нарушени (изчер-
пани) до субструкцията на стената.

Монетите, открити при археологиче-
ските разкопки, учудват със своето раз-
нообразие по номинали и периодика. 
Явно мястото е било интензивно обита-
вано през един дълъг период от време и 
е претърпяло множество катаклизми от 
различен тип. Най-ранните екземпляри 
са елинистически и ранноримски. Сред 
монетите преобладават късноантичните 
емисии – от началото на IV до началото на 
VІІ век. Най-ранната монета е на Реметалк 
1 (12 г. пр. Хр. – 12 сл. Хр.), следван от Ко-
тис (57– 48 г. пр. Хр.) и Лициний ІІ – 320 
г., сечена в Тесалоника, а най-късната е на 
Абдул Меджид – 1842 г., сечена в Констан-
тинопол. От този шестнайсет вековен ин-
тервал липсват монети само от ХІІ и от ХVІ 
век. Най-многобройни – 21, са монетите от 
VІ век; ІV, V и VІІ векове са представени с 
по 7 до 9 монети; VІІІ век присъства само 
с една монета от ранния арабски халифат, 
с по 3 монети присъстват също и ІХ и ХІ 
векове, докато от Х век има открити 4 броя. 
ХІІІ век е застъпен с 3 монети, ХVІІ с 2, ХІV, 
ХV, ХVІІІ и ХІХ с по 2-3. 

 
Геофизични проучвания 
Измерванията на юг от северната пор-

та показаха наличие на 4 големи сгради 
(Аладжов, Цанков, Велковски, Трендафилова, 
Орачев: 2016, 948-951) , едната, от които, ве-
роятно е църковна, както показват разме-
рите и ориентацията и (обр. 36). За да се 
провери тази информация, се пусна една 
проучвателна траншея на поляната пред 
Гръцкото училище. Описание на транше-
ята: Дължина И-З – 40 м, широчина С-Ю 
– 2 м, дълбочина 0,80 м средно, на места 
1-1,30 м. На 10 м от И на З се зачиства един 
ред камъни (зид Ю-С), на 16 м – също. 
Между двата зида – по дъното на транше-
ята, на дълб. 0,85 м се зачистиха няколко 
големи плочести хоризонтално поставе-
ни камъка и сред тях големи фрагменти 
от хоросанова подова замазка – вероятно 
под на помещение. На 28 м – също ред от 
камъни с посока С-Ю. На 35 м – два реда 
от зид с посока ЮИ-СЗ с лице от Ю-ЮЗ, 
големи дялани камъни, наредени без 
спойка. Между 35-40 м – блокаж от ло-

Обр. 33. Двете строителни нива на късноантичната
порта върху късноримската сграда – суперпозиция,    
аерофото

Обр. 34 Двете строителни нива на късноантичната  
зорта върху късноримската сграда – суперпозиция, 
разрез

Обр. 35 Златна монета на император Юстин І



170 171

Черноморска Странджа. том 1 Ахтопол и неговата територия и акватория

мени дребни и средно големи камъни до 
дълбочина 1,30 м. 

Така разкопките в този сондаж 
потвърждават наличието на множество 
градежи от различни периоди в този 
участък. Твърде е вероятно през късно-
римската епоха тук да се е намирал фору-
мът на града. 

В северния сектор недеструктивните 
измервания и сондажните проучвания 
показаха наличие на 7 сгради от двата ос-
новни периода на обитаване на крепостта 
– късноантичния и възрожденския. Тези 
данни ни позволяват да отговорим доня-
къде на въпроса – защо е изградена север-
ната порта и накъде са отивали хората, 
излизащи през нея? Наличието на една 
или няколко сгради екстрамурос беше 
предположено още в самото начало на 
проучванията и впоследствие потвърдено 
с методите на геофизиката. 

Заключение
В синтезиран вид придобитата по вре-

ме на разкопките информация, може 
да бъде представена в следния вид: Кре-
постната стена на Ахтопол е построена 
през късноантичната епоха (в началото на 
VІ век); По това време е оформен и пър-
воначалният проход на северната пор-
та, фланкирана с две правоъгълни кули 
(обр. 37); През Средновековието (Х век) 
са достроени две огледални на външните 
вътрешни кули, като по този начин е бил 
оформен окончателно архитектурният 
облик на порталния проход. Интересно 
е да се отбележи, че най-близките анало-
гии на така изградената порта на Ахтопол 
се откриват в ранносредновековните бъл-
гарски градове Плиска (Рашев 2008: табл. 
ХХІХ, ХХХ), Преслав (Рашев 2008: табл. 

ХLIII, ХLIV) и Дръстър (Рашев 2008: табл. 
LI), което е свидетелство за голямото зна-
чение на Ахтопол в очите на владетелите 
на Първото българско царство. В късноан-
тичните градове и крепости в диоцезите 
Тракия и Дакия не са открити досега пор-
ти с такава планировка (Иванов 2002; 2003; 
2008; Динчев 2008).

Засега е трудно да се отговори на въ-
проса – имало ли е по-ранна крепостна 
стена? Двата проучени участъка (югоза-
падната стена и северната порта) по тра-
сето на късноантичната и средновековна 
крепост, отхвърлят подобна вероятност. 
Разположението на голямата къснорим-
ска сграда – под северната порта, не е съ-
образено с фортификацията и е основно 
доказателство за отсъствието на каменно 
укрепление в този участък преди VІ век. 
Най-ранните крепостни градежи при 
участъка, проучен по югозападната стена, 
също са от VІ век. Крепостта най-вероят-
но е съществувала до ХV век, след което 
е изоставена. Камъните от градежа и са 
използвани активно като строителен ма-
териал, включително до наши дни. 

През Възраждането в южната поло-
вина на двора на Гръцкото училище се е 
обособил занаятчийски квартал. В север-
ната половина е изградено военно укре-
пление с окопи и бастион, към което води 
каменен път. 

 В контекста на късноантичното градоу-
стройство Ахтопол може да бъде посочен 
като характерен пример за настъпилите 
промени. Градското пространство се сви-
ва до 38 дка. Укрепена е само най-добре 
защитената природно част на селището. 
Издигането на крепостта е обусловено из-
цяло от конфигурацията на терена и сте-
ната следва почти навсякъде чупките на 
скалния венец.

Обр. 36 Карта на разположението на интерпретираните по геофизични данни археологически структури

Обр. 37 Северната порта на крепостта – разрез
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При проследяването на развитието на 
градовете в преходния период, широко 
приложение намира формулировката 
“от polis към kastron”, сумираща основни-
те разлики между класическия античен 
град и късноантичните и ранносредно-
вековни укрепени градове. Теоретическа 
обосновка на така пояснената трансфор-
мация публикува A. Dunn, базирайки се 
на обекти, проучени на Балканите. Прехо-
дът протича от една ера, в която доминира 
селищната система на цивилните градски 
селища – полисите, основана предимно 
по гръко-римски модел, към друга ера, в 
която военно-административните и за-
щитните функции стават приоритетни за 
селищата, допринасяйки по този начин за 
нова дефиниция на най-висшите единици 
на селищната система, изменили се под 
влиянието на икономически, културни и 
политически фактори, които не са директ-
но контролирани от държавата. Разполо-
жените в равнината гръко-римски градове 
се заменят от нови църковни, администра-
тивни, военни и фискални центрове, из-
дигнати върху възвишения, без регулярна 
планировка, оградени със защитна стена, 
определяни в периода на “тъмните веко-
ве” като kastra (Dunn 1994: 64-7). 

Между VІ – VІІІ век повечето византий-
ски градове продължават да съществуват, 
но градското им пространство значител-
но се смалява. Изоставени са елинистиче-
ските и римските традиции на монумен-

талното строителство, няма широки 
улици, големи бани, гимназиони и теа-
три, акведуктите не функционират, мно-
го от градовете се преместват от полето в 
планината и започват да служат като кас-
тели (Liebeschuetz 2000: 213; Treagold 2002: 
143-8). Трансформирането на градското 
пространство е обобщено в три основни 
точки – отмиране на монументалното об-
ществено строителство, построяване на 
крепостни стени, маркиращи градската 
идентичност и редуциране на градското 
пространство (Brubaker 2001: 31-41). 

Конкретни примери за тези процеси са 
посочени в Ефес, Гераса, Палмира, Апа-
меа (Foss 1979: 98-9; Potter 1995: 83-8), Ан-
кара (Foss 1975: 736; 1977 a; Angold 1985: 5), 
Пергам, Милет (Foss 1977 b: 469), Амфипо-
лис (Dunn 1999: 400-9), Атина (Castrén 1999: 
223), Коринт (Gregory 1979: 267, fig. 1), Ни-
кополис ад Иструм (Poulter 1995: 1).

В днешните български земи след VІІ 
век на юг от Стара Планина продължават 
да съществуват: по Западното Черномо-
рие някои от старите гръцки колонии – 
Месамбрия и Созополис, в Тракия – Фи-
липопол, във Вътрешна Дакия – Сердика. 
На Балканския полуостров оцеляват също 
Солун и Олинт на Халкидическия полу-
остров, Абдера и Маронея в Западна Тра-
кия, Атина в Централна Гърция, Коринт 
на Пелопонес. Оцелява и Ахтопол, както 
показва монетната циркулация, която не 
прекъсва през VІІ и VІІІ век.
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The North Gate of The Late-ancient
and the Medieval Fortress Agathopolis

Andrey Aladzhov
(Summary)

Key words: Аhtopol, Archeology, Ancient time, Medieval time, fortress building

The study focuses on the architectural en-
semble of the North Gate of the Ahtopol For-
tress. It describes the construction technique, 
which was precise, with a double-faced ma-
sonry of well-aligned surfaces of stone blocks, 
bonded with white mortar and with filling 
of crushed stones, covered with mortar. At 
the base of the walls there is a clearly visible 
plinth. The foundations of the structures were 
made directly on the rock. The fortress wall 
has a frontage to the north, with a thickness 
of 1.85 m. On the east side a rectangular tower 
5.95 m long, with preserved width of 4.50 m 
and wall thickness from 1.80 to 1.95 m. was 
detected. That had been the northeast corner 
tower of the fortress. The gateway, which is 
2 m wide and 6 m long, was flanked by two 
identical sized rectangular towers. On the in-
side of the kourtine, in a later period (after 
the beginning of the X century), two internal 
towers were attached by a joint, which were 
mirroring the external ones. They had been 
built in a hurry and not as precise as the other 
elements of the fortification.

In terms of periodization of that part of 
the city we could distinguish seven main 

chronological periods:

– Ancient (the first half of the ІV century), 
Late-ancient (the end of the ІV- the begin-
ning of the VІІ century);

– Medieval (the middle of the VІІ – the 
middle of the ХІ century);

– Late-medieval (ХІV – the end of the ХV 
century);

– Ottoman (ХVІ - ХVІІІ century);
– Renaissance (the end of the ХVІІІ – the 

end of the ХІХ century);
– And the new Era. 

The earlier archaeological structures that 
preceded the construction of the stone for-
tress are also presented.

The construction periodization of the for-
tress is based on the characteristic chrono-
logical benchmarks. Two late antique peri-
ods were distinguished, in the beginning of 
the VI century and in the third quarter of the 
VI century, respectively. The last repairs and 
modifications of the fortification facilities 
should be dated in the middle of the XIV - 
the beginning of the XV century.

Капачета за териак от Българското Черноморие
Илиян Петракиев

Caps for Teriak from the Bulgarian Black-sea coast
Iliyan Petrakiev

Ключови думи: териак, Златната глава, 1603, Ахтопол, Царево, Бургас, Варна

През епохата на османското влади-
чество черноморските пристанища от 
Ахтопол до Варна са част от основните 
търговски пътища, свързващи Истанбул с 
балканските владения на империята и съ-
ответно със страните от Централна Евро-
па. Дори и през ХІХ век, когато сухопът-
ните връзки през Влашко и Трансилвания 
отстъпват своето значение поради навли-
зането на корабоплаването по р. Дунав, 
пристанищата по Западното Черномо-
рие продължават да са основни точки на 
международната търговия. 

Една от интересните стоки, участващи 
в този търговски обмен от ХVІІ до ХІХ век, 
е прочутото в цяла Европа и добило по-
пулярност в Османската империя лекар-
ство, наречено териак. За произхода на 
думата „териак” има различни мнения. 
„Tyryaq al-faruq” е арабски термин за ле-
карство от 50-70 съставки, със силно лечеб-
но действие. То е било известно в Европа 
и Азия като противоотрова и панацея. 
„Tyryaq al-faruq” и неговите псевдоними 
в европейските езици са производни на 
гръцкото наименование theriaka (Attewel 
2008: 2). Думата идва от старогръцкото 
θηριακή (противоотрова), женски род на 
θηριακός (термин за отровни зверове), от 
θήρ (звяр) (Wordnik 2013). 

Италианският професор и доктор по 
медицина през ХІV век Gentile da Foligno 
споменава, че думата произлиза от „tyri” 
- змия и „ka” - отрова (French 2001, 213).  В 
Лондон лекарството е известно и под на-
именованието „Treacle” (петмез) (Griffin 
2004: 318). Думата “treacle” произлиза 
от средновековния английски език (ХІІ 
– ХV в.) и означава противоотрова (User 
Contributed Dictionary).

Историята на известното и популярно 
в миналото лекарство териак започва още 
преди повече от 2000 години, като лек за 
отровни ухапвания. През ІІ век пр. Хр. ста-
рогръцкият поет и лекар Никандър пише 
поемата „Териака”, адресирана към царя 
на Пергам, Атала ІІІ (170 – 133 г. пр. Хр.), 
известен с отдадеността си на изучаване-
то на медицина, ботаника и градинарство  
(Blanchard 2001: 1360). Въпреки че видовете 
билки с антидотно действие са спомена-
ти в източници от Месопотамия, като ис-
тински прародител на териака може да се 
счита Понтийския цар Митридат VІ (132-
63 г. пр. Хр.), с неговата вманиаченост към 
страх от отравяне. Имунизирайки себе си 
с малки дози отрова, Митридат създава 
рецепта за универсална противоотрова 
(Everything 2003). Той смесва всички по-
знати ефективни антидоти в едно, нарече-
но „mithridatium”, което съдържа опиум, 
смирна, шафран, джинджифил, канела 
и рициново масло, заедно с още 40 дру-
ги съставки. Именно продължителната 
му употреба е причина и за неуспешният 
му опита за самоубийство с отрова. След 
разгромяването му от римляните, него-
вото лекарство попада в техните ръце и 
римските медици започват да го използ-
ват. През І век сл. Хр. Андромах Стари, 
лекарят на император Нерон, подобря-
ва т. нар. “mithridatium”, като увеличава 
броя на съставките му на 64, включвай-
ки и месо от пепелянка (User Contributed 
Dictionary). Той нарича новото лекарство 
„Tranquility”, като се вярва, че то е ефикас-
но срещу змийска отрова и ухапвания от 
всякакви животни и насекоми. Андромах 
написва новата формула в поема, посвете-
на на Нерон (Blanchard, 2001, 1361). През 
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ІІ в. Гален, лекарят на император Марк 
Аврелий, прави незначителни промени, 
отстранявайки някои съставки и включ-
вайки нови, като основната формула си 
остава същата: месо от пепелянка, опиум, 
вино, мед, канела и около 60 билки. Така 
териакът на Андромах придобива попу-
лярност и статут на оригинален (Blanchard 
2001: 1361).

През ХІІ в. Венеция става известна с 
производството на първокласен териак 
на Андромах, а аптеките в града доби-
ват популярност, като производители на 
най-доброто лекарство. През ХVІ в. те са 
повече от 50 на брой, което прави по една 
аптека на 3000 венецианци (Dursteler 2013: 
717). Венеция притежава уникалната въз-
можност за производството на всякакъв 
вид лекарствени средства, което определя 
водещата ѝ роля във фармацията. Тя вла-
дее островите Крит и Кипър, които са из-
вестни като билковите градини на антич-

ността и има традиционно силни връзки 
с Константинопол, Сирия и Египет. През 
1545 г. венецианският сенат дори основа-
ва ботаническа градина, в която да се съ-
бират растения и минерали от различни 
места (Wear, French, Lonie 1985: 101). Публи-
куваните до този момент капачета, наме-
рени в България (Герасимов 1963;. Койчева 
1988; Тонев 1999;  Жекова 2001, 2011; Плет-
ньов 2003; Аладжова 2011; Марков 2012; Ни-
колов 2014; Петракиев 2015), с които се е 
запечатвало това лекарство, са предимно 
от прочутите венециански аптеки: „Testa 
d’Oro” (Златната глава), „Due Mori” (Два-
мата маври) и „Cedro Imperiale” (Импера-
торския кедър), както и от аптеката „Testa 
d’Oro” в гр. Тиест.

По-голямата част от тези капачета са 
имитации на оригиналните. Това може до-
някъде да бъде обяснено с високата цена на 
лекарството и големите печалби, които то 
е носило. Точната цена не се споменава ни-
къде. Немският офталмолог George Bartish 
в неговата „Ophthalmodouleia”, отпечатана 

през 1583 г., казва, че цената зависи от въз-
можностите на пациента, а пълният ком-
плект съставки за направата на териак, за-
купени от пазар, е около 3 или 4 пфенига. 
В трактата си за териака от 1596 г. немският 
лекар J. Graman предлагал 4 дози от неговия 
качествен териак за 1 немски талер, като по 
това време цената на една крава в Германия 
е била около 5 талера (Blanchard 2001: 1362). 
За сравнение 1 талер се е разменял за 288 
пфенига през 1620 г. (Turner). 

Внушителната разлика между произ-
водствената и пазарната цена на териака 
обуславя появата на много аптеки, про-
извеждащи лекарството, както и масо-
вото му фалшифициране. Това довежда 
до обединение на всички производители 
на лекарството през 1606 г. в Монпелие. 
Организацията включвала всички кон-
куренти в производството, като това се 
приемало за сериозна мярка срещу фал-
шификациите (Аладжова 2011: 115-116). 
Също така, с цел упражняването на строг 
контрол върху териака, който следвало да 
бъде изготвян съгласно оригиналната ре-
цепта, се организира всяка година „Театър 
на Териака”. Това извънредно интересно 
и любопитно зрелище се провеждало в 
градовете, производители на лекарство-
то – Венеция, Болоня, Милано, Женева, 
Лозана и др. Във Венеция това ставало 
на 24 август – празника на „Св. Вартоло-
мей”, като всички аптеки производители 
го приготвяли публично. За да бъде ефи-
касен, териакът трябвало да отлежи цели 

12 години, след което той бил годен за 
употреба под формата на зърна, течност, 
която се приемала вътрешно и била зна-
чително по евтина, и като мехлем, затва-
рян в съдчета, запечатвани с въпросните 
оловни капачета (Юрукова 1977: 25-26).

Според Николай Марков, през втората 
половина на ХVІІ в., когато производи-
телите на териак в Европа се увеличили 
изключително много, цената му не била 
вече чак толкова висока, че да оправдае 
фалшифицирането. Той отнася поява-
та на множество имитативни капачета 
от серията с година (1603) на аптеката 
„Alla Testa d̉Oro” към втората половина 
на ХVІІІ до първата половина на ХІХ век, 
когато останалите венециански аптеки 
отстъпват първенството си в това произ-
водство, а жителите на Османската импе-
рия, навикнали с постоянната употреба 
на териак, се нуждаели от все по-големи 
количества (Марков 2012: 214-217).

Дали наистина откриването на значи-
телно количество фалшиви капачета от 
тази серия на аптеката „При Златната гла-
ва”, са част от късно имитативно произ-
водство за задоволяване на потребностите 
на империята е трудно да се каже със си-
гурност. Факт е обаче, че всички открити 
по Българското Черноморие капачета за 
териак са именно от аптеката „Alla Testa 
d̉‘Oro” (Карта 1), като голяма част са имен-
но от най-близкото до Истанбул българско 
пристанище – Агатополи, при днешния 
град, Ахтопол отбелязвано често в сред-
новековни карти и портолани (Димитров 
1979: 23; Орачев, Русинов 1988: 78).

Първото капаче е открито през 2012 г. 
в разсип на северния ахтополски залив 
(обр. 1). Намира се в музейна експозиция 

Карта 1. Открити капачета за териак по Българско-
то Черноморие.

Обр. 1 Капаче за териак от експозиция „История а 
котвата” в гр. Ахтопол (Инв. № ОКИК А090). Ди-
аметър – 65 мм. Тегло – 80, 08 гр.) Благодаря на д-р 
Атанас Орачев, за предоставената ми възможност за 
публикуване. (Графична рисунка – д-р Диана Тотева).
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„История на котвата” в гр. Ахтопол и е за-
ведено под инв. № ОКИК А090. Диаметъ-
рът е 65 мм. По цялата му периферия има 
63 броя плитки напречни нарези. В цен-
тралната част е поместен отличителният 
за аптеката знак: глава на мъж в профил 
надясно с лавров венец, вързан с панделка 
зад тила. Точно под бюста има надпис от 
три главни готически букви, с точки след 
първата и втората. Околовръст е поместен 
четлив и правилно изписан надпис на ита-
лиански език: TERIACA FINA ALLA TESTA 
DORO IN VENEZIA. От вътрешната страна 
повърхността е гладка, с пъпка в центъра 
- технологичен остатък от калъпа при от-
ливането (Петракиев, под печат). Странич-
ният ръб на капачето е висок 9 мм. Той е с 
гладка повърхност, без следи от резба или 
допълнителен уплътняващ ръб и вероят-
но е захващал коркова тапа, с която се е 
затваряло съдчето с лекарство. Може да се 
предположи, че концентрично разполо-
жените нарези по периферията са всъщ-
ност технологичен отпечатък от притис-
кането на оловната капачка към корковата 
тапа и служат за по-добро сцепление при 
отваряне и затваряне.

Сред познатите ми подобни памет-
ници от територията на България това 
е първия с използвана в надписа итали-

анска форма „Venezia”, а не познатото от 
други капачета латинско „Venetia” или съ-
кратеното „Venet”. Интерес представляват 
трите букви под бюста, които са в готи-
чески шрифт, най близък до типа „black 
letter”. Пресъздадени са буквите (N. T. H). 
Идентичен е надписът върху едно капаче 
от Истанбул, публикувано от Колин Мар-
тин, но изписан с обикновен шрифт (N = 
TH – Martin 1972: 55).

На този етап не може да се даде обяс-
нение за смисъла на тези букви. Един-
ственото което може да се добави е, че 
със сигурност става въпрос за инициали 
или съкращение, поради използването на 
главни букви, отделени чрез точки. По-ве-
роятно е това да са инициали или на ня-
кой главен фармацевт на аптеката от този 
период или на лице, по чиято рецепта е 
приготвен териакът. 

Поради правилно и четливо изписа-
ният надпис и детайлно  пресъздадената 
емблема на аптеката „Alla Testa d̉‘Oro”, 
както и отличното качество на изработка, 
публикуваният паметник следва да се от-
несе към оригиналната продукция на ве-
нецианската фармация. 

Липсата на датиращи елементи, за-
труднява прецизната датировка. По ана-
логия със сходни паметници може да се 
постави в широките хронологически гра-
ници на ХVІІ-ХVІІІ в.

Второто капаче е с изтъркана и огъната 
повърхност и също е изработено от олово 

(обр. 2). Намерено е през 2015 г. на ахто-
полската плажна ивица Лардиго, където 
вероятно се е намирало средновековното 
пристанище. От по-добре запазената по-
ловина може да се установи, че диаметъ-
рът е бил 50 мм. В централната част се за-
белязва изтрито изображение на мъжка 
глава в профил на дясно. Не се забелязва 
характерният лавров венец върху глава-
та. Надписът около бюста също е почти 
напълно унищожен, като е запазена само 
малка част от текста (DO_O·IN·). По пе-
риферията липсва характерният лавров 
венец, прихванат с панделки. Върху въ-
трешната част, в центъра отново има пъп-
ка от калъпа за леене и два концентрични 
релефни кръга на разстояние 5 мм един 
от друг (1), като външният е на 5 мм от пе-
риферията (2). Би могло те да са следствие 
отново на технологичен дефект на калъпа. 
Възможно е да маркират мястото на при-
хващащия устието на съдчето ръб и съот-
ветно запечатващ гърлото отдолу втори 
ръб. Свидетелство за такъв тип запечатва-
не са следите по едно капаче, съхранявано 
в РИМ – Велико Търново (обр. 3). Вижда се 
първият затварящ ръб (1) и вторият запе-
чатващ (2). По този начин диаметърът на 
капачето, оставащ върху устието на съда с 
лекарство, става 34 мм, един размер, кой-
то, както ще стане дума по-долу, се оказва 
стандартен за този тип паметници. Изме-

рен на този принцип диаметърът на въ-
трешната окръжност (1) на капачето от 
Ахтопол е точно 34 мм. Това е и диаметъ-
рът на окръжността, затваряща надписа 
и централното изображение от другата 
страна, което всъщност е видимата част. 

Въпреки лошото състояние е видно, че 
това е капаче от териак на венецианска-
та аптека „Alla Testa d̉‘Oro”, от типа без 
лавров венец, като трудно би могло да се 
определи дали е част от оригинална или 
имитираща продукция. Поради липсата 
на следи от огъване около споменатите 
окръжности от долната страна, като само 
в една част се вижда плитък ръб от 2 мм 
(3), може да се предположи, че това е ка-
паче, което не е било още използвано за 
запечатване на лекарство или бракувано, 
поради появил се дефект при неправилно 
затваряне, от което се е получил спомена-
тият ръб (3). 

Датирането също е затруднено пора-
ди липсата на датиращи елементи, като 
допълнителен надпис или познатият от 
други паметници герб пред изображе-
нието. Може да се предположи датиров-
ка (XVIII-XIX в.).   

Следващите две капачета на същата ап-
тека са отново от Ахтопол и са притежа-
ние на НИМ. Проучвателят им Николай 
Марков ги определя като фалшификати. 
Първото е с диаметър 38 мм и надпис око-
ло главата: TERIACA P (sic. F) [INA·ALLA] 
TESTA DORO IN [VEN·], като тук близо по 

Обр. 2 Капаче за териак, Ахтопол. Намерено на плаж-
ната ивица Лардиго в м. Зигрите. Благодаря на д-р 
Атанас Орачев, за предоставената ми възможност за 
публикуване. Диаметър – 50 мм. Тегло – 28,35 гр.

Обр. 3. Капаче за териак от с. Хотница, Великотър-
новско. Диаметър - 45 мм. Тегло – 24,73 гр.
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външния ръб е представен лавров венец 
(обр. 4), (Марков 2012: 213). Подобно като 
размер (36 мм) и изображение е второто, 
отново с обрамчващ венец по перифери-
ята, но с неправилно изписан имитативен 
кръгов надпис: … POPATEI … (обр. 5 – Мар-
ков 2012: 214). В публикацията не е обърна-
то повече внимание върху вида на лавровия 
венец, който обхваща цялата композиция, 
като само на първото капаче си личи, че 
той е прихванат с четири панделки. Всъщ-
ност той представлява две двойки лаврови 
клонки, поставени хоризонтално. С подоб-
на композиция са капачетата от Силистра 
и с. Хан Крум, Шуменско (Герасимов 1963: 
278, обр. 2; Жекова 2011: 515, обр. 2). 

В черноморското пристанище Васили-
ко, днешния град Царево, при археологи-

чески разкопки през 2012 г., също е откри-
то капаче за териак (обр. 6). То е намерено 
от проучвателя в предполагаема митни-
ца, която е обслужвала пристанищната 
търговия и е със следи от вторично из-
ползване (Николов 2012).  

Лошото състояние на паметника пречи 
за доброто разчитане на надписа и изо-
бражението, но по стилистиката на мъж-
ката глава в центъра, както и гербът пред 
лицето, паметникът може категорично да 
се отнесе към аптеката „Testa d̉oro”. 

От Бургаска област произхожда още 
едно капаче за териак, открито в землище-
то на с. Полски извор (обр. 7). Намирането 
му близо до гр. Бургас, може да се свърже с 
пристанището Поро, което се локализира в 
бургаския залив (Димитров 1979: 25; Орачев, 
Русинов 1988: 89). То е с добре запазен релеф 
и има диаметър 34 мм. В окръжност е изо-

бразена характерната мъжка глава, пред-
ставена примитивно, с латинската буква 
„V” зад тила, а пред лицето груб неопреде-
лен символ с формата на издължен във ви-
сочина обръч с лъчи в горната част. Меж-
ду този неясен символ и главата се вижда 
друг схематично представен знак. Според 
Колин Мартин символът вляво може да 
е растение, а в дясно може би пепелянка, 
която е част от състава на териака (Martin 
1972: 56). Под тази композиция има хори-
зонтална линия, затваряща оставащата от-
долу част на релефната окръжност. В това 
пространство е поместена годината (1603), 
маркирана от двете страни с по една точка. 
Зад окръжността, по периферията на ка-
пачето, е поместен неправилно изписан и 
с множество грешки надпис, който в ори-

гинал би трябвало да гласи: TERIACA FINA 
ALLA TESTA DORO IN VENET. Около над-
писа в долната половина на капачето личи 
и част от лавровия венец, заедно с една от 
общо четирите панделки. Той е пресъзда-
ден твърде схематично, без да може да се 
определи видът му, но по аналогия с ори-
гинални образци от този тип би трябвало 
да е с хоризонтално разположени лаврови 
клонки (oбр. 8). От вътрешната страна има 
познатата от предходните паметници пъп-
ка – технологичен дефект при отливане-
то.   Този вид капачета, представящ несъм-
нено грубо изработен фалшификат, е от 
най-разпространената в България серия на 
прочутата венецианска аптека. Почти без 
изключение всички познати ми паметни-
ци от този вид са примери за примитивен 
начин на имитация. Вероятно те са изра-
ботени от майстори, недобре запознати с 
латинската азбука, за което съдя по непра-
вилното изписване на латинските букви и 
заместването на някои от тях с кирилски 
(Виж публикациите на Герасимов, Койчева, 
Жекова, Тонев, Плетньов, Аладжова, Марков, 
Klein 2005). Прави впечатление, на база мет-
рични характеристики и изображения, че 
е твърде вероятно част от тях да са направе-
ни с една и съща матрица. 

Такъв пример са следващите шест ка-
пачета от Варна, като пет от тях са с иден-
тични размери - 34 мм и еднакви дефе-
кти при отливането и щамповането на 

Обр. 4 -5. Капачета за териак от Ахтопол (по Мар-
ков, 2012, 218, Табло ХХХVII).

Обр. 6. Капаче за териак от гр. Царево. М. Николов.
За първи път археолози проучваха Царево. – в-к Де-
сант, 178, 2012.

Обр. 8. Капаче с контейнер за териак. Science muse-
um. Pewter theriac container. Извлечено на 15.08.2016 от 
http://www.sciencemuseum.org.uk/broughttolife/objects/dis-
play?id=4975

Обр. 7. Капаче за териак от с. Полски извор, Бургаска
област. Диаметър - 34 мм. Тегло – 12,44 гр.

Обр. 9 Капаче за териак от Варна
(Снимка – В. Плетньов).

Обр. 10 Капаче за териак от Варна
(Снимка – В. Плетньов).
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лавровия венец (обр. 9-13). Те са открити 
при разчистването на терена над Рим-
ската баня (Малките терми), между мно-
гобройни вносни стоки (Плетньов 2003: 
49). Авторът ги описва по следния начин: 
„В кръгъл медальон симетрично е предста-
вена много грубо оформена мъжка глава 
в профил надясно, с лавров венец. Пред 
лицето има U-виден венец (?), а под него, 
до брадата - знак напомнящ буквата „К“. 
Зад тила - буквата „V“. В долната част на 
медальона е изписана дата - 1603, фланки-
рана с две точки. Около изображението, 
в тясна лента се чете релефен надпис: ·ТЕ

РI˄C˄EHNA·ALA·TEZT˄CIOPOINVIIN
ET. Той би трябвало да се чете - TERIACA 
FINA ALLA TESTA D’ORO  IN VENETIA или 
„Фин териак от (аптеката) „При златната 
глава“ във Венеция. Видно е, че надписът е 
изписан с много грешки: R е представено 
като P, А – в повечето случаи като ҆, S е 
обърнато обратно, F е заменено с Е, а D 
е обърнато и съставено от С и I. Поради 
неразбиране на езика, грешно са изписа-
ни и някои думи: ALLA, FINA, VENETIA” 
(Плетньов 2003: 50). 

Последното от варненските капачета 
(обр. 14) е с малко по-голям диаметър – 36 

мм, като мъжката глава е по-малка, по-за-
кръглена и с много голямо око. Буквата V 
е по-малка, а годината е със ситни, неясно 
изписани цифри, като се разчитат само 0 
и 3. От надписа около изображението ли-
чат само отделни части от думи и букви 
(Плетньов 2003: 50).

Проблемът със спомената вече някол-
ко пъти година „1603” и съответно дати-
рането на този тип капачета е разгледан 
от някои изследователи. Кина Койчева, 
съпоставяйки графичното изображение 
на числата между оригинално и фалшиво 
капаче от този тип, както и тези от евро-
пейски монети от ХVI – XVII век, стига до 
извода, че произходът им може да се тър-
си в балканските владения на Османската 
империя, сред страни, ползващи кирили-
цата (Койчева: 1988, 39). 

Валентин Плетньов счита, че през опре-
делен период от време (началото на ХVII в.) 
са отбелязвани годините на производство, 
породено от необходимостта да се докаже, 
че продуктът е отлежал не по-малко от 12 
г. Според него този тип фалшиви капаче-
та са произведени в първите десетилетия 
на ХVII в. и трудно би могло да се приеме 
датировка ХVIII-XIX в., понеже цифрените 
изписвания на годините са добре познати 
на местното население и заможните граж-
дани не могат да бъдат заблудени с дата 
отпреди близо две столетия. Освен това от-

криването на шест капачета на едно място 
в старата част на Варна навежда на мисъл-
та, че това е бил основният търговски цен-
тър за разпространение на лекарството по 
българските земи през първата половина 
на XVII в. Авторът допуска и производ-
ството да е организирано в града, поради 
това, че едно от капачетата е дефектно (обр. 
15). Без да се открие калъпът за отливане 
обаче, по-вероятно е фалшивият териак от 
Истанбул през пристанището на Варна да 
се е разпространявал из другите селища 
(Плетньов 2003: 50-51). 

Дочка Аладжова предлага една по-раз-
лична работна хипотеза за масовото из-
писване на годината 1603. През 1606 г. е 
създадено обединение на аптеките произ-
водителки на териак с цел ограничаване 
на злоупотребата и фалшификациите. 
Ако след това събитие насетне са пред-
приети санкции срещу некоректните про-
изводители, то лекарството от 1603 г. не 
би могло да се счита за нарушение на ус-
тановените по-късно правила. Авторката 
отхвърля тезата за „централизираното”-
снабдяване с териак от Истанбул, поради 
откриването в определени територии на 
капачета от различни аптеки – например 
Румъния, Коринт. Това ѝ дава основание 
да предположи, че фалшифицирането е 
извършвано на място, като обект на ими-
тация са били познатите на тези места 
оригинални фармацевтични продукти 
(Аладжова 2011: 118). 

Друг поглед върху изписаната година 
(1603), предлага Николай Марков. Той 
изказва мнението, че това всъщност не е 
годината на производство, а нова рецеп-
та за лекарството, създадена през същата 
година в Рим от отец Франческо Ваджио-
ло от Ордена на йезуитите. Поради това, 
тази година не може да бъде приета за 
датираща производството на тези капаче-
та. Обстоятелството, че тя се среща само 
върху капачета, маркиращи продукцията 
на аптеката „Alla testa d̉̉’Oro”, подсказва, 
че това е станало най-вероятно към втора-
та половина на ХVІІІ и първата половина 
на ХІХ век, когато останалите венециан-
ски аптеки отстъпили първенството си в 

Обр. 11 Капаче за териак от Варна
(Снимка – В. Плетньов).

Обр. 12 Капаче за териак от Варна
(Снимка – В. Плетньов).

Обр. 13 Капаче за териак от Варна
(Снимка – В. Плетньов).

Обр. 14 Капаче за териак от Варна
(Снимка – В. Плетньов).

Обр. 15 Капаче за териак от Варна
(Снимка – В. Плетньов).
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това производство (Марков 2012: 215-216). 
Относно мястото на изработване на ими-
тацията на венецианския териак в Осман-
ската империя, Марков предлага хипоте-
зата, че това е ставало в няколко големи 
производствени центрове, разполагащи с 
квалифициран персонал и възможности 
за разпространение. Вероятно това биха 
могли да бъдат търговските гръцки ком-
пании от епохата (Марков 2012: 218). 

Хипотезата на Марков наистина може 
да обясни липсата на други години вър-
ху капачетата от териак с изключение на 
едно публикувано от Колин Мартин, къ-
дето под бюста е поместена годината 1511. 
Авторът споменава, че това е първата да-
тирана капсула, като тогава всъщност не 
разпознава изображението на крилатия 
лъв на „Св. Марко” пред лицето (Martin 
1972: 55). От този тип капачета с покро-
вителя на Венеция са известни няколко 
екземпляра, но без изписана година. В 
този ред на мисли, не би могло да се даде 
категорично мнение за значението на из-
писваните цифри и символи. Дали наис-
тина те представляват удостоверение за 
запечатан териак от рецепта, получена в 
съответната година или в случая на публи-
куваното тук първо капаче, вероятни ини-
циали на фармацевт, указващи създадена 
от него нова рецепта за териак? Би могло 
да се помисли и върху възможността това 
да са епизодични серии, свързани с опре-
делени събития или нова рецепта териак, 
получена в съответната година, в която е 
запечатано и самото лекарство. Това може 
да даде обяснение на факта, че на по-го-
лямата част от известните капачета, няма 
нито година, нито инициали. Що се от-
нася до честото откриване на капачета от 
серията с годината 1603, това може да се 
дължи на масовото ѝ имитиране, което се 
потвърждава от големия брой фалшиви 
капсули, в пъти повече от оригиналните. 
Точно този вид фалшификати се срещат 
повсеместно на територията на днешна 
България и както се вижда от публикува-
ните по-горе паметници, и по част от бъл-
гарските черноморски пристанища.

 От друга страна проблемът с центъра 

или центровете за производство остава 
също открит. Трябва да се отбележи, че 
както споменава Дочка Аладжова, на от-
делни територии се среща продукция от 
различни аптеки. Така например в Румъ-
ния се срещат оригинали и фалшификати 
на аптеката „Aquila Nera”, които също пре-
обладаващо се откриват по черноморските 
пристанища, като Констанца и Мангалия 
(Gusturea 2008: 416). Подобна е ситуацията 
в Коринт, където заедно с оригиналите на 
аптеката „Due Mori”, се срещат и имита-
ции (Аладжова 2011: 118). Както вече стана 
дума, по Българското Черноморие, така и 
във вътрешността на страната, но не с та-
кава концентрация, се срещат предимно 
фалшификати на аптеката „Testa d̉oro” и 
то от типа с надпис (1603). За съжаление, 
данните с които разполагам, за откритите 
капачета за териак от Турция са оскъдни. 
Улрих Клайн публикува пет капсули, бла-
годарение на дилър на монети от Щутгарт, 
като четири са от България и една от Тур-
ция. Сред четирите български капачета 
има примери, както за оригинална, така 
и за имитативна продукция на аптеката 
„Testa d‘Ooro” и едното е точно от сери-
ята (1603). Това от Турция е от аптеката 
„Due Mori” (Klein 2005: 39-40). Отново чрез 
търговец, но в Истанбул, стават известни 
още четири капачета. Три са на аптеката 
„Testa d̉oro”. Двете са от типа на споме-
натите по-горе паметници с надпис (N = 
TH) и (1511), а третото е от разглежданият 
тук по-подробно вариант с надпис (1603) 
(Martin 1972: 55-56). Трябва да се отбележи, 
че това е единственият паметник от този 
тип, който може да се свърже с Истанбул 
и съответно като център за разпростране-
ние на тази имитативна серия, срещу 17 
известни ми от територията на България. 
Така поставен проблемът за производство-
то на фалшификат на териак, може да се 
разгледа в полза на местни производстве-
ни центрове, имитиращи познатите ори-
гинални лекарствени средства, теза, застъ-
пена от Дочка Аладжова и подкрепена от 
Валентин Плетньов. От друга страна прави 
впечатление, че голяма част от тези фал-
шификати, както се вижда в настоящата 

статия, произхождат именно от черномор-
ските пристанища, развиващи търговия 
главно с Истанбул. В този случай, както до-
бавя и Валентин Плетньов, без намирането 
на евентуалните калъпи, не би могло да се 
даде категоричен отговор.

Откриването на производствен цен-
тър би дало отговор и за начинът на из-
работване. Прави впечатление, че при 
голяма част от капачетата, за които има 
данни за вътрешната страна, се открива 
една пъпка в центъра, която както вече бе 
споменато, е дефект при отливането. Той 
би могъл да се получи от използването 
на каменен калъп за леене, като отворът 
в калъпа, поради който се получава тази 
пъпка, е следа от работния инструмент, 
чрез който се оформя гнездото. С този 
специален инструмент, с кръгови движе-
ния, подобно на работа с пергел, се офор-
мя правилната кръгла форма, но и кон-
центрични следи по дъното, отпечатък от 
които може да са споменатите окръжнос-
ти (oбр. 2 – 1, 2), а в центъра се получава 
технологичен отвор, който се запълва от 
разтопения метал и така се получава спо-
менатата пъпка. Като примери могат да 
послужат един калъп за отливане на олов-
ни ядра за моливдовули от Преслав, как-
то и друг подобен калъп, публикуван от 

Закос и Веглери (Чокоев 1995: 293). Веро-
ятно заедно с едноделния калъп за отли-
ване е използвана и матрица за щампова-
не, докато металът в калъпа е още топъл. 
Публикуваният от Валентин Плетньов 
пример за дефектно отлято капаче, върху 
което няма отпечатано изображение, как-
то и ръб за запечатване (oбр. 15), изключва 
възможността, отливането на заготовките 
да е ставало в двуделен калъп, чрез който 
да се  получава едновременно и лицева-
та част на капачето. Също така изработ-
ването на каменен калъп с надпис, мъжка 
глава и съпътстващите символи би било 
изключително трудно. 

Откриването на голям брой капаче-
та за териак на венецианската аптека 
„При златната глава” от най-близкото до 
най-значимото пристанище по Българ-
ското Черноморие илюстрира търговски-
те пътища между Истанбул и балканските 
владения на Османската империя. Преоб-
ладаващите имитации на оригиналните 
фармацевтични продукти доказва поява-
та на един или няколко производствени 
центъра, задоволяващи нарасналата по-
требност от прочутото лекарство и осъ-
ществяващи търговската си дейност пре-
димно чрез пристанищните центрове на 
Османската империя през ХVІІ-ХІХ век.     
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Caps for Teriak from the Bulgarian Black-sea coast
Iliyan Petrakiev

(Summary)

Key words: Teriak, the Golden Head, 1603, Аhtopol, Tsarevo, Burgas, Varna

During the Ottoman rule, the Black Sea 
ports from Ahtopol to Varna were part of the 
main trade routes that connected Istanbul 
with the Balkan domains of the Empire and 
with the Central European countries, respec-
tively. One of the interesting goods in this 
trade from the XVII to the XIX century had 
been the Teriak, the medicine that became fa-
mous throughout Europe and was very pop-
ular in the Ottoman Empire 

The caps published so far were mainly 
from the famous Venetian pharmacies, Tes-
ta d’Oro (Golden Head), Due Mori (the Two 
Mavers) and Cedro Imperiale (the Imperial 
Cedar), and also from the pharmacy Testa 
d’Oro in Tiest. The majority of them were 
imitations of the original ones, and all found 
on the Bulgarian Black Sea coast were from 
the Alla Testa d̉’Oro pharmacy, where the 
most frequently imitated series was one that 
had an inscription (1603). 

Different hypotheses were considered 
about the meaning of that inscription, as 
well as about the localization of the probable 
production centers of the false Teriak, that 
had been spread along the western Black Sea 
coastline. An attempt has also been made to 
guess the method of manufacture and thus 

to explain the frequent defect - a casting re-
sidual on the inside of the caps. This could 
be explained with using a stone casting 
mold, with the hole in the mold that resulted 
in this pimple being a trace of the tool that 
formed the socket. Perhaps along with the 
unilateral casting mold, a matrix for emboss-
ing has also been used, whereas the metal 
in the mold was still warm. It is possible for 
the embossing to have been carried out after 
the casting, similar to the production of lead 
seals. This seems to be the more likely ver-
sion if one takes into account the published 
example of a defectively cast cap on which 
there was no printed image.

The large number of caps for Teriak of 
the Venece pharmacy At the Golden Head, 
found in the area of Ahtopol - the closest to 
the most significant port on the western Black 
Sea, illustrates the trade routes between Is-
tanbul and the Balkan domains of the Otto-
man Empire. The predominant imitation of 
the original pharmaceutical products proves 
the emergence of one or several production 
centers that have satisfied the increased need 
of the famous medicine and were trading 
mainly through the port cities of the Ottoman 
Empire in the ХVІІ-ХІХ centuries.
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Християнството в Агатопол и Агатополската епископия
Венцислав Каравълчев

Christianity in Agathopol and Agathopol Bishopric
Ventsislav Каravalchev

Ключови думи: Ахтопол, християнство, епископия, манастир „Св. Яни“

Ахтопол, средновековният Агатопол 
(споменаван, според някои изследова-
тели, в различни източници и различ-
ни епохи и като Тира (х) Перонтик-он 
(ус), Агатубулус, Гатополи, Гастополи, 
Ахтебулу и т.н.) е един от петте известни 
епископски центрове на влизащото днес 
в територията на България южно черно-
морско крайбрежие.1

За разлика от другите епископски цен-
трове Несебър, Поморие, Дебелт и Созо-
пол, за Ахтопол нямаме запазено никак-
во сведение, кога християнската проповед 
прозвучава за първи път на това място, 
нито кои са първите адепти на новата 
религия. Това може да се дължи и на не-
яснотите, свързани с името на древния 
град, което поставя много въпросителни, 
но те не са обект на настоящето изследва-
не. Въпреки това може да предположим, 
че както повечето значими черноморски 
градски центрове, така и Ахтопол е бил 
посетен от св. ап. Андрей Първозвани. 
Според св. Симеон Метафраст (ок. +960) 
ап. Андрей проповядвал по цяла Вити-
ния (северозападната част на Мала Азия), 

Черноморското крайбрежие, Халкидон и 
др., както и на народите, обитаващи Тра-
кия и Македония.2

Това сведение срещаме и у доста по-ран-
ни автори. Първи св. Иполит Портуенски 
(170- ок. 235) в своето съчинение за 12-те 
апостоли говори, че ап. Андрей проповяд-
вал на скити и траки,3  а св. Доротей Тир-
ски (255-363), че е обходил цяла Витиния, 
Тракия и Скития, проповядвайки Еванге-
лието.4 Ориген (ок.185 – ок.254) в свое не-
достигнало до нас съчинение, ползвано 
от Евсевий Кесарийски (263-369), също го-
вори за проповедта на апостол Андрей в 
Скития.5  Въпреки че информацията, коя-
то ни дават тези сведения за дейността на 
апостола в Тракия и Македония, е твърде 
обща, без да се конкретизират места, все 
пак има известни податки в полза на теза-
та, че ако не конкретно Ахтопол, то облас-
тта около града е била осветена от пропо-
ведта на този велик първоапостол.6 

В случая най-важни за нас са сведени-
ята на св. Доротей Тирски, едно голямо 
име от първите векове на християнство-
то, който загива мъченически в древния 
Одесос (Варна).7 Първото сведение, което 
той ни дава, е, че ап. Андрей, който пре-

плува Понта, лично ръкополага в тракий-
ския град Аргируполис апостол Стахий 
за пръв епископ на Византион.8 Арги-
руполис е разположен на Златния рог, 
близо до кв. Галата на Константинопол. 
Прави впечатление, че в това си сведение 
Доротей казва, че ап. Андрей е преплу-
вал Черно море („Ανδρέας ό απόστολος 
την Ποντικήν θάλασσαν διαπλέων”).9 Ос-
вен това ни съобщава, че ап. Андрей ръ-
кополага лично ученика на апостол Па-
вел - апостол Амплий (ср. Рим. 16-8) за 
епископ на Одесос10 (Варна).11 Същото 
сведение за св. Амплий имаме и от св. 
Иполит Римски в списъка на седемдесет-
те апостоли, който той ни предлага.12

Мнението, поддържано от някои за-
падни учени вече няколко десетилетия, че 
списъците на седемдесетте апостоли не са 
автентични, а са плод на по-късни опити 
да бъде защитено апостолското начало на 
Константинополската епископска катедра 
през последните години е подложено на ар-
гументирана критика.13 Отречени са и край-
ностите, които оспорват съществуването на 
историческата личност на Доротей Тирски. 
Може да обобщим, че ап. Андрей ръко-
полага в Аргируполи на брега на Босфора 
ап. Стахий за епископ на Константинопол, 
а същият ръкополага ученика на апостол 
Павел – св. Амплий за епископ на Варна. 
Тоест, виждаме, че св. ап. Андрей предпри-
ема пътуване по западното крайбрежие на 
Черно море. Тук ще отворя една скоба, за 
да поясня, че апостолските пътувания не 

са самоцел, но са неразривно свързани с 
проповядването на Благата вест – Евангели-
ето, което е пряка функция на Христовите 
думи: „...идете, научете всички народи, като 
ги кръщавате в името на Отца и Сина и Све-
таго Духа...” (Мат. 28:19). Освен това, както 
се вижда от думите на св. Доротей Тирски, в 
случая ап. Андрей основно пътува по море, 
тоест с кораби. Такъв е бил основният пре-
воз по онова време, по такъв начин пътуват 
и апостолите Павел, Петър, Йоан и т. н. В 
случая нямаме основания да приемем, че 
апостол Андрей се е отправил към Одесос 
по друг начин, освен по море. Освен бавно-
то придвижване по суша, периферията на 
Римската империя не винаги е предлагала 
и необходимата сигурност. Придвижване-
то на св. ап. Андрей е ставало с обикнове-
ни търговски кораби – апостолите, нито са 
могли да организират свои „частни” миси-
онерски пътувания, още повече, че до вре-
мето на едиктите на императорите Галерий 
(311 г.) и  Константин Велики (313 г.) самата 
проповед е ставала в много враждебна сре-
да. В случая ап. Андрей е бил принуден да 
се съобразява с маршрутите и товарите на 
търговските кораби, а обект на проповедта 
му е трябвало да бъде всеки градски център 
по неговия маршрут.

От друга страна, археологическите 
открития свидетелстват, че Ахтопол е 
бил едно от най-удобните черноморски 
пристанища в хинтерланда след Кон-
стантинопол, което е развивало активна 
търговска дейност още няколко столетия 
преди Христа.14 Псевдо-Скимнос в своя-
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та Периегеза (Земеописание) на Македо-
ния и Тракия ни казва, че от „устието на 
Понта”, където е Филия, се простира 700 
стадия бряг, наречен Салмидис, който е 
недостъпен за кораби чак до нос Тиниада 
(Инеада, дн. Турция до границата с Бъл-
гария), където има удобно пристанище.15 
Ако сравним сведенията, които имаме за 
проповедта на св. ап. Андрей, с тези све-
дения, съвсем логично можем да допус-
нем, че след Аргируполи (където според 
някои сведения е престоял две години), 
следващата морска спирка на св. Андрей 
е била Инеада или Ахтопол. В полза на 
Ахтопол говори фактът, че освен удобно 
пристанище, градът още преди новата 
ера е поддържал добри търговски връз-
ки с останалия свят.16 Главни продукти на 
износа тук вероятно са били месо, жито, 
дървен материал, дървени въглища и др.

До нас на този етап не са достигнали 
сведения за ранната християнска история 
на града. Може обаче с основание да до-
пуснем, че проповедта на апостол Андрей, 
дала плодове на всички посетени от него 
места, е довела до създаването на първа-
та християнска община и тук. Вероятно 
в този период Ахтопол се превръща и в 
епископски център. Казвам това, защото 
според древното правило, църквата се е 
организирала около епископа, тоест всяка 
една градска раннохристиянска община е 
била предстоятелствана от епископ или 
от хорепископ (за по-малките такива, сел-
ските общини). Това изначално правило 
в църковната организация след изравня-
ването на християнството по права с оста-
налите религии в християнската империя 
(311 -313 г). не само се запазва, но и офи-

циално узаконява. Така например, импе-
ратор Зенон издава декрет, според който 
всеки град трябва да има свой епископ.17

Първото сигурно засвидетелстване на 
Ахтопол като епископски център, под-
чинен на митрополита на Адрианопол 
(Одрин), който е начело на епархия Хеми-
монт, имаме от края на ІХ в.18 Сведението 
се съдържа в Епископския списък от вре-
мето на император Лъв VІ (886-912). Прави 
впечатление е, че епископът на Ахтопол е 
поставен веднага на второ място след този 
на Созопол, докато присъстващите и в 
по-ранния списък (т.н. Псевдоепифани-
ев) епископи, като този на Дебелт и Цои-
да (дн. Сливен), например, са след него.19 
Но най-интересното в случая е, че тази 
нотиция (списък) е първият документ, в 
който се споменава името на града като 
Агатопол (ο Αγαθουπόλεως).20 След това 
упоменаване името на Агатопол се среща 
вече доста често в различни документи, 
включително и в църковните.21 Прави впе-
чатление, че от първото свое упоменаване 
до самото османско нашествие Агатопол 
запазва своето второ място в списъка на 
епископиите, подчинени на митрополи-
та на Адрианопол. Едва в последния спи-
сък 21, който вече се явява от периода на 
османското завоевание, се вижда, че мит-
рополитът на Одрин е загубил всички ос-
танали свои епископии освен Агатопол.22 

В периода около завладяването на Кон-
стантинопол от османските турци през 
1453 г. епископът на Агатопол заема 151 
място сред епископите, намиращи се на 
подчинение на Константинополския па-
триарх.23 Само като сравнение, архиереят 
на съседния Созопол заема 127 място.24 

Известни са имената на над 35 епископи, 

архиепископи и митрополити на Ахто-
полската катедра, като за съжаление до 
нас не е достигнало името на първия Ага-
тополски епископ, нито на неговите пре-
ки наследници.

В хронологичен вид имаме запазени 
следните имена на Агатополски архиереи, 
появяващи се в различни документи:25

– Игнатий (споменат през 1315 г.);
– Макарий (споменат през 1355 г.);
– Йоаким ( избран март 1443 до ноем-

ври 1447 г.);
– Митрофан (починал през ноември 

1554 г.);
– Антоний (споменат през 1575 и 1580). 

Имаме също така споменаване на Анто-
ний от 1590 г., който може да е пак същи-
ят епископ, но може да бъде и друг със 
същото име;26 

– Игнатий (споменат през 1584 г.); 
– Антоний (споменат през май 1590 г.); 
– Митрофан (споменат през юни 1591 г.) 
– Антоний (споменат в 1596/97 г.), който 

освен като епископ, един път се подписва 
и като митрополит!27 Той подписва като 
епископ следните писма, публикувани от 
отец Камперидис: № 6, 10, 12, 14.  Прави 
впечатление е, че в писмо № 12, според 
номерацията на отец Камперидис, той 
вече се подписва не като епископ, а като 
митрополит на Агатопол. Този Антоний 
или негов съименник подписва и писмо-
то на патриарх Йеремия ІІ до митрополи-
та на Москва от 1589/1590 г. за въздигането 

на Руската църква в ранг на патриаршия;28

– Евтимий (споменат в 1604 г.); 
– Антим (споменат през май 1608 г.); 
– Митрофан (споменат за пръв път през 

ноември 1620, преместен през 1628 г.); 
– Григорий (избран през 1628, оттеглил 

се в 1651 г.);
– Филотей (избран на 21.12.1651, пре-

местен през 1659/60 г.); 
– Макарий (избран на 06.01.1660, пре-

местен през 1673 г.); 
– Лаврентий (избран на 26.09.1673 г.); 
– Софроний (споменат през същата 

1673 г.); 
– Йоаникий (към края на ХVІІ в.);
– Роман (споменат през август 1699 и в 

1701 г.); 
– Атанасий (споменат през септември 

1702 г.); 
– Гавриил (споменат 1725 -1759 г.);
– Теодул (избран на 17.07.1759, починал 

в 1767 г.); 
– Неофит (избран през април 1767, по-

чинал в 1784 г.); 
– Макарий (избран през януари 1784, 

починал в 1799 г.);
– Гавриил (избран през февруари 1799, 

преместен на 08.06.1808 г.); 
– Паисий (избран 1808 до 1813 г.); 
– Дионисий (избран през февруари 

1813, починал в 1815 г.);
– Антим (избран през ноември 1815, 

пресметен през 1821 г.);29 
– Исая (избран през април 1821, отте-

глил се през 1828 г.); 
– Йосиф (избран през юли 1828, напус-

нал към 1831 г.);

15. Извори за старата история на Македония и Тра-
кия (Г. Кацаров и Д. Дечев съст.) София, 1915, с. 87.
16. Виж например Карайотов, И. Агатопол – 
градът на благородството и добротата. – Море 
(Бургас), VI, 1998, 9-10, с. 6-8; Димитров, Б. Сред-
новековният Агатопол. – В: Средновековният бъл-
гарски град, София, 1980, с. 343-352.
17. Цит. по Граматиков П. Арианският събор във 
Филипополис (343 г.). ИК Кама, 2006, с. 52.
18. Darrouzès, J. Notitiae episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae: texte critique, introduction et 
notes. Paris, 1981, p. 286.

19. Ibidem.
20. Rigsby, K. Agathopolis and Doulopolis. – Ep-
igraphica Anatolica 38, 2005, p. 109–115 както и посо-
чената там литература. Виж също Beshevliev, V. Die  
protobulgarischen  Inschriften  (Berlin  1963)  no.  34.
21. Darrouzès, J.  Notitiae episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae..., p. 304, 329, 364, 420.
22 Ibidem.
23. Γριτσοπουλος, Τ. Αγαθούπολις, Θρησκευτική 
καί ηθική εγκυκλοπαιδεία, τ. 1, Αθηναι, 1962, σ. 104
24. Ibidem.

25. За архиереите на Агатопол сведенията са събра-
ни и сравнени основно с (от) следните източници: 
Fedalto, G. Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, vol. 1. 
Padova, 1988, pp. 315-316; Γερµανός, µιτρ. Σάρδεων. 
Επισκοπικοί κατάλογοι των επαρχιών της βορείου 
Θράκης και εν γένει της Βουλγαρίας από της Αλώσε-
ως και εξής. – Θρακικά, 8, 1937, σ. 112 -120; Σταµούλης, 
Μ. Συµβολή εις την ιστορίαν των εκκλησίων της Θρά-
κης. – Θρακικά, 14, 1940, ς. 66-67; Kamperidis, L. The 
Greek monasteries of Sozopolis: XIV - XVII centuries, 
Thessaloniki, 1993; Trapp, E. Prosopographisches Lexi-
kon der Palaiologenzeit. Wien, 1976-1996; Γριτσοπου-
λος, Τ. Αγαθούπολις, Θρησκευτική καί ηθική εγκυ-
κλοπαιδεία, τ. 1, Αθηναι, 1962, σ. 104-105.
26. За тази интересна личност – епископ–митро-
полит Антоний сведенията са по: Kamperidis, L. 

The Greek monasteries of Sozopolis: XIV - XVII cen-
turies, Thessaloniki, 1993, p. 147-152; 172-173.
27. Ibidem. Виж  с.99
28. Ibidem, с. 117 -124, виж специално с. 135, където 
под документ на патриарх Йеремия ІІ  Антоний 
се е подписал като митрополит на Агатопол. Виж 
също писмото на Йеремия ІІ патриарх Констан-
тинополски от 1576 или 1579г., с което „патриар-
хът забранява влизането на жени общо в манасти-
рите по Черноморието и в частност в „Св. Йоан 
Предтеча”, заради множеството непристойни ин-
циденти. с. 131
29. Това е бъдещият Вселенски патриарх Антим V. 
Γεδεών, Μ. Πατριαρχικοί πίνακες, Κωνσταντινού-
πολει, 1884, σ. 695
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През май 1830 (1829) г. Созополската 
и Агатополската епархия са обединени в 
една под името Созоагатополска и веро-
ятно тогава става издигането на катедрата 
в ранг на митрополия.30

– Константин (от 1831 до 1834 г.); 
– Димитрий (споменат 1834 г.); 
– Прокопий (1842 до 1852 г.); 
– Доротей (избран 1852 до 1858 г.);31 
– Прокопий (избран 1858 -1872 г.);32 
– Теофил (избран1872  до 1881г.);33 
– Партений  (избран1881 -1900 г.);34 
– Константин (избран 1900 до 1904 г.) 
– Доротей (от 1904 до 1917 г.) 

Особен интерес представляват опитите 
на местните архиереи да издигнат стату-
та на Агатополската епископия в ранг на 
митрополия.  Първият известен ни архи-
ерей на Агатополската епископия се поя-
вява в един списък от 16 юли 1315 г. Прави 
впечатление обаче, че той подписва един 
синодален документ от времето на Йоан 
ХІІІ Гликас (1315-1319 г.) като Агатопол-
ски  митрополит.35 Става въпрос за Агато-
полския епископ (митрополит) Игнатий. 
Нещо повече, неговото име се явява на 
четвърто място в реда на митрополитите, 
подписали документа, а е добре извест-
но, че в църковния протокол стриктно се 
спазва ред на подписването по чест и зна-
чимост на катедрата. Преди подписа на 
Агатополския митрополит са само под-
писите на митрополитите на Хераклeя, 

Сарди и Никомедия, а след неговия след-
ват подписите на още 17 митрополити.36

Четиридесет години по-късно вижда-
ме подписа на Агатополския митрополит 
Макарий в синодалния акт на патриарх 
Калист І за брачния договор между прес-
толонаследника на византийския престол 
Андроник и българската принцеса Кера-
ца от 17 август 1355 г.37  Прави впечатление, 
че в този документ името на Агатопол-
ския митрополит се явява на последното 
по ред място. Върху този проблем се спи-
ра австрийският учен Ото Крестен, който 
според нас твърде прибързано заключава, 
че и двата документа са фалшификати и 
че Агатопол никога не е бил митрополит-
ски център, нито е имал свой митрополит. 
Той предполага, че е бил подправен доку-
мент на митрополита на Адрианопол Иг-
натий (1324 г.) и че името на митрополит 
Макарий вероятно е измислено от фал-
шификатора.38 В случая обаче ни се стру-
ва, че проф. Крестен има право само до 
известна степен. Той е прав, че Агатопол 
не е получил официален, признат статут 
на митрополия от Вселенската патриар-
шия. Но явно точно поради този упорит 
опит на Агатополския епископ и катего-
ричен отказ на патриаршията да получат 
такъв статут, местните епископи се въз-
ползват от честото преминаване на града 
в този период от български във византий-
ски ръце и обратно. Прави впечатление, 
че поради някаква неизвестна нам дого-
вореност между България и Византия, 
Ахтопол независимо от това в чии ръце се 

намира, винаги остава на подчинение на 
патриарха в Константинопол. Тук трябва 
да споменем, че нашата приснопаметна 
археоложка Цоня Дражева твърди, че цар 
Иван Асен ІІ през 1235 г., когато се възста-
новява официално Българската патриар-
шия, е подписал някакво споразумение, 
според което в замяна на патриаршеския 
статут българите отстъпват на Константи-
нопол двата крайморски църковни цен-
търа Созопол и Ахтопол.39 Всъщност, та-
къв документ или споразумение няма, а 
това е едно предположение, което преди 
няколко десетилетия изказа Б. Димитров, 
и което впоследствие се вкара в научно 
обръщение с категоричността на сигурно 
сведение.40 В този ред на мисли допуска-
ме, че понеже в периода 13-14 в. Ахтопол 
е повече притежание на българите, от-
колкото на византийците, явно местните 
архиереи са решили да се възползват от 
тази двойствена зависимост – политиче-
ска от България, църковна от Византия и 
да се сдобият с митрополитска катедра.

Точно на тези тежнения, според нас, са 
отговор двата документа и съвсем не е не-
обходимо те да са фалшификати, напро-
тив, тяхното съдържание показва опит 
(макар и неуспешен) присвоеният митро-
политски статут да бъде официално санк-
циониран положително от патриарха на 
Константинопол. Като потвърждение на 
тази наша теза се явява и синодалният акт 
на патриарх Антоний от 1377/1378 г., с кой-
то той заплашва с отлъчване всеки опит 
на Агатополския епископ да провъзгласи 
града за митрополия.41 Тоест, за да бъде из-
даден такъв сериозен документ от патри-
арха, е трябвало да има налице сериозна 
причина и действия от страна на епископа 
на Агатопол, които е било необходимо да 
се пресекат. Това могат да бъдат силните 

центробежни тежнения на Агатополски-
те епископи за излизане от опеката на 
митрополита на Адрианопол. Още по-
вече, че както вече споменахме, в послед-
ния списък 21 според класификацията на 
Darrouzès, Адрианопол е загубил по това 
време всичките си подчинени епископии, 
с изключение на Агатопол. От единадесет 
епископии, подчинени на митрополита 
на Адрианопол, му остава само една.

Нещо повече, след превземането на 
град Адрианопол от османските турци 
самият местен митрополит е бил прину-
ден да го напусне и да се настани вероятно 
първоначално в Константинопол, а след 
това в Агатопол. Адрианопол е превзет от 
турците през 1369 г., и след превземането 
му султан Мурад І го превръща в собстве-
на резиденция, което поставя одринския 
митрополит в  положение на невъзмож-
ност да остане в града и да изпълнява за-
дълженията си. Според С. Врионис, мит-
рополитът на Адрианопол преминава в 
Агатопол през 1370 г.42  Врионис обаче ве-
роятно греши. От друг документ се вижда, 
че от 1380 г Адрианополският митропо-
лит Матей е вече временно „резидиращ” 
в Агатопол.43 С появата си в Агатопол той 
веднага се е опитал да подчини местния 
епископ и да му изземе функциите. Това 
налага спешно издаването на специален 
документ на Вселенската патриаршия от 
1381 г., с който патриарх Нил Керам заста-
ва в защита на епископа на Агатопол. Той 
осъжда опитите на Адрианополския мит-
рополит да обезличи местния епископ. В 
документа освен всичко друго се забраня-
ва на митрополита на Одрин да посещава 
„църквата на Агатополския епископ” по-
вече от веднъж годишно и да се опитва да 
вземе от него повече средства, отколкото 
му се полагат.44  Самото писмо се явява от-
говор на молба на Агатополския епископ, 

30. Γερµανός, µιτρ. Σάρδεων. Επισκοπικοί κατάλο-
γοι..., ς. 112.
31. Συνταγµατίον περί της τάξεος των Πατριαρχι-
κών θρόνων, Αθήναις, 1855, ς. 8.
32. Παπαδοπούλου, Γ. Η Σύγχρονος Ιεραρχία της 
Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. τ. 1. Αθήναις, 
1895, σ. 659.
33. Ibidem,  σ. 665.
34. Γριτσοπούλου, Τ. Αγαθούπολις, Θρησκευτι-
κή καί ηθική εγκυκλοπαιδεία. τ. 1. Αθήναι, 1962, 
σ. 105; виж и Γεδεών, Μ. Χρονικά της Πατριαρχι-
κής Ακαδηµίας (1454-1830), Κωνσταντινούπολει, 
ΑΩΠΓ -1883,σ.268
35. Darrouzès, J. Le registre synodal du patriarcat by-
zantin au XIV siècle. Étude paléographique et diplo-
matique.  Paris,  1971, Nr. 2032.

36. По-подробно виж: Synodus patriarchae Joanni 
XIII. Confert reditus quatuor sedium metropolitana-
rum. – Acta patriarchatus  Constantinopolitani MCC-
CXV-MCCCCII e codicibus manu scriptis Bibliothe-
cae Palatinae Vindobonensis,(еd. Miklosich-Muller. I.  
Wien, 1860-1862, p. 3-6.
37. Виж Actio synodalis de matrimonio cotrahendo 
inter Andronicum, julium imperatoris Ioannis Palae-
ologi et Kyratsam, juliam Ioannis Alexandri, Bulga-
rorum regis. – Acta patriarchatus  Constantinopoli-
tani MCCCXV-MCCCCII e codicibus manu scriptis 
Bibliothecae Palatinae Vindobonensis (Ed Miklosich 
-Muller. I,  Wien, 1860-1862, p. 432-433.
38. По-подробно виж Kresten, O. Die angebliche “Me-
tropolis” Agathopolis im 14. Jahrhundert. – Revue des 
etudes Byzantines 38, 1980, pp. 195-218.

39. Дражева, Ц. Градските центрове по южното 
българско черноморие през VІІ –ХV век – посре-
дници между България и Византия. – В: Ниш и 
Византиjа ІІІ. Ниш, 2005, с. 237.
40. Виж Димитров, Б. Средновековният Агато-
пол. – В: Средновековният български град, София, 
1980, с. 343-352.
41. Darrouzès, J. Le registre synodal..., Nr. 2689.

42. Vryonis, S. Studies on Byzantium, Seljuks, and Ot-
tomans: reprinted studies. Malibu, 1981, p. 324.
43. Darrouzès, J. Le registre synodal..., p. 380; Nr. 
2849;  Виж също и Soustal, P. Thrakien (Thrake, Rho-
dope und Haimimontos). – Tabula Imperii Byzantini  
6, Wien, 1991, p. 169.
44. Σταµούλης, Σ. Συµβολή είς τήν ιστορίαν τών 
εκκλησιών Θράκης. – Θρακικά 14, 1940, σ. 65-66.
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което ясно показва, че града по това време 
си има собствен епископ. От него не става 
ясно къде точно резидира митрополитът 
на Одрин. Изглежда, че той също е в Ага-
топол,  но се намира в друга църква, пред-
назначена за него, откъдето и се опитва 
да се меси в управлението на Агатопол-
ския епископ.45 В това писмо Вселенският 
патриарх Нил доста строго заповядва на 
митрополита на Одрин: „затова мирувай 
отсега нататък и си стой в църквата и да 
не съм чул, че правиш нещо такова...”.46

Няколко години обаче по-късно, Агато-
полската епископия става вдовстваща, веро-
ятно поради смъртта на предстоятеля си и 
тогава Синодът на Вселенската патриаршия 
под предстоятелството патриарх Антоний 
вече излиза с друго решение от 1389 г., с кое-
то предава епископията в ръцете на Одрин-
ския митрополит.47 Очевидно е, че въпреки 
заповедите и препоръките си, напрежение-
то между двамата архиереи - Агатополския 
и Одринския, е останало и след смъртта на 
Агатополския епископ се е наложило да 
бъде взето кардинално решение, което да 
сложи край на конфликта. Синодът на Все-
ленската патриаршия  разрешава вече на 
Одринския митрополит не просто да рези-
дира в гр. Ахтопол, но да оглави и самата 
епископия с всички произтичащи от това 
права и задължения. За целта се забранява 
и изборът на нов Агатополски епископ до 
момента, в който за митрополита на Одрин 
стане възможно да се върне обратно на ка-
тедрата си и да освободи Агатопол.48 Такъв 
момент явно настъпва чак в средата на 15 в., 
тъй като следващият Агатополски епископ, 
за който имаме сведения, е Йоаким, избран 
през 1443 г.49

Във връзка със заплахата на Адрианопол 
от турците, имаме и документ от Вселен-

ския патриарх Макарий (1376-1379), които 
издава специален указ, в който изрично се 
казва, че Агатопол не може да стане митро-
политски център, който да замени Адриа-
нопол, а само да послужи като временно 
убежище за Адрианополския митрополит, 
който след преминаването на опасността, 
трябва да се върне на катедрата си в Адри-
анопол.50 Този документ идва да покаже, 
че е съществувал някакъв сериозен дебат, 
подробности от който не са ни известни, и 
в който са пробвани различни варианти за 
издигането на Агатопол в митрополитска 
катедра, включително и чрез прехвърляне 
функциите на митрополита на застраше-
ния от турците Адрианопол в Агатопол.

От Агатополските епископи трябва 
също да отбележим еп. Йоаким, който 
през ноември 1447 г. е назначен от импера-
тор Йоан VІІІ със съгласието на патриарха 
Григорий ІІІ (Мамас), да заеме катедрата 
на починалия Молдовлашки митрополит 
Дамян. Епископ Йоаким е известен със 
своите про-униатски възгледи. Той обаче 
не може да се радва дълго на своето мит-
рополитство, защото вероятно през 1454 
г. (със сигурност преди 1455 г.) е принуден 
да бяга с част от своето паство в Полша 
поради заплахата от брутална разправа с 
него от страна на противниците на унията 
и на клирика Теоктист, който е поставен 
на неговото място от Печкия патриарх.51

В средата на ХVІІІ в. Агатополската 
епархия е издигната в ранг на автокефал-
на архиепископия, а нейният предстоятел 
минава на пряко подчинение на Вселен-
ския патриарх.52 В сайта на Етнографския 
музей на Тракия в Солун е посочена и кон-
кретна година за това събитие – 1760 г., ко-
гато Агатополската епископия е издигната 
в ранг на архиепископия.53

Градът има и свой архиерей, който става 
впоследствие Вселенски патриарх. Това е 

човекът, управлявал Агатополската църк-
ва в периода 1815-1821 г. – митр. Антим. 
След Агатопол той последователно е мит-
рополит на Анхиало (1821-1831 г.) и Кизик 
(1831-1841 г.). На мястото на сваления от 
султан Абдул Меджид Антим ІV през 1841 
г. е избран той като патриарх Антим V, но 
само след 13 месеца управление, през 1842 
г., той умира. Прави впечатление, че днес 
дори и в официалния сайт на Вселенска-
та патриаршия митр. Антим и някои от 
предшествениците му в Агатопол са за-
писани като митрополити, а не епископи 
на Агатопол.54 Това дава основание да се 
приеме, че след обединението на Созопол 
и Агатопол в една епархия – Созоагатопол-
ска, тя е издигната в ранг на митрополия, а 
митрополитът й резидира в Агатопол. Лю-
бопитен факт е, че тържественото освеща-
ване на параклиса – дървената църква „Св. 
Стефан” в Истанбул, станало на 9 октомври 
1849 г., е извършено от Созоагатополския 
митрополит (той единствен от гръцките 
митрополити можел да служи на църков-
нославянски).55 Почти сигурно е, че става 
дума за митрополит Прокопий, въпреки 
че Хр. Темелски в своята статия  не посочва 
изрично неговото име.56

От издадената  през 1855 г. Синтагма на 
Константинополската патриаршия за ар-
хиереите в нея и въобще в Православната 
църква се вижда, че вече официално Созо-
агатополският предстоятел вече не е просто 
митрополит, а е упоменат с титлата „ипер-

тим (пречестен) и екзарх на паството на Чер-
но море”.57 След влизането на Ахтопол в пре-
делите на България Агатополската катедра 
е премахната, въпреки че епископският ти-
тул остава и се ползва и до днес.

В най-ново време епископ с титлата 
Агатополски в БПЦ беше епископ Никон, 
починал през 2002 г. Преди три години 
т. н. „алтернативен синод” направи един 
свой епископ – Висарион  Агатополски. 
На 1 октомври т. г. за Агатополски епис-
коп в БПЦ бе ръкоположен игуменът на 
Поморийския манастир „Св. Георги” Йе-
ротей (Косаков).

Няколко думи
за манастира „Св. Яни”
В християнската история на Агатопол 

специално място заема манастирът „Св. 
Йоан”, известен повече сред местното на-
селение като „Св. Яни”. От направените 
археологически проучвания се вижда, че 
манастирът е основан през ХІІ в.58

Много е интересна връзката между Со-
зополския патриаршески и императорски 
манастир „Св. Йоан Предтеча” и негови-
те метоси, между които в един достатъчно 
дълъг период от време е и Ахтополският 
манастир „Св. Йоан” (Св. Яни). Още пър-
вите документи за острова, публикувани от 
Papadopulos –Kerameus преди повече от сто 
години, ни дават много интересни сведения 
за Созополския манастир и другите мана-
стири по южното Черноморие.59 Днес, бла-
годарение на труда на отец Л. Камперидис, 

45. Документът е публикуван билингва у: Гюзелев, 
В. Извори за средновековната история на Бълга-
рия (VІІ-ХV в.) в австрийските ръкописни сбирки 
и архиви. т. 1. София, 1994, с. 207-208.
46. Ibidem.
47. Ibidem, с. 217-219.
48. Ibidem.
49. Fedalto, G. Hierarchia Ecclesiastica Orientalis. 
Vol.1.  Padova, 1988, pp. 315-316.

50. Vryonis, S. Studies on Byzantium..., p. 324.
51. Lascaris, M. Joachim, Metropolite de Moldavie. – 
Acad. Roum. III, 1927, pp.129-59; Gill, J. The Council 
of Florence, Cambridge, 2011, p. 394
52. Γριτσόπουλος, Τ. Αγαθούπολις..., σ. 104.
53. http://database.emthrace.org/entities/view.cf-
m?areaid=1&Artid=4e501bc6-e0c3-c767-fbdc-8dea-
6810bf30&NSPid=3 . Достъп 25.05.2013.

54. http://www.ec-patr.org/list/index.
php?lang=gr&id=298. Достъп 28.05.2013.
55. Темелски, Хр. Към въпроса за възникването и 
началната история на българския храм „Св. Сте-
фан” в Цариград. – В: Международна конферен-
ция в чест на професор доктор Тотю Коев, В. Тър-
ново, 2005, с. 39-40.
56. Γριτσόπουλος, Τ. Αγαθούπολις..,σ. 105
57. Συνταγµατιόν περί της τάξεως των Πατριαρχι-
κών θρόνων, Αθηναίς, 1855, σ. 8
58. Карайотов, И. Обитателите на хълмистата пла-
нина, В: Странджа. Природен парк, Малко Търно-
во 1999, стр. 78-79.
59. Παπαδόπουλος – Κεραµεύς, Α. Η έν τώ 
νησίω Σωζοπόλεως βασιλική µονή Ιωάννου τού 
Προδρόµου καί ή τύχη τής βιβλιοθήκης αυτής, Ви-
зантийский Временник 7, 1900, ς. 661-695. Интерес-

но е, че Пападопулос–Керамевс публикува само 
част от документите от кодекса и най-вероятно 
той заимства тази своя публикация от Сакелион. 
По-подробно виж: Σακκελιών, Α. Πατµιακή Βιβλι-
οθήκη ήτοι αναγραφή των έν τή βιβλιοθήκη τής 
κατά τήν νήσον Πάτµον γεραράς καί βασιλικής 
µονής τού αγίου αποστόλου καί ευαγγελιστού Ιω-
άννου τού Θεολόγου τεθησαυρισµένων χειρογρά-
φων τεύχων, Αθήνα, 1890. Трябва да отбележим, 
че по необясними за нас причини, нито единият, 
нито другият публикува целия кодекс (става въ-
прос за Codex Patmiacus 770), който се състои от 1 
хрисовул, 1 аргировул и 14 патриаршески писма 
и сигилии на единадесет различни патриарси на 
Константинопол, касаещи манастира „Св. Йоан 
Предтеча” в Созопол. Това за пръв път прави отец 
Л. Камперидис в посоченото съчинение.
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вече разполагаме с още няколко документа, 
които дават една сравнително богата карти-
на за живота на Созополския манастир и 
неговите метоси в периода ХІV –ХVІІ в. Тук 
трябва да отбележим, че отец Камперидис 
познава аргументите, които биха могли да 
се използват срещу автентичността на ня-
кои от документите, но той лично приема, 
че съдържанието им за автентично.  Затова 
е странно твърдението на Божидар Дими-
тров, че отец Камперидис бил „почти съ-
гласен” с неговото мнение, че някои от доку-
ментите са фалшиви.60

Големият созополски манастир „Св. 
Йоан Предтеча” в периода 15-17 в. се пре-
връща в най-крупната обител по нашето 
Черноморие. Почти всички манастири 
в района в един или друг период стават 
метоси на ставропигиалния Созополския 
манастир. Изключение не прави и Ахто-
полският „Св. Йоан” (св. Яни). Това ста-
ва вероятно през 1569 г. или малко пре-
ди това, но от 1569 г. той със сигурност 
е вече под управлението на „Св. Йоан 
Предтеча” в Созопол. Тогава патриарх 
Митрофан ІІІ издава писмо, с което (пре)
потвърждава зависимостта му от ставро-

пигията в Созопол.61 През 1585 г. патри-
арх Теолипт ІІ също издава писмо, с което 
препотвърждава метосите и собственост-
та на Созополския манастир „Св. Йоан 
Предтеча”, в което също се споменава и 
Агатополският манастир „Св. Йоан” като 
подчинен на ставропигията в Созопол.62 

Много интересен факт е, че през 1609 г. 
патриарх Неофит ІІ дава писмо, с което 
препотвърждава отново собствеността и 
метосите на созополската ставропигия 
„Св. Йоан Предтеча”, но в този документ 
вече липсва Агатополският манастир „Св. 
Йоан”.63 За разлика от едноименния мана-
стир в Созопол, Ахтополският манастир 
преживява почти всички превратности в 
историята и оцелява до средата на мина-
лия век. През 1945 г. обаче комунистиче-
ската власт в България го отнема от БПЦ 
и го дава за нуждите на армията, която 
го превръща в казарма. Тогава започва 
тоталното унищожаване и поругаване на 
светинята, безценните икони са горени, 
чупени и хвърляни в морето.64 Стенопи-
сите са изкъртени, а впоследствие и сами-
те стени на манастира. Днес са останали 
само основите му.

60. Сравни казаното от о. Камперидис: Kamperid-
is, L. The Greek monasteries of Sozopolis: XIV - XVII 
centuries, Thessaloniki, 1993, p. 18 с мнението на Бо-
жидар Димитров: Димитров, Б. История на Созо-
пол. София, 2009, с. 201-202.
61. Kamperidis, L. The Greek monasteries of Sozopo-

lis..., p. 139-140.
62. Ibidem, p.153
63. Ibidem, p. 162-168.
64. Виж по-подробно: Долапчиев, Г. Ахтопол – 
мит, история, природа и икономика до края на 
ХХ век. София, 2001

Ahtopol is one of the five famous epis-
copal centers of today‘s Southern Black Sea 
coast. Unlike the other bishopric centers of 
Nessebar, Pomorie, Debelt, and Sozopol, we 
have no information about Ahtopol - when 
the Christian preaching sounded for the first 
time in this place, neither who were the first 
adepts of the new religion. This may also 
be due to the ambiguities associated with 
the name of the ancient city, which poses 
many questions, but they are not the sub-
ject of this study. However, we can assume 
that as most major Black Sea resorts Ahtopol 
has also been visited by St. Ap. Andrew the 
Firstborn. So far, we have not heard about 
the early Christian history of the city, but we 
can reasonably assume that the sermon of 
the Apostle Andrew, which had its favora-
ble impact to all the places he visited, led to 
the creation of the first Christian community 
here as well. Probably in that period Ahtopol 
became an episcopal center.

We have the first sure testimony that 
Ahtopol has been an episcopal center, sub-
ordinate to the Metropolitan of Adrianople 
(Edirne), who was at the head of the Hemi-
mont diocese, from the end of the  IX centu-
ry. The information was found in the Epis-
copal List from the time of Emperor Leo VI 
(886-912). It is remarkable that the Bishop of 
Ahtopol was placed second after that of So-
zopol, while the bishops of Debelt and Tsoi-
da (present-day Sliven) for instance, includ-
ed in the earlier list, (the so called Pseudo 
Еpiphany’s) appeared after him in the list. 
But the most interesting in this case is that 
this announcement (notice) was the first doc-
ument that mentioned the town‘s name as 
Agathopol (Αγαθουπόλεως). After that first 
mentioning the name of Agathopol has al-
ready become quite common in various doc-

uments, including in the church books. It is 
striking that from the first time its name was 
mentioned until the Ottoman invasion Ag-
athopiol has kept its second place on the list 
of episcopates, subordinate to the Metropol-
itan of Adrianople. It is evident only on the 
last list 21, which was apparent only after the 
time of the Ottoman conquest that the Met-
ropolitan of Edirne has lost all his bishoprics 
except Agathopol. In the period around the 
conquest of Constantinople by the Ottoman 
Turks in 1453, the Bishop of Agathopol oc-
cupied 151st place among the bishops un-
der the patriarchy of Constantinople. The 
names of more than 35 bishops, archbish-
ops and metropolitans of the Ahtopol De-
partment are well known, unfortunately the 
name of the first bishop of Agathopol or of 
his direct successors have not reached these 
days. Chronologically, we have the follow-
ing names of the Archbishops of Agathopol, 
which appeared in various documents:

– Ignatius (mentioned in 1315);
– Makarios (mentioned in 1355);
– Joachim (elected in March 1443 until 

November 1447);
– Mitrophan (died in November 1554); 
– Antonius (mentioned in 1575 and 1580); 
– Ignatius (mentioned in 1584);
– Antonius (mentioned in May 1590); 
– Mitrophan (mentioned in June 1591); 
– Antonius (mentioned in 1596/97), who, 

beside as a Bishop, once dis sign as a Metro-
politan;

– Eutimius (mentioned in 1604); 
– Аntim (mentioned in May 1608);
– Mitrophan (mentioned for the first time 

in November 1620, relocated in 1628); 
– Gregorius (elected in 1628, resigned in 

1651); 
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– Philotheus (elected on 21.12.1651, relo-
cated in 1659/60); 

– Makarius (elected on 06.01.1660, relocat-
ed in 1673); 

– Laurentius (elected on 26.09.1673); 
– Sofronius (mentioned in the same 1673); 
– Joanikius (towards the end of ХVІІ cen-

tury);
– Roman (mentioned in August 1699 and 

in 1701); 
– Atanasius (mentioned in September 

1702); 
– Gavrail (mentioned in 1725 -1759); 
– Теоdul (elected on 17.07.1759, died in 

1767); 
– Neophit (elected in April 1767, died in 

1784); 
– Makarius (elected in January 1784, died 

in 1799);
– Gavrail (elected in February 1799, relo-

cated on 08.06.1808); 
– Paisii (elected in 1808 until 1813);
– Dionisius (elected in February 1813, 

died in 1815); 
– Antim (elected in November 1815, relo-

cated in 1821); 
– Isaiah (elected in April 1821, resigned in 

1828); 
– Joseph (elected in July 1828, resigned 

somewhere in 1831); 

In May 1830 (1829) the Bishoprics of Soz-
opol and Agathopol united under the name 
Sozoagathopolis and it was probably then 
that the department was raised in the rank 
of Mitropoly:

– Constantine (from 1831 till 1834); 
– Dimitrios (mentioned in 1834); 
– Procopius (from 1842 till 1852); 
– Dorotheus (elected in 1852 till 1858); 
– Procopius (elected in 1858 till 1872); 
– Teophilus (elected in 1872 till 1881) 
– Partenius  (elected in 1881 till 1900); 
– Constantine (elected in 1900 till 1904);
– And Dorotheus (from 1904 till 1917).

Of particular interest are the attempts of 
local archbishops to raise the status of the 
Agathopol bishopric in the rank of Metropo-

ly. Our first known archbishop of the Agath-
opol bishopric appeared on a list of 16 July 
1315. It is worth noting, however, that he 
signed a Synodal document from the time 
of John XIII Glikas (1315-1319) as a Metro-
politan of Agathopol. It is about Ignatius, 
the Bishop (Metropolitan) of Agathopol. 
Forty years later we see the signature of the 
Metropolitan of Agathopol Macarius in the 
Synodic act of Patriarch Callistus I about the 
marrital contract between the heir of the Byz-
antine throne Andronicus and the Bulgarian 
princess Keraca of August 17, 1355.

After the conquest of the city of Adrian-
ople in 1369 by the Ottoman Turks, the lo-
cal metropolitan himself was forced to leave 
it and settle probably, first in Constantino-
ple and then in Agathopol. One document 
showed that since 1380, the Metropolitan of 
Adrianople, Matthew, whad been already 
temporarily residing in Agathopol.  Upon 
his appearance in Agathopol, he immediate-
ly attempted to subordinate the local bishop 
and to take away his functions.

Among the bishops of Agathopol we need 
to mention Bishop Joachim, who was ap-
pointed in November 1447 by Emperor John 
VIII, with the consent of Patriarch Grigorios 
III (Mamas), to occupy the department of the 
deceased Metropolitan Damyan of Moldova. 
Bishop Joachim was known for his pro-un-
iatic views. However, he could not enjoy 
very long his post of metropolitan because 
probably in 1454 (but surely before 1455) 
was forced to flee with part of his parish in 
Poland because of the threat of brutal treat-
ment by the opponents of the uniatism and 
by the clergyman Teoctist, who was appoint-
ed in his place by the Patriarch of Pech.

In the middle of the XVII century, the Ag-
athopol diocese was raised to the rank of auto-
cephalous archbishopric, and its predecessor 
was directly subordinate to the Ecumenical 
Patriarch. The city had its own archbishop, 
who later became the Ecumenical Patriarch. 
That was the man who had ruled the Agath-
opol Church in the period 1815-1821 - the met-
ropolitan Antim. From the Syntagma of the 
Constantinople Patriarchate issued in 1855 
about its archbishops and about those of the 

Orthodox Church in general, it became appar-
ent that the Sozoagathopol predecessor was 
officially named not just as a metropolitan, but 
was mentioned with the title ipertim (highly 
fair) and the exarch of the Black sea parish .

After Agathopol was adhered to the ter-
ritory of Bulgaria, the Department of Agath-
opol was abolished, although the Episcopal 
title remained and is still being in use today. 
In the most recent time, Bishop Nikon, who 
died in 2002 had the title of a Bishop of Ag-
athopol for the BOC. Three years ago, the so 
called alternative synod appointed its own 
bishop - Visarion Agatopolski. On October 1, 
2013, the abbot of the Pomorie monastery St. 
George Jeroteus (Kossakov) was ordained as 
a Bishop of Agathopol.

A few words
about the St. Yany Monastery
The monastery St. John is known among 

the local people as St. Yani. The archaeolog-

ical excavations showed that the monastery 
was founded in the XII century. Almost all 
the monasteries in the region in one or an-
other period did become convents of the 
stauropigial Sozopol monastery. The St. 
John monastery of Ahtopol was not an ex-
ception, and this happened probably in 1569 
or just a little before that year, but since 1569 
it has certainly been already under the rule 
of St. John the Precursor in Sozopol. Unlike 
the monastery in Sozopol, the Ahtopol mon-
astery survived almost all the vicissitudes in 
history and survived until the middle of the 
last century. In 1945 the Communist pow-
er in Bulgaria took it away from the BOC 
and gave it for the needs of the army. It was 
transformed into barracks and then the total 
destruction and degradation of the sanctu-
ary began. Precious icons were burned, bro-
ken and thrown into the sea, frescoes were 
scuffed, and then also the walls of the mon-
astery were demolished.
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Богините-основателки Агата, Виза и Сиза и
спецификите в развитието на Странджанския черноморски фолклор

Елена Банчева
Founding goddesses Agatha, Viza and Siza,

and the specifics of the development of Strandzha Black-sea Folklore
Elena Bancheva

Ключови думи: Богини-основателки, Агата, Сиза, Виза, странджански фолклор

Проучванията на странджанския чер-
номорски фолклор съответстват на исто-
рико-археологическото равнище на зна-
нията за региона, които са обобщени за 
последно през 1983 г. (Колев, Попов, Орачев 
1990). Това проличава както от специали-
зираната монография „Гърците по Бъл-
гарското Черноморие. История и култура” 
(Радойнова 2010), така и от синтеза на ма-
териалите от проучванията за периода 
1979-2004 г. върху „Традиционната морска 
култура на населението по Българското Чер-
номорие” (Порожанов, Прокопов, Щерионов 
2009). И в двете изследвания се посочват 
материали за Приморско, Китен, Царе-
во-Василико и Ахтопол, но липсват техни 
целенасочени фолклористични анализи, 
което се дължи и на техния обобщаващ 
характер. Наблюдението важи и за „боги-
ните-основателки Агата, Виза и Сиза”, част 
от версиите за които са разгледани от Д. 
Радойнова (Радойнова 2002: 148-149), но 
липсват в представените „Наративи на ин-
форматори...” относно „Легенди за основава-
нето на черноморските селища” (Радойнова 
2002: 219-220).

Прието е, че тези версии били корес-
пондирали с преданията за Бяла Стана 
Урдовизка или Мария/Мара, а преданията 
за Урдовиза се използват от Б. Димитров и 
за исторически анализи. В няколко свои 
публикации той изтъква, че името (а от-
там крепостта) били древнотракийски 
(виж напр. Димитров 1977 с пос.лит.). В 
“Тракия през българското средновековие. 
Историческа география” проф. Красимира 

Гагова обаче игнорира и българските, и 
гръцките версии, а оттам и направените 
исторически изводи (Гагова 2002: 317-318), 
като в случая следва Peter Soustal (Soustal 
1991). Напоследък Ив. Карайотов, кой-
то също е засягал проблематиката (виж 
напр. Карайотов 2001, 1999),  се зае да по-
пуляризира своите виждания за минало-
то на днешния град Китен и странджан-
ския фолклор. Най-напред той написа 
(http://www.kiten-bg.com):

„Според една легенда, гръцкият върховен 
бог Зевс имал връзка с простосмъртна жена, 
от която имал три красиви дъщери – Сиза, 
Агата и Виза. Зевс се ядосал на дъщерите си 
и ги изгонил от свещената планина Олимп. 
Трите сестри се разделили и всяка от тях 
основала по едно селище: Сиза основала Со-
зопол, Агата – Агатопол /Ахтопол/, а Виза 
– Урдовиза”… Каква е съдбата на тази кре-
пост [Урдовиза – б.м.] през Античността 
и Ранното Средновековие засега без археоло-
гически разкопки не можем да гадаем.”

След това в сайта на „Морски вестник” 
(http://www.morskivestnik.com) от същия 
автор и за същата тема се чете:

„С Урдовиза е свързана една легенда, която 
сигурно е възникнала през ХІХ век сред про-
светеното крайбрежно население. Според нея 
гръмовержецът Зевс имал три дъщери Ага-
та, Виза и Сиза. Те станали основателки на 
градовете Агатополис, Урдовиза и Созополис 
и дори им дали съответните имена. Българ-
ското население обаче не знае нищо за Виза, а 
според запазените предания тук се е подвиза-
вала владетелката Мария, в други варианти 
- Стана. Именно „Бяла Стана Урдовизка” 
станала причина да се обособи прословутата 
„Хасекия”. Преданието за нея съдържа еле-

Обр. 1. Икона на Св. Марина, убиваща змия-дракон. 
Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски”.
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менти от прадревния сюжет за Троянската 
война. Тук обаче хубавата Елена е заменена 
от „бяла Стана” (Мария), на която Сред-
новековието придава войнските качества 
на амазонка… Териториалните елементи 
в преданието и активната роля на коня на-
веждат на идеята, че тази легенда съдържа 
някакви елементи от тракийската древ-
ност. Само че [тракийските царици - б. м. 
Е.Б.] Пютодорида и Полемократия стават 
Мария и Стана, тракийският конник сме-
ня пола си (според единият от вариантите 
съвсем не го сменя), а ролята на римляни иг-
раят турците…”

Подобни писания са научно непри-
емливи, защото още в „Древнотракий-
ско наследство в българския фолклор” ака-
демик Евгений Теодоров (Теодоров 1972) 
великолепно очертава как Тракийският 
конник продуцира Кралимарковия епос 
и защо при Крали Марко исторически-
те факти буквално са обърнати наопаки. 
Ако троичността на тези черноморски 
Богини- основателки може да препраща 
към някакви древни тракийски пластове, 
то от фолклорна гледна точка те пробле-
матично могат да се разглеждат единстве-

но като евентуални препратки към трите 
Велики Тракийски Богини. Именно „Кра-
лимарковския епос”, както забелязва д-р 
Атанас Орачев: „очертава възможностите 
да се доловят някои от техните [на Тра-
кийските Велики Богини] „божи” характе-
ристики, като се използват и средновековни 
писмени известия, етнографски и фолклор-
ни материали от Тракия: включително и за 
изясняването характера на женски персона-
жи като Магда, Гюргя и Вида от българския 
„Кралимарковски цикъл” (Орачев 2009).

Впрочем на ерудираните фолклористи, 
историци и археолози винаги е било ясно, 
че и Троя, и прословутите ахейски персо-
нажи на „Илиада” нямат под себе си ре-
ална историческа подложка, тъй като в 
основата на омировото творчество стоят 
малоазийски фолклорни фабули и саги. 
Време е всички да разберат, че и шлима-
новата спекулация с Троя още навремето 
е разкритикувана научно от тогавашните 
авторитетни изследователи. 

Обр. 3 3Велика Богиня. Печена глина. Храм при с. 
Долнослав, Пловдивско, втора половина на V хил. пр. 
Хр. Великата Богиня е с изцяло татуирано на черве-
но-бели ивици лице (по Орачев 2009).

Обр. 3 Наколенник с изображение на Тракийска Ве-
лика Богиня. Сребро с позлата. Камера № 1 на Моги-
ланската могила, гр. Враца, втора половина на ІV в.пр.
Хр. Великата Богинята е с татуирана дясна част на 
лицето (по Орачев 2009).

Обр. 4-5 Две от Великите Богини на тракийския 
тристепенен годишен цикъл. Сребро. Съкровище, с. 
Рогозен (Врачанско), втора четвърт на IV в. пр. Хр. 
Двете сцени илюстрират Великата Богиня (с лък и 
стрела) на третата (коледна, завършваща) четири-
месечна година на тракийския тристепенен годи+-
шен цикъл, която довежда/отстъпва мястото си на 
Великата Богиня (с клонка в ръка) на първата година 
от новия трисезонен цикъл (по Орачев 2009).
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*  *  *

В научната литература познатите вер-
сии за Агата, Виза и Сиза по правило се 
приписват на Петко Росен (от 1933 г. – Ро-
сен 1982: 231) и на Георги Долапчиев (До-
лапчиев  2002: 9 сл.), като последният я бил 
записал „от местното гръцко население по 
друг начин” (Радойнова 2010: 148 с пос.лит.). 
Версията е известна и на Горо Горов (Го-
ров 1957: 24), а Диана Радойнова посочва 
тълкуванията и предложенията на Крум 
Кънчев (Кънчев 1938: 26) подобни преда-
ния да бъдат поставени в „погребален ков-
чег” - включително и за „останките на Ага-
та, покрити с мухъла на древността”. За 
нея тази интерпретация „не е изненадваща, 
като се има предвид, че я прави в годините на 
изострени противоречия между българите и 
гърците” (Радойнова 2002: 149; виж за бъл-
гаро-гръцките отношения през вековете 
Бешевлиев 1940 и срв. Данова 1980 с пос.
лит). Изненадваща обаче не е интерпре-
тацията на Крум Кънчев, а подходът към 
генезиса на записите в публикуваните 
версии. Самият Георги Долпачиев, когато 
разказва известното му за Агата, Делфин 
и Агапиполис–Град на любовта, препра-
ща не към някакви собствени записи на 
предание (Долпачиев 2002: 9), а към Евста-
ти Вафеос (Βαφεος 1948). 

Известна е и още една версия, в която 
се споменава Агапиполис с друга народ-
на етимология. Тя гласи: „Едно време на 
юг от Созопол съществувала само Урдовиза... 
голям град, но незащитен. И когато дошли 
нашественици (преди да дойдат турците) 
жителите му почнали да бягат на юг. Една 
част от тях (първата колония) се устано-
вила в Царево (някога Василико), където сега 
е стария град. Нарекли го Василико, защото 
някога имало много Босилек. Втората част 
от бягащите урдовизци (втората колония) 
се установила в Ахтопол - по-старому Ага-
топол. Нарекли го Агатопол, защото там 
имало много тръни  - от гръцкото Агапи, 
което значело трън“ (Прокопов, Порожанов, 
Щерионов 2009: 194).

На проблема за основаването на Васи-
лико и неговата етимологична връзка с 

хас (лично османско султанско владение 
- Аянов 1938). В основния си вариант тя раз-
казва за красивата Бяла Стана Урдовизка 
и султан Мурад. Турчинът превзел стран-
джанските крепости и обсадил Урдовиза, 
където живеела Стана. Тя била толкова 
красива, че той я поискал за съпруга. Деви-
цата се натъжава, понеже не желаела да на-
пусне родната земя, но знаела, че нейната 
участ е предопределена. Бяла Стана при-
ема предложението, но иска бъдещият й 
съпруг да изпълни едно желание: земята, 
която можел да обиколи ездач на кон от 
изгрев до залез слънце, да бъде освободена 
от данъци. Султанът се съгласява и в една 
ранна утрин героинята яхва хвърковат кон 
и през целия ден неуморно язди през пла-
нинските баири и долове. Жребецът се 
облива в пяна, ала Стана бърза... Преди 
мръкване тя съумява да заобиколи Ургари 
(дн. Българи), Мързево (дн. Кондолово), 
Граматиково, Заберново, Стоилово, Бяла 
вода и ред други села (общо 17 или 19 на 
брой). Вихрената езда затваря обиколката 
при северния залив на крепостта Урдови-
за, но конят и Бяла Стана са толкова преу-
морени, че умират. Влюбеният в девицата 
владетел обаче удържа думата си и осво-
бождава от данъци обходените села.

Оттогава заливът носел името Атли-
ман (Конски залив), а обиколената област 
с нарочен ферман била привилегирована 
и я нарекли Хасекия. Последният пазител 
на султанския ферман, който давал при-
вилегии на хасекийските селища, бил ха-
джи Стоян от с. Звездец, но документът 
бил унищожен през 1845 г. (Аянов 1939).

*  *  *

Фолклористичното разпластяване на 
преданието изисква да се избегнат толкова 
модерните напоследък етно-структурални 
анализи и да се използват социокултур-
ните, чиято методика предложи в своята 
дисертация “Извороведски и историограф-
ски проблеми на изследването на Западното 
Черноморие” д-р Атанас Орачев още през 
1988 г. Именно социо-културните огледи 
позволяват да се разбере, че:

Обр. 6 Великата Тракийска Богиня на „втората година” 
от тракийския тристепенен цикъл. Сребро. Съкрови-
ще, с. Рогозен (Врачанско), втора четвърт на IV в. пр. Хр. 
Представена е крилата Велика Тракийска Богиня, която 
в двете си ръце държи по едно куче (по Орачев 2009)

„босилека” се спират Димитър Дечев (Де-
чев 1940) и Васил  Миков (Миков 1943), а 
комбинаторни версии за „Агата, Виза и 
Сиза” (към които се допълва и Урдови-
за-Моновиза) предава Н. Ефтимова без 
да посочва своите източници (Евтимова 
2010: 41-42).

Историкът Атанас Орачев, който пръв 
критикува версиите на Е. Вафеос за ан-
тичното елинско минало на „апойкия-
та Авлеутехос-Агатополис” (Орачев 2013),  
разкрива че първият запис на предание-
то е публикуван на български от Георги 
Попстаматов в „Нива - седмично илюстро-
вано списание за култура, художество, лите-
ратура и наука” (Попстаматов 1931). Той 
показва също така, че Агата няма как да 
е присъствала в древните представи като 
богиня основателка на Агатопол, а сели-

Обр. 6 Великата Тракийска Богиня на „втората година” 
от тракийския тристепенен цикъл. Сребро. Съкрови-
ще, с. Рогозен (Врачанско), втора четвърт на IV в. пр. Хр. 
Представена е крилата Велика Тракийска Богиня, която 
в двете си ръце държи по едно куче (по Орачев 2009)

щето никога не е имало собствено моне-
тосечене, защото приписваните му моне-
ти с кукумявка на опакото и надписи ΑΓΑ, 
ΑΓΑΘ и ΑΓΑΘΟ са сечени около 300 г. пр. 
Хр. Те няма как да са били агатополски, 
защото принадлежат на един малоазий-
ски Агато(клеос), като “легендата е плод на 
късно творчество, което смело прекроява ис-
торията”. И Сиза е нямало как да основе 
Созопол/ис/ (на гръцки буквално Спасения 
град), защото нейният античен епоним е 
Аполон, а основател – милетският натур-
философ Анаксимандър (Орачев 1993; срв. 
посл. Гюзелев 2009: 120-121 с пос.лит.).

На странджанския краевед Георги поп 
Аянов дължим записите на една легенда 
как било станало определянето на грани-
ците на Хасекията - привилегирована об-
ласт в Странджа, която до 1834 г. е била 
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1. За част от наличните гръцки версии 
може да се анализира наличие на някакви 
продуциращи троични древни негръцки, 
т.е. неградски подложки. По терминоло-
гията, предложена от Атанас Орачев, тези 
подложки са със скотовъдно-земеделски, 
т.е. селски и респективно трако-български 
характер.

2. Специално Виза, Сиза и Агата се оч-
ертават като добър пример за целенасо-
чено късно гръцко творчество (от втората 
половина на XIX век). То прекроява някои 
странджански фолклорни версии, зад кои-
то може би прозират древни представи за 
трите Велики Тракийски Богини. Тяхното 
наличие първа забеляза Диляна Ботева, а 
Атанас Орачев ги обособи, идентифицира 
върху тракийските съкровища и ги свърза 
с трисезонния годишен скотовъдно-земе-
делски календар, за да посочи неговите 
паралели в римския нундиален календар.

3. Тези представи са законсервирани на 
фолклорно равнище в Странджа и след 
християнизацията се преосмислят пре-
димно в образите и преданията за Света 
Марина, която тук е известна като Люта, 
Чурута и Огнена.

4. Особено добре късното гръцко преос-
мисляне проличава при Виза. В българския 
фолклор това древно селище е основано 
от Бяла Стана Урдовизка, докато в гръцките 
(заимствани и целенасочено претворени) 

версии се свързва с Моновиза и се етимо-
логизира Едногърда под несъмненото вли-
яние на представите за амазонките. Тази 
гръцка версия (по линията на обратната 
връзка) е повлияла и на българската: така 
и странджанци – макар да знаят и да пеят 
за Бяла Стана Урдовизка, фолклоризират 
и жена българка с една нянка. Така те – ма-
кар и своеобразно, приемат гръцката на-
родна етимология за Урдовиза, която била 
Муновиза – едногърда. „Едногърдият” жен-
ски персонаж българското странджанско 
фолклорно мислене в крайна сметка все 
пак свързва не с Виза/Урдовиза/Моновиза, а 
с Мария/Мара – изглежда и за да го отличи 
от Бяла Стана.

5. И най-накрая трябва да подчертая, 
че същинският популяризатор на леген-
дата учителят, писателят и журналистът 
Георги Попстаматов днес е известен на 
широката публика предимно с романа 
си “Преображенци”. Същият автор оба-
че използва въз основа на личните си на-
блюдения много ахтополски фолклорни 
предания и в романа си “Рибари”, изда-
ден през 30-те години на миналия век. Ро-
манът е забележителен и ахтополци пре-
предават от ръка на ръка и четат и до днес 
няколко оръфани негови издания. Позво-
лявам си да препоръчам на Сдружение 
“Черноморска Странджа” неговото изда-
ване в осъвременен правопис.
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Founding Goddesses Agatha, Viza and Siza, and specifics
in the development of Strandzha Black-sea Folklore

Elena Bancheva
(Summary)

Key words: Ahtopol, Strandzha Black-sea Folklore, Founding Goddesses Agatha, Viza,  Siza

The Greek legend of the founding god-
desses Agatha, Viza and Siza is known in 
several versions and was promoted by the 
writer Georgi Popstamatov. The known ver-
sions are related to ideas which - although 
directly influenced by the propaganda of the 
Greek Megali Idea from 1844 onwards - cor-
respond to the Bulgarian folklore versions 
about the White Stana of Urdoviza or Ma-
ria/Mara. Socio-cultural views of available 
information make it possible to realize that:

1. A non-Greek substrate is visible in the 
Greek versions. It has an animal-breeding 
and agricultural characteristics and, a Thra-
cian-Bulgarian flavor, respectively.

2. Viza, Siza and Agatha are a good ex-
ample of a late Greek rethinking of the 
Strandzha folklore versions, behind which 
they can see ancient ideas about the three 
Great Thracian Goddesses. They have been 
first identified by Assoc. Prof. Diliyana Bo-
teva, and Dr. Atanas Orachev noted their 
distinctions, made their identifications on 
the Thracian treasures and connected them 
to the three-year annual cattle-breeding cal-
endar.

3. These ideas have been preserved at a 
folklore level in Strandzha and after Chris-
tianization they were rethought in the im-

ages and legends about St. Marina, who 
had been known here as Luta, Churuta and 
Ognena.

4. The Greek rethinking is especially well 
evident in Viza. In the Bulgarian folklore, 
that settlement was founded by Byala Stana 
of Urdoviza, while in the Greek (borrowed) 
versions it was associated with Monoviza 
and etymologized the Single-breasted un-
der the influence of the ideas about the Am-
azons. The Greek version of Monoviza has 
also influenced the Bulgarian one: the in-
habitants of Strandzha - although they knew 
and sang about White Stana of Urdoviza, 
folklorized also a Bulgarian woman with one 
tits, that is, they also accepted the Greek folk 
etymology for Urdoviza, which was Muno-
viza - the single-breasted one. The Bulgari-
an folklore thinking nevertheless connected 
the one-breasted female character, not with 
Viza/Urdoviza/Monoviza, but with Maria/
Mara also in order to distinguish it from By-
ala Stana.

5. Given that the Greek version of our 
Darius, who had founded Sozopol, was de-
tected, it seems that the versions about the 
founding goddesses of Siza, Viza, and Aga-
tha are of a local nature and were probably 
developed first in Ahtopol .

Употреби и интерпретации на
нематериалното културно наследство на Странджа

Горан Стефанов.
Uses and interpretations of the intangible cultural heritage of Strandzha

Goran Stefanov

Ключови думи: Странджа, нематериалното културно наследство, нестинари

Всяко наследство има своите наслед-
ници. Именно поради това в настоящия 
текст ще представя нестинарството като 
наследство в диахронен план. От една 
страна ще опиша съвременното състоя-
ние на нестинарския обред по време на 
празниците „Св. св. Константин и Елена” 
в с. Българи. Същевременно ще предста-
вя нетрадиционни прояви на нестинар-
ството, като допълнителна атракция към 
фолклорната програма в увеселителните 
заведенията. Ще акцентирам върху съз-
даването и налагането на един нов занаят 
(професия), който стъпва върху фунда-
ментите на древен обред и включва в себе 
си традиционни знания предавани устно 
с хилядолетия в затворен кръг от хора, по-
зицията на самите нестинари, изпълнява-
щи ритуала във вид на атракция, мнения 
на туристите наблюдавали огненият танц. 
По време на проучванията изложени в на-
стоящия текст използвах следните терен-
ни методи на изследване: наблюдение, 
включено наблюдение, структурирани и 
полуструктурирани интервюта, свободни 
разговори, визуални методи, изследване 
чрез правене, вграждане в социума. Още 
тук правя уговорката, че това не е исто-
риографско изследване, а източниците се 
използват за контекстуализиране на те-
ренните ми наблюдения. 

Нестинарството един добре изследван 
феномен, а сред авторите изследователи 
се открояват имената на Михаил Арна-
удов, Иваничка Георгиева, Валерия Фол, 
Диана Радойнова. В миналото знанието 
за обреда се е предавало само на хора кои-
то имат родствена връзка с други нести-
нари, като строго са се забранявали бра-
кове извън общността, дори общуването 

със странични хора е било рядкост. “От 
нестинарите човек мъчно може да изтръгне 
някое важно признание и по неволя трябваше 
да се огранича с разпит на странични хора”. 
(Арнаудов, Пос. съч., с. 34.). Но полити-
ческата обстановка в началото на 20 век 
налага разрушаването на тези общности. 
„ По време на събитията около Илинденско 
– Преображенското въстание през 1903 г. и 
по късно Балканската и Първата световни 
войни /1912 -13г. и 1916 – 18 г./ по – голяма 
част от населението на нестинарските 
села в Турция се преселило и разпръснало 
във българската част на Странджа и във 
вътрешността на региона и така били пре-
къснати връзките с общността” (Райчев-
ски, Фол 1993: 65). Така преките потомци 
на нестинарите поради различни причи-
ни са се разселели почти из цяла Тракия, 
и това възпрепятства създаването на нови 
родови общности.

Нестинарството е не само атрактивен 
танц върху жар а система от вярвания и 
обреди. Днес тези обреди са запазени в 
автентичен вид единствено в с. Българи, 
Община Царево. Там веднъж в годината, 
на 03.06., Св. св. Константин и Елена по 
стар стил, се провеждат традиционните 
нестинарски игри. В изпълнението на об-
редните действия свързани с празниците 
взимат участие хора от местната църков-
на общност, избрани от нея лица и нести-
нари. Рядко се допускат новодошли, кои-
то не са свързани по някакъв начин с вече 
установените членове на общността.

Програмата на празника започва рано 
сутринта с църковна служба за освещава-
не на иконите в храм “Св. Св. “Константин 
и Елена”. След това иконите се отнасят до 
конака на с.то с тържествено шествие от 
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предварително определени икононосци 
предвождани от гайда и тъпан.

Конакът още наричан столнина се на-
мира в центъра на с. Българи. Представля-
ва неголяма четириъгълната постройка, 
ориентирана по посоките на света. Тук се 
съхраняват обредните предмети на нес-
тинарите - свещеният нестинарски тъ-
пан, нестинарски икони и ризите за тях, 
свещници, кадилници, тамян и посуда. 
Там иконите се „обличат” (покриват) със 
специални, украсени с парички и вотиви 
кърпи, наричани ризи, а икононосците 
се „закичват” с червени кърпи през ляво-
то рамо. След това икононосците изнасят 
иконите и се обръщат с лице към конака, 
прекадяват се от питропа и процесията се 
отправя към аязмото „св. Костадин”, нахо-
дящо се не далеко от с.то. През това вре-
ме се заколва жертвеното агне за курбана, 
който се сервира на нестинарите вечерта. 

След като процесията достигне аязмо-
то, питропа зачерпва вода с бакърче и на 
напръсква, „окъпва” иконите. Икононо-
сците ги отнасят до издигнат в близост до 
аязмото дървен олтар, наречен „одърче”, 
където се оставят да починат. През това 
време питропа раздава вода от аязмото 
на присъстващите хора с помощта на ба-
кърчето. Вярва се, че водата на този ден 
притежава свръхестествена, лечебна сила. 
Следва общо хоро водено от питропа. 
После аязмото се затваря, икононосците 
взимат иконите и шествието ги отнася до 
конака, където ги и оставят „на конак”. 
Започва приготвянето на жертвения кур-
бан. В ранния следобед отново процесия 
от питропа, гайда и тъпан, запалват нес-
тинарския огън в центъра на селото. 

Вечерта нестинарите се събират в ко-
нака. Определя се кой ще разстила огъня, 
както и последователността на влизането 
в огъня при танца. Отново шествие със-
тавено от гайдата, тъпана, питропа, ико-
ноносците с нестинарските икони и нес-
тинарите се отправя към горящия огън. 
Процесията обикаля три пъти църквата и 
един път огъня.

Танца в жарта, представлява кулмина-
цията на празника „св. Костадин”. В зави-

симост от това кой от нестинарите разсти-
ла жарта, фигурите които се изрисуват с 
живите въглени са различни. Самите фи-
гури могат да бъдат определени като ав-
тентичен подпис на самият нестинар, част 
от акта му за инициация. „Фигурите първо 
трябва да ги сънуваш, когато ставаш нести-
нар, а после разстиламе огъня както сме го 
сънували.” (Веса Илиева, Китен, 07.07.2013 
г.). В огъня се допускат да влязат само нес-
тинари, взели участие във всички обредни 
действия. След огнения танц около огъня 
се играе „Нестинарското”, „Ургарското” 
или „Костадиново” хоро, ръководено от 
питропа. В него могат да участват всички 
присъстващи. После шествието се отправя 
към конака, където нестинарите, музикан-
тите и църковната общност сядат на обща 
трапеза, а иконите се оставят да пренощу-
ват там цялата вечер или „на конак”.

Несъмнено танцуването с боси крака 
върху живи въглени представлява атрак-
ция за зрителите. Още в началото на ми-
налия век за да гледат нестинарските игри 
в с. Българи са се събирали хора от близо 
и далеч, за това свидетелства Георги п. 
Аянов в книгата си за Странджа (Аянов 
1938: 236). Нестинарите, играят само вед-
нъж в годината в с. Българи и поради тази 
причина използването на огнения танц 
като туристическа атракция е изключи-
телно затруднено.

В началото на 70те години на миналия 
век започват да се появяват така нарече-
ните от мен „професионални нестинари” 
(поради етически съображения няма да бъ-
дат изписвани имената на нестинарите, а 
ще бъдат отбелязвани с „Х”). Те танцуват 
пред туристите като допълнителна атрак-
ция към фолклорната програма в заве-
денията. „В ММЦ-то, в Странджата беше 
калявката в занаята. Там ако те одобрят 
ти издават сертификат за нестинарство 
и може да играеш по заведенията.” (Полус-
труктурирано интервю с професионален 
нестинар „Х” ҆, с. Ясна Поляна, 23.08.2010 
г. – личен архив). Този вид атракция за-
почва масово да се използва във всички 
по големи морски курорти. „Играла съм 
къде ли не в Китен, на Слънчев бряг, Несе-

бър, в Приморско, ето сега играя в Казанлък.” 
(структурирано интервю с професионал-
на нестинарка „Х”, Ямбол, 23. 07. 2010 г., 
личен архив). Постепенно се създават и 
школи за обучение на нестинарите със 
своите майстори - учители и ученици. 
Бъдещите нестинари се избират от сами-
те учители. Това става когато вече утвър-
дените нестинари си търсят заместници 
или партньори за танца. „Да играеш сам е 
много тежко. Едно време играех, но вече съм 
на възраст и гледам да има някой до мен, 
да ми разстила огъня и помага.” (свободен 
разговор с професионална нестинарка 
„Х”, гр. Китен, 07.07.2013 г.). Обучението 
в „тайните на занаята” продължава от 
няколко седмици до 2 или 3 месеца. Уча-
щите придобиват познания за това какви 
дърва трябват за огъня, как да бъдат под-
реждани на кладата, с какви инструменти 
се разстила жарта, начин на стъпване и 
танцуване около и в огъня. „Мен ме учил 
един стар нестинар. От него знам как се 
подреждат дървата. Винаги ми се караше да 
гледам от къде духа вятъра, за да знам от 
къде да оставя отвора за запалване.” (полус-
труктурирано интервю с професионална 
нестинарка „Х”, гр, Русе, 21.09.2013 г. ли-
чен архив). Продължителността на обу-
чението е строго индивидуална и зависи 
от самия ученик, но не е гарантирано, че 
от учащият ще стане нестинар. „Ето сега 
уча едно момче да ме замества, че да мога да 
почивам от време на време. Страх го е още 
да влезе сам, но има мерак и играе с хъс. От 
него може и да излезе нестинар. А имаше 
една миналата година от Бургас, три месеца 
се мъчи да влезе, ама като не става – не става 
и се отказа накрая.” (полуструктурирано 
интервю с професионален нестинар „Х”, 
с. Бата, 30.07.2013 г.)

Днес „професионалните нестинари” 
танцуват целогодишно - лятото по мор-
ските, а зимата по планинските курорти 
или заведения с фолклорна програма. 
„Играя където намеря. Играл съм в Банско, 
Пампорово, Витоша, сега си играя в Бургас. 
Където няма направено специално място за 
игра играя на азбестово одеало. Паля огъня 
вън, след това внасям жарта с кофи, изсип-

вам я върху одеалото, разстилам я и така иг-
рая. Неудобна работа, ама какво да се прави”. 
(полуструктурирано интервю с нестинар 
„Х”, с. Бата, 30.07.2013 г., личен архив). На-
чинът на избор на нови нестинари и обу-
чението им не се е променил. Изменят се 
само части от различни елементи на под-
готовката на мястото за игра и начина на 
разстилане на жарта с цел да се получи по 
атрактивен танц. Често новите нестинари 
добавят върху вече показаната практика 
свои допълнения. Някои професионални 
нестинари ограждат „хармана за игра” 
със запалени факли или огнен пръстен, 
което е единствено по рода си явление. 
Един от интервюираните от мен профе-
сионални нестинари също разстила по 
свой собствен начин огъня, като рисува 
с жарта кръст с кръг в средата „Аз сам си 
измислих фигурата с кръста. Едно време, 
още в началото, когато започнах да играя го 
разстилах както съм гледал от старите нес-
тинари, първо на кръст, че после на звезда, 
ама така ми харесва повече. Някак си, как да 
ти кажа, мое си е, един вид запазена марка” 
(Полуструктурирано интервю с професи-
онален нестинар „Х”, с. Бата, 30.07.2013 г.).

Различни вариации на ритуала могат 
да се видят във всяко заведение където 
са включени нестинарски игри, като част 
фолклорната програма. Проблемната си-
туация тук се създава не от постоянната 
промяна на самата нестинарска игра и 
нейният вече не ритуален характер, както 
и от неосведомеността на туристите относ-
но самото нестинарството. „За пръв път 
гледах нестинари днес. Когато преминаваха 
през жаравата те викаха - ух, ух, ух или въх, 
въх, въх, вероятно от болка, но какво ли не 
правят хората за пари.” (Олга Гюту, с. Бата, 
30.07.2013 г., личен архив). „Аз бях чувал за 
нестинарите и знаех, че нестинарството 
идва от древните траки, и е езически риту-
ал . Защо тези не бяха облечени като траки 
и държат икони? Нали е езически ритуал?” 
(Иван Будикин, с. Бата, 30.07.2013 г., личен 
архив). Преки последствия от това търпят 
самите професионални нестинари, кои-
то стават обект на подигравка от страна 
на туристите. „Играя всяка вечер, докарвам 
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една що годе добра заплата, ама не играя с 
кеф. Туристите не разбират защо играем и 
даже ни подиграват.” (Полуструктурирано 
интервю с професионален нестинар „Х”, 
с. Бата, 30.07.2013 г., личен архив).

Създаването на школи по огнеходство 
не е изолиран акт случващ се на терито-
рията на България. През 1974 г., амери-
канеца Толи Бъркън създава понятието 
„firewalking” - огнеходство, като средство 
за личностно, духовно израстване. Той из-
ползва част от древен индийски ритуал 
наречен „темитай”, при който поклонни-
ци вървят върху жарава с боси крака без 
да се изгорят. Според Бъркън „firewalking е 
мощна техника, която може да ускори ради-
калната трансформация в съзнанието и да 
промени живота на човек завинаги.” (http://
www.firewalking.com/firewalk_history.jsp – 
посл. пров. на 15.10.2013 г.)

През 1983 г. Толи Бъркън, основава 
„Глобално движение по огнеходство” 
като провежда множество курсове в САЩ 
и различни западноевропейски държави. 
В един от курсовете му се записва Тони 

Робинс. Робинс веднага усвоява и възпри-
ема идеите на Бъркън и в началото на 1984 
г., самият той започва да води курсове по 
огнеходство, като обучава и инструктори.

Разбира се между огнеходството и 
нестинарството единствената прилика 
е стъпването с боси крака върху горящи 
въглени. Професионалните нестинари за-
пазват автентичния танц върху огън, тан-
цувайки с икона в ритъма на характерна-
та за него музика. Огнеходците променят 
изцяло смисъла, идеята и визията на ри-
туала „тимитхи”, но тук ясно може да се 
проследи създаването и приемствеността 
на един съвършено нов ритуал, привнесен 
в чужда среда, стъпил върху основите на 
древен обред. И в заключение ще завър-
ша с думите на „най – старата” нестинар-
ка в Странджа: „Колегите които играят по 
заведенията трябва да се уважават, защото 
именно те представят нестинарството 
пред чужденците и туристите от различни 
краища на света.” (структурирано интер-
вю с нестинарка „Х”, гр, Китен, 07.07.2013 
г. –, личен архив).
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Uses and interpretations of the intangible cultural heritage of Strandzha
Goran Stefanov

(Summary)

Key words: Strandzha, intangible cultural heritage 

In 1983, Toly Burkon founded the Glob-
al Fire-Walking Movement but between 
fire-walking and fire-dancing the only re-
semblance was stepping barefoot on burn-
ing coals. The fire-dancers have preserved 
the authentic dance on fire, dancing with 
an icon in the rhythm of the characteristic 
music, while the fire-walkers have changed 
the whole meaning, the idea and the vision 
of the ritual. The ancient fire-dancing is a 
well-researched phenomenon, and among 
the researchers the names of M. Arnaudov, 
Iv. Georgieva, V. Fol and D. Radoynova 
stand out.

Because each heritage has its heirs, I pres-
ent the fire-dancing as a legacy in a dia-
chronic way. I also describe the current state 
of the fire-dancing ritual during the celebra-
tion of St. St. Konstantin and Elena in the 
village of Bulgari, while at the same time I 

present non-traditional manifestations of the 
fire-dancing, which are an additional attrac-
tion to the folklore program for the entertain-
ing places. This emphasizes the creation and 
imposition of a new craft (profession). The 
latter steps on the foundations of an ancient 
ritual and contains traditional knowledge 
(transmitted verbally for thousands of years 
in a closed circle), as well as the position of 
the fire-dancers themselves, and also the 
opinions of the tourists who have watched 
the fire dance. During the studies, I used the 
following field research methods: observa-
tion, included observation, structured and 
semi-structured interviews, free talks, visual 
methods, research by doing and incorpora-
tion in the social strata. It should be borne 
in mind that this is not a historiographical 
study and the data collected is used to con-
textualize my field observations.
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Иманярство и иманярски набези в Царевска община:
принос към създаване на база данни

Атанас Орачев, Георги Попстефанов
Treasure hunting and treasure hunters’ raids in Tsarevo municipality:

contribution to the development of data base
Аtanas Orachev, Georgi Popstefanov

Ключови думи: Царевска община, иманярство, иманяри, типове иманярски изкопи

Целта на настоящото изследване е да 
се стартира създаването на база данни за 
археологическите обекти в Царевското 
землище, като се установи наличието или 
липсата на иманярски набези. Основните 
произтичащи от целта задачите са:

– да се структурира база данни за архе-
ологическите обекти и природните забе-
лежителности (някои от тях неправилно 
са обявени за археологически);

–  да се заснеме (фиксира) днешното им 
състояние и да се попълни сводна таблица 
за съответните землища, като се групират 
отделните обекти и се отбележи наличи-
ето или липсата на иманярски дейности;

– да се индексират зарегистрираните 
видове иманярски дейности както следва:

1. Традиционен иманярски изкоп (до-
към 70-те години на XX век)

2. Стар иманярски изкоп (докъм 70-те 
години на XX век)

3. Нов иманярски изкоп (след 70-те го-
дини на XX век)

4. Разкопки с техника (багери и/или 
булдозер)

5. Машинкаджийски (малък до 40 см)
6. При строителство
7. Претърсвания на археологически обек-

ти, крайбрежни разсипи и подводни обекти
8. Неясно

От методическа гледна точка липсва 
достатъчна сигурност при опитите да се 
разграничат старите от новите иманяр-
ски изкопи. В този случай се използват 
резултатите от вече направени анкети, 
като се прави и ново целево анкетиране. 
Добър пример тук очертават трите над-

гробни могили, които са се намирали 
до манастира „Свети Яни“. Те се засичат 
върху една архивна снимка от 30-те годи-
ни на XX век, публикувана от Е. Вафеос 
(обр 1). Днес на терена личат сигурните 
следи само на една от тях, а нито един от 
анкетираните ахтополци няма спомен 
кой и кога ги е унищожил. Наличието на 
надгробни могили е споменато от мест-
ния краевед Георги поп Аянов, но при ан-
кетите на експедицията на Ал. Фол през 
седемдесетте години на миналия век те не 
са обявени. Ето защо липсват в раздела за 
„Археологическите паметници” на сбор-
ника „Странджа – древност и съвремие” 
(Делев 1984/1990). Наблюдението позволя-
ва тукашните следи от изкопи да бъдат 
определени като „стари” и да се предпо-
ложи, че могилите целенасочено са били 
унищожени чрез разкопки от настанени-
те тук малко след деветосептемврийския 
преврат от 1944 г. трудоваци. Повечето 
от тях по правило са били мюсюлмани 
от Разградско, Кърджалийско и Подбал-
канските райони, където целевото разко-
паване на надгробни могили е традиция 

още от първата половина на XIX век. Тази 
„малджийска” традиция обаче следва да 
се различава от традиционната.

Показателен е случаят и с неизвестния 
по своето местоположение на местното 
население манастир „Свети Стефан”. Той 
беше засечен в м. „Ахтото”, а в района на 
църквата има дълбоки стари иманярски 
изкопи. Тези изкопи изглежда също са 
дело на някои от онези, които са изгради-
ли „Трудовашката чешма” през 1947 г.

В „Княжество България” проф. Иречек 
пръв отбелязва, че всеки в България, който 
прави теренни обхождания с „археологиче-
ски цели, веднага се подозира в иманярство и 
по тази причина има да се бори с много пре-

пятствия”. В „Пътувания по България” той 
описва и много традиционни иманяр-
ски случаи, легенди и предания(Иречек 
1899/1974). Те посочват, че иманярството 
е древно и е било разпространено в почти 
всички краища на България. Показателно 
е също така, че и днес теренни проучва-
ния и дори спасителни и редовни архео-
логически проучвания се набеждават от 
местното население за иманярски, като 
източника са тъкмо нови местни среди от 
прекупвачи на старини.

Целевото иманярско (малджийско) 
разкопаване на археологически обекти 
(основно на могили и некрополи) в бъл-
гарските земи има своята многовековна 
история, която засега изглежда привнесе-

Обр. 3 Нов иманярски изкоп

Обр. 3 Стар иманярски изкоп
Обр. 1 Трите надгробни могили край манастира „Св. 
Яни“ – снимка от 30-те години на XX век Обр. 4 Стар иманярски изкоп на цистов гроб
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на. Първите сигурни подобни разкопава-
ния извършват келтите през III в. пр. Хр., 
а „римски налчета” бяха намерени в осно-
вата на някои големи подмогилни съоръ-
жения. Специално за Българското Черно-
морие малджийството изглежда донесена 
от малоазийски преселници традиция. 
Такива преселници в Странджа се поя-

вяват със сигурност през римската епоха, 
като последното голямо заселване става 
непосредствено след османското завоева-
ние на Константинопол през 1453 г.

Средновековните отгласи на тради-
ционно иманярство, при което се пра-
вят изкопи по нишани (квачка с пилета и 
т.н.) предимно в пещери и около мосто-
ве, чешми и вековни дървета са отразени 
сравнително добре в проучването на Вера 
Гозева „Православни традиции и български 
стародавни вярвания” (София, 1997). Осно-

вополагащо от научна гледна точка за това 
традиционно иманярство е изследването 
на Иван Хаджийски „Психология на нашето 
иманярство”, което е публикувано във Фи-
лософски преглед през 1940 г. (ФП 1940, 4, 
325-346). След прегледа на известните му 
вярвания той прави следните изводи:

„Първо: че нема смисъл да се дири има-
не по преписи, известни на толкова хора, 
и особно по печатни произведения, защото 
най-напред този, който е печатал книгата, 
вместо да става издател на дребно, ще отиде 
да извади парите, а няма да препоръчва това 
на другите.

Второ: че имане може да се намери само 

случайно; че нарочното му дирене предста-
влява дирене на червена песъчинка по целия 
черноморски бряг”. 

И все пак има иманяри: професионалисти, 
любители, помагачи и вярващи.“

Иван Хаджийски определя различните 
видове иманяри като „професионалисти, 
любители, помагачи и вярващи”, заявява, 
че „От неспособността [на иманярите] 
да разберат горните прости истини, ние 
веднага можем да заключим, че това са хора 
лековерни, суеверни, прости, а в много слу-
чаи душевно болни — имащи халюцинации, 
страдащи от фикс-идеи”, като прави изво-
да: „… иманярството е една от проявите на 
лековерието, суеверието и невежеството… 

Обр. 5 Традиционен иманярски пешерен изкоп

Обр. 6 Съвременно иманярско претърсване на архео-
логически обект

Обр. 7 Съвременен иманярски изкоп  (канавка) с багер

Обр. 8 Стар иманяерски изкоп на цистов гроб Обр. 9 Нов иманярски изкоп
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Начинът на тяхното мислене е най-до-
бър пример за нисшо мислене, изградено 
върху афекти, сравняване и уподобяване. 
В това мислене с една лъжа се обосновава 
друга, с една глупост втора.”

Показателно това традиционно има-
нярство поражда и съответно художест-
вено творчество – един добър пример е 
романът „Иманяри” на Асен Куршумов, 
издаден през 1965 г. 

На наболялата проблематика отдели 
внимание и акад. Иван Дуйчев в очерка 
„Археология, иманярство и иманяри”, който 
беше издаден в „Страници от миналото“ 
(София, 1983, 87-92). В  него се очертават 
проявите на иманярството, а публикаци-
ята показателно съвпадна времево с це-
ленасочения интерес от страна на опре-
делени видни дейци на БКП като Пенчо 
Кубадински и съответни тайни служби. 
Този интерес доведе и до създаването 
на специална „Лаборатория за откриване 
на съкровища по сведение на населението” 
към… БАН. Пак през 80-те години имаше 
осъдени хора като Кръстьо Мутафчиев - 

служител на дирекция „Културно-исто-
рическо наследство”, който в наши дни 
се опитва да „оправдае” иманярските 
по същество разкопки от неговия екип в 
Малкотърновско чрез фикцията „храм на 
Бастет”. Бяха осъдени и някои от „нови-
те” иманяри, сред които се открои орга-
низаторът на един от първите системни 
канали за износ на придобити при нере-
гламентирани разкопки Димитър Стан-
ков, известен с прозвището Митьо Бузата.

Отново тъкмо през 80-те години бяха 
разработени и нови иманярски легенди, 
създадени бяха нови по типология има-
нярски карти и описания, нароиха се вест-
никарски статии, книги и много специа-
лизирани сайтове. За тяхното съставяне 
много често вече се използват издадените 
„Археологически карти”. Много от из-
вестните иманярски дейности в Бургаска 
област, която единствена все още не е из-
дала своя Археологическа карта, показа-
ха, че в случая са станали достъпни нейни 
електронни варианти. Засега тукашните 
иманярски дейности са описани, макар 
и непрецизно, от бургазлията Иван Буба-
лов в „Иманярски предания: Ч. 1-2: Ориги-

нални карти, снимки, документи. Сведения 
от асовете на иманярите”. Специално за 
Странджанския регион е значимо и из-
следването на ямболския учител-историк 
Хараламби Баев (Шифърът на Ювеналий 
или Иманярски Ямбол. Ямбол, 2012), кой-
то добре описва Ямболския регион като 
водещ и в традиционното, и в различни-
те форми на новото иманярство. Следва 
обаче да се има предвид, че развитието на 
иманярството специално за Царевското 
землище се отличава от другите стран-
джански региони. Сред причините за 
това състояние се открояват:

1. Почти цялата територия на общината е 
присъединена към България едва през 1913 
г., като основните носители на традицион-
ното иманярство – гърците, са изселени.

2. Днешното основно население идва от 
близки селски странджански територии 
и няма от кого да научи местните легенди 
и предания.

3. Наличните фолклорни материали 
показват, че тукашното население не е 

знаело дори версиите на традиционните 
за региона вярвания в „имането” на „Въл-
чан войвода и поп Мартин”.

4. Царевското и особено ахтополско-
то землище се нареждат сред най-слабо 
проучените археологически и теренно 
български територии, като съществуват 
огромни бели петна и не се знаят местата 
дори на много от съществувалите до 1913 
г. параклиси и дори манастири.

5. От 1944 до 1989 г. районът беше стро-
го охраняван, а и в наши дни най-слабо 
проученото ахтополско землище се охра-
нява от гранична полиция.

Предварителната база данни и коли-
чествените анализи на изходната сводна 
таблица на известните и неизвестните 
обекти, която има тепърва да се допълва 
и уточнява, позволява да се направят засе-
га следните основни изводи:

1. С малки изключения в района не се 
засичат прояви на традиционното има-
нярство. Засечените вероятни подобни 
изкопи не подлежат на датировка, а лип-
сата на местни спомени за тях засега поз-
волява да се приеме, че са отпреди 1914 г., 
т. е. дължат се на преселеното местно на-

Обр. 10 „Машинкаджия“ на „терен“

Обр. 11 Традиционен иманярски „пещерен“ изкоп



220 221

Черноморска Странджа. том 1 Ахтопол и неговата територия и акватория

селение на Ахтопол и гръцките села Сине-
морец, Кости, Бродилово и Старо Резово. 
Единственият сигурно засечен случай на 
търсене на имането на „Вълчан войвода” е 
от Резовската мера, като малджията е бил 
с турски произход, работил е по „описа-
ние” и търсеше стара топографска карта.

2. Старите иманярски изкопи (до 1970 
г.) по правило се дължат на външни люде, 
като наличната информация позволява 
да се приеме, че са дело на военни, тъй 
като най-много подобни изкопи има око-
ло военните поделения и обектите, които 
се строят от трудоваци и т. нар. КЕЧ.  По-
добни изкопи се засичат концентрирано 
и около обходените райони на гранични-
те застави, т. е. в „кльона”.

3. И една част от новите иманярски 
изкопи (след 1970 г.) до 1989 г. отново из-
глеждат да са дело основно на военни, до-
като друга пак е дело на външни иманяри. 
Тези нови иманярски изкопи по правило 
не се съпътстват от машинкаджийски.

4. На терена се засичат и много съвсем 
пресни плитки (машинкаджийски) изко-
пи , които са от периода след 1989 г. Те по 
правило водят до нови иманярски изкопи, 
което показва наличие на координиращ и 
целенасочен обмен на информация.

5. Анкетите установиха, че немалка част 

от новите и машинкадийските изкопи вече 
се дължат и на местно циганско население, 
което доскоро търсеше с „машинки” един-
ствено старо желязо и цветни метали.

6. В случая е налице и едно съвсем ново и 
крайно опасно за царевското културно-ис-
торическо наследство иманярско явление. 
От една страна целенасочено се разкопа-
ват известни археологически обекти – ос-
новно надгробни могили, некрополи, кре-
пости, светилища и параклиси. От друга 
страна „машинкаджийството” посточнно 
открива неизвестни обекти и изглежда се 
координира от местен (Царевски?) пре-
купвачески център, който използва цига-
ни – предимно дървосекачи.

7. Това ново явление е изключително 
опасно и следва да се вземат конкретни и 
спешни мерки.

8. Налице са много данни и за едно 
ново подводно иманярство, което също 
е разнообразно по типология и тепър-
ва има да се изследва и засича. При него 
действат както сезонни гастрольори, така 
и местни висококвалифицирани кадри.

9. Необходими са спешни и конкрети-
зирани мерки, поради което предлага-
ме една от следващите теми на кръглите 
маси да бъде „Иманярството в Странджа 
и Черноморието”.

Treasure-hunting and treasure-hunting raids in the municipality
of Tsarevo – Contribution to creating a databse

Аtanas Orachev,  Georgi Popstefanov
(Summary)

Key words: municipality of Tsarevo,  treasure hunting, treasure-hunters’, types of excavations

The present study aims to launch the cre-
ation of a database of the archaeological sites 
on the Tsarevo land, where the presence or 
absence of treasure-hunters’ raids is to be es-
tablished. The tasks are as follows:

- to create a database of the archaeological 
sites and natural landmarks (some of them 
incorrectly declared archaeological);

- to capture (fix) their current condition 
and to fill in a table for the respective lands, 
grouping the individual sites and note the 
presence or lack of treasure hunting activities;

Registered types of treasure hunting ac-
tivities were indexed as follows:

1. Traditional treasure hunting excavation 
(until the 70’s of the XX century)

2. Old treasure hunting excavation (until 
the 70s of the XX century)

3. New treasure hunting excavation (after 
the 70’s of the XX century)

4. Excavation with machinery (excavators 
and/or bulldozers)

5. Machine device (small, up to 40 cm)
6. During construction
7. Searches of coastal spills and underwa-

ter objects
8. Unclear
From a methodological point of view, 

there is insufficient certainty in trying to dis-
tinguish the old from the new treasure-hunt-
ing excavations. In this case, the results of 
the polls already made were used, and a new 
targeted survey was made. A good example 
was the three tombstones that were located 
near the Monastery of St. Yany. They were 
registered on an archival photo of the 30s of 
the XX century. Nowadays, only one of them 
can be seen on the terrain, and none of the 
Ahtopolians questioned could remember 
who destroyed them and when that hap-
pened. The observation gave us grounds to 

identify the local traces of excavations as be-
ing old and to assume that the mounds were 
destroyed by the military workers appoint-
ed here after 1944. This Maldzhian tradition 
however, should be differentiated from the 
traditional one. The case with the Monastery 
Saint Stephen (?), which location has been 
unknown to the local population is also very 
indicative. It was detected in the Ahtoto area, 
and in the area of   the church there were deep 
old treasure-hunting excavations. These ex-
cavations also seem to be the work of some 
of those who had built the Military Workers’ 
Fountain.

It should be borne in mind that new trea-
sure-hunting legends were coined in the 70s 
of the XX century, new treasure hunters’ 
maps and descriptions were created, news-
papers, books and many specialized sites 
were produced. The Archaeological Maps al-
ready issued are very often used for their 
compilation. Many of the well-known trea-
sure-hunting activities in the Burgas re-
gion, which is the only region that has not 
yet published its archaeological map, have 
shown that its electronic versions have be-
come available to the treasure hunters. As a 
whole, the development of treasure hunting 
specifically for the lands of Tsarevo is distin-
guished from the other regions of Strandzha, 
and among the reasons for this situation the 
following facts could be menioned:

1. Almost the entire territory of the mu-
nicipality was joined to Bulgaria only in 
1913, when the main bearers of the tradition-
al treasure-hunting  - the Greeks, were dis-
placed.

2. Today’s main population has come 
from other rural Strandzhan territories and 
has not adopted the local legends and tradi-
tions.
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3. The available folklore materials show 
that the local population does not even know 
the versions of the traditional for the region 
beliefs about the treasure of Valchan Voivoda 
and Father Martin.

4. The lands around Tsarevo and espe-
cially those around Ahtopol rank among the 
least explored archeologically and in field 
Bulgarian territories; there are huge white 
spots, and the places of many of the chapels 
and even monasteries that had existed until 
1913 still remain unknown.

5. From 1944 to 1989, the area was strictly 
guarded, and even nowadays, the region of 
Ahtopol that is the least explored area, is still 
guarded by the border police.

The preliminary database and quantita-
tive analyses of the source table of known 
and unknown sites, which is yet to be sup-
plemented and specified, allows for the fol-
lowing main conclusions to be drawn:

1. With a few exceptions, there is no ev-
idence of traditional treasure-hunting in 
the area. The probable excavations of such 
kind could not be dated, and the lack of local 
memories for them so far allows to assume 
that they had been prior to 1914. The only 
surely detected case of searching the trea-
sure of Vulchan voivoda is from the meadow 
of Rezovo, where the maldzia had been of 
Turkish origin, he had worked following a 
kind of description and was looking for an old 
topographic map.

2. The old treasure-hunting excavations 
(until 1982) were generally caused by out-
siders, and the available information allows 
them to believe that those people were mili-
tary, since most such trenches were around 
the military units and sites that were built 
by military workers and the so-called KECH 

unit. Similar excavations were also concen-
trated in and around the guarded areas of 
the border facilities.

3. And some of the new treasure-hunting 
excavations also seem to be done by military 
people, while others seem to be the work of 
not local treasure hunters.

4. There are also very shallow (small me-
chanical) excavations that are from the pe-
riod after 1989. As a rule, they lead to new 
excavations, indicating a coordinated and 
purposeful exchange of information.

5. The questioning has revealed that a 
large part of the new and the machine exca-
vations were already due to the local gypsy 
population, who quite recently were search-
ing with machines (metal detectors) only for 
old iron and non-ferrous metals.

6. There is a new phenomenon now: on 
the one hand, some archaeological sites were 
excavated purposefully - mainly tombstones, 
necropolises, fortresses, sanctuaries and cha-
pels; on the other hand, the machine-users 
found unknown sites and seemed to be coor-
dinated by a local (Tsarevo?) center for fur-
ther trading of finds which center also used 
gypsies-woodcutters.

7. This new phenomenon is extremely 
dangerous for the local cultural and histori-
cal heritage and urgent action should be tak-
en.

8. There are also evidences of a new un-
derwater treasure-hunting which is also 
varied in terms of Typology and is yet to be 
explored and detected. It is done by both 
seasonal and local divers.

9. Urgent and concrete measures are need-
ed, so we suggest that some of the next topics 
of our Round Tables shall be Treasure-hunting 
in Strandzha and the Black-sea area.

Представите за вампиризма в Югоизточна Тракия:
странджанската перспектива
Стефана Минчева, Горан Стефанов

The Ideas of Vampirism in Southeastern Thrace - the Strandzha Perspective
Stefana Mincheva, Goran Stefanov

Ключови думи: Странджа, вампиризъм, вампири, таласъми

Идеята за вампиризъм в Странджа, a и 
в цяла Югоизточна Тракия е пряко свър-
зана с архаичните представи на местното 
население за съществуването на отвъд-
ния свят, понятието за душата, живота 
и смъртта. В основата на тези схващания 
стоят разривът на естествените житейски 
процеси т. е. „умрели не по реда си хора”, 
съзнателното или случайно нарушаване 
на правилата на дадена общност и ре-
лигиозните догми от външни хора, или 
членове на самата общност, както и не 
спазване на установената погребална об-
редност. Самата дума вампир можем да 
изведем от гръцките думи „ναμ” и „πυρ”, 
които в буквален превод означават памук 
горящ. Това напомня за обреда по опал-
ването на мъртвеца с калчища или памук. 
Тук може да се направи изводът, че сама-
та дума съдържа в себе си потенцията за 
справяне с това страшно явление, вярата 
в което остава в миналото. Названието на 
този вид кръвопиещи, демонични съще-
ства в Югоизточна Тракия освен вампир 
са: вапирин, таласъм (в Западна Странджа 
и Сакар) и устрел в Централна и Източ-
на Странджа. В иманярските предания се 
среща наименованието гробник в Западна 
Странджа, Ямболско и Сакар.

Вампирите в Югоизточна Тракия имат 
амбивалентен характер, който е резултат 
от различната интерпретация на преда-
нията във фолклорна среда. Според об-
щовъзприетите народни представи от 
една страна вампирът представлява зло 
същество, което произлиза от социума, 
остава вън от социалното пространство и 
нанася вреда на хората и животните. От 
друга страна, според иманярския фолк-
лор, вампирът представлява пазител на 

заровеното съкровище и по този начин 
слуга на човека, съдържател на съкро-
вището, но не по-малко опасно за тези, 
които нарушават охраняваните от него 
граници. Тази амбивалентност предава 
много допълнителни и разнообразни ню-
анси, преплитащи се в образа на вампи-
ра. Тук ще разгледаме двете вариации на 
митологичното явление наречено вампи-
ризъм, като същевременно ще се опитаме 
да проследим до колкото е възможно не-
говия произход във времето.

Вампирите са особен фолклорен образ, 
на който трудно може да се намери съотве-
тен митичен прецедент. Те не са архаични 
като основните типове природни, стихий-
ни или божествени персонажи, които на-
мират свои фолклорни превъплъщения в 
популярната образна система. Вампирите 
са колективен образ на мъртвите (Тодоро-
ва 2007: 112), и по-точно на наказващите 
мъртви. Те се появяват сравнително късно 
във фолклора, макар и да могат да се на-
мерят частични сходства с отделни древни 
образи. Затова и представите за вампи-
рите силно варират според регионалните 
вярвания и практики. Вампирите са мърт-
ви, така че не могат да бъдат убити, поне 
не с нещата, които са опасни за живите 
хора. Те владеят сили, свързани директно 
с природата, от която самите те са стана-
ли част, но същевременно могат да се ме-
сят в света на хората. За тях се разказва, 
че могат да се придвижват изключително 
бързо, сякаш летят, че могат да бъдат ту 
уплътнени, ту безплътни и невидими, но 
се усеща леденият им дъх. Това е интерес-
на характеристика, тъй като са мъртви и 
не се предполага да извършват жизнена 
дейност като дишане, кървене или хране-
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не. Все пак за тях са типични вечният глад 
и вечният полов глад, които се приписват 
на мъртвите. Последният е двигател на 
множество фолклорни сюжети за сватба 
с вампир. Такива истории има записвани 
и в с. Дервишка могила, Свиленградско 
(Мицева 1994: 111), а напоследък е и моти-
вация за нова романтична естетика, свър-
зана с мотива за влюбване във вампир. 
Това е свързано с двата основни страха на 
човека – двете необясними граници на жи-
вота – от къде идва човек на света и къде 
отива след смъртта си. В началото се от-
крива Еросът, инстинктивният порив към 
любов и създаване на поколение, а в края е 
Танатосът – вечният сън, който идва след 
прекрачването на прага на смъртта. Стра-
хът от неразбирането и невъзможността за 
контролиране на тези две сили, управлява-
щи живота, творческия потенциал и вле-
чението към покоя, ги поставя на едно се-
мантично равнище. В някои митологични 
системи има божества, които контролират 
и двете. Така например при ацтеките Ко-
атликуе, майката на Уитцлипотчли (богът 
на слънцето), владее едновременно над лю-
бовта, радостта и болката, смъртта. Богиня 
Инана в шумерската митология е богиня 
на плодородието, плътската любов, но и 
битките и смъртта. Обикновено божестве-
ните персонажи, свързани с власт над две-
те крайности са жени, но има и множество 
богове на сътворението и разрушението 
като Шива, Ахура Мазда, Атум, Яхве и др.

Вампирите са лишени от покоя на 
мъртвите, но не са и живи, наред с жи-
вите. Като разпознаваем образ на мърт-
вите, един от хипостазите на земята, те 
изпитват вечен копнеж по изгубения си 
живот. Това обяснява и специфичното им 
поведение – да пият кръв от добитъка и 
хората. Кръвта от дълбока древност е смя-
тана за вместилище на живота, субстан-
цията, която се идентифицира с душата 
и жизнената енергия. В някои краища на 
България се смята, че, ако вампирясал 
мъртвец пие достатъчно кръв, той може 
да стане като жив, да се уплъти, да ста-
не плътник, дори да се ожени и да има 
деца, които от своя страна притежават 

някои свръхестествени сили и могат да 
виждат, разпознават и убиват демонични 
същества. Вампирът според фолклорните 
представи изглежда като кръгло шкембе 
или кърлеж пълен с кръвта, която пиел 
от своите жертви. Вампирите се описват 
и като кожа без кости, кожен мях, пълен с 
кръв. Това вярване е в основата на основ-
ния метод за унищожаване на вампирите, 
а именно пробождането. Вярва се, че, ако 
вампир се прободе със заострен глогов 
кол, той ще се пръсне, и от него ще остане 
само кърваво петно. Същият е резултатът 
и при пропяването на петел. Според една 
фолклорна легенда, грешниците отиват в 
ада, където дяволът ги надува и свири на 
тях като на гайди. Затова хора, които са 
били много грешни приживе и са пра-
вели много лоши неща, за да им спестят 
тези мъки в отвъдното, близките им са им 
порязвали пръстите, пробождали са ги, 
или са забивали игла в тях. Оттам идва 
и поговорката, когато някой се пореже 
– „От тебе гайда не става.“ Понякога по-
нятието за вампир се преплита с идеята 
за караконджул, като се вярва, че вампир 
може да стане на място, където се е про-
ляла кръв.

Пиенето на кръв е и алегория на жаж-
дата на земята за кръв. Според семантич-
ната система за равновесие и размяна 
между световете, трябва да се даде, за да 
се вземе и да има лишение, за да се очаква 
компенсация. Това е валидно и се спазва 
винаги, когато се нарушава естествения 
ход на природата. Както земята прибира 
семето, за да порасне жито, така и при-
ема телата на мъртвите хора, за да про-
дължи животът. Вярва се, че когато човек 
е бил много грешен, земята отказва да го 
приеме и тялото му се запазва изцяло. За-
пазват се и телата на светите хора, но те 
се отличават по благовонието, светлината 
или чудесата, които се свързват с тях. Има 
специфични молитви, които се четат над 
такива запазени тела. Ако тялото остане 
цяло след прочитане на молитвата, значи 
човекът е бил праведен. Ако се разпадне 
на прах, значи е бил голям грешник и 
може да става от гроба, за да пакости.

През деня вампирът живее в гроба, къ-
дето е погребан и излиза нощем, обикно-
вено в събота. Често притиска и хората, 
които спят на лявата си ръка и им изпива 
силата.

Във вампир се превръща всеки мърт-
вец прескочен от котка (Вакарелски 1935: 
404). Затова край мъртвеца редовно стоят 
хора за да го пазят от животните. За да се 
предпази от вампирясване покойникът се 
„опалва”. Огънят е аналогия на слънцето. 
Той е един от символите на живота, на 
земния, живия живот, но и на небесния, 
вечния живот, който дава сили на земята. 
Огънят е безспорното мъжко начало, ос-
новно първоначало за създаването на света 
и неговото унищожение. Използването на 
огъня свързва земния с небесния свят. Не 
само молитвите и жертвите се издигат до 
небесата по неговия пушек. Паленето на 
огън е припомняне на първотворението, 
пре-сключване на договор, според който 
на земята цари ред по подобие на небес-
ния. Както на небето грее слънце, така и на 
земята гори огън, което подрежда средния 
свят на ту живите, ту умрелите по косми-
ческата логика, на която се подчиняват 
всички светове. В този смисъл запалването 
на огън и употребата на огъня имат власт 
над онези демонични сили, които са нару-
шили този ред. Обикновено опалването 
на мъртвец се прави от възрастни жени с 
конопени или ленени кълчища. При лип-
сата на кълчища се прави с памук. Жените 
изпридат от конопа или памука нишка, и 
я разстилат около покойника. След това 
нишката се запалва, като огъня трябва да 
се движи от дясно на ляво. Отново с цел 
освещаване – от дясната, положителната, 
към лявата, отрицателната, слабата, жен-
ската, отвъдната страна. След опалването, 
в рупските села жените обикалят мълчеш-
ком покойника три пъти от дясно на ляво, 
като ръсят просо около него. След това 
изричат заклинателни формули, които да 
го предпазят от вампирясване. Понякога в 
крака на покойника се забива бодил от че-
рен глог против вампирясване.

Ако има съмнения за някой покойник, 
че е вампирясал и тормози близките си 

или други хора, се предприемат различ-
ни ритуали за обезвреждане на вампир в 
гроба му. Превъплътилият се във вампир 
покойник може да бъде убит с попарване 
на гроба с вряла вода. Това се прави обик-
новено в съботен ден, който е отреден на 
мъртвите, в дните между Възкресение и 
Спасовден, в Тодоровата неделя, когато 
се вярва, че се разпускат душите или на 
големи празници, когато пространства-
та между световете са разключени (Янков 
2011: 188-189). Тогава мъртвите тради-
ционно напускат гробовете, за да навестят 
близките си, да седнат на обща трапеза с 
тях, и, ако са почетени, да ги благословят. 
Предполага се, че душите на лошите хора 
рядко навестяват своите домове, а по-чес-
то обикалят, за да правят пакости на уяз-
вими хора, обикновено пътници, които 
са навлезли в тяхна територия или са на-
рушили граница на усвоеното човешко 
пространство. Веднъж вампирясали, те 
могат да бъдат спрени с молитви, пропя-
ване на петел, докато са вън от гробовете 
си, изгрева на слънцето или пробождане. 
За да не влиза вампир в къщата, на прага 
и по оградата се слагат бодили, които ги 
спират, защото като ги настъпят, се пръс-
ват. Също на вратата се окачват нищелки 
(Маринов 1994: 311). Основно средство за 
предпазване от вампири е глогът. Той ос-
вен че е здраво дърво, има и бодли, затова 
често се носи кръстче от глог като амулет.

Типологически устрелите и гробници-
те се различават от останалите вампири. 
Устрелите са зли демони които се описват 
като „глава с крила, без врат и светещи очи” 
(с. Стоилово, с. Граматиково, с. Варвара), 
която лети и пие кръвта на добитъка и хо-
рата. Устрелът спи няколко месеца гроба 
си, а след това се премества в хралупи на 
стари дървета, намиращи се в близост до 
гробища. Според информатори от дру-
ги населени места (с. Бръшлян, с. Кости, 
с. Бродилово) устрелът представлява ко-
жено кълбо, като гайда обрасло с черни 
косми, което се търкаля. Няма врат, има 
муцуна подобна на кучешката, очите му 
са кърваво червени. В устрели се превръ-
щат всички умрели некръстени деца. Те 
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писукат като пилета нощем. Приличат 
на неголеми птици, без пера по тялото, 
а само с рядка перушина по крилете. Те 
нападат заблудените и замръкнали хора. 
Устрели стават и неокъпаните и неопети 
свещеници, самоубийците, убийците и 
другите грешни покойници. Типологич-
но описанието им е близко до представа-
та за навите. Те са деца, които са умрели 
некръстени, преди да навършат 40 дни, 
при раждането, или са мъртво родени. 
Представата за навите и насочването им 
от вещици при правене на различни ма-
гии за крадене на плодородие, или за 
смърт, частично се припокрива с идеята 
за пилета-мамничета, които се излюпват 
от вещицата, като носи яйце от черна ко-
кошка 40 дена под мишница и ги пуска да 
прелетят над чужд двор или градина. Ако 
такова пиле прелети над покойник, той 
вампирясва.

Устрелите излизат от своите обитали-
ща нощно време, тропат по вратите, чу-
пят посудата в дома, пият кръвта на до-
машните животни, които могат да умрат 
от това на другия ден. Денем те лежат в 
гроба си или между рогата на едрия ро-
гат добитък, като така остават невидими 
за хората. В редки случаи устрели са виж-
дани от пастирчета, които пасат волове. 
Устрелите се страхуват от съботниците 
(хора родени в събота) които успяват да ги 
видят и преследват. Вярва се, че те могат 
да бъдат уловени и удушени от съботник 
с козлено въже. Подобни способности са 
приписвани и на кучета-съботници, или 
на тези, които имат черни петна над очи-
те. Вярва се, че това е втори чифт очи, с 
които кучето може да вижда и разпознава 
тези невидими за човека същества. Пре-
минаването им може да се засече, кога-
то кучето започне да лае силно в някаква 
посока, където не се вижда нищо. Устре-
лите могат да бъдат убити единствено в 
съботен ден. В Сакар е записан специален 
обред за гонене на устрели, подобен на 
този за гонене на змей. За целта съботни-
ците се събличат голи, намазват тялото 
си с билки и тръгват в полунощ с икони 
в ръце към гроба на устрела. По пътя гон-

ците спазват пълно обредно мълчание. В 
гроба забиват железни шишове или пръ-
ти от глог, а в дупката наливат вряло вино 
или вода. В следствие на това устрелът се 
пука и от него остава само локва кръв.

В гробници се превръщат нарочно уби-
ти от войводата или дружината хора, а 
понякога и хайдути. Според иманярски-
те предания, те се убиват и погребват в 
непосредствена близост до заровеното 
имане, като над труповете им се изрича 
специално заклинание за да се превъплъ-
тят и да го пазят. Те изглеждат като сенки 
на много слаби хора, които могат да пре-
минават през заключени врати. Напускат 
своя гроб единствено ако бъде нарушена 
целостта на повереното им съкровище от 
иманяр. Предвижват се нощем и изчезват 
при първи петли. Този вид демонични 
създания могат да бъдат убити само чрез 
разкопаването на гроба, където са поло-
жени и пробождането на тленните им 
останки с дървен кол изработен от глог 
или драка. В противен случай те изпиват 
кръвта на иманяра, дръзнал да вземе съ-
кровището, което те са обречени да пазят. 
Има редица омилостивителни обреди, 
които позволяват заобикалянето на този 
вид направени стопани/пазители на съ-
кровища, които не налагат унищожаване-
то им. Сред тях са измолване, договаряне, 
успокояване на душата или правене на 
нов стопан.

Често и самите хайдути или войводи се 
превръщат във вампири. Основна роля за 
изграждането на съвременния популярен 
образ на вампира, играе романът на Брам 
Стокър „Дракула“. Трудно е да се открият 
точно границите на легендите за кръво-
жадните култове, извършвани от главата-
ри и войводи, свързвани с властни и жес-
токи управници и тези, които те наистина 
са практикували. Понякога жестокостта 
в разправата с враговете е била толкова 
неприемлива за жителите на съответния 
регион, че се наблюдава специфично де-
монизиране на съответния управник. На 
воеводата са приписвани свръхчовешки 
способности, издръжливост, ум и прони-
цателност, които го отчуждават от хората, 

но и му позволяват да управлява подани-
ците си, като го легитимират като по-висш 
от тях (Кланичай 1996: 112). Това създава и 
особения романтичен ореол на различ-
ния герой, който води своята борба, не 
винаги разбиран от останалите, странен 
медиатор между различни светове, който 
крие много тайни и обещава много чуде-
са. Предание разказва, че Вълчан войвода, 
кръстосвал на длъж и на шир Странджа, 
се е превърнал във вампир. След като на 
осмата година, по стар обичай гробът му 
бил изровен от негови близки, за да изми-
ят черепа с вино, те открили, че трупът му 
е съвсем цял. Дори косата и ноктите му 
били пораснали (Бубалов 1997: 107). По-
добна е и легендата за Кара Петко, който 
обирал кервани в Средна гора и Балкана 
и забогатял много. Той ходил в Истомбул 
и Египет и изучил чуждоземски магии, 
с които омагьосал златото си – никой да 
не може да го открие. Хората виждали 
как играят пламъчета, но като копаели 
земята, не намирали нищо. Говори се, че 
златото му се местело под земята, защо-
то е прокълнато. Самият Кара Петко бил 
много грешен и земята отказвала да го 
приеме, та след смъртта си вампирясал. 
Понякога се явявал като черен котарак с 
бял перчем, който бил лоша поличба за 
страшни бедствия.

Самият обред, който правят хайдути-
те, когато сформират своите дружини, 
съдържа елемент на кръвопийство. Спо-
ред различните сведения, хайдушките 
дружини се събират през Страстната сед-
мица, седмицата преди Великден или на 
празника Гергьовден. Тогава решилите да 
станат хайдути полагат хайдушка клетва. 
Тази клетва се скрепява с приемане на чо-
вешка кръв и плът от бъдещите хайдути:

„Ас им бях млада уйвода.
Ний сми са клетва заклели
Де кого срешнем и стигнем,
С кръвта му ша са конками,
Сабята ша накървъвим,
От месо нафор ша замним.”
(Дамянов 2005: 43)
Клетвата и кървавият ритуал наподо-

бяват част от Светата Литургия, само, че 

са направени на обратно. Те имат за цел 
да извадят бъдещия хайдутин от социума, 
превръщайки го в част от хаоса. Към този 
хаос принадлежат и демоничните съще-
ства вампири, устрели, таласъми. Така на 
митофолклорно равнище този хайдутин 
вече се възприема като част от извън со-
циалния хаос, който е и персонификация 
на злото.

Във фолклорните представи на населе-
нието в Странджа, хаосът си има кален-
дарно проявление и име. Нарича се „По-
ганото”, „Поганите деня” или „Вапирско 
Погано” (Горно Ябълково, Долно Ябълко-
во и Факия). Това са дните от Коледа до 
Богоявление. В цялата област се вярва, 
че по време на тези дни бродят на свобо-
да зли сили караконджоли, вампири, ус-
трели, гяволи, защото „земята още не е 
кръстена”. Спазват се редица забрани за 
предпазване от тях, като основна е да не се 
излиза по тъмно до първи петли. Погре-
балните обреди, които трябва да се извър-
шат с починал през „Поганото”, се пра-
вят след като свършат тези дни, защото 
„през тях те нямали сила”. В някои села, 
Бръшлян (Костадинова 2008: 147) и Броди-
лово, се разказват легенди за това, че през 
„Поганите деня”, наред със злите сили се 
появявали и светци, около аязмите или 
параклисите, които са изградени в тяхна 
чест. Светците били облечени със злати-
сти светещи дрехи. Според информатори-
те, до тях човек не бива да се приближава 
по това време, защото те „дзяели на кръв”.

На празниците на повечето светци в 
Странджа, почитани през летния обре-
ден цикъл се пренасят кръвни жертви, не-
зависимо от това дали тези дни попадат 
в установените от Православната църква 
пости. Задължително в дните на съответ-
ните светците се правят курбани. Жертво-
приношението се прави в непосредстве-
на близост до аязмото или параклиса на 
светеца, като кръвта на жертвата се оста-
вя да изтече в недълбока предварително 
изкопана дупка. Вярва се, че светецът пие 
от нея. В миналото на празника на Свети 
Костадин и Свети Илия курбанът се раз-
давал суров, като парчетата месо е тряб-
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вало да се близнат от вярващите „за да се 
вкуси от кръвта” (Фол 2000: 133). Райчев-
ски споменава, че това е „реликт от прак-
тикуваната в култа към Дионис омофагия, 
когато богът е разкъсван от титаните за да 
се върнел в живота по-жив от всякога.” (Рай-
чевски 2011: 164).

От казаното до тук се вижда, че кръ-
вопийството, което е един от основните 
аспекти на вампиризма, е широко застъ-
пен фактор в фолклорните представи на 
странджанското население. Това прояв-
ление, присъщо на повечето митологич-
ни персонажи, навежда на мисълта, че 
то е с архаичен характер, останал реликт 
от древните култове към планинските 
божества и стихии. Самата идея за въз-
кресяването на мъртвеца ни отвежда до 
древните тракийски погребални практи-
ки, чиято цел е била именно връщането 
на мъртвия към живот с придобит нов 
статут, на антроподемон, медиатор меж-
ду боговете и хората. След навлизането 
на християнството, тези обредни практи-
ки се заклеймяват от църквата. Те посте-
пенно навлизат в криптофолклора, като 
тяхната функция започва да се осмисля 
спрямо налаганите християнски канони, 
според които възкресяването на мъртвите 
ще стане само по волята Божия при Вто-
рото пришествие. Всяка идея за връщане 
на мъртвеца към живот извън новоуста-
новената вяра, започва да се възприема 
като демонично проявление свързано с 
дявола. Така се налага страхът от мъртво-
то тяло, което може да се върне от сата-
нинска сила към живот под формата на 
вампир, който да измъчва хората.

Този страх се засилва през средновеко-
вието, когато страхът от вампиризма пре-
минава в масова психоза. Голяма част от 
болестите и епидемиите, които се разра-
зяват на Балканите по това време, се при-
писват на вампири. Поради тази причи-
на днес археолозите откриват множество 
средновековни некрополи, в които върху 
мъртвите са извършени обредни практи-
ки с цел предотвратяване на превъплъ-
тяването им. Такива са забиването на ме-
тален кол в мъртвеца, осакатяването на 

трупа чрез ампутация на крайници и дру-
ги. Трябва да се внимава при откриването 
на следи от подобни култови практики, 
защото те често могат да бъдат сбъркани с 
естествени явления или действия, които са 
лишени от специфично култов характер. 
Опалването на труповете е сред основни-
те предпазни мерки, които се вземат за 
прекратяване на разпространението на 
заразата с чума. Оттам идва и широко 
разпространената представа, че чесънът 
гони вампири, тъй като той е бил основно 
народно средство за предпазване от болес-
тта. По-късният популярен образ на вам-
пира като ходещ мъртвец, чието тяло е за-
почнало да се разлага в земята, също има 
сходства с основните белези на чумавите, 
които са ходели през Средновековието.

Друг основен мотив, който често е 
свързван с обред против вампирясване, е 
откриването на скелет с разхвърляни кос-
ти. Могат да се открият сходства с древни 
орфически мистерии за разчленяване на 
тялото за улеснение на освобождаването 
на душата или за постигане на специфич-
но състояние в отвъдното. Не трябва да се 
пропускат подробностите относно ъгъла, 
под който са разхвърляни костите, начина 
на подреждането им и броя на отделни-
те части. Понякога естествени свличания 
на земните пластове наподобяват обред-
но разхвърляне на костите, но не бива да 
се търсят улики за обредна дейност там, 
където няма достатъчно доказателства за 
такава. Подобни резултати се откриват и в 
местности, които в по-стари археологиче-
ски периоди са били използвани за ниви 
и са били разоравани или обработвани с 
остри предмети, или на конкретното мяс-
то е било забивано в земята някакво съоръ-
жение или кол за ограда. Така разчленен 
скелет, строшени кости или разбит череп 
често за сочени като свидетелства за обре-
ди против вампирясване, поради загуба на 
контекста на физическата намеса. Вярва 
се, че има специфични инструменти, кои-
то се използват за пробождане в сърцето 
на телата на грешни хора, които се смята, 
че са вампирясали, или, че има опасност 
да вампирясат. Те са сравнително лесни за 

разпознаване и не бива да бъдат бъркани 
с всекидневни инструменти или атрибути, 
свързвани с дейността на покойника, кои-
то са били положени при погребението. 
Около XII в. „започват да се слагат железни 
предмети – ножчета, ръжени, сърпове, гвоздеи 
и др., като с едните е пробождан мъртвецът 
при погребването (ножчета, игли, гвоздеи), а 
другите се поставят превантивно с цел про-
рязване“ (Гр. Георгиева „Вековният страх от 
„живите мъртъвци“ – някога и сега“. – В: 
Янков 2011: 197).

Трябва да се различават поне три нива 
в мисленето на вампиризма. Първото е 
чисто археологическото, което е свързано 
с физическата антропология на открития 
скелет или труп. Второто ниво е практиче-
ското, свързано с успешното функциони-
ране на социума и комплекса от забрани 
и задължения, които трябва да се спазват. 
Последното, най-абстрактно, но и основно 
при мисленето на предходните две е фол-
клорното. То е свързано с разнообразните 
разкази за срещи с вампири. Фолклорът 
свързан с вампирите и вампирясването е 
продукт на общността, но същевременно 
има своите локални характеристики. Той 
е вариативен, но и регионален, като това 
му осигурява особена устойчивост във вре-
мето. Най-ценни са разказите, предавани 
от уста на уста, които всъщност обуславят 
и обредните действия против вампиряс-
ване, които се извършват и до днес, и оч-
акванията ни при разкриване на подобни 
вампирски погребения.

На митофолкорно равнище се прави 
съществена разлика между убиване на 
вампир и обредна практика срещу вам-
пирясване. Според преданията от убити-
те вампири остава само локва кръв, която 
изчезва в земята.  Герлах дава сведение за 
вампир от 1575 г., край Одрин, който е 
бил изваден от гроба и напълно изгорен, 
за да не се върне. Откритите гробове, с ме-
тални забити колове в трупа са свидетел-
ство за една от средновековните практики 
против превъплатяването на мъртвеца. 
Вярва се, че металът е свързан с огъня и 
притежава очистителната му сила.

Днес за хората живеещи в Югоизточна 
Тракия и Странджа, вярата във вампири 
е далечен отглас от страшни приказки, с 
които техните родители са ги плашили 
като деца. Холивудизирането на вампи-
ризма, допълнително допринася за из-
чезването или изопачването на малкото 
съхранени предания. Образът на вампира 
вече все по-често придобива романтичен 
и положителен характер. Вампиризмът – 
представлява смърт и любов в съвремен-
ните холивудски филми. Днес дори сме 
свидетели на сформирането на общества 
в големите градове, членовете на които 
вярват, че ще се превърнат във вампири. 
За това допринася и преекспонирането 
на откритите в средновековните некро-
поли скелети, набедени за вампири. Така 
вампиризмът започва да се продава като 
комерсиален продукт и загубва своите ар-
хаични балкански аспекти.
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The Ideas of Vampirism in Southeast Thrace - the Strandzha Perspective
Stefana Mincheva, Goran Stefanov

(Summary)

Key words: Strandzha, vampirism, vapirine, thalassem

The study examines the two variations 
of the mythological phenomenon of vam-
pirism, while attempting to trace its origins 
over time. Today for the people who live in 
Southeastern Thrace and Strandzha, faith in 
vampires is a distant echo of horrible tales 
that their parents scared them off as children. 
At the same time, the hollywodization of 
vampirism further contributes to the disap-
pearance or distortion of the few preserved 
legends and vampirism began to be sold as a 
commercial product and lost its archaic Bal-
kan aspects.

The review of available data has shown 
that the idea of   vampirism in Strandzha and 
Sakar is directly related to the archaic ideas 
of the local population about the existence 
of afterlife, the notion of soul, life and death. 
The word vampire itself has been derived 
from the Greek words ναµ and πυρ, which 

literally mean burning cotton. The names of 
that type of blood-sucking, demonic beings 
except vampire are: vapirine, thalassem (in 
Western Strandzha and Sakar) and sustrel 
(in Central and Eastern Strandzha). The 
name grobnik was also found in the treas-
ure-hunters’ legends (in Western Strandzha 
and Sakar).

These concepts about vampires have an 
ambivalent notion that was the result from 
different interpretation of the legends in a 
folk environment. According to the common 
popular concepts, on the one hand, the vam-
pire is an evil being that derives from the so-
cial strata, remains outside the social space 
and causes harm to humans and animals. On 
the other hand, in the folklore of the treas-
ure-hunters, the vampire is the guardian of 
the buried treasure and thus is a servant of 
the man, possessing the treasurer.

Създаденото през 2012 г. Сдружение 
„Черноморска Странджа” (с председател 
инж. Петър Кънев – дългогодишен участ-
ник в експедициите на Центъра по под-
водна археология) постави сред основни-
те си задачи (наред с ежегодните научни 
„Кръгли маси”) необходимостта да се съз-
даде и да се регистрира музейна експози-
ция „История на котвата” в град Ахтопол. 
Изпълнението на задачата вече е факт, а 
ахтополската експозиция се превърна в 
туристическа атракция. Ежегодно хиля-
ди посетители можаха да видят една от 
най-големите световни котвени колекции 
(по отношение на типове и разновидно-
сти), които обхващат четири хилядолетия 

Музейна експозиция “История на котвата” в град Ахтопол
Милена Николова, Атанас Орачев, Пламен Крайски

Museum exhibition History of Anchor in the town of Ahtopol
Milena Petrovich, Аtanas Orachev, Plamen Krayski

Ключови думи:  Ахтопол, музейна експозиция, история на котвата,
древни котви, потънали кораби, корабни съоръжения

– от II хил. пр. Хр. до XX век включително.
Информационната концепция (тема-

тичната структура) разделя експонатите 
на четири основни групи:

1. Котви и котвени части
2. Находки от корабокруширали ко-

раби
3. Находки от пристанищни аквато-

рии и прибрежни разсипи
4. Навигационни и други морски съ-

оръжения
5. Материали от Научно-спомага-

телния фонд (фонд Б)

*  *  *
Без котви навигацията на практика е 

невъзможна, a хилядолетната история 
на това корабно съоръжение от архео-
ложка гледна точка е сравнително слабо 
изследвана и дискусионна (виж Орачев 
2013). Сигурно е обаче, че от древността 
до наши дни тяхното предназначение е 
да предпазват от корабокрушения, си-
реч да спасяват живота на човеците. За-
ради тази си функция котвите стават и 
сакрален предмет, чието култово значе-
ние илюстрират още древноегипетски 
паметници. Известни са много данни 
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за „свещени котви” и са налице оловни 
вотиви на антични двуроги котви. И в 
Черноморието бяха намерени калъпи 
за отливки на антични и средновековни 
вотиви на двуроги щокови котви. Заради 
свещените си функции корабното съоръ-
жение се превръща и в един от символи-
те на надеждата, който християнството 
усилва допълнително.

На този фон беше странно, че в евро-
пейската практика липсваше музей, кой-
то да представя в цялост историята на 
котвата. „Музеят на котвата” (на брега на 
морето до испанския град Salinas), който 
сътвори внукът на Жак Ив Кусто - Филип 
Кусто, впечатлява със своя дизайн, но 
представя само част от историята дори 
на железните котви. Създадени са дос-
та котвени експозиции и в европейските 
морски музеи - и в тях по неписано пра-
вило преобладават железните котви или 
частичните колекции. Една от най-добри-
те частични колекции - на римски фикси-
рани оловни щокове (напречници), може 
да се види в Морския музей на Малта. И 
Олег Ковтун изгради „Музей на котвата” 
в Хидробиологическата станция на Оде-
ския научен институт – с научен куратор 
д-р Игор Мелник. И тук обаче експози-

цията (към 2010 г.) се състои само от два 
каменни блока с един отвор и над 50 же-
лезни котви.

Подобна беше и българската ситуация 
– липсваха цялостни експозиции на едно 
от основните корабни съоръжения - рес-
пективно на черноморската котва. Добри 
колекции с реконструкции на антични 
котви имат Шабленската музейна сбир-
ка и музеят „Добруджа и морето” в гр. 
Каварна. Разнообразни сбирки от камен-
ни блокове с отвори, каменни и оловни 
щокове могат да се видят и в крайбреж-
ните Варненски, Поморийски, Бургаски 
и Созополски музеи. Голямата колекция 
на НИМ-София, която наскоро беше екс-
понирана, също не е представителна, тъй 
като в нея липсват различни видове и ти-
пове железни котви. Центърът по подвод-
на археология в Созопол сътвори в Китен 
изложба “Тайните на морското дъно”, 
която представя оригинални екземпляри 
и информационни табла. Новата експози-
ция на Военно-морския музей във Варна 
притежава добри образци от различни 
епохи, които заслужават своята публика-
ция. Два каменни блока („речни котви”) 
пъстрят и „Музея на Дунавския риболов 
и лодкарство” в Тутракан

*  *  *
В познатата литература липсва методика, 

която да засяга принципите на музейното 
експониране на най-важното корабно съо-
ръжение. От натрупания опит при създава-
нето на котвените експозиции в Шабленска-
та музейна сбирка и „Добруджа и морето” 
през осемдесетте години на миналия век и 
особено от дългогодишната „обратна връз-
ка” бяха ясни следните принципни неща:

1. Без необходимия минимум от знания 
за основните етапи в палеогеографското 
развитие на даденото крайбрежие няма 
как да се разясни не само развитието на 
навигацията, селищната и пристанищна-
та система и съответно местонахождения-
та на анкражите, но и историята на който 
и да е било крайбрежен регион.

2. Каменните и оловните щокове (на-
пречници) за котви остават неясни за 
посетителя, ако не са придружени със 
съответни илюстративни табла и рекон-
струкции с оригинални котвени части.

3. Основните въпроси, които задават 
посетителите, са свързани с принадлеж-
ността на котвите и причините, поради 
които корабите са ги „губили”.

4. Дори и професионали (моряци, ис-
торици и археолози) не познават добре 
историята на черноморската навигация 
и проблематиката около развитието на 
най-важното корабно съоръжение.

5. В досегашните експозиции липсват 
опити дадени котви да се свързват с кон-
кретни и добре известни от писмените 
известия събития морски битки и кора-
бокрушения. Особено ефектни на фона 
на древните котви са разясненията за вида 
и предназначението на предполагаемите 
антични и средновековни кораби, които 
са корабокруширали или пък са загубили 
своите котви.

Ето защо възприетата методика се ба-
зира на гъвкава информационна концеп-
ция. Нейната основната идея е да се 
създаде интериорна обстановка, в която 
посетителят да се запознае не само с ис-
торията на котвата, но да бъде заинтри-
гуван и от миналото на региона. Основ-
ната цел е посетителят да се впечатли и 
от забележителните факти, данни и съ-
бития от бурната история на Ахтопол - 
хилядолетен административен и духовен 
център на обширни територии на юг от 
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р. Ропотамо (средногръцкото Хориопа-
тамо, което означава „Гранична река”). 
Основният комуникационен подход е 
визуално-текстовия, като текстовете са на 
български, руски и английски език.

Подготвя се и каталог, в който се пред-
ставят и базовите данни за основните 
етапи в развитието на черноморската на-
вигация, селищната и пристанищната 
система по Странджанското крайбрежие. 
Специално за ахтополското крайбрежие 
те се илюстрират динамично и чрез па-
леогеографски реконструкции за хода 
на бреговата ивица през холоцена. Освен 
чрез старите морски и сухоземни карти 
представата за селищната и пристанищ-
ната система се изгражда и чрез самолет-
ни снимки на ахтополското крайбрежие 
и неговия хинтерланд. Подготвят се пред-
ставителни релефни схеми на по-важните 
заливи и прибрежни басейни, както и на 
палеодолините на реките Карагач, Велека 
и Резовска. Представят и данни за рибо-
лова, който се илюстрира и чрез архивни 
снимки, защото – освен от наличната до-
кументация, и чрез тях се долавя един фе-
номенален процес, който показва как само 

за двадесетина години преселените в Ахто-
пол през 1913 г. от Южна Странджа земе-
делци и скотовъди се превръщат в едни от 
най-добрите български риболовци.

Самата експозиционната среда е нетра-
диционна и се стреми да грабне окото още 
чрез материалите в тревните площи около 
хотелския комплекс „Невен” и ресторант 
„Музея”. Тук се поставиха големи и ат-
рактивни железни котви, които оформят 
своеобразна панорама така, че да са добре 
видими и от морето, и от пристанището, 
и от самия град. Пред входа на ресторант 
„Музеят” се откроява винтът на потънал 
край Резово гръцки кораб, чийто ефект 
се подсилва от руска „котва на Паркър” и 
реконструкция на корабно оръдие. Още 
при влизането в сградата (на първия етаж 
и терасата през туристическия сезон функ-
ционира ресторант „Музея”) се разчита на 
доброто дизайнерско вписване на изложе-
ните артефакти (реконструкции на котви 
и корабни оръдия, корабни камбани, ви-
трини с находки от ахтополския шелф и 
други) на снимките, картите, рисунките и 
гравюрите, които са обединени в експози-
ция „Ахтопол и ахтополци през вековете”.

Информационната концепция и ди-
зайнерското решение позволяват лесно да 
се обновяват таблата, като експозицията 
се развива поетапно. На свой ред древни-
те каменни и железни котви, разположе-
ни на ресторантската тераса, допълнител-
но провокират интереса на посетителя 
да се изкачи по стълбите на втория етаж, 
където се развива същинската част на екс-
позицията „История на котвата” (в зала 
1) и поддържащата - „Черно море и Стран-
джа в европейската картография” (зала 2). 
Експозиционните площи са проектирани 
така, че да позволяват динамизъм в под-
редбата. Зала 2 пък позволява бързо, лес-
но и удобно да се представят и временни 
изложби, каквато беше изложбата от раз-
копките на проф. Диана Гергова „Ахто-
пол. Пластове на вековете”, експонирана 
през септември-декември 2013 г. Казано 
по друг начин и трите експозиции посто-
янно се обновяват и развиват.

*  *  *
Като експозиция „История на котва-

та” през 2013 г. беше реализирана на 60% 
спрямо информационната концепция. 
За всяка следваща година се предвиж-
да поредното обновяване – продължават 
консервационните дейности, изготвят се 
нови реконструкции и информационни 
табели, подготвят се за експониране нови 

находки върху нови подиуми, продължа-
ва изработването на планираните филми, 
обогатява се сайта, който е проектиран 
като справочно-информационна система 
с образователна насоченост. Планира се 
също така да се изработят модели на ос-
новните видове кораби, които са плавали 
в черноморски води през последните че-
тири хиляди години.

Навигационните съоръжения (кораб-
ни компаси, секстанти, фенери и други 
от XIX-XX век) представляват дарения, 
някои от които са закупени от варненски 
антиквариати. Научно-спомагателният 
фонд включва дигитални копия на стари 
европейски карти, самолетни снимки, ор-
тофотографии и архивни снимки. 

1. Котви и котвени части
Фондът съдържа различни типове и 

разновидности на каменни, оловни и же-
лезни двуроги и четирироги котви. Липс-
ват засега каменните блокове с жлебове, 
които се приемат за прототипи на кот-
вата, макар рибарите да ги употребяват 
дори и през XX век. Не са известни черно-
морски находки и на бронзови котви.

1.1 Каменните блокове с отвори
Каменните блокове с един, два и три 

отвора от Черноморието се датират във 
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втората половина на II хил.пр.Хр., но дати-
ровката е предпоставена. В действителност 
всички каменни блокове от Странджан-
ския шелф, които са намерени на дълбо-
чини по-малки от 10-12 м, няма как да про-
изхождат от праисторически пристанища, 
тъй като и през късната бронзова и ран-
ножелязната епоха тукашните заливи са 
били преградени от стари пясъчни коси. 
Те са се били акумулирали около днешна-
та -10 метрова изобата, като за тяхна под-
ложка са служели горнокредни вулкански 
скални откоси.҆ Ето защо от палеогеограф-
ска гледна точка повечето открити досега 
каменни блокове с един и два отвора от 
Българското Черноморие изглежда не са 
служели за котви, а представляват пшуш-
ки (баби) за швартоване на кораби и/или 
за тежести на таляни/даляни.

Сигурни котви са само каменните бло-
кове с три отвора, но те няма как да се да-
тират добре, тъй като по правило са нами-
рани и се намират без какъвто и да е било 
археологически контекст. Нароиха се и ма-
териалите, които сочат, че са се употребя-
вали и през цялото средновековие. Нещо 
повече – някои от тях могат да се датират 
дори и в първата половина на XX век, защо-
то са били използвани от „некрасовците”. 

Те са ловували и в Ахтополско, прослави-
ли са се като най-добрите делфинобойци 
в Черноморието и е добре известно, че са 
използвали каменни котви.

Четири от общо шестте каменни блока 
изглежда са изработени от местен средно-
миоценски варовик, който сравнително 
лесно изветрява и разяжда от „мидата-ка-
менопробивач”. На свой ред други две ка-
менни котви с три отвора  са от седиментна 
скала, която може и да не e местна, а да про-
изхожда от Североизточна България. Двата 
екземпляра са еднакви по форма и тегло, но 
се различават по своите отвори – единият е с 
кръгли, а другият с квадратни отвори.

Сигурното обвързване на каменните 
котви с три отвора от ахтополската аква-
тория с някой период или епоха засега е 
невъзможно, поради което ги отнасяме ус-
ловно към I хил. пр. Хр., макар каменните 
котви в Черноморието да са се употребя-
вали в продължение на минимум четири 
хилядолетия – чак до XX век включително. 

1.2 Каменните щокове
И този вид находки от каменно-дърве-

ни двуроги котви със съставно вретено са 
с неясна датировка, макар да са изобразе-
ни върху монетите на Аполония Понтика 

и да се датират в VII-V в.пр.Хр. Каменни 
щокове на юг от Маслен нос засега са от-
крити единствено в акваториите на Мас-
лен нос и Китен (античното Урдовиза).

Колекцията разполага с каменни 
щокове, които са намерени в района на 
устието на р. Караагач. Тяхното местона-
миране (на около 8 м дълбочина) не поз-
волява да се установи със сигурност дали 
става въпрос за котвена стоянка или за 
крайбрежен храм, разположен на над-
заливна удавена речна тераса или върху 
скалната подложка на древната пясъчна 
коса, която е разнесена около средата на 
I хил.пр.Хр. 

1.2 Оловните щокове
В литературата е прието, че първи са 

започнали да употребяват оловни щоко-
ве мореплавателите от Западното Чер-
номорие. Тя е своеобразно продължение 
на версията на проф. Иван Венедиков, че 
щоковете „кутиест тип” са аполонийско 
производство. Техният примитивизъм 
(грубо няколкократно изливане и много 
скални и песъкливи примеси) позволя-
ва подобна хипотеза, но засега оловните 
щокове и техните прототипи - каменните 
щокове, се нараждат сред находките, чи-
ято употреба се дължи на малоазийската 
(южночерноморска, мраморноморска и 
източносредиземноморска) активност.

Дарените и спасените от претопяване 
оловни щокове са разнообразни, а някои 
от тях са уникални за морската археология. 
Те се групират така: четири оловни щока с 
„П-образен жлеб”, три оловни щока с от-
вори, един оловен щок с тристранен цен-
трален и два странични жлеба, един рядък 
оловен щок с два странични жлеба и чети-
ри оловни щока „кутиест тип”. От прето-
пяване бяха спасени и няколко вероятен 
вотива на „П-образен щок”.

Оловните шокове с П-образни жлебо-
ве оформят самостоятелна група, която 
се датира в VI-V в. пр. Хр. Те са открити 
в северния залив на Синеморец -  Бутамя-
та/Потамята, като два от тях – заради мес-
тонамирането си, вероятно принадлежат 
на един и същи кораб. С единия от тях 
е направена реконструкция на двурога 
щокова котва със съставно вретено, която 
е съобразена с изображенията върху апо-
лонийските монети.

Особено внимание заслужава образцо-
во излетия щок с тристранен централен 



238 239

Черноморска Странджа. том 1 Ахтопол и неговата територия и акватория

и два странични жлеба. Той е намерен в 
акваторията между с. Лозенец и залива 
Арапя и от конструктивна гледна точка 
именно той илюстрира най-добре прехо-
да от каменни към оловни щокове. Каза-
но по друг начин щоковете с „П-образен 
жлеб” изглеждат по-скоро черноморски 
(аполонийски) опростен (груб) вариант 
на образец, който следва своя каменен 
прототип. Към същия извод навежда и 
фрагментирания оловен щок с добре до-
лавящите се два странични жлеба. Тък-
мо тази форма на щока се среща особено 
често върху аполонийските монети. Че 
този тип щокове няма как да са изливани 
в дървени корита, добре илюстрира и но-
вопридобитият оловен щок от този тип.

Застъпени са и оловните щокове, които 
се датират IV – I в. пр. Хр. Два от тях са с 
отвори, а други с опора за вретеното – вур-
ху единия личи „Удара на Афродита”, т. е. 
символизира се „щастливо хвърляне” при 
игра с четири ашика (астрагала). Когато те 
паднели на четирите си различни страни 
се получава ”Щастливото хвърляне”.

Най-късни са оловните щокове „кути-
ест тип”, които в средиземноморската ар-
хеология се именуват „фиксирани щоко-
ве”. Ахтополските образци датират от 
периода I в. пр. Хр. - III-IV в. сл. Хр.

1.3 Железни котви
Най-ранните екземпляри от ахтопол-

ската колекция произхождат от заливите 
Бутямята и Силистар. Те са изковани от 
сернисто желязо (включително и щокове-
те), покрити са с мощен седиментен пласт 
и – ведно с оловните щокове и някои дру-
ги находки, изглежда маркират местона-
хождението на антична котвена стоянка. 
Мощната седиментация върху една от тях 
е запазила дори и част от желязната ве-
рига, а самата котва може би датира от I 
в. пр. Хр.

Железни двуроги котви, изковани от 
сернисто желязо, са извадени от Бутамята 
и най-вероятно принадлежат на източно-
римски дромон. Те са силно седименти-
рали и кластеризирали, което показва, че 
тукашната ромейска котвена стоянка се 

е намирала в областта на палеодолината 
на реката, която гърците са обозначавали 
като Потамята, а българите са преосми-
слили в Бутамята. Най-вероятната дати-
ровка на тези две котви (една от които е 
почистена) е IV-VI в. сл. Хр. Две железни 
седиментирали котви (с дървени щоко-

ве – тип Е) илюстрират следващия етап 
от развитието на железните „Y-образни” 
котви – VIII – XII-XV в. сл. Хр.

Новият тип железни двуроги котви, 
който се появява и става господстващ в 
Черноморието, дължим на италиански-
те и каталанските мореплаватели, които 
проникват тук след 1204 г. Те са добре из-
вестни от много рисунки и фрески, като 
една впечатляваща находка от ахтополска-
та акватория не е изключено да се дължи 
на кораб от флотилията на генуезкия ад-
мирал Паганино Дория. Тя със сигурност 
е акостирала в северния залив на Ахтопол 
през 1262 г.. В момента се прави нейна въз-
становка с дървен щок, а този тип котви се 
използва в черноморски води до XVI-XVII 
век, след което лека-полека бива изместен 
от четирогите котви.

След XVI век освен четирироги двуроги 
котви, които масово се използват и през 
XIX век, продължават да се правят и дву-
роги котви с отвор на вретеното за дърве-
ния щок. Впечатлява тъкмо една такава 
османска двурога котва, която е излята от 

отпадъчно (шлаково) желязо (окалина) и 
принадлежи на потънал в северния ахто-
полски залив турски кораб (галера?). През 
XVIII век е била изработена и една впечат-
ляваща двурога котва тип „Паркър”, коя-
то е със изцяло запазил се масивен дървен 
щок. Тя принадлежи на все още неиден-
тифициран руски кораб, който – ако се 
съди от откритите медни копейки на имп. 
Павел, e потънал някъде след 1800 г.

Изобилието на двуроги железни котви 
„адмиралтейски тип” от XIX век в север-
ния ахтополски залив се дължи на ру-
ско-турските войни от 1828-1829 и 1877-
1878 г. Една „адмиралтейска котва” (тип 
Тротман) може би свидетелства, че в ахто-
полското пристанище са губили котви и 
английски кораби по времето на Крим-
ската война (1853-1856).

Най-късната котва в експозицията е 
една чугунена котва „тип Матросов”, коя-
то руснаците заимстват от „котвата на 
Хол”. Тепърва предстои да се уточнява на 
точно кой от няколкото корабокрушира-
ли през XX век в северното пристанище 
параходи е принадлежала. На първия 
етаж (в „Експозицията Ахтопол и Ахто-
полци през вековете”) са експонирани и 
няколко самоделни котви от втората по-
ловина на XX век.

2. Находки
от корабокруширали кораби
Изработването на археологическата 

карта на Българския шелф е предстояща 
научна цел, по която Сдружение „Черно-
морска Странджа” започна съвместна ра-
бота с Центъра по подводна археология в 
Созопол. Една от основни задачи е да се 
зарегистрират, да се опишат и да се за-
щитят зарегистрираните подводни обек-
ти, които отдавна са обект на иманярски 
набези. Материалите от сигурно зареги-
стрираните корабокрушения в ахтопол-
ската акватория, които са постъпили във 
фондовете на „История на котвата” са: ка-
менна топка за балиста, слитъци, кръст-
чета, бордови кулеврини, оръдия, камба-
ни, лотове, обкови на пистолети, хладно 
оръжие, кантарни топузи, казани, стрели, 
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посуда и други находки, чиято научна об-
работка и публикация предстои.

Една каменна топка с показателни кон-
креции е открита в акваторията на Караа-
гач. Тя произхожда от район, в който при 
подводни наблюдения са зарегистрирани 
вероятни останки от балиста на римски 
(либурна?) или на ромейски боен кораб 
(дромон).

От акваторията на Варвара произлиза 
един меден слитък с цилиндрична фор-
ма и тегло 3 кг. Три подобни слитъка е 
намерила експедиция „Космос”, които 
проф. Велизар Велков определи като ан-
тични. Специфичният спектрален състав 
на слитъците ме кара да изпитвам извест-
ни съмнения към тяхната антична дати-
ровка. При всички положения обаче тези 
четири слитъка със сигурност маркират 
корабокрушение в една антична приста-
нищна стоянка.

От северния ахтополски залив произ-
хождат много оловни, бронзови и сре-
бърни кръстчета – повечето са намерени 
в прибрежния разсип под ресторанта 
„Свети Георги”. Всички те са дарения – а 
тези от местата на евентуални корабокру-
шения, са намерени от ахтополския во-
долаз Тодор Стоянов-Фюта и инж. Петър 
Кънев. Подредени са в специална витри-

на на първия етаж и илюстрират разви-
тието на християнството от IV в. сл. Хр. до 
наши дни.

Сигурни места на корабокрушения в 
ахтополската и варварската акватория бе-
лежат бордовите кулеврини, оръдията и 
корабните камбани. Бордовите кулеврини 
са две и са изработени от желязо. Едната 
от тях вероятно принадлежи на италиан-
ски кораб от XV-XVI век, а другата - на ос-
манска галера от XVI-XVII век. От същото 
време са и лотовете, някои от коит може 
да са и от предходните епохи. лота, като 
не е изключено те да са принадлежали на 
османската галера. На свой ред корабни 
оръдия бележат сигурното потъване в се-
верния ахтополски залив на руски кораби 
по времето на руско-турските войни.

От близко разположената акватория 
на с. Варвара произхождат две малки же-
лезни оръдия. Те най-вероятно маркират 
корабокруширала казашка „Чайка”. Пи-
ратските набези на запорожките казаци 
през XVI-XVII век са добре известни, но 
специално за Странджанското Черномо-
рие се свързват със Созопол. Находки-
те обаче – стига наистина да са казашки, 
подсказват, че при своите походи запо-
рожките „юнаци” (преди да напишат 
своето прочуто „Писмо до Султана”) не 

са пропуснали да бастисат и тукашните 
крайбрежни църкви и манастири и пре-
ди всичко ахтополския манастир на нос 
Свети Яни, който е едноименен със созо-
полския на о-в Свети Иван.

Множество медни копейки на руския 
имп. Николай са открити в северния 
ахтополски залив и разсипа под ресто-
рант „Св. Георги”, като най-късната от тях 
датира от 1837 г. Те със сигурност бележат 
потънал кораб, а установяването на него-
вото име, тонаж и принадлежност пред-
стои. Доста кройцери от същия залив и 
разсип вероятно маркират и корабокру-
шение на австро-унгарски кораб някъде в 
края на XIX век.

Бронзовите корабни камбани в експо-
зицията са четири цели и една фрагмен-
тирана. Две от тях обаче не са от стран-
джанската акватория и бяха закупени от 
варненски антиквари. Едната принадле-
жи на най-големия български тримачтов 
ветроход, който е построен в царевската 
корабостроителница. Това се разбира от 
надписа „ГОРЯНИНЪ / 1946”. Другата е 
без надпис и беше заявено, че принадле-
жи на катера „Вяра”, с който е плавал цар 
Борис III. Консултацията с о.р. кап. II ранг 
д-р Атанас Панайотов обаче показа, че 
тази версия не издържа критика.

Най-много задържат погледите наход-
ките от кораба, който е отбелязан в съвет-
ските архиви като „Safak”. На неговата 
камбана обаче е изписано „ŞEFAK / 1888”, 
като надписът е набит вторично, а ориги-
налният (английски?) надпис е заличен 
с припоена метална пластина (обр. 20). 
Камбаната буквално е „мюсюлманизира-
на”, тъй като около звездите вторично са 
набити полумесеци. Според достъпната 
документация, товарният турски параход 
„Шефак” (682 брт) е торпилиран на 23 
май 1942 г. край с. Варвара от съветската 
подводница Щ-205 с командир капитан 
III ранг П. Д. Сухомлинов. Подводните на-
блюдения и местонамиранията на наход-
ките показаха, че „Шефак” се е разцепил 
на две части – едната остава в акватория-
та на Варвара, а другата силните местни 
течения довличат в северния ахтополски 
залив. Корабът е превозвал за турски-
те пазари унгарски фаянс и огнеупорни 
тухли, различна стъклария, лекарства в 
стъклени шишета, калаени фигурки (сред 
които впечатляват многото статуетки на 
Афродита) и други стоки.

Друга камбана маркира потънал в се-
верния ахтополски залив френски кораб. 
Нейният надпис „Sharles / 1886 / Brest” 
посочва, че корабът „Шарл” е спуснат на 
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вода през 1886 г. във френското военно 
пристанище Брест. Засега не са известни 
данни за причините и времето, в което 
той е корабокруширал. 

Засега находките, които постъпиха във 
фондовете на ОК „История на котвата”, 
позволиха да се регистрират минимум 
двадесет корабокрушения само в север-
ния ахтополски залив. Пак засега в ак-
ваторията между устията на Караагач и 
Резовска (докъм 30-метровата изобата) са 
засечени 20 сигурни и около 30 вероятни 
корабокрушения (от античността и сред-
новековието – до XX век включително).

*  *  *
На този етап на развитие ахтополската 

музейна експозиция „История на котва-
та” е реализирала следните по-важни ин-
формационно-образователни задачи:

1. Днешният извънреден научен инте-
рес към Странджанското Черноморие и 
специално към ахтополското крайбрежие 
не е случаен, защото освен със сравнител-
но слабо познатите си хилядолетни кул-
турни забележителности тукашният бряг 
се откроява и със своята палеогеографска 
специфика. В основата си тя се дължи на 
специфичната горнокредна вулканска 
(субааквална) дейност: тя формира днеш-
ните уникални геотопи, като те сами по 

себе си са изключителна природна забе-
лежителност.

2. От тукашната пристанищна система 
и околните акватории произхожда една 
от най-богатите сбирки на котви и котве-
ни части не само в Черноморието. Това 
изобилие на анкражи и особено на ком-
плектността на сбирката от късноримски 
и ромейски железни двуроги котви се 
дължи и на факта, че след преместване-
то на столицата на Римската империя от 
Рим в Бюзантион/Византион през 330 г. 
сл. Хр. именно оттук се изнасят за най-го-
лемия (чак до XIX век) европейски град 
Константинопол (дн. Истанбул) жизнено 
важни стоки, храни, дървени материали, 
руда, метали и други суровини.

3. Според новопридобита информа-
ция животът в Ахтопол започва още в 
ранния енеолит (т. е. през първата поло-
вина на V хил. пр. Хр.), като носителите 
на този първи цивилизационен модел 
са придошли от Мала Азия. Следова-
телно оттук тръгва да се оформя един от 
най-древните черноморски навигацион-
ни трафици, като в миналото сред основ-
ните поминъци на неговите граждани са 
не само риболовът, но и морската търго-
вия с продукти на околното планинско 
население (през античността тракийско, 
а през средновековието – българско), 
сред които се открояват металургията и 
металообработката.

4. Тъкмо историята на Странджанското 
крайбрежие показва, че взаимоотноше-
нията с елини, ромеи и гърци не са били 
етнически чак до XIX век, защото тук са 
си взаимодействали две култури – град-
ска (през античността елинска и римска, а 
през средновековието ромейска) и селска 
(през античността тракийска, а през сред-
новековието българска). Когато тези вза-
имоотношения се базират на сътрудни-
чеството – регионът просперира, а когато 
надделява противоборството - настъпват 
стопанската и културната разруха.

5. Именно за Черноморска Странджа 
може да се отнесе съждението, че „пре-
красният български географски пейзаж е из-
пълнен с история”.

Museum Exhibition History of Anchor in Ahtopol
Мilena Nikolova, Atanas Orachev, Plamen Krayski

Summary

Key words: Ahtopol, museum exposition, history of the anchor, wrecks

The Black-sea Strandzha Association 
(with chairman Eng. Petar Kanev, a longtime 
participant in the expeditions of the Center 
for Underwater Archeology), established 
in 2012, set - amongst its main tasks - along 
with the annual scientific Round tables - the 
necessity to create a museum exposition His-
tory of Anchor in the town of Ahtopol. The 
fulfillment of the task is already a fact, and 
the Ahtopol exposition has become a tourist 
attraction. As early as in 2013, nearly 6,000 
visitors were able to see one of the world‘s 
largest anchor collections (in terms of types 
and varieties) that spanned over four millen-
nia - from the II millennium BC until the XX 
century inclusive.

The museum information concept is flex-
ible and its main idea is to create an interior 
environment in which the visitor can become 
acquainted not only with the history of the 
anchor, but also to become interested in the 
past of the region. The main communication 
approach is the visually-textual, where the 
texts are in Bulgarian, Russian and English.

The exhibition arrangement itself is un-
conventional and strives to grab the attention 
even before the entrance - by the materials in 
the lawns around the hotel complex Neven 
and the restaurant The Museum. Large and 
very attractive iron anchors were placed 
there, that formed an interesting panorama 
so that to be well visible both from the sea, 

from the port and from the city itself. In front 
of the entrance of the restaurant The Muse-
um, the propeller of a Greek ship sunken 
near Rezovo could be seen, and the impres-
sion is further reinforced by a Russian an-
chor of Parker and reconstruction of a ship‘s 
cannon. As soon as people enter the build-
ing (during the tourist season the restaurant 
The Museum works on the first floor and the 
terrace) they are impressed by the skillful 
arrangement of the exhibited artifacts (re-
constructions of anchors and ship cannons, 
ship bells, showcases with findings from the 
Ahtopol‘s shelf, etc.) old photographs, maps, 
drawings and engravings that harmoni-
cally comprise the exposition Ahtopol and 
Ahtopolians throughout the centuries.

The information concept and the design 
solution make it easy to update the informa-
tion boards, while the exposure is develop-
ing in stages. In turn, the ancient stone and 
iron anchors located on the restaurant terrace 
further provoke the interest of the visitor to 
climb the stairs to the second floor, where 
the actual part of the exhibition History of 
Anchor is (hall 1) and the supporting Black 
Sea and Strandzha in the European Cartog-
raphy (Hall 2) is hosted. Exposure areas are 
designed to allow dynamic layout. Hall 2 al-
lows a quick, easy and convenient presenta-
tion of temporary exhibitions of finds from 
other museums.
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Специализираният туризъм
в защитена местност “Устие на река Велека”

Георги Попстефанов
Specialized tourism in the protected area the Mouth of Veleka River

Georgi Popstefanov

Ключови думи: защитена местност „Устие на р. Велека“, туризъм 

Поречието на Велека е едно от най-жи-
вописните в България и има дължина от 
147 км, като 23 от тях протичат в турска 
територия. Защитената местност (ЗМ) 
„Устие на река Велека” е част от Природен 
парк „Странджа” и комплекса Велека - Ре-
зовска, който представлява приоритетна 
влажна зона с национално значение. ЗМ 
влиза и в защитена зона „Странджа” по 
Директивата за птиците на Европейския 
съюз от екологичната мрежа Натура 2000 
и се простира  на площ от 1511.2 хектара. 
Обхваща части от землищата на гр. Ахто-
пол и селата Синеморец и Бродилово и не 
бива да се бърка със ЗМ „Велека” (1546,3 
ха), която е обособена около средното те-
чение на река Велека.

ЗМ „Устие на река Велека” е обявена е 
със заповед № 608 от 01.09.1992, а режи-
мът на дейностите се регламентира с още 
две заповеди от 11.06.1999 и 2007 г. Цел-
та е да се запази „характерен ландшафт 
на крайбрежната зона, скални образувания, 
фиорди”, „специфична ксеротермна расти-
телност и богат животински свят”. Ре-
жимът на забранените дейности е добре 
регламентиран (виж Приложението), но не 

се спазва. По десния бряг на реката са за-
строени – в разрез с регламентирания ре-
жим на дейности, безобразни постройки, 
които винаги удивляват туристите (осо-
бено чуждестранните) с безотговорността 
на техните собственици и нехайството на 
местните власти.

Освен долната част на водосборния ба-
сейн са защитени и дългата около 500 м 
пясъчна коса с част от крайбрежието. В 
нейния южен край се намира естестве-
но скално образование, станало известно 
като Сфинкса, който в интернет се свързва 
и с „гробницата на египетската богиня Бас-
тет” край гр. Малко Търново. И самата 
коса представлява природна забележи-
телност: широка е няколко десетки метра 
и се изменя постоянно, като по правило 
през зимата и ранната пролет се залива от 
придошлите речни води, а и при големи 
морски бури (т.нар. провези). Върху нея 
могат да се наблюдават и заснемат нахо-
дища на редки видове като морски отан-
тус, приморски ранилист, морски морков, 
крайморско чадърче и други. По течението 
на реката пък туристите я оприличават 
на джунгла и не пропускат да заснемат 

застрашения вид жълта водна роза (бър-
дуче), защото това е единственото нейно 
находище в природния парк „Странджа”.

Над защитената местност преминава 
европейската „магистрала” на птици-
те – миграционният път Via Pontica. Тук 
туристическите камери заснемат птици, 
които използват влажната зона за да пре-
зимуват или за временна почивка по вре-
ме на прелета като малък и голям гмурец, 
обикновен корморан, дяволица (световно 
застрашен вид), ням лебед… На свой ред 
други видове се наблюдават в близост до 
морския бряг: черноврат гмурец, качулат 

корморан, червеноклюна потапница, бял ан-
гъч, няколко вида чайки… В морските води 
около Синеморец пък се засичат в изоби-
лие и трите вида черноморски делфини 
– муткур (морска свиня), обикновен дел-
фин и афала. В самата река са установени 
32 вида риби, седем от които са включени 
в Червената книга на България (особено 
впечатляват змиорката, шарана, лупавеца, 
атерина, трииглата бодливка).

До едно от най-посещаваните за огле-
ди и снимки панорамни места се стига 
пеша, като вляво от входа към селото се 
завива по ясно очертана пътека. Тя води 
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до изкривено от бурните ветрове красиво 
дърво на хълма над реката. Тук, според 
историка д-р Атанас Орачев, се е издига-
ла древнотракийската „Оградена кула”, 
която е изписана в едно антично моряш-
ко помагало като Аюлеутейхос/Авлеутей-
хос. Кулата се проучва археологически 
от археолога Диана Агре, която откри 
съкровище от антични сребърни монети, 
сред които и на тракийски царе. От близ-
ката надгробна могила пак тя публикува 
блестящи произведения на тракийската 
торевтика – т.нар. Синеморско съкровище, 
което може да се види в експозицията на 
Националния исторически музей. 

От хълма се разкриват изключителни 
панорами към пясъчната коса, устието на 
реката, морския бряг и зелените хълмо-
ве на Странджа. Оттук също може да се 
предприеме разходка по пясъчната коса 
до устието на реката, но най-лесния марш-
рут е човек да се спусне пеша по пътеката 
в североизточната част на Синеморец (тя 
започва от края на последната улица).

Най-популярната атракция е разходка 

с лодка по долното течение на реката. Тя 
е с времетраене около два часа и започва 
от специално изградения пристан (вдя-
сно от моста над Велека). Разходката стига 
до местността Царското кладенче, където 
е изграден подходящ за пикник заслон. 
Кладенчето носи това име, защото е било 
любимо на ценителя на българската при-
рода цар Борис III. До него може да се дос-
тигне и пеша (за около 2.5 часа) по черния 
път покрай десния бряг на реката или пък 
да се използват услугите за конна езда на 
„Клуб Перегринус”. Пристанът до моста 
на Велека също е подходящо за пикник 
място с огнище и заслон за около 8 човека.

Устието на Велека може да се види след 
като се премине и по един изключително 
атрактивен пешеходен геоложки маршрут 
Ахтопол – устието на река Велека. Прехо-
дът е около 2 часа, като се поема от прис-
танището на Ахтопол и се следват в посока 
юг причудливите извивки на морския бряг 
покрай скалистия клиф на морския бряг с 
уникални горнокредни скални формиро-
вания, вследствие на вулканска и разломна 

дейност. Заедно с крайбрежните и подвод-
ните пещери те могат да се наблюдават и 
от аквалангисти и гмуркачи. Има и добри 
места за риболов (включително и подво-
ден). През май околните поляни са осеяни 
с много диви цветя и няколко вида орхидеи. 
Маршрутът завършва до погледно място от 
скалите над устието на Велека, откъдето от-
ново се разкриват чудни панорами към ус-
тието, морето и планината.

Приложение:
Режим на дейностите в защитена
 местност “Устие на река Велека”
1. Забранява се промишленото и жи-

лищното строителство, минно-геолож-
ките проучвания, прокарването на нови 
пътища, разкриването на мини и карие-
ри, добиването на инертни материали от 
реките и крайбрежните пясъци.

2. Забранява се замърсяването с бито-
ви, промишлени и други отпадъци.

3. Забранява се достъпът до пещерите в 
морския клиф.

4. Забранява се достъпът на моторни 

превозни средства с изключение на тези, 
използвани за горскостопански и селско-
стопански дейности.

5. Забранява се плаването на всякакви съ-
дове по р. Велека през периода 15 септември 
- 15 юни, а в периода 15 юни - 15 септември - 
плаването на всякакви съдове, с изключение 
на организирани туристически пътувания в 
отсечката от устието на реката до местността 
Царското кладенче при следните условия: 
максималния брой лодки, движещи се по 
маршрута да бъде 4; скоростта на движение 
на лодките да не надвишава 4 възела; да не 
се допуска замърсяване на реката с горива, 
масла и др. отпадъци.

6. Забранява се определянето на места 
за къмпиране и палене на огън без пис-
мено съгласие на съответните регионални 
структури на МОСВ и без тези места да 
бъдат означени с трайна и видима мар-
кировка на терена, всякакво къмпиране и 
палене на огън извън определените и оз-
начени за целта по посочения ред места.

7. Забранява се брането, увреждането 
или унищожаването на диви растения с 



248 249

Черноморска Странджа. том 1 Ахтопол и неговата територия и акватория

изключение извеждане на предвидените в 
лесоустройствения проект сечи и събира-
не на билки от местното население в коли-
чества, предназначени за лично ползване.

8. Забранява се извършването на сечи 
през периода 30 март - 1 септември; зале-
сяването с неприсъщи за района дървесни 
видове; реализирането на голи сечи и ре-
конструкции, прокарването на нови гор-
ски пътища; отсичането на живи хралу-
пести дървета и на дървета, на които има 
гнезда с диаметър над 0.5 м; изнасянето на 
добития дървен материал по друг начин 
освен с товарни животни.

9. Забранява се ловът, с изключение на: 
див заек - през ловния сезон в селскосто-
панските земи; дива свиня, благороден 
елен, лисица и чакал - от 1 октомври до 31 
декември; сърна - от 1 октомври до 30 но-
ември; бекас - от 1 януари до 28 февруари 
със специално разрешение за ловуване от 
ГС - Царево; и съгласно предвижданията 
по ловоустройствен проект.

10. Забранява се риболовът, с изключе-
ние на спортен риболов в района от вли-
ването на р. Велека в морето до моста при 
с. Синеморец на разрешените от закона 

видове риби, без змиорка и шаран,при 
условията, редът, начините, нормите и 
сроковете, определени от закона.

11. Забранява се преследването, съби-
рането, улавянето и убиването на всички 
диви животни, които не са обект на лов по 
смисъла на тази заповед, без оглед на тях-
ното състояние или форма на развитие; 
създаването на дивечови ниви и всякакви 
приспособления за изкуствено подхран-
ване и лов.

12. Забранява се пашата на свине и 
кози, като за останалите селскостопански 
животни пашата там се ограничава до 0.5 
гл/ха за едрия и 3 гл/ха за дребния доби-
тък.

13. Забранява се изораването на лива-
ди и пасища; косенето на тръстика през 
периода 1 март - 31 юли; използването на 
фосфорсъдържащи пестициди; използ-
ването на моторни помпи за напояване 
на земеделските земи.

14. Забранява се издирването на пред-
мети с археологична стойност освен в 
случаите, когато тази дейност е организи-
рана съгласно действащите нормативни 
разпоредби.

Special tourism in the Protected area The Mouth of Veleka River
Georgi Popstefanov

(Summary)

Key words:  Protected area The Mouth of Veleka River, tourism

The Protected Site (PS) the Mouth of 
Velek River is part of the Strandzha Natu-
ral Park and the Veleka - Rezovska complex, 
which is a priority wetland of national sig-
nificance. The Protected Site also enters the 
Strandzha Protected Area, which covers 
parts of the lands of Ahtopol and the villag-
es of Sinemorets and Brodilovo and should 
not be confused with the Veleka Protected 
Site (1546.3 ha), which is located around the 
middle stream of Veleka River.

the nearby tombstone the Sinemorets trea-
sure was found, which can be seen at the 
National Museum of History.

From the hill, outstanding panoramic 
views of the sandy alluvium, the mouth of 
the river, the seashore and the green hills of 
Strandzha are revealed. From here one can 
also take a walk along the sandy alluvium to 
the mouth of the river, but the easiest route 
is to walk down the path in the northeastern 
part of Sinemorets (it starts from the end of 
the last street).

The most popular attraction is a boat ride 
down the river. It lasts about two hours and 
starts from the specially built port (to the 
right of the bridge above Veleka). The Tsar-
sko kladenche (Royal well) is also an attrac-
tion where a picnic shelter was built. The 
well holds this name, because it was a favor-
ite of the Bulgarian explorer and friend of the 
nature, Tsar Boris III. It can also be reached 
on foot (for about 2.5 hours) by the country 
road along the right bank of the river, or the 
horse-riding services of Club Peregrinus can 
be used. The harbor to Veleka Bridge is also 
suitable for a picnic place with a fireplace 
and shelter for about 8 people.

The mouth of Veleka can be seen after 
passing through an exceptionally attractive 
pedestrian geological route Ahtopol - the 
mouth of Veleka River. The march is about 
2 hours, taking from the port of Ahtopol 
and keeping the south direction along the 
strange curves of the seashore and the rocky 
cliffs with unique Cretaceous rock forma-
tions. They can also be seen by scuba men 
and divers. There are also good fishing spots 
(including underwater). In May, the sur-
rounding meadows are dotted with many 
wild flowers and several kinds of orchids. 
The route ends at a spot from the cliffs above 
the mouth of Veleka, from where another 
wonderful panoramas are revealed to the es-
tuary, the sea and the mountain.

The Mouth of Veleka River was an-
nounced as a Protected Site by Order No. 
608 of 01.09.1992 and the regime of admitted 
activities was regulated by two more orders 
from 11.06.1999 and 2007. The aim was to 
preserve the characteristic landscape of the 
coastal zone, the rock formations, the fjords, 
the specific xerothermic vegetation and the 
rich animal world. The regime of prohibited 
activities is well regulated, though it is not 
adhered to. In addition to the lower part of 

the catchment area, the 500-meter-long san-
dy beach with part of the coastline are also 
protected.

At its southern end there is a natural rock 
formation that became known as the Sphinx. 
And the alluvium itself is a natural land-
mark: it is a few tens of meters wide and is 
constantly changing, as a rule, during the 
winter and early spring it is flooded by the 
inundated river waters, and also by strong 
sea storms (the so called provezi). On that 
alluvium, deposits of rare species such as 
Otanthus maritimus, Stachys maritima, sea 
carrot, seaside umbrella and others can be 
observed and photographed. Tourists claim 
that the river is like a Jungle and do not miss 
to shoot the endangered yellow water rose 
(Nuphar lutea).

Above the protected area the Via Pontica 
migration route runs. Here the tourist cam-
eras capture birds that use the wetland to 
overwinter or temporary rest during the mi-
gration, such as Podiceps Christatus, Tachy-
baptus ruficollis, ordinary cormorant, devil 
(worldly endangered species), dumb swan ... 
In turn, other species are observed near the 
sea shore: Podiceps nigricollis, Phalacroco-
rax aristotelis, Netta rufina, Tadorna tador-
na, several types of gulls ... In the sea waters 
around Sinemorets, all three Black Sea dol-
phins are known to be abundant – Phocoena 
phocoena, common dolphin and Tursiops 
truncatus. There are 32 species of fish in the 
river, seven of which are included in the Red 
Book of Bulgaria.

One of the most visited panoramic plac-
es for views and pictures can be reached on 
foot, while on the left side of the entrance 
to the village you turn on a clearly out-
lined path. It leads to a beautiful tree on the 
hill above the river, twisted by the stormy 
weather. Here, according to the historian Dr. 
Atanas Oratchev, the ancient Thracian Auleu 
Teihos, the Fenced Tower had been built. In 
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Динамика на бежанските процеси
на българите от Одринска Тракия (1878–1913)

Светлозар Елдъров
Bulgarian Uniatism in Adrianopolitan Thrace (1860–1913)

Svetlozar Eldarov

Ключови думи: миграции, бежанци, етническо прочистване, геноцид, Одринска Тракия

Когато в българската историография 
се поставя проблемът за бежанските, из-
селническите или най-общо казано миг-
рационните процеси на българите от 
Одринска Тракия, обикновено винаги се 
прави връзка с конкретни исторически 
събития, като Руско-турската война през 
1877-1878 г., Илинденско-Преображенско-
то въстание през 1903 г. и Втората балкан-
ска или Междусъюзническата война през 
1913 г. По тази логика следва да се при-
еме, а и на пръв поглед изглежда съвсем 
естествено и закономерно, че бежанските 
процеси са следствие на войни и въста-
ния. Така обаче се открива възможност да 
се твърди, че Високата порта е провоки-
рана от тези събития, принудена е по не-
избежност да отговори на насилието с на-
силие и по този начин причината – както 
също и вината – за българските бежанци, 
респективно за етническото прочистване 
на Одринска Тракия, се поделя и се раз-
воднява. Тук се опитвам да обоснова дру-
га теза – че прогонването на тракийските 
българи е стратегическа цел на Османска-
та империя за целия разглеждан период, 
която се проявява в различни форми, ме-
тоди и средства, съобразени с конкретния 
момент, които варират и еволюират от 
икономически и административен натиск 
до масови насилия и опит за геноцид. 
Става въпрос за целенасочена политика 
за обезбългаряване и етно-религиозно 
хомогенизиране на стратегически район, 
за който Високата порта след 1878 г. не 
храни и капка съмнение, че в обозримо 
бъдеще ще се превърне в основен опе-
рационен театър в неизбежната война 
между Османската империя и България. 
От тази гледна точка Илинденско-Пре-

ображенското въстание през 1903 г. по за-
мисъла на своите организатори и дейци 
е най-ярка форма на въоръжен протест 
и изобличение срещу конкретна осман-
ска политика, която в моите изследвания 
дефинирам като „пълзящ геноцид“. На 
тази османска политика за целия период 
от Руско-турската освободителна война 
до Балканската война се противопоставя 
и България. Тя прави всичко възможно да 
съхрани тракийските българи по родни-
те им места, като залог за националното 
обединение в етнически, исторически и 
стратегически граници.

Изселническата вълна сред българите в 
Одринска Тракия се надига веднага след 
подписването на Санстефанския мирен 
договор и засяга районите, които остават 
извън проектираните граници на новата 
българска държава. Тя се разпростира в 
целия регион, когато стават известни ре-
шенията на Берлинския конгрес, въпреки 
че тогава Одринска Тракия се намира под 
руско военно-административно управле-
ние (Райчевски 1994: 154-160). Русия няма 
интерес от обезбългаряването на облас-
тта – и по политически причини заради 
стремежа й към Проливите, и по стопан-
ски заради икономическите затруднения, 
които масовият наплив на бежанци ще 
причини на Княжество България и Из-
точна Румелия. Затова още на 27 юли 1878 
г. императорският комисар княз Алек-
сандър Дондуков Корсаков съобщава на 
Одринския генерал-губернатор, че не раз-
решава преселване на тракийски бълга-
ри. От разменените по този повод писма 
става ясно, че османските власти не пред-
приемат мерки да овладеят администра-
тивния хаос, да обуздаят ширещите се 
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насилия и да пресекат слуховете за пред-
стоящи масови репресии (Миграционни 
движения на българите 1993: 21-30). Спо-
ред една ведомост на временното руско 
управление от 28 октомври 1878 г. броят 

на бежанците от Одринска Тракия в Кня-
жество България и Източна Румелия въз-
лиза 16 636 души (Пак там: 31-32). Според 
друга статистика пак от временното руско 
управление от началото на декември с.г. 

техният брой вече се покачва до 30 000 
(Пак там: 50). 

Изселването на българи от Одринска 
Тракия продължава и след конституира-
нето на българската власт в Княжество 

„Етнографична карта на Одринския виляет (към 
1912 год.) от проф. Л. Милетич” – приложение към 
книгата „Разорението на тракийските българи през 
1918 година” (София, 1918).
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България и Източна Румелия, но със зати-
хваща интензивност. Според една статис-
тика от 1882 г. в Княжество България има 
41 787 български бежанци или 8 808 се-
мейства от Османската империя, от които 
3 630 семейства или 17 061 души са от Од-
ринска Тракия (Пак там: 99-100). Може да 
се допусне, че приблизително толкова са 
и тракийските бежанци в Източна Руме-
лия, въпреки че заради особения статут 
на областта те предпочитат да се устано-
вят в Княжетвото. Понякога в историог-
рафията се споменава числото 50 000 (Раз-
бойников 1946: 158), но лично аз смятам, 
че то е плод на механичния сбор на тра-
кийските и македонските бежанци. Чис-
ла като 120 000, 150 000 или дори 200 000 
изселници, каквито се срещат в литерату-
рата и в интернет, трябва да се приемат за 
фантастични и неверни. Освен това тряб-
ва да се познава и мнението на известния 
познавател на демографското състояние 
на Източна Тракия и на миграционните 
движения на тракийските българи Стоян 
Райчевски, който по този повод поясня-
ва: „Независимо от големите изселвания 
етническият облик на населението не се 
променя много в ущърб на българите по 
отношение на тяхната численост. Естест-
веният им прираст в следващите години 
бързо възстановява част от загубите. Ос-
вен това много от българските семейства, 
които са се установили в пограничните 
райони на Румелия, още през следващи-
те една-две години се завръщат обратно“ 
(Райчевски 1994: 163).

За  преустановяването на изселническа-

та вълна основна роля изиграват норма-
лизирането на политическата обстановка 
в региона и на Балканите със стихването 
на Източната криза в началото на 80-те 
години, възстановяването на екзархийско-
то църковно-училищно дело и първите 
опити за реформи в духа на Берлинския 
договор, макар и далеч от предвидената в 
чл. 23 политическа автономия. Освен чрез 
поддържане на лоялни отношения с Ос-
манската империя и с покровителството 
на великите сили, българското правител-
ство прибягва и към още една радикал-
на мярка за недопускане на изселване на 
българи от Одринска Тракия, както също 
и от Македония. На 12 декември 1891 г. 
Народното събрание променя чл. 8 от За-
кона за населяване на ненаселените земи 
от 1880 г. така, че преселниците от Турция 
да не се ползват с привилегията да бъдат 
освобождавани от данъци за 3 години и 
от военна служба за 7 години, както пре-
селниците от други страни (Миграционни 
движения на българите 1993: 127-128). Лич-
но Стефан Стамболов настоява за това със 
следния мотив: „По принцип, казвам, че 
съм съгласен да се дадат тия привилегии 
на тия, които ще се заселят в България от 
чуждите държави, обаче на тия от Турция, 
които искат да се преселят, да не се дават 
никакви привилегии. Ний нямаме нужда 
със закон да подмамваме хората от Турция 
да дохождат в България“ (Пак там: 125).

Благодарение на този комплекс от фак-
тори през втората половина на 80-те и до 
края на 90-те години на ХІХ в. процесът 
на изселничеството на тракийските бъл-
гари на практика се преустановява, с из-
ключение на отделни или индивидуални 
случаи. През лятото на 1899 г. обаче сред 
българите в Одринска Тракия внезапно 
се проявяват и бързо се разпространяват 
настроения за изселване в България. Спо-
ред управляващия търговското агентство 
в Одрин Тома Карайовов, един от най-до-
брите познавачи на етнодемографското 
състояние на региона, причините на това 
явление се крият във фискалния, адми-
нистративния и съдебния натиск над тра-
кийските българи. Турските власти при-

лагат към тях такава данъчна политика, 
която се оказва разорителна (Миграционни 
движения на българите 1993: 139-144). Точно 
по същото време, разбира се, едва ли слу-
чайно, започва масово изселване на тур-
ско-мюсюлманско население от българска 
и румънска Добруджа. Преселниците, 
наричани мухаджири, целенасочено и 
преднамерено са настанявани в Одринска 
Тракия, фаворизират се от властите във 
всяко отношение и още повече утежня-
ват положението на тракийските българи 
(Пак там: 148-150). Във връзка с тези масо-
во ширещи се изселнически настроения, 
които от есента на 1899 г. в отделни села 
вече започват да се осъществяват, Минис-
терството на външните работи и изпове-
данията (МВРИ) инструктира търговското 
агентство в Одрин да разубеди тракийски-
те българи и да ги предупреди, че няма да 
срещнат никакво съдействие от българска-
та държава при настаняването им. В тази 
превантивна агитация е включен целия 
апарат на екзархийското културно-нацио-
нално дело, на първо място учителите и 
свещениците (Пак там: 144-146).

От анализа на документите правя из-
вода, че през лятото на 1899 г. турските 
власти организирано и целенасочено се 
опитват да провокират изселническа въл-
на сред българите в Одринския вилает. 
Моментът не е избран случайно – точно 
тогава ВМОРО се масовизира и укрепва. 
Тогава е създаден Четническият инсти-
тут, а в България Върховният комитет 
под председателството на поручик Борис 
Сарафов се превръща в могъща органи-
зирана сила и също започва да изгражда 
свои въоръжени формирования в лицето 
на Народните стрелчески дружества. Ви-
соката порта, която разполага с широка 
шпионска мрежа както в империята, така 
и в България, несъмнено е в течение на 
този качествено нов етап в развитието на 
българското националноосвободително 
движение и се опитва чрез провокирано 
изселване на тракийските българи да ома-
ломощи неговата демографска основа.

През есента на 1902 г. изселническите 
процеси в Одринска Тракия рязко се изо-
стрят. Освен фискален, административен 
и съдебен натиск, турските власти вече 
открито започват да използват насилие, 
макар и не повсеместно, а по отношение 
на отделни села и райони. За тази рязка 
промяна в методите и средствата на тур-
ската изселническа политика пръв алар-
мира екзарх Йосиф. На 18 октомври 1902 
г. с поверително писмо до Министерство-
то на външните работи и изповеданията 
в София той съобщава, че изселването на 
българското население от Одринска Тра-
кия рязко нараства. Като причина той 
сочи „изменившите се политически усло-
вия, които напоследък били станали твър-
де несносни“ (Пак там: 184). Тук трябва да 
подчертая, че писмото на екзарх Йосиф 
предхожда с три месеца решението на Со-
лунския конгрес на ВМОРО за подготовка 
на повсеместно и масово въстание (2-4 яну-
ари 1903 г.). Следователно, няма как Илин-
денско-Преображенското въстание през 
лятото и есента на 1903 г. да е причина за 
активизирането на бежанските нагласи и 
процеси сред тракийските българи, след 
като те са започнали много по-рано.

Бежанци, 1913 г.

Екзарх Йосиф (1840-1915)
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Тук е необходимо да се направи едно 
отклонение за стратегията и същността 
на въстанието. Целта на въстанието, така 
както я разбират неговите организатори и 
ръководители, не е само политическа, но 
и екзистенциална – да спаси македонски-
те и тракийските българи от физическо 
унищожение, да предпази българщината 
от геноцид. Това съвсем ясно е казано в 
„Общия план и цел на въстанието”, със-
тавен от Задграничното представителство 
на ВМОРО с помощта на офицерите от 
Върховния комитет: „Целта на борбата 
е не да победим Турция, а тя да не може 
да ни победи”. Веднага след това, в точка 
трета на документа, авторите на страте-
гическото планиране се позовават на зло-
щастната съдба на арменците:

„За предпочитане е едно дълготрайно въс-
тание [макар] и по-слабо, отколкото сил-
но, но кратковременно, защото в последния 
случай, щом се потуши въстанието, Турция 
ще се възползва от случая да каже на Европа: 
„Редът е възстановен” – и ние губим също 
както в Армения: додето арменците бяха 
страшни, арменският въпрос бе на маса; 
щом ги унищожиха, техният въпрос изгасна. 
Остана само един жален спомен – нищо по-
веке. Един вид успокои се и Турция, и Европа” 
(Билярски 1987: 213-222).

„Арменският синдром” не е цитиран 
случайно. Дамян Груев, както и ръково-
дителите на революционното движение 
от неговия ранг и профил, като д-р Хрис-
то Татарчев и Христо Матов, много добре 
са виждали онова, което убягва от погледа 
на съвременния историк – че през 1903 г. 
турската политика спрямо българското 
население в Македония и Одринско е в 
състояние на преход от ескалираща ре-
пресия към откровен геноцид. Това не е 
забелязал дори Христо Силянов, най-до-
брият познавач на въстанието и сам участ-
ник в него. В своята забележителна книга 
той е отделил на „страховитата” Виниш-
ка афера от 1897 г. цяла глава, въпреки че 
убитите българи тогава са само петима 
плюс още толкова починали от мъчения-
та, докато жертвите през пролетта на 1903 
г. е оставил някак незабележими в общата 

ескалация на насилието от предвечерие-
то на въстанието. Изнесените от самия 
него цифри обаче разкриват друго – над 
50 изклани в с. Балдево, Неврокопско, на 
16 април; между 200 и 300 избити в Солун 
на 17 и 18 април; 14 убити и десетки ране-
ни посред бял ден в чаршията на Битоля 
на 23 април; десетки жертви и пълно опо-
жаряване в съседното с. Цапари на съща-
та дата; 85 избити и 240 от общо 300 къщи 
опожарени в с. Смърдеш, Костурско, на 9 
май; 40 изклани и над 70 прокудени от с. 
Ениджия, Лозенградско, на 20 май (Силя-
нов 1933: 270-271).

Резкият завой на турската политика 
по отношение на българското население 
не убягва от погледа на екзарх Йосиф. 
Без съмнение заради естеството на огла-
вяваната от него институция, която чрез 
владиците, архиерейските наместници, 
църковните общини и енорийските све-
щеници контактува с народа ежедневно и 
повсеместно, той забелязва бруталното на-
силие, стоварило се върху българите през 
пролетта и лятото на 1903 г. По този повод 
екзархът алармира българската държава с 
три обширни изложения, адресирани до 
Министерството на външните работи и 
изповеданията и княз Фердинанд.

Първото от тях датира от 17 май 1903 
г. и е изпратено до МВРИ в София. Още 
с първите редове екзарх Йосиф обръща 
внимание на рязкото завишаване и повсе-
местното упражняване на организирана-
та репресия срещу българите в Македо-
ния и Одринска Тракия. 

„Църковно-училищното дело във вилаети-
те, до недавна цветущо и предмет на удивле-
ние и завист у съседите, е разклатено от ос-
нова. Всичко сочи, че за него са настанали дни 
на крушение и гибел. Устремът на круше-
нието е стихиен и ако не се предвземе енер-
гично и бързо, грози не само да очука и съсипе 
всички български културни приобретения, 
придобити с толкова жертви и усилия при 
най-корави и неподатливи условия, но и да 
смаже и обезличи българите, като ги разре-
ди и доведе до степен на несъзнателна маса, 
която да държи последно място в империя-
та по численост, значение, рол и право. Всич-

ки извънредни разпоредби и мерки, които 
подир печалните случки в Солун с треска-
вост се вземат, мерят една цел – да ускорят 
и разпространят разрушението върху всич-
ки наши културни приобретения във всич-
ки точки, дето живеят българи със съзнание 
и дух, гонят да реализират и един отдавна 
познат план, който всуе властите с години 
опитваха да постигнат чрез пропагандите 
– да разпокъсат, разредят и омаломощят 
българите, като ги отвратят от тяхната 
народност, право и дълг“ (Освободителната 
борба 1978: 191-192).

Следва обширен списък с конкретните 
престъпления, обобщени в 21 точки, които 
рисуват правдива и разтърсваща картина 
на последствията от новата турска полити-
ка спрямо българското население в Маке-
дония и Одринска Тракия. Изложението 
завършва с призив за бързи и неотложни 
мерки от страна на българската държава 
за прекратяване на репресиите и за спася-
ване на българите в Османската империя.

На 4 юни 1903 г. екзархът изпраща лич-
но изложение със сходно съдържание и 
до княз Фердинанд. И то носи отпечатъка 
от тревога заради новата турска политика 
спрямо българите:

„Печалните събития, които на тая ми-
нута се развиват във вилаетите, и ужасите, 
на които е подложено българското населе-
ние, заплашват сериозно съществуването на 
българската народност и на нейните кул-
турни институции в пределите на импери-
ята. Вън от изтреблението на българската 
народност правителството с ред мерки гони 
да окастри и ако условията помогнат, да 
унищожи автономните черковно-училищни 
права, които с толкова усиля се извоюваха… 
Повече от 200 хиляди войска и башибозуци, 
пръснати по българските села и паланки, 
грабят, безчестят, колят, разоряват без-
наказано българските челяди, изкореняват 
българската народност, опустошават бъл-
гарските села. Българската църква стои 
пред най-ужасната и потресна картина: 
изтребата на българската народност във 
вилаетите. Тази изтреба става пред очите 
на света, описва се от западния периодичен 
печат, търпи се от силите и насърчава от 

равнодушието на Европа“ (Освободителната 
борба..., 213-214).

В този документ екзарх Йосиф изрично 
посочва горчивия пример на арменците в 
контекста на една възможна война между 
Османската империя и България (Освобо-
дителната борба..., 217).

Още по-ярко се откроява арменският 
синдром като същност и съдържание на 
новата турска политика спрямо бълга-
рите в Македония и Одринска Тракия  в 
изложението на екзарх Йосиф до МВРИ в 
София от 23 юни 1903 г., два месеца пре-
ди избухването на Илинденско-Преобра-
женското въстание:

„Преследван от години и дебнат с по-
стоянство от ръководещите съдбините на 
империята, психологическият момент до-
хожда в помощ на турските държавници 
изневиделица да даде преднина на една идея, 
която от години съставя основа на турска-
та политика и простор на всички жестокос-
ти, които ще й дадат път. Идеята се харак-
теризира само с три думи: християните са 
рана, а българите – гангрена за империята. 
От тук и принципът в усвоената особе-
но през последните години турска полити-
ка: колкото по-малко християни, толкова 
повече империята е обезпечена, а колкото 
по-малко българи, толкова повече е гаран-
тирано дълговечието й отсам Босфора. От 
този именно принцип се точат и нишките 
на всички мерки, които от няколко години 
се вземат срещу християните в империята, 
а предимно срещу българите и арменците“ 
(Освободителната борба...,  260).

По-нататък екзарх Йосиф прави пара-
лел между турската политика в Армения 
и Македония, като стига до извода, че тя 
съзнателно, планомерно и целенасочено 
се повтаря. Заслужава си и тази част от 
неговото изложение да бъде цитирана до-
словно, защото подобно очевидно сравне-
ние между съдбата на арменците и бълга-
рите и такова проникновено изобличение 
на турската геноцидна политика срещу 
тях дотогава не са правени:

„Събитията в Армения, това трябва и 
може да се каже, днес речи, се повтарят в Ма-
кедония. Познато е какво стана и какво ста-
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ва още в Армения. Ползвани от въстанието 
в Армения и насърчени от равнодушието на 
силите, от хуманизма на които озлочесте-
ните християнски народи на Изток толко-
ва очакват, турските държавници постиг-
наха една степен от своята държавническа 
идея: част от арменското население се из-
кла, друга част се заточи, трета се затво-
ри, по-яките и събудени села и паланки се 
ограбиха, опустошиха и изгориха, имотни-
те и интелигентни арменци се избиха или 
заточиха. Срещу оцелялото пък от ятагани-
те на кюрдите население се взеха ред сурови 
мерки, които систематично и усилено още 
се прилагат. Арменският народ се тури из-
вън законите. Взетите мерки, не ще дума, 
довършват онова, което избягна от ятагана 
и куршумите: те прокудиха част от арме-
нците в чужбина, друга част принудиха да 
промени вярата си и да се потурчи, трета 
под вид на помощ отрупаха с дългове и сега 
продават къщите и нивите й на турци, а 
четвъртата обезличиха, за да се асимилира 
по-лесно. По този начин Високата порта 
постигна една политическа победа над ония, 
които ратуваха за автономни права на Ар-
мения. Арменското население в Мала Азия, 
което и тъй не се представляваше навред в 
компактна маса, се разреди, намали и до-
кара до степен на малцинство. Като мал-
цинство спрямо турския елемент  то ес-
тествено губи и право на засебни автономни 
права. Дори и при едни евентуални реформи 
в бъдеще арменското население, отслабено 
и изнемощено, ще бедствува да бъде  удавено 
от по-многобройния турски елемент. Така 
турските държавници подровиха почвата 
за всякакви реформи или автономни права в 
Армения. Додето Европа се накани да пред-
ложи предвидените в трактатите реформи, 
те изтребиха арменците и промениха етно-
графичния лик на Армения“ (Освободител-
ната борба...,  260-261).

Като описва близкото минало и насто-
ящето на Армения, екзарх Йосиф всъщ-
ност прогнозира каква ще бъде предсто-
ящата съдба на Македония. Той е наясно, 
че „еднаквите причини имат и еднакви 
следствия“, и знае, че използваните сре-
щу арменците репресивни мерки „се 

прилагат с някои ограничения днес сре-
щу българите във вилаетите“. Тъкмо зато-
ва българският църковно-народен водач 
е убеден, че ръководителите на външната 
политика на България трябва да познават 
методите, с които си служи турската ре-
пресивна машина. И той ги описва и сис-
тематизира в два вида, като за всеки след 
това дава подробна и конкретна фактоло-
гия от ежедневието на българското насе-
ление в Македония и Одринска Тракия 
(Освободителната борба...,  261-271).

Изложенията на екзарх Йосиф не го-
ворят за обикновени контрачетнически 
мерки и репресии, те крещят за етниче-
ско прочистване и геноцид. Вярно, бъл-
гарският църковно-народен водач никъ-
де не е използвал тези думи, но това е по 
простата причина, че тогава те все още не 
съществуват в ежедневния или политиче-
ския език на българите, пък и на когото и 
да било другиго по света. Явлението оба-
че, което екзарх Йосиф описва с речника 
на книжовния български език от своята 
епоха като „крушение и гибел“, „рушение 
и изтребление“, „клане и съсипване“, „ома-
ломощаване и разреждане на българското 
население“ и пр., е същото, което днес ние 
описваме с понятията „етническо про-
чистване“ и „геноцид“.

Това, за което пише през пролетта и 
лятото на 1903 г. екзарх Йосиф, е описа-
но по сходен, ако не и идентичен начин, 
и от Вътрешната организация в нейния 
Мемоар „Македония и Одринско (1893 – 
1903)“, издаден през 1904 г. Като правят 
своята равносметка след въстанието, ре-
волюционните дейци са убедени, че нова-
та турска политика за изтребление и уни-
щожение на българщината, която те също 
не назовават „етническо прочистване“ и 
„геноцид“, е започнала да се осъществява 
под прикритието на т. нар. „пъдарски ре-
форми“, а главният й ръководител е бил 
Хилми паша, назначен за инспектор на 
македонските вилаети със султанско ира-
де през ноември 1902 г. 

„Същинската мисия на Хилми паша, оба-
че – завяват авторите на Мемоара, – не бе да 
реформира турското управление и да подобри 

участта на християните, а да тури в изпъл-
нение пъкления план на своя господар, който 
план, под закрилата на европейската санк-
ция, обещаваше бляскави резултати. Тоя 
план се състоеше в смазването и изтреб-
лението на християнския елемент. С ред 
мерки, които нямат нищо общо с реформи-
те, той предприе една безпощадна и изтре-
бителна война против християнското насе-
ление и преобърна страната в арена на лудо 
турско беснувание, на диво и фанатизирано 
турско изстъпление“ (Мемоар 1904: 96).

Също както екзарх Йосиф в изложе-
нието си до МВРИ от 23 юни 1903 г., така 
и авторите на Мемоара от септември 1904 
г. разкриват и описват методите на новата 
турска политика – блокади и обискиране 
на селата, физически и морален терор. 
Както при екзарх Йосиф, така и в Мемоа-
ра всичко е документирано и подкрепено 
с факти и статистики (Освободителната 
борба..., 110-114). 

Вътрешната организация смята кла-
нето на българите в Солун веднага след 
атентатите там и вълната от репресии, на-
дигнала се в цяла Македония и Одринска 
Тракия след него, като повратна точка в 
турската политика за смазване и изтреб-
ление на българите: „Прочее, смазването и 
изтреблението на християнския елемент в 
Македония и Одринско получаваше офици-
ална санкции и стремително вървеше към 
своя ужасен край“! (Освободителната бор-
ба..., 115).

Следователно, присъствието на точка-
та № 3 в стратегическото планиране на 
Илинденско-Преображенското въстание, 
в която се прави аналогия с положение-
то в Армения, не е случайно. Опитите 
на  турските власти да използват „армен-
ския модел“ за разправа с българите в 
Македония и Одринско не са приумица 
на революционните дейци за оправда-
ние на предстоящото въстание, а реално 
осъществявана политика, забелязана и 
подробно засвидетелствана както от ек-
зарх Йосиф, така и от Вътрешната орга-
низация. Това съвпадение в преценките 
и анализите на най-яркия привърженик 
на еволюционните културно-просветни 

методи за съхраняване на българщината, 
от една страна, и на революционния аван-
гард на организираното националноосво-
бодително движение в лицето на ВМОРО, 
от друга, само по себе си доказва реално-
то съществуване на опити за провеждане 
на геноцид и етническо прочистване от 
страна на турските власти през първата 
половина на 1903 г. 

По всичко изглежда, че този ускорен 
преход на традиционната репресивна 
политика по отношение на българите в 
Македония и Одринско от станалата вече 
обичайна репресия към непознатите до-
тогава форми на геноцида и етническото 
прочистване, се дължи на неточен анализ 
за състоянието на македоно-одринското 
революционно движение от страна на Ви-
соката порта. Много е вероятно турските 
власти напълно погрешно да са изтълку-
вали експериментите на някои дейци на 
ВМОРО с терористичните средства и ме-
тоди като доказателство, че българите са 
възприели тактиката на индивидуалния 
терор по подобие на арменците и от това 
да са си извадили заключение, че органи-
зацията се е разпаднала на отделни теро-
ристични ядки и е загубила масовата си 
опора. Една такава погрешна преценка 
лесно би могла да съблазни ръководите-
лите на турската политика да се възполз-
ват от момента и да се опита да пренесе 
„арменския модел“ на репресия от Ана-
дола на Балканите (Елдъров 2013: 37-56).

Вместо да чакат да ги бият и унищо-
жават поотделно, през 1903 г. ръководи-
телите на ВМОРО респектират турските 
власти с повсеместно и масово въстание. 
За военен неуспех изобщо не може да се 
говори, след като въстаническата армия 
дава около 1000 убити, а турската войска 
близо 6000, или три пъти повече от жерт-
вите й в Гръцко-турската (Тесалийската) 
война от 1897 г. При това тези данни не 
са събрани по обичайния начин, по който 
е направена анкетата на Задграничното 
представителство, а фигурират в доку-
мент на българското военно разузнаване 
от 1903 г. (Илинденско-Преображенското 
въстание 1992: 153). От невъоръженото 
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население според статистиката на ВМО-
РО падат 4 694 убити, които наистина са 
непрежалими свидни жертви за техните 
семейства и за цялата българска общност, 
но все пак са несъизмерими с жертвите на 
арменците, изчислявани с десетки и сто-
тици хиляди (Мемоар 1904: 296).

Илинденско-Преображенското въста-
ние през 1903 г. не е безсмислена хекатом-
ба и жертвите не падат напразно. Наис-
тина, всеки човешки живот е ценен и сам 
по себе си трябва да се разглежда не като 
статистическа единица, а като тежка и 
безвъзвратна загуба за личността, семей-
ството и общността. Но тъкмо затова тра-
гичната съдба на близо шестте хиляди за-
гинали българи в Македония и Одринска 
Тракия през 1903 г. се осмисля в съдбата 
на националната общност – с цената на 
техния живот е прекършен и разобличен 
геноцидният план на Високата порта. Ос-
тавен без отпор, пълзящият геноцид на 
турските власти вероятно би успял в рам-
ките на 3 до 5 години да разреди българ-
ското население в европейските вилаети 
до степен на незначително малцинство, 
която не заслужава вниманието на вели-
ките сили.

Илинденско-Преображенското въста-
ние показа на Османската империя цяла-
та мощ на Вътрешната организация и рес-
пектира турската войска. Високата порта 
разбра, че има пред себе си не изолирани 
терористични ядки и безпомощна неор-
ганизирана маса, а цял един народ, обла-
дан от воля за борба и предан на своята 
организация. Още по-многозначително, 
респектиращо и смразяващо за нея е при-
съствието на десетки български офицери, 
които всъщност превръщат въстаналия 
народ във въстаническа армия. След 1903 
г. вече не само Високата порта, но и по-
следният турски аскер сигурно е потръп-
вал при мисълта, че някога може да се 
окаже лице в лице с нейния вдъхновяващ 
оригинал – редовната българска армия. 
Най-вече по тази причина, а не заради 
някакво съобразяване с европейското об-
ществено мнение и с твърде въздържана-
та реакция на великите сили Османската 

империя не се осмелява да приложи сре-
щу македонските и тракийските българи 
„арменския модел“ на организиран и це-
ленасочен геноцид.

Прогонените вследствие на турските 
жестокости при потушаването на въста-
нието възлизат на 30 000 души, от които 
10 000 от Македония и 20 000 от Одринска 
Тракия (Райчевски 2013: 14). Приблизи-
телно толкова ги изчисляват и данните на 
Министерството на вътрешните работи 
и народното здраве (МВРНЗ). Основната 
цел на българската политика по бежан-
ския въпрос е да репатрира тракийските 
българи по родните им места с убедител-
ни гаранции за сигурността им от Висо-
ката порта и под контрола на великите 
сили. Още на 9 септември 1903 г., при пър-
вите си контакти с турската страна в ли-
цето на османския комисар по вакъфите 
(т.е. официалният османски дипломати-
чески представител) в София българско-
то правителство настоява пред Високата 
порта бежанският въпрос да бъде уреден 
в полза на пострадалите като условие за 
каквито и да били преговори за преодо-
ляване на кризата (Миграционни движения 
на българите 1993: 237-238). Този въпрос 
е уреден в сравнително приемлива и за 
двете страни рамка с турско-българското 
споразумение от 26 март 1904 г. Благода-
рение на него от затворите и заточенията 
са освободени 1 640 българи, немалка част 
от които са учители. Общо броят на учи-
телите, възползвали се от политическата 
амнистия, възлиза на около 200 души и 
повечето от тях успяват да се върнат на 
старите или да получат нови назначения. 
По сходен начин е решен и проблемът 
със свещениците. Получават право да се 
върнат по родните си места и бежанците 
и голяма част от тях се възползва от него. 
По този въпрос българското правител-
ство води упорита дипломатическа бит-
ка с Високата порта и въпреки нейното 
нежелание и противодействие, в крайна 
сметка успява да се наложи.

На 8 април 1904 г. министър-председа-
телят и министър на външните работи и 
изповеданията Рачо Петров изпраща под-

робни инструкции на дипломатическия 
агент в Цариград Григор Начович какви 
са приоритетите на българската полити-
ка по репатрирането на бежанците: „да 
се определят преди всичко точно датите 
и пунктовете, през които ще се завръщат 
бежанците, като се вземат предварително 
и всички мерки, които са необходими, за 
да им се обезпечи свободно и безопасно 
преминаване на границата и настаняване-
то по жилищата им“.  Като се определят 
датите на заминаването им, групово или 
поотделно, желателно е те да бъдат при-
дружавани от български чиновник, кой-
то да контролира тяхното настаняване. В 
случай че домовете и имотите им са раз-
рушени или заети, турските власти тряб-
ва да им гарантират свободното и безпре-
пятствено влизане във владение. Това се 
смята за особено важно, тъй като времето 
за сеитба вече изтича (Пак там: 318-319). 
На същата дата Високата порта изпраща 
окръжно до своите органи за реда и ор-
ганизацията при приемането на бежа-
нците, които до голяма степен удовлетво-
ряват българските искания (Пак там: 
320-321). Разбира се, на хартия всичко из-
глежда добре, но практиката показва, че 
на местно равнище органите на османска-
та власт полагат немалко усилия да сабо-
тират постигнатите споразумения. Зато-
ва българската страна особено държи на 
условието бежанците да се придружават 
от чиновник на българската държава или 
поне това да се извършва под надзора на 
европейските дипломатически предста-
вители (Пак там: 322).

Технически репатрирането се извърш-
ва по следния начин. За връщането на 
бежанците в Одринския вилает (Западна 
и Източна Тракия) са определени шест 
гранични пункта: Чепеларе, Хебибчево 
(дн. Любимец), Татаркьой (неустановено) 
и Кайбиляре (с. Странджа), Елховско, и 
Урумкьой (Индже войвода) и Дуденово 
(неустановено), Бургаско. С телеграма на 
МВНР до окръжните управители се пре-
поръчва преминаването да се извършва 
по възможност на групи бежанци от едно 
село или една нахия.  Всяка група тряб-

ва предварително да се снабди със списък 
с имената и други данни на бежанците, 
заверен и подпечатан от околийския на-
чалник или местния кмет. До границата 
групите се придружават от околийския 
началник, полицейски пристав или друго 
длъжностно лице. В пограничните пун-
ктове турските власти са длъжни да им из-
дадат тескерета и да им осигурят безпре-
пятствено пътуване до родните им места 
с охрана от органите на властта. Имуще-
ството и добитъкът им се освобождават от 
мито. От българска страна на бежанците, 
които нямат никакви средства, се осигу-
рява финансова помощ да се снабдят с 
най-необходимото за път.

Когато на 24 април 1904 г. МВРНЗ из-
праща тези инструкции, очевидно пра-
вителството все още е гледало твърде оп-
тимистично на репатрирането, защото 
предвижда от 1 май помощите за бежа-
нците да бъдат преустановени, „защото 
дотогава всички ще могат да се завърнат“ 
(Пак там: 328-329). В действителност този 
процес се проточва три години, като на 
няколко пъти по взаимно съгласие меж-
ду двете страни е постигано съгласие за 
удължаване на крайния срок. И все пак 
като значим дипломатически успех за 
България може да се оцени обстоятел-
ството, че по-голямата част от бежанците 
от Илинденско-Преображенското въста-
ние (с това право се ползват и бежанците 
от периода след 1901 г.) успяват да се за-
върнат по родните им места.

Същото може да се каже и за матери-
алните щети, претърпени от българската 
общност при потушаването на Илинден-
ско-Преображенското въстание. Само за 
няколко години благодарение на жерт-
ви от страна на местните църковно-учи-
лищни общини или с подкрепата на 
българската държава, те са възстановени 
напълно. Въпреки трудностите, Българ-
ската екзархия успява да изправи цър-
ковно-училищното дело на крака. Само 
за първите пет години след въстанието 
субсидията на българската държава за 
Екзархията се удвоява – от 49 000 златни 
турски лири през учебната 1902-1903 г., на 
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83 374 през учебната 1907-1908 г. Мобили-
зира своите морални и материални сили 
и българското население в Македония и 
Одринска Тракия. Така още през 1907 г. 
Екзархията успява да възстанови училищ-
ното дело в предишните му статистически 
размери. В навечерието на въстанието тя 
разполага с 958 основни и класни учили-
ща с 1 621 учители и 46 128 ученици. През 
учебната 1906-1907 г. броят на училища-
та вече възлиза на 940 с 1 620 учители и 
43 174 ученици. В следващите години бъл-
гарското църковно-народно дело още по-
вече напредва. С подкрепата на България 
и с лишения от собствения си залък бъл-
гарите от Македония и Одринска Тракия 
буквално успяват да издигнат върху пепе-
лищата на турските опустошения нови, 
по-просторни и още по-хубави училища 
и храмове (Елдъров 2006: 326-343). По-до-
бър материален символ за триумфа на 
българската солидарност и саможертва 
над турския геноциден план едва ли може 
да се намери.

На пръв поглед Младотурската револю-
ция през 1908 г. и прокламираните лозун-
ги за свобода, равенство и братство като че 
ли подпечатват този успех на българската 
политика и създават условия за оконча-
телно преустановяване на изселването на 
тракийските българи. Много скоро обаче 
братските прегръдки се забравят, младо-
турският грим избледнява и под него се 
показва едно буквално до болка познато 
старотурско лице. През 1909 година мла-
дотурците провеждат обезоръжителна 
акция, съпроводена с много репресии, 
която пак тласка българите по пътя на 
изгнаничеството и довежда до възобновя-
ване на въоръжената борба. Съвсем нова 
обстановка възниква през 1910 г., когато 
за първи път от съществуването на Осман-
ската империя е приет закон за задължи-
телна военна служба за всички поданици, 
включително и за християните. И тъй 
като християните, а най-вече българите, 
не горят от желание да служат в турската 
армия, това поражда нова бежанска въл-
на, която коренно се различава от другите 
по своята демографска структура. Докато 

в предишните случаи е ставало въпрос за 
семейства с мъже, жени и деца, сега бе-
жанците са само млади мъже в наборна 
възраст (Миграционни движения на българи-
те 1993: 540-541, 580-581). Като прибавим 
към това масовата емиграция на българи 
от Македония за САЩ – също в основна-
та си част млади мъже, както и усилване-
то на албанския фактор, няма защо да се 
чудим, че през 1911-1912 г. България така 
трескаво се зае да организира Балканския 
съюз и така лекомислено сключи прибър-
зани и недомислени договори със Сърбия 
и Гърция.

Балканската война, увенчана с Лондон-
ския мирен договор, на практика реши 
Тракийския въпрос. Линията „Мидия 
– Енос“ беше справедлива в етническо 
отношение и оптимална за България от 
стратегическа и икономическа гледна 
точка. Престъпното безумие от 16 юни 
1913 г. обаче потъпка не само постигна-
тите военни и политически успехи, но 
и  обезсмисли десетилетната българска 
политика по изселническия тракийски 
въпрос. Междусъюзническата война даде 
възможност на Османската империя само 
за броени дни да направи онова, към кое-
то тя се стреми в продължение на 35 годи-
ни – окончателно решение със средствата 
и методите на етническото прочистване и 
геноцида.

За разорението на тракийските бълга-
ри през 1913 г. продължават дори едно 
столетие по-късно да излизат научни или 
документални изследвания. Сред всички 
тях обаче все още се откроява едноимен-
ната книга на проф. Любомир Милетич 
(Милетич, 1918). Това е и ще бъде така, 
защото за разлика от всички други пуб-
ликации по темата, неговата книга е пи-
сана още тогава, по „горещите следи“ на 
престъпленията, чрез лични разговори с 
жертвите, с посещения в разорените села, 
с точно и обективно регистриране на вся-
ко свидетелско показание, на всяка улика. 
Българската историческа наука и българ-
ската общественост винаги ще бъдат в 
дълг към този забележителен учен, който 
съхрани за поколенията толкова автен-

тични страници от нашата история. Като 
чете или препрочита „Разорението на 
тракийските българи през 1913 година“ 
съвременният читател преди всичко ще 
бъде шокиран от необятните измерения 
на злото. Насилието и страданието се раз-
криват като кръговете на ада, всеки след-
ващ все по-ужасяващ и по-смразяващ от 
предходния. Само че в тях го няма лирич-
ният герой на Данте да очовечава злото, 
няма я Беатриче да го пази и наставлява. 
Изправено пред зловещата, но обективна 
картина на разорението, точно и правди-
во нарисувана от проф. Милетич, нор-
малното човешко съзнание се бунтува, не 
може да си представи, че всичко това е 
било възможно да се случи.

Професор Любомир Милетич е назо-
вал засвидетелстваното от него с думата 
„разорение“. Неоснователно е да го укоря-
ваме, че не го е нарекъл „геноцид“ и „ет-
ническо прочистване“, по същата причини, 
по която не можем да искаме това от ек-
зарх Йосиф или от лидерите на ВМОРО 
– изтъкнахме вече, че тези думи тогава 
не съществуват в ежедневния и полити-
ческия език на българина, както изобщо 
са непознати за всички съвременници на 

епохата, макар явлението, което отразя-
ват, вече да е било присъщо за политиче-
ските практики на Османската империя в 
края на ХІХ и началото на ХХ в. За тога-
вашните българи обаче, в мнозинството 
си селяни и земеделци, думата „разоре-
ние“ е достатъчно образна и разбираема. 
Тя е метафора на злото, която извиква в 
съзнанието образа на безпощадна хала, 
природна стихия или адска сила, която 
опустошава нивите, лозята и горите, раз-
рушава домовете, църквите и училищата, 
унищожава стада и имота на тракийските 
българи, разорава техните тела, сърца и 
души. Разорение, унищожение, разруше-
ние, опустошение от корен. За съвремен-
ния българин, загубил до голяма степен 
живата връзка със земята и земеделския 
труд, случилото се през лятото и есента 
на 1913 г. в Одринска и Беломорска Тра-
кия не може да се назове по друг начин, 
освен геноцид и етническо прочистване.

И тук не можем да не се преклоним 
пред силата на тракийци, които при ця-
лата ужасяваща драма, разиграла се тога-
ва, успяват да съхранят човешкото в себе 
си и да издигнат лозунга: „Не забравяйте, 
но не отмъщавайте“! 
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Bulgarian Uniatism in Adrianopolitan Thrace (1860–1913)
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This article substantiate the thesis that 
the expulsion of the Bulgarians from Adria-
nopolitan Thrace (Eastern Thrace or Vilayet 
of Adrianople) is a strategic objective of the 
Ottoman Empire for the entire period, that 
had occured in various forms, methods and 
means. They evolved from economic and ad-
ministrative pressure to mass violence and at-
tempted genocide. It is a deliberate policy of 
ethnic cleansing of a strategic area for which 
the Sublime Porte after 1878 no doubt that 
in the foreseeable future will become a ma-
jor operational theater in the inevitable war 
between the Ottoman Empire and Bulgaria. 
On this Ottoman policy opposes Bulgaria, 
which does everything possible to preserve 
the Bulgarians from Eastern Thrace in their 
hometowns, as justification for national uni-
ty in ethnic, historical and strategic borders. 
The author give your special attention to the 
Ilinden-Preobrazhenie Uprising of 1903. On 
the idea of its leaders is a form of armed pro-
test against this Ottoman policy, which can 
be defined as a “creeping” genocide.

In 1903. Ilinden-Preobrazhenie Uprising 
in Macedonia and Eastern Thrace was the 
most massive, widespread and longest up-
rising in the new Bulgarian history. It was 
preparing for 10 years by three powerful 
organizations – the Internal Revolutionary 
Organization in Macedonia and Eastern 
Thrace, the Supreme Macedonian–Adriano-
ple Committee in Bulgaria and the Secret Of-
ficer’s Brotherhoods in the Bulgarian army. 
Its political strategy was to mobilize all the 
forces of the Macedonian and Thracian Bul-
garians and with a massive and widespread 
uprising, attract the attention of European 
countries, activate the diplomatic bodies of 
the great powers and force the Ottoman Em-

pire to grant political autonomy to both are-
as. Besides the political purpose, the upris-
ing pursued existential purpose – to save the 
Bulgarians in Macedonia and Eastern Thrace 
from extermination, expulsion and ethnic 
cleansing. This is testified by the statements 
of the Exarch Josef to the Ministry of Foreign 
Affairs and Religions in Sofia and personal-
ly to King Ferdinand that, in the first half of 
1903 in Macedonia and Eastern Thrace, there 
is an attempt to conducting genocide and 
ethnic cleansing by the Turkish authorities. 
It seems that the accelerated transition of tra-
ditional repressive policy toward the Bulgar-
ians from the usual repression to previous-
ly unknown forms of genocide and ethnic 
cleansing is due to an incorrect analysis of 
the state of the Macedonian-Adrianople rev-
olutionary movement by the Sublime Porte. 
It is likely that the Turkish authorities had 
completely wrongfully interpreted the ex-
periments with terrorist means and methods 
of some figures of the Internal organization 
as evidence that the Bulgarians have adopt-
ed the tactics of individual terror, like the 
Armenians and of being concluded the In-
ternal Macedonian-Adrianople Revolution-
ary Organization disintegrated to individual 
terrorist nuts and lost mass support. Such a 
miscalculation could easily entice the lead-
ers of Turkish politics to seize the moment 
and try to bring up the “Armenian Model” of 
repression from Anatolia to Balkans. To this, 
the organizers and leaders of Ilinden-Preo-
brazhenie Uprising opposed the strategy of 
saving power by successive or stepwise an-
nouncement of the uprising in individual 
counties. Thus the rebel activities continued 
for nearly three months, and accelerated the 
occurrence of reforms.

After the uprising in Bulgaria arrived 
about 30 000 refugees, of which 2/3 are from 
Eastern Thrace. Bulgarian government urg-
es the Sublime Porte for their repatriation. 
Under Turkish-Bulgarian agreement on 
March 26, 1904 it became possible and the 
majority of refugees in the coming years 
are back. Formally, the Young Turk Rev-
olution in 1908 and proclaimed constitu-
tional rights create conditions for cessation 
of refugee movement of Bulgarians from 

Eastern Thrace. Soon, however, the Young 
Turks take actions that push back the Bul-
garians in the way of Refugee. Balkan War, 
which ended with the Treaty of London (30 
May 1913) practically decided the Thracian 
question in favor of Bulgaria. Second Bal-
kan War, however, allows the Ottoman Em-
pire only a few days to do that which it is 
seeking for 35 years – a final decision by the 
means and methods of ethnic cleansing and 
genocide.
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Българското униатство в Одринска Тракия (1860–1913)
Светлозар Елдъров

The Bulgarian Uniatism in Edirne Thrace (1860–1913)
Svetlozar Eldarov

Ключови думи: църковна уния, българи католици от източен обред, Одринска Тракия

Българската уния, респективно униа-
тите или католиците от източен обред, 
както официално се назовават, са плод 
на борбите на българския народ през ХІХ 
в. за самостоятелна църква, национална 
йерархия и културна еманципация от 
елинизма. Част от българската интели-
генция, която не желае да се примири с 
неотстъпчивостта на Цариградската пат-
риаршия и с пасивността на руската по-
литика, възприема съединението с Като-
лическата църква като най-радикалното 
средство за решаване на църковно-народ-
ния въпрос. В първите редици на това 
движение се нареждат дейци, чиито име-
на са достатъчно познати от историята на 
нашето национално възраждане – архи-
мандрит Йосиф Соколски, Драган Цан-
ков, Тодор Икономов, д-р Георги Мирко-
вич, Никола Сапунов, Христо Ваклидов и 
др. Те, заедно с по-малко известните сред 
тях, по право и по достойнство трябва да 
бъдат наричани „Пионерната дружина на 
Българското възраждане”. Със своята на-
ционална страст, политическа дързост и 
гражданска смелост те разчистват пътя за 
решаването на българския църковно-на-
роден въпрос и преодоляват препятстви-
ята на заплетените религиозно-полити-
чески интереси.

Пръв през пролетта на 1859 г. посява 
семето на идеята за съединение с Католи-
ческата църква в. „България” на Драган 
Цанков. През лятото на същата година 
българите в Кукуш показват на дело, че 
това е възможно. Българската уния е прог-
ласена официално на 18 декември 1860 г. 
(по стария календарен стил), когато деле-
гация от духовни и светски лица връчва 
чрез апостолическия викарий в Цариград 

архиепископ Паоло Брунони молба до 
папа Пий ІХ за църковна уния. Утвържда-
ването на този акт от Светия Престол и от 
Високата Порта води до признаването на 
българите като отделна религиозно-на-
родностна общност в Османската им-
перия – „булгар католик милет”. Това е 
първата официално призната и междуна-
родно приета българска национална ин-
ституция от падането на България под ос-
манско робство, която предхожда с десет 
години учредяването на Екзархията (28 
февруари 1870 г.). Чрез този акт на прак-
тика за първи път българската нация се 
признава като международноправен су-
бект, различна от рум милета (гърците). 
Начело на Българската униатска църква, 
която тогава и в следващите години офи-
циално се самоназовава Църква на съеди-
нените българи или Съединена българска 
църква, е поставен архиепископ Йосиф 
Соколски със седалище в Цариград, при-
знат от османското правителство за рели-
гиозен и граждански началник на българ-
ската общност (милетбаши). Униатското 
движение започва да печели почва и в 
други български градове, главно в Маке-
дония и Тракия (Елдъров 1994: 11-12).

Бързият напредък на униатското дви-
жение активизира руската дипломация, 
която не може да се примири с обстоятел-
ството, че българите се изплъзват от ней-
ното политическо влияние. На 6 юни 1861 
г. архиепископ Йосиф Соколски с ковар-
ство е отвлечен от Цариград и затворен 
до края на живота си (1879 г.) в Киево-Пе-
чорската лавра. С натиск или с увеща-
ния повечето от политическите и духов-
ни водачи на движението са принудени 
да се оттеглят и то започва да заглъхва. 

Специално в Одринска Тракия кризата е 
преодоляна благодарение на униатският 
свещеник Рафаил Попов, който тепърва 
ще играе важна роля в Българската уния 
(Sofranov 1960: 111-138).

Тук е уместно да се отвори една скоба 
за дейците на Българската уния, защото 
и до днес те са малко познати и недоста-
тъчно популяризирани за широката об-
щественост, имената им не присъстват в 
енциклопедиите или са представяни в 
изопачена светлина. Най-яркият пример 
е архиепископ Йосиф Соколски – той 
изобщо не е онзи карикатурен образ, 
създаден от анекдотите на Раковски във 
в. „Дунавски лебед” като средство в бор-
бата срещу „католическата пропаганда” 
и тиражиран впоследствие от историог-
рафията. Със същата палитра, но с други 
идеологически мотиви върху портрета 
на Соколски по-късно изпробва своите 
умения и Тончо Жечев  в „Българският 
Великден или страстите български“). Той 
уплътнява карикатурния образ на Раков-
ски, за да изостри основното антикато-
лическо и противоевропейско внушение 
на творбата си. Затова тончожечевият 
Йосиф Соколски е представен – ни по-
вече, ни по-малко – за прототип на Але-
ковия Бай Ганьо! (Жечев 1980: 257-266). 
Карикатурният образ на униатския архи-
епископ обаче не е само обида лично за 
него или за Българската уния, какъвто е 
бил замисълът на авторите му, а в равна 
степен е покушение срещу историята на 
Българското възраждане, в което Йосиф 
Соколски е един от първопроходниците 
на църковно-народната борба. Истори-
ческата истината, разкрита в документал-
ните и мемоарните свидетелства показва, 
че той е свързан с началото на българския 
църковен въпрос. Като сподвижник на 
Неофит Бозвели, авторът на „Мати Бол-
гария”, в края на 30-те години на ХІХ в. го 
е подкрепял и му е съдействал за неговата 
кандидатура за Търновската митрополит-
ска катедра. Съветвал го е също да не ходи 
в Цариград и да не се доверява на гръц-
кия патриарх, за да не го заточат, както 
и става. Йосиф Соколски не само, че не 

е бил неграмотен, както се опитват да го 
злепоставят неговите противници, но и 
в България, и в заточението си поразява 
всички със своя аскетичен и благочестив 
живот, в който религиозната книжнина 
заема важно място (Елдъров 2001: 4-5).

Същото може да се каже и за епископ 
Рафаил Попов, чиято биография е исто-
рия на българското униатство в Тракия. 
Рафаил Добрев (Добрьов) Попов е роден 
в с. Стрелча (дн. град в Пазарджишка об-
ласт) през 1831 г. в семейство на правос-
лавен свещеник. Сведенията за неговите 
ранни години са оскъдни. Знае се, че още 
на 18-годишна възраст става учител, а след 
това едновременно учителства и учи при 
Найден Геров в Пловдив. На 24 август 1854 
г. облича монашеското расо в Карлуков-
ския манастир „Успение Богородично”, 
Ловешко, а пет години по-късно влиза в 
братството на Рилския манастир, където 
е възведен в дяконски чин. Като дякон на 
епископ Авксентий Велешки той се озо-
вава в центъра на борбата за самостоятел-
на българска църква. В Цариград, където 
пристига през 1860 г., Рафаил Попов се 
увлича от идеите на Драган Цанков, про-
повядвани във в. „България” и бързо става 
един от най-ревностните привърженици 
на движението за съединение на църквите.

Дякон Рафаил е един от първите, които 
подписват молбата за уния на 18 декем-
ври 1860 г. След това участва в изгражда-
нето и укрепването на българо-униатска-
та община в Цариград. На 27 декември 
1860 г. е включен в състава на делегацията, 
която съпровожда Йосиф Соколски в Рим 
за ръкополагането му от папа Пий ІХ за 
архиепископ и пръв духовен глава на съе-
динените българи. След завръщането си в 
Цариград Рафаил Попов е ръкоположен 
за свещеник от архиепископ Брунони и 
поема енорията в Одрин.

Пристигането на младия и енергичен 
свещеник бързо превръща Одрин в цен-
тър на униатското движение в Тракия. За 
кратко време 1500 български семейства от 
Одринския вилает признават духовното 
ведомство на Българската уния. Начело 
на Одринската униатска община застава 
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местният първенец Константин Курука-
фа, подпомогнат от шестима кметове 
(мухтари) за различните квартали на гра-
да. В квартала Киришхане отваря врата 
униатската църква „Св. Пророк Илия”, 
започва строителството и на храма „Св. 
Димитър” в квартала Каик. Силен напре-
дък отбелязва униатското движение и в 
българските села във вилаета. Отвлича-
нето на Йосиф Соколски на 6 юни 1861 г. 
пресича този устрем. Кризата силно отек-
ва и в Одрин, но Рафаил Попов успява да 
овладее положението. Помага му негови-
ят брат Софроний Попов, учител в първо-
то католическо училище в града (Аксунов 
2008: 169-185).

През 1862 г. Рафаил Попов получава 
силно насърчение и подкрепа от новия 
френски консул в Одрин Шарл Шампоа-
зо, горещ привърженик на идеята за ори-
ентирането на българите на Запад, към 
Европа. В кратко време 2500 семейства в 
Одринския вилает се присъединяват към 
Българската уния. Особено големи успехи 
са постигнати в Малко Търново и в целия 

Странджански край. Но и противниците 
на унията, сред които на преден план из-
пъква руската политика и дипломация, 
не стоят със скръстени ръце, а се опитват 
да противодействат по всички възможни 
направления. Постепенно униатството 
губи част от спечелените позиции и през 
1863 г. под неговото църковно ведомство-
то в Одринския вилает се причисляват 
5585 души в Одрин, Малко Търново и 13 
български села (Елдъров 1994: 24-25).

През 1863 г. в Одрин се установяват 
мисиите на обществата на френските ус-
пенци и полските възкресенци. Те дават 
силна морална и материална подкрепа на 
Българската уния в цяла Тракия.

Създадено от бивши участници във Вар-
шавското въстание през 1830 г., общество-
то на отците възкресенци някак естествено 
и логично съчетава полския патриотизъм 
с католическата религия. Затова и името 
му е символично, защото свързва в едно 
надеждите за политическото възкресение 
на полската нация с най-голямото хрис-
тиянско тайнство. През 1862 г. папа Пий 
ІХ насърчава възкресенците да разгърнат 
дейността си на Балканския полуостров и 
по-специално сред българите, които по 
това време вече са направили своя избор 
за съединение с Католическата църква. 
През юли 1863 г. в Одрин се установява 
първият настоятел на възкресенската ми-
сия Игнатий – Карл Качановски. Бивш 
офицер артилерист, със звание капитан и 
с отличия за военни заслуги, той разбира 
духовното поприще като национална ка-
уза. Така мислят и действат изобщо него-
вите събратя. Тази национална страст на 
полските възкресенци идеално пасва на 
националните въжделения на българите. 
Може би тъкмо затова тяхната мисия дава 
щедри плодове, най-ценният от които е 
Българо-католическата гимназия в Од-
рин. Тя започва като обикновено основно 
училище, за да се превърне в истинска на-
ционална институция (Кертев 1936: 7-16).

Патриоти на своята родина не по-мал-
ко от поляците, френските успенци си 
поставят за цел да работят за съединение-
то на Източната и Западната църква, но 

покрай това ревностно разпространяват 
езика и културата на своята велика нация. 
И те са млада конгрегация, основана през 
1845 г., но може би тъкмо затова бързо 
се приспособяват и енергично развиват 
своята мисионерска дейност сред бълга-
рите. Установяват се в Одрин през 1863 г., 
където откриват училище. В българската 
история остават известни главно с обра-
зователната и възпитателната дейност на 
католическия (френския) колеж в Пло-
вдив „Св. Августин”, но и културно-рели-
гиозните им институции в Одрин не оста-
ват по-назад (Монш 1998: LII-LVI).

Образователните и възпитателните 
заведения на полските възкресенци и 
френските успенци със своите модерни 
програми и отлични преподаватели ук-
репват авторитета на Българската уния 
и се превръщат в най-здравата опора на 
нейната културно-просветна дейност. 

Голям успех за униатското движение 
в Одринска Тракия представлява и при-
вличането на легендарния монах Пан-
телеймон, който се ползва с широка по-
пулярност в целия вилает, както сред 
българи, така и сред гърци. Бивш свето-
горски монах със светското име Петър 
Желев, запознат добре с църковната исто-
рия и богословието на Източната църква 
и по-специално с трудовете на Симеон 
Нови Богослов (Х – ХІ век), той не е гле-
дан с добро око от духовните власти на 
Цариградската патриаршия. Неговата из-
вестност му резервира място и в руската 
дипломатическа преписка като „ереси-
арх”. На 23 декември 1863 г. Пантелеймон 
се среща с Рафаил Попов и изявява же-
лание да се присъедини към Българската 
уния. Това става два дни по-късно, навръх 
Рождество Христово, при голяма публич-
ност и тържественост. Това е забележите-
лен успех за униатското движение, което 
приема в своите редове най-почитания от 
християните народен проповедник в ре-
гиона, считан от мнозина за жив светец. 
Основаните от Пантелеймон манастири 
в селата Соуджак и Мустракли в южните 
склонове на Сакар планина и метоха в Од-
рин се превръщат в притегателен център 

за поклонение от близки и далечни села 
(Елдъров 1999: 191-199). 

По това време Българската католическа 
църква от източен обред вече напълно е 
преодоляла кризата след отвличането на 
архиепископ Йосиф Соколски и в ней-
ните среди назрява идеята за ръкопола-
гането на нов владика. Още на 3 април 
1863 г. водачите на униатското движение 
изпращат молба до папа Пий ІХ в този 
смисъл. До същото убеждение достига 
и апостолическият делегат в Цариград 
архиепископ Брунони, който смята за 
най-подходящ за този пост одринския 
енорйскии свещеник Рафаил Попов. Той 
изпраща за него отлична характеристика 
в Конгрегацията за разпространението 
на вярата в Рим, а същевременно прави 
постъпки пред османските власти. През 
февруари 1864 г. Р. Попов е признат от 
Високата порта за граждански началник 
на българоуниатската общност. На 16 
март 1864 г. с декрет на Конгрегацията за 
разпространението на вярата е назначен 

Архиепископ Йосиф Соколски (ок. 1794/6 – 1879)

Игнатий Качановски (1800 – 1873), основател на Бъл-
гаро-католическото училище в Одрин през 1863 г.
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за апостоличски администратор на бълга-
рите католици от източен обред в Осман-
ската империя, като същевременно е въз-
дигнат в архимандритски сан с право да 
извършва архиерейски богослужения. С 
това влиянието и авторитетът на Рафаил 
Попов нарастват, още повече, че по право 
той е и член на меджлиса в Одрин (вила-
етския съвет). Новият апостолически ад-
министратор запазва резиденцията си в 
Одрин, като с право смята, че този град 
е по-подходящ за център на униатското 
движение.  Негов представител за връзка 
с правителствените институции в Цари-
град остава архимандрит Иван Ваклидов.

На 1 ноември 1865 г. Рафаил Попов е 
ръкоположен за епископ, а точно след ме-
сец получава берат от османското прави-
телство, с който става пълноправен глава 
на българоуниатската общност в Осман-
ската империя. Това окончателно укрепва 
позициите на Българската уния.

Новият епископ развива енергична 
дейност. Още през 1865 г. той разпрос-
транява „Окръжно писмо до съединените 
българи”, с което очертава перспективите 
пред униатското движение. Най-близък 
сподвижник на владиката е протосинге-
лът му Викторин Галабер от обществото 
на отците успенци. Голяма помощ оказва 
и брат му Софроний, когото той изпраща 
в Цариград да води канцеларската работа 
на българоуниатската община и да осъ-
ществява връзката с апостолическия деле-
гат. Две години по-късно, поради голяма-
та необходимост от свещеници, епископ 
Р. Попов ръкополага брат си  и го изпра-
ща за енорист в с. Покрован, Ортакьойско 
(дн. Ивайловградско).

През април 1866 г. Р. Попов предприема 
голяма обиколка из обширната си епар-
хия, която трае осем месеца. Благодарение 
на неговите усилия в края на 60-те и нача-
лото на 70-те години на ХІХ век Българ-
ската католическа църква от източен об-
ред застава на здрави основи. Обширният 
диоцез на епископ Рафаил Попов, който 
обгръща Македония и Тракия и има ста-
тут на апостолически викариат, наброява 
над 11 000 българи униати, 15 свещеници, 

два манастира със 150 монаси и монахини, 
редица училища. В нейна полза развиват 
активна дейност обществата на възкресен-
ците и  успенците в Тракия и лазаристите 
в Македония, които са особено активни в 
просветния сектор. През 1874 г. учили-
щето на възкресенците в Одрин е преус-
троено в гимназия, която в следващите го-
дини се превръща в притегателен център 
за младежите от всички български краища 
и изиграва важна роля за утвърждаване на 
българския облик в града.

Тези успехи и особено перспективите 
за ново разширение на униатското дви-
жение тревожат противниците на бъл-
гарското национално дело. Особено ги 
дразни епископ Рафаил Попов, който 
се отличава с дълбока проницателност, 
твърд характер и рядка последователност 
в намеренията и действията. Неговите 
стъпки внимателно се следят от руските 
дипломатически представители и кон-
сули в Османската империя, понякога е 
подлаган на натиск от тях. Още по-голяма 
ревност спрямо Българската уния и ней-

ния духовен глава проявява Цариградска-
та патриаршия. Тя не може да се прими-
ри, че от ръцете й се изплъзват Тракия и 
Македония, които тя смята за класически 
„елински” земи. Не са спокойни и тур-
ските власти, които виждат, че движение-
то за църковна самостоятелност напредва 
твърде бързо и българите все по-настой-
чиво започват да поставят въпроса за по-
литическото си освобождение.

На 23 февруари 1876 г., в разгара на под-
готовката на Априлското въстание, епис-
коп Рафаил Попов отбелязва за последен 
път в дневника си литургията, която от-
служва в катедралния храм „Св. Пророк 
Илия” в Одрин. След това се преоблича 
и отива в меджлиса за важно заседание, 
на което специално е поканен Преди него 
вече е заел мястото си представителят на 
гръцкото духовенство. Домакините чер-
пят с черешово сладко. Опитва и Рафаил 
Попов, до този момент напълно здрав и 
бодър, както свидетелстват съвременни-
ците. Само два часа по-късно той неочак-
вано умира. Симптомите недвусмислено 

говорят за отравяне. Така, след отвличане-
то на архиепископ Йосиф Соколски в Ру-
сия, Рафаил Попов става втората жертва 
на враговете на Българската уния. За негов 
заместник е определен брат му Софро-
ний. Малко след това трагично събитие 
той отива в Цариград, за да се представи 
на турските власти, които трябва да утвър-
дят неговата кандидатура за граждански 
и духовен началник на българоуниатската 
общност. На 19 май 1876 г. обаче Софро-
ний Попов внезапно умира, при това със 
същите симптоми, както при смъртта на 
брат му (Sofranov 1960: 176-199).

Дали двамата братя стават жертва на 
фанариотска ревност, на недоволство на 
велика сила или на турско отмъщение 
(родното място на братя Рафаил и Софро-
ний Попови, Стрелча, е едно от огнищата 
на Априлското въстание в Пловдивския 
революционен окръг), или на комбина-
ция от всички тези антибългарски инте-
реси и страсти, документално днес няма 
как да се докаже. Които и да са, врагове-
те на Българската уния явно не желаят да 
допуснат начело двама такива пламенни 
родолюбци, каквито са братя Попови. Не 
само заради техния живот, но и заради 
трагичния им край Рафаил и Софроний 
Попови отдавна трябваше да са познати 
в българската история като „Тракийските 
братя Миладинови”.

Смъртта на братя Попови съвпада с 
разгара на Източната криза, която довеж-
да до избухването на Руско-турската ос-
вободителна война. Новите политически 
реалности, установени с решенията на 
Берлинския конгрес през 1878 г., временно 
разстройват и забавят униатското движе-
ние. В мнозинството си българите униати 
остават в пределите на Османската импе-
рия и само малка част попада в границите 
на Източна Румелия, а след Съединението 
през 1885 г. в Княжество България. Нова-
та криза обаче е изживяна бързо, за което 
спомага най-вече реорганизацията през 
1883 г. Тогава са създадени две епархии със 
статут на апостолически викариати – Тра-
кийската епархия със седалище в Одрин и 
с епископ Михаил Петков, и Македонска-

Епископ Рафаил Попов (1831 – 1976) Архиепископ Михаил Миров (1859 – 1923)
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та епархия със седалище в Солун, начело 
с епископ Лазар Младенов. В Цариград 
като духовен и граждански началник на 
българоуниатската общност в Османска-
та империя остава архиепископ Нил Из-
воров. В следващите години униатското 
движение изживява нов подем, главно в 
Македония (Елдъров 2002: 129-136).

Тогавашните църковни автори и по-
лемисти, а и днес мнозина историци са 
склонни да гледат на взаимоотношени-
ята между Българската екзархия и Бъл-
гарската уния като на противоборство, 
борба на „национално дело” с „чужда 
пропаганда”. Това е дълбоко погрешна и 
исторически остаряла теза. Един модерен 
и обективен научен прочит от национал-
на гледна точка, каквато априори трябва 
да бъде позицията на българската акаде-
мична хуманитаристика, ще установи, че 
антагонизъм няма. Българската екзархия 
и Българската уния са като скачени съдо-
ве на една и съща национална система – 
когато едната институция е в криза зара-
ди враждебна политическа конюнктура, 
нейното съдържание прелива в другата, и 
обратно. Тази своеобразна „национална 
хидравлика” е уникално творение на бъл-
гарското възрожденско съзнание, един 
здрав народен инстинкт, развит до степен 

на мъдра политическа стратегия. Нейна-
та вътрешна динамика бележи основни-
те етапи от историческата хронология на 
българския църковно-народен въпрос. 
Когато Цариградската патриаршия и Ру-
сия упорстват срещу справедливите ис-
кания на българския народ, Българската 
уния през 1860 г. проявява своята спаси-
телна роля. Когато през 1870 г. се учредя-
ва Българската екзархия, националното 
съдържание се прелива в новото вмести-
лище. След 1878 г., когато Македония и 
Одринска Тракия остават в пределите на 
Османската империя и екзархийското 
църковно-училищно дело отново е пред 
изпитание, българското самосъзнание 
пак намира прибежище в униатството. 
Стабилизирането на Екзархията в среда-
та на 90-те години на ХІХ в. активизира 
поредния прилив. В определен момент 
една от двете страни привидно изглежда 
като губеща, но истинският печеливш е 
българската кауза, защото само по този 
начин тя винаги има своята национална 
институция. Накратко, много преди мо-
дерното политическо мислене на Обеди-
нена Европа, възрожденските българи от 
собствения си горчив опит са се научили 
да дишат пълноценно с „двата бели дро-
ба” на континента – Изтока и Запада.

Турското правителство например ни-
кога не допуска Българската екзархия да 
се сдобие със свои владици в Одрин и 
Солун. Официално там тя може да има 
само архиерейски наместници и предсе-
датели на църковни общини. Това я по-
ставя в неравностойно положение спрямо 
Цариградската патриаршия, която има в 
Одрин и Солун свои епископи или архи-
епископи и много здрави позиции. Двата 
града се превръщат в центрове на гръц-
ката пропаганда за Тракия и Македония. 
Този йерархично-каноничен дефицит на 
българското културно-национално дело 
в борбата срещу елинизма успешно е 
компенсиран с присъствието на униатски 
епископи – българи по рождение, само-
съзнание и стремления.

Механизмът на скачените съдове из-
глежда най-логичен и естествен през по-

гледа на дейците на македоно-одринското 
революционно движение. Като достойни 
патриоти, калени в борбата срещу елини-
зма, македонските и тракийските униати 
не могат да останат встрани от борбата за 
национално освобождение и обединение 
на българския народ. Още от самото на-
чало те навлизат в редиците на Вътреш-
ната македоно-одринска революционна 
организация (ВМОРО), Върховния коми-
тет и Тайните офицерски братства, които 
не правят разлика между православни, 
католици и протестанти, а се стремят да 
обединят всички българи под знамето на 
освободителната идея. Друго не може и 
да бъде, тъй като мнозина от ръководи-
телите и дейците на тези организации 

произхождат от Кукуш, Малко Търново 
и други униатски селища и повече или 
по-малко са минали през различните 
степени на католическите училища. Та-
кива са Апостолът на македоно-одрин-
ската борба Гоце Делчев, председателят 
на Върховния комитет Христо Станишев, 
гевгелийският околийски войвода Аргир 
Манасиев, офицерите Петър Дървингов, 
Стойчо Гаруфалов (родом от Малко Тър-
ново), Димитър Кушевалиев и др.

Някои униатски свещеници също за-
гърбват риска и лично се включват в ос-
вободителната борба. Такъв е Иван Бонев, 
родом от Кукуш, люлката на Българската 
уния, свещеник в с. Покрован, Ортакьой-
ско (Ивайловградско). През пролетта на 
1903 г. той заедно с още двадесет души от 
селото се присъединява към ВМОРО. Така 
Покрован се превръща във важна брънка 
от тайния революционен канал, който 
свързва България с Беломорска Тракия. 
По него минават куриери с тайната ко-
респонденция на организацията, прена-
ся се оръжие и други материали. Наче-
ло със своя свещеник покрованци вземат 
дейно участие в подготовката на Илин-
денско-Преображенското въстание. През 
септември с. г. в района са извършени ма-
сови арести и о. Иван Бонев попада в Од-
ринския затвор. По същото време там са 
задържани около 600 българи, сред които 
14 свещеници и 35 учители, повечето на 
екзархийска служба. В Одринския затвор 
Иван Бонев се ползва с голям авторитет 
сред сънародниците си и единодушно е 
посочен за председател на революцион-
ното бюро, съставено от учителите и све-
щениците (Вичев 2009: 83-84, 91-111).

През първото десетилетие на ХХ в. 
между Българската екзархия и Българска-
та уния в двете области се установява сво-
еобразно статукво, нарушавано само от 
единични случаи на преминаване от една-
та към другата страна, подтиквани обик-
новено от лични мотиви. Сега настъпва 
и известна промяна в църковно-админи-
стративното устройство на униатството. 
След 1895 г. архиепископията в Цариград 
остава вакантна. Едва през 1907 г. Висока-

Архимандрит Софроний Попов (неизв. – 1876)
Епископ Михаил Петков (1850 - 1921)
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та порта се съгласява да бъде хиротони-
сан нов архиепископ в лицето на Михаил 
Миров (1859–1923). Възпитаник на Бълга-
ро-католическата гимназия на възкресен-
ците в Одрин и бивш енорийски свеще-
ник на селата Топузларе (дн. с. Зорница) 
и Доврукли (дн. с. Правдино), Ямболско, 
той е роден в пределите на българската 
държава. Може би по тази причина Висо-
ката порта дълго бави издаването на бера-
та, който трябва да признае и легитимира 
неговите права. Това става едва през 1909 
г., след Младотурската революция, когато 
властите за кратко смекчават политиката 
си към българите в Османската империя 
(Елдъров 1994: 29-36).

Статистиките за българоуниатската 
общност за този период наброяват около 
7000 души в Македония и до 4000 души в 
Одринския вилает. Зад това наглед скром-
но количествено измерение се крие ка-
чество от друг порядък. То произтича от 
подкрепата на католическите ордени и 
конгрегации за Българската уния. Тяхно-
то образователно и възпитателно дело, 
изградено по европейските стандарти на 
епохата, е отворено за всички българи, не-
зависимо от конфесионалната им принад-
лежност. На това поприще най-вече се от-
крояват Българо-католическата гимназия 
„Св. Св. Кирил и Методий” на полските 
възкресенците и Девическият педагогиче-
ски лицей „Мария Лурдска” на Загребски-
те милосърдни сестри в Одрин – и двете 
признати от българското Министерство 
на народното просвещение, и двете дали 
десетки и стотици учителски кадри за 
българското образование и възпитание. 
Най-ценната подкрепа на католическите 
ордени и конгрегации за България и бъл-
гарите обаче е тяхното българофилство, 
с което те се превръщат в искрени и рев-
ностни защитници на националната ни 
кауза пред европейската общественост.

Балканската война заварва българоу-
ниатската общност в Одринска Тракия с 
приблизително същото църковно-адми-
нистративно устройство, каквото получа-
ва скоро след Берлинския конгрес, през 
1883 г. Тракийският викариат със седали-

ще в Одрин продължава да се управлява 
от епископ Михаил Петков (1850-1921), 
родом от самия град. 

В Одринска Тракия българите униати 
са съсредоточени в Одрин, Малко Търно-
во и още 7 села: Мустракли, Дервиште-
пе и Акбунар, Одринско; Каяджик, Ди-
мотишко; Покрован, Ивайловградско; 
Елягюню и Лизгар, Кешанско. Униати 
има в няколко други села, но поради ма-
лочислеността си те не са организирани в 
самостоятелни енории, а са част от състав-
ната енория на с. Акбунар. С изключение 
на с. Покрован, във всички останали се-
лища униатите живеят смесени със свои-
те екзархийски сънародници, но това не 
създава проблеми нито на едните, нито на 
другите. Общо в диоцеза на Тракийския 
викариат се наброяват 12 енории и 31 све-
щеници, от които 6 успенци и 5 възкре-
сенци, минали в източния обред (Елдъров 
2002: 193-201).

Като най-крупен просветно-религио-
зен център на униатството в Тракия изпъ-
ква Одрин, въпреки че българите католи-
ци там са по-малочислени от която и да 
е от селските енории. За сметка на това 
в града има четири източнокатолически 
храма: „Св. Пророк Илия”, катедрална 
църква на епископ Михаил Петков в квар-
тала Киришхане, „Св. Димитър” в квар-
тала Каик, „Св. Св. Кирил и Методий” 
на възкресенците в квартала Кале и „Св. 
Св. Петър и Павел” на възкресенците в 
предградието Караагач. Още по-голяма 
тежест на българоуниатската общност 
придават католическите учебни заведе-
ния и просветната дейност, в която главна 
роля играят религиозните мисионерски 
общества (ордени) на възкресенците и ус-
пенците (Иванов 1942: 142-161).

Възкресенците поддържат в Одрин из-
вестната Българо-католическа гимназия, 
призната за средно учебно заведение от 
Министерството на народното просве-
щение в София. Директор на гимназия-
та и настоятел на възкресенците по това 
време е Станислав Грич (от 1911 г.). След 
големия пожар през 1905 г., заради кой-
то пропуска две учебни години, гимна-

зията прехвърля апогея на своята слава и 
бавно поема по пътя на залеза. Въпреки 
това за град като Одрин тя продължава 
да грее с европейски отблясък. Учебното 
заведение действа с пълен пансион, под-
държа модерно европейско преподаване 
с отлична езикова подготовка, разполага 
с физическа и химическа лаборатории, 
практически работилници и театрален 
салон, гордее се с оркестър, ръководен 
от известния в българската музикална 
култура унгарски диригент Михай Шаф-
рани, има също своя печатница и дори 
ученическо списание „Мисъл”, списвано 
и редактирано от самите ученици. Само 
в периода 1903-1912 г. в гимназията учат 
682 младежи, повечето от които са от Од-
ринска Тракия и Македония, но също и от 
България. Преподавателският персонал 
се състои от 12 до 14 учители – свещени-
ци и миряни. Възкресенците поддържат в 
Одрин и духовна семинария за подготов-
ка на униатски свещеници, асоциирана 
към гимназията (Тодев 1987: 85-89).

Свой колеж, духовна семинария и храм 
в Одрин имат и успенците, настанени в 
предградието Караагач. Колежът „Св. Ва-
силий” съществува от 1897 г. и в навече-
рието на войната има около 160 ученици. 
Оттогава датира и униатската семинария 
с около 30 семинаристи. Възпитаниците 
и на двете учебни заведения, в голямата 
си част българи, освен общообразовател-
на и богословска подготовка получават и 

отлични познания по френски език и кул-
тура (Елдъров 2002: 195).

От 1881 г. в квартал Стамболйолу съ-
ществува девическия педагогически ли-
цей „Мария Лурдска”, поддържан от 
Загребската провинция на обществото 
„Сестри на милосърдието на Св. Викен-
тий от Пола”. Учебното заведение се раз-
вива до пълна гимназия и се утвърждава 
като едно от елитните девически учили-
ща не само в града, но и в цяла Одринска 
Тракия. Структурирано е в три степени 
– четири начални отделения, четири об-
щообразователни прогимназиални класа 
и три педагогически гимназиални класа. 
Преподаването е главно на немски език, а 
като втори чужд език в по-горните класо-
ве се изучава френски. Ученичките от бъл-
гарски произход изучават още български 
език и литература, а тези, които са от пра-
вославно вероизповедание, учат и вероу-
чението на родния си език. Предназначе-
нието на учебното заведение е да подготвя 
учителски кадри и затова в гимназиалните 
класове са застъпени различни педагоги-
чески дисциплини – възпитание, дидакти-
ка, методика и история на педагогиката. 

През учебната 1911-1912 г. в педагоги-
ческия лицей „Мария Лурдска” учат 202 
девойки, от които 70 българки от Царство 
България и Одринския вилает, а остана-
лите гъркини, еврейки, арменки, турки-
ни и др. Ученичките в трите гимназиал-
ни класа са 38, от които 28 българки (25 
от България, 3 от Османската империя). 
Прогимназиалните класове наброяват 
72 ученички, от които 30 българки (15 от 
България и 15 от Османската империя). 
Преподавателското тяло се състои от 12 
монахини, предимно хърватки, и две ци-
вилни лица – учителка и учител. В навече-
рието на Балканската война управителка 
на лицея е Мария Йозефа, а секретарка 
Текла Делач, и двете хърватки. На 18 май 
1912 г. те изпращат изложение до българ-
ското консулство в Одрин, с което дават 
подробни сведения за структурата, про-
грамата и персонала на девическия педа-
гогически лицей „Мария Лурдска” и мо-
лят за ходатайство пред Министерството 

Българо-католическата гимназия в Одрин
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на народното просвещение в София за 
признаването му като пълно средно учеб-
но заведение според българското законо-
дателство. Избухналата няколко месеца 
по-късно Балканска война не позволява 
това да стане факт (Елдъров 2003: 136-139).

Просветното дело на католиците в Од-
рин се допълва от две основни училища 
– „Св. Елена” за момичета, поддържано 
от облатките успенки, и друго за момче-
та, ръководено от възкресенците (Елдъров 
2002: 196).

Следователно, макар малобройни като 
население, българите униати в админи-
стративния център на Одринска Тракия 
имат внушително присъствие като рели-
гиозни и просветни институции, а това е 
от полза за българското национално дело 
в града и региона. Само по този начин на-
личието на осем гръцки църкви в Одрин 
се уравновесява от четирите екзархийски 
и четирите униатски храма, а субсидии-
те на българската държава за първите и 
подкрепата на мисионерските общества 
за вторите поддържат такова равнище 
на просветните учреждения, каквото за 
гърците се оказва непосилно. Само взето 

в своята съвкупност просветно-религиоз-
ното дело на българите – православни и 
католици, респективно екзархисти или 
униати – е в състояние да противостои на 
елинизма и културно да оправдае поли-
тическите стремежи на България към Од-
рин. Поотделно това не е по силите нито 
на едните, нито на другите.

Извън духовния и административен 
център на Тракийския викариат църков-
но-училищното дело на българите униати 
е най-добре представено в Малко Търно-
во. Там по това време има една католиче-
ска прогимназия и две начални училища 
за момчета и момичета. Източнокатоли-
ческата енория „Св. Св. Петър и Павел” в 
града се администрира от възкресенците. 
До 1907 г. тук действа и женският клон на 
възкресенците, заместен от Загребските 
милосърдни сестри. Те основават деви-
ческо начално и основно училище, под-
държат детска градина и организират 
училищни курсове за възрастни. Тук, как-
то и в Одрин, милосърдните сестри отва-
рят амбулатория и аптека и се грижат за 
здравно-медицинската просвета на свои-
те възпитанички и техните родители (Ми-
хайлов 2013: 93-104).

Във всички други енории в Одринска 
Тракия българите униати разполагат със 

своя църква и училище. С изключение на 
Мустракли, което е мисия на успенците, 
и Акбунар, което се администрира от въз-
кресенците, останалите са под непосред-
ственото управление на епископ Михаил 
Петков.

Българите униати в Одринска Тракия 
са твърде малобройни в сравнение със 
своите екзархийски сънародници. Според 
един обширен поверителен доклад на ек-
зарх Йосиф до Министерството на външ-
ните работи и изповеданията в София от 
лятото на 1903 г. техният брой възлиза на 
1770 души с 295 къщи. Прави впечатле-
ние, че екзарх Йосиф не е преброил нито 
един униат в Одрин. Една доста подробна 
статистика на френските успенци от 1912 
г. пък сочи 3690 униати в диоцеза на Тра-
кийския викариат (Елдъров 2002: 199).

Униатите в Одринска Тракия, както 
впрочем и в Македония, наистина не са 
значителна статистическа величина на 
фона на екзархийските си сънародници, 
но също като тях имат ясно съзнание за 
своята национална принадлежност и из-
острено чувство за съпричастност към 
общонационалните идеали. Не правят 
изключение и представителите на миси-
онерските ордени, действащи сред бъл-
гарите в Османската империя. В това от-
ношение най-ярък е случаят с одринските 
възкресенци, които в навечерието на Бал-
канската война извършват ценни услуги 
в полза на българското военно разузнава-
не. С тяхно знание, разрешение и съдей-
ствие вторите секретари на Българското 
търговско агентство в Одрин (след 1908 г. 

– консулство), които всъщност са офице-
ри на действителна служба в българската 
армия, често се включват в ученическите 
екскурзии из околностите, за да снемат 
скици и планове на турските отбранител-
ни съоръжения (Кертев 1936: 74).

При такова ясно съзнато и открито 
изповядвано българско национално съз-
нание от страна на тракийските униати 
и при искрените българофилски чувства 
на чуждите католически мисионери не е 
нито странно, още по-малко случайно, че 
те посрещат обявяването на Балканската 
война през есента на 1912 г. със същия ен-
тусиазъм и надежда, както и целия бъл-
гарски народ.

Още в дните на мобилизацията турски-
те власти в Одрин арестуват над 200 бъл-
гари, православни и униати – учители, 
свещеници или просто по-будни и дейни 
патриоти. Те са заточени към Измит или 
по-навътре в Мала Азия. Някои български 
семейства успяват да напуснат града още 
преди това. Учениците от мъжката педа-
гогическа гимназия „Д-р Петър Берон” 
и девическата гимназия „Янко Касъров” 
предвидливо са евакуирани за България. 
Същото правят и учебните заведения на 
възкресенците и успенците, които изпра-
щат своите възпитаници с последните 
влакове за Цариград. По неизвестни при-
чини, най-вероятно заради упованието в 
консулската защита на Австро-Унгария, 
само ученичките на педагогическия ли-
цей на Загребските милосърдни сестри 
са заварени от войната в Одрин. От града 
към Цариград се евакуира и част от тур-
ското население, а вероятно и представи-
тели на другите национални общности. В 
документите и литературата се спомена-
ват данни за около 15 – 20 000 такива при-
нудителни изселници. 

По същото време, в мобилизационния 
период, в радиус до 50 км от града е из-
вършена реквизиция на всички коне, во-
лове, каруци, храни и изобщо на всичко, 
което може да има военно предназначе-
ние. Турското население от околните села 
вярва, че в Одрин ще намери по-голяма 
сигурност и градът се изпълва с бежанци, 

Девическият педагогически лицей „Мария Лурдска“ 
на Загребските милосърдни сестри

Ученическият оркестър на Българо-католическата
гимназия
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изчислявани до 20 000 души. Гарнизонът 
с численост около 60 000 войници и офи-
цери, е в пълна бойна готовност. Всички 
са настръхнали в очакване на първите 
боеве. Страхът от отмъщение или клане 
се вселява у одринските българи. Някои, 
свързани с ВМОРО, намират убежище в 
Българо-католическата гимназия на пол-
ските възкресенци и в колежа на френски-
те успенци. Сред тях е най-издирваният 
от властите българин в града, войводата 
Димо Николов. Преоблечен в одеждите 
на католически монах, заедно с още два-
ма-трима издирвани българи, учители 
от екзархийската гимназия „Д-р Петър 
Берон” и членове на Вътрешната органи-
зация, той намира сигурно прикритие в 
манастира на отците възкресенци чак до 
примирието, когато успява да се измък-
не от обсадения град и да се присъедини 
към Македоно-одринското опълчение 
(Елдъров 2014: 35).

Опасенията на българите от репресии 
и дори масово клане не са неоснователни. 
Командирът на крепостта Шукри паша е 
известен на свои и чужди с прозвището 
„Дели Шукри”, т. е. Лудия Шукри. Този 
прякор достоверно отразява неговия нрав, 
а датира от 1903 г., когато Шукри паша се 
прочува с жестокостите си при потуша-
ването на Преображенското въстание в 
Странджа. Още първите дни на бойните 
действия в Балканската война потвържда-
ват мрачната му слава. На 17 октомври 
1912 г. по улиците на града публично са 
обесени трима български войници от 
турската армия, обвинени, че предавали 
военни сведения на противника. На 21 
октомври е извършено претърсване на 
българския квартал Йълдъръм, мнозина 
са арестувани и хвърлени в затвора, а пе-
тима души са разстреляни на място като 
„комитаджии” за уж оказана съпротива. 
В следващите дни такива претърсвания, 
арести и убийства са извършени и в дру-
гите български квартали. Според сведени-
ята на епископ Михаил Петков броят на 
убитите без съд и присъда българи възли-
за на 30 души. В българските квартали се 
настаняват „мухаджири” – мюсюлмански 

бежанци от околните села, които допъл-
нително засилват страховете за възможни 
масови кланета, особено след известията 
за първите поражения на турската армия 
(Елдъров 2014: 36).

По време на Балканската война учебни-
те заведения и религиозните институции 
на възкресенци, успенците и Загребските 
милосърдни сестри се превръщат в по-
следна надежда и закрила за българското 
население в Одрин. Ценно свидетелство 
за тези събития е оставил младият уни-
атски свещеник Иван Гаруфалов, бъдещ 
епископ и предстоятел на Католическата 
екзархия в България. Веднага след осво-
бождаването на града той написва обшир-
но писмо до своя брат полковник Стойчо 
Гаруфалов, тогава интендант на 6-та пех. 
Бдинска дивизия, а в Междусъюзниче-
ската война ротен командир в 29-ти пех. 
Ямболски полк, в което живо и картинно 
пресъздава положението на българите в 
Одрин по време на шестмесечната обсада-
та. Тук се придържам към неговия разказ.

На 8 октомври в Одрин се чуват първи-
те топовни гърмежи от наближаващата 
българска войска. След още няколко дни 
градът е напълно обкръжен и изолиран. 
В продължение на месец артилерийският 
двубой се води между българските пози-
ции и турските табии. Донякъде поуспо-
коени, жителите на Одрин се превръщат 
в зрители на грандиозен спектакъл. До 
късна вечер те стоят будни, слушат кано-
надата, наблюдават експлозиите, дивят се 
на чудните илюминации на нощното сра-
жение, за да си легнат чак след последния 
топовен изстрел с надеждата, че войната 
скоро ще свърши.

Така продължава до 8 ноември,  Ар-
хангелов ден, когато в 4 часа след пладне 
в Одрин пада първата граната. От този 
момент жителите на града вече не са зри-
тели, а статисти в масовите сцени на вой-
ната. Бомбардировката продължава 13 
дни – от 8 до 21 ноември 1912 г. Според 
официалната турска статистика, прилеж-
но записана от Иван Гаруфалов, тогава в 
Одрин падат 1070 снаряда, разрушени са 
333 къщи, убити са 16 души, ранени са 53.

Още с първите експлозии и разруше-
ния Одрин изпада в плен на паниката. 
Много български семейства потърсват 
тогава спасение в гимназията на отците 
възкресенци. Тя дава гостоприемство и 
на учениците и възпитателите на гръц-
кия пансион. Закрила в заведението на 
полския католически орден намира дори 
управляващият руското консулство Сер-
гей Клименко. „Бедният г-н Клименко 
– пише по този повод Иван Гаруфалов – 
много се беше нервирал и изплашил, по-
неже в Руското консулство падна граната, 
тогава той се пренася уж за по-безопасно 
далеч от турската махала и по-късно към 
гръцкото консулство, но една нощ и там 
падна граната, тогава дохожда у дома, 
дето му дадохме най-безопасното място... 
в избата”.

На 21 ноември Одрин изведнъж при-
тихва. Обявено е примирие. Заедно с ти-
шината се връщат спокойствието и на-
деждата. „Примирието го прекарахме с 
големи надежди, че от ден на ден ще се 
подпише мирът – много бяхме изморени 
и изплашени. Аз често ходих около гара-
та и там причаквах българските тренове и 
пак се  завръщах у дома да кажа на наши-
те затворници, че съм видял българите, 
или пък им донасям някои вестник, ако 
можех от някъде скришно да намеря. Аз 
можех лесно да избягам с трена, но тряб-
ваше да седя „ –  споделя предаността си 
към дълга Иван Гаруфалов.

Дългоочакваният мир обаче се бави. 
Лишенията стават все по-непоносими. 
Един зъл спътник на войната предявява 

сега претенции за господство – гладът. 
Обитателите на мъжката гимназия и де-
вическия  лицей са защитени и от този 
страховит натрапник. На Българо-католи-
ческата гимназия много помага и руският 
консул – както със златните рубли на цар-
ската дипломатическа субсидия,  така и с 
полагащите му се по пет торби брашно 
седмично от султанските складове. Мона-
хините от педагогическия лицей „Мария 
Лурдска” търпят лишения, но за възпита-
ничките им винаги има достатъчно. Като 
още една гаранция за сигурността на де-
цата, те откриват в заведението си лазарет 
за ранени турски войници. За повечето от 
останалите жители на Одрин обаче гла-
дът е непоносим. С десетки и стотици – 
българи, гърци и турци, християни или 
мюсюлмани – те обикалят около двете за-
ведения, с надеждата за милостиня, а ня-
кои са доволни  дори от обелките на кар-
тофите или остатъците от храната.

На 21 януари 1913 г. в 8 часа сутринта 
военните действия са подновени. Втората 
обсада на Одрин е още по-ужасна за из-
тощените и излъгани в надеждите си за 
скорошен мир жители. Още при първа-
та бомбардировка Българо-католическа-
та гимназия се изпълва с народ – над 500 
нови гости се присъединяват към старите 
обитатели. Сред тях са униатският вла-
дика Михаил Петков и управляващият 
екзархийската митрополия архимандрит 
Никодим със своите свещеници, дякони 
и много български семейства. Идват още 
гръцкият владика Поликарп, френският 
консул с цялата колония, английският 

Униатската църква „Св. Димитър“ в Одрин Униатската църква „Св. Илия“ в Одрин
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консул с персонала си, почти всички жи-
тели с европейски паспорти. В педаго-
гическия лицей „Мария Лурдска” също 
намират прибежище стотина души, пре-
димно австро-унгарски поданици.

Този наплив към двете заведения, особе-
но към Българо-католическата гимназия, не 
е случаен. Още при първата обсада мнози-
на забелязват, че сякаш някакво чудо пази 
гимназията на възкресенците от попадения. 
През двата месеца на втората обсада всички 
се убеждават в това. Малцина обаче вярват 
в чудотворните обяснения. По-близо до ис-
тината е мълвата, която обикаля от ухо на 
ухо – бившите ученици на гимназията, сега 
офицери и войници в българската войска 
на позициите пред Одрин, съзнателно и 
грижливо пазят своето училище.

Обикновено във всеки слух има части-
ца истина. Този обаче се оказва изцяло 
верен. Ангелът-хранител на Българо-ка-
толическата гимназия се казва майор 
Неделчев, артилерист, командир на ба-
тарея на Източния сектор. В навечери-
ето на войната, като военен аташе под 
прикритието на секретарска длъжност 
към българското консулство в Одрин, той 
използва връзките си с възкресенците от 
Българо-католическата гимназия, за да 
разузнава турските укрепления край гра-
да. Също като предшественика си полко-
вник Лудогоров, той се присъединява към 
честите излети на учителите и учениците 
в околностите на града, за да направи под-
робни скици на табиите и отбранителни-
те съоръжения. Тъкмо затова по време на 
шестмесечната обсада върху гимназията 
на възкресенците не пада нито един бъл-
гарски снаряд.

На 13 март 1913 г. мечтата на бълга-
рите в Одрин най-сетне се сбъдва. Иван 
Гаруфалов описа щастливия миг на ос-
вобождението по следния начин: „И тъй, 
последните два дни числото на подслони-
лите се при нас дойде до 700 и този всич-
кия народ на 13 март към 10 и половина, 
покатерен по всички прозорци на всич-
ки етажи акламираше, викаше, махаше 
с кърпи и шапки, и с неизказана радост 
посрещаше първата българска войска – 
Царския конен гвардейски полк, който 
влизаше в улицата Балъкпазар и после за-
криви пред нашата къща, дето при вход-
ните врата на самата улица бяхме двама-
та с руския консул, запален българофил, 
тласкани отзад от една силна вълна хора, 
всички любопитни да видят тия храб-
ри синове на България, които с едва що 
свършения подвиг учудиха цял свят и въз-
дигнаха българското име, като сломиха и 
погребаха за всякога вековния тиранин, 
противник на науката и напредъка” (Ел-
дъров 2015: 151-157).

Междусъюзническата война обаче 
погребва и радостта, и гордостта, и на-
деждата. По времето, когато гръцките и 

сръбските войски разклащат основите на 
българщината в Македония, турската ар-
мия в Източна Тракия просто изтрива от 
лицето на земята следите на българското 
присъствие. Агонията на Тракийския ви-
кариат е кратка, но окончателна и непо-
правима. Началото е поставено на 30 юни 
1913 г., когато Турция се възползва от вой-
ната между съюзниците и пристъпва към 
реокупация на Одринския вилает. Идещи-
те откъм Чаталджа и Булаир турски коло-
ни дефилират като на парад, тъй като на 
малобройните български отряди е дадена 
заповед да не оказват никаква съпротива. 
На 3 юли униатите в с. Лизгар, Кешанско, 
вече виждат пламъците на горящите в да-
лечината християнски села и заедно със 
свещеника си Христофор Кондов избяг-
ват в съседното с. Елягюню. На другия ден 
заедно с тамошните униати и техния све-
щеник Атанас Минтов отново потеглят, 
ужасени от разказите на прииждащите 
бежанци. След две денонощия изнурите-
лен и непрестанен преход под палещите 
лъчи на юлското слънце, без вода и храна, 
обезумяла от ужас, колоната достига до 
Одрин, наводнен вече от хиляди бежанци. 
По свидетелството на Хр. Кондов много 
майки, като нямали сили да носят малки-
те си деца, оставяли ги по пътя.Архиепископ Михаил Миров сред свои свещеници. 

Вдясно до него – о. Иван Гаруфалов

Потърсилите убежище в Българо-католическата 
гимназия по време на обсадата на Одрин, 1912– 1913 г.
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Почивката на бежанците в Одрин е 
кратка. Те едва успяват да потеглят към 
старите граници на България, когато на 
9 юли 1913 г. турската войска влиза в гра-
да без да даде нито един изстрел. Бълга-

ро-католическата гимназия на полските 
възкресенци пак влиза в своята спасител-
на роля, като дава убежище на около 150 
българи, предимно жени и деца, запла-
шени от възможно клане. Когато обста-
новката малко се успокоява Йоан Гаруфа-
лов успява да ги изведе и съпроводи чак 
до Цариград. Оттам със съдействието на 
архиепископ Михаил Миров и на руското 
консулство бежанците са прехвърлени с 

параход до Варна (Михайлов 2010: 41-47).
Междувременно останалите униатски 

села в района на Одрин също поемат пътя 
на изгнанието. Под ръководството на све-
щеник Иван Бонев мъжете от Акбунар, 
смесено униатско и екзархийско село, 
се опитват да импровизират въоръже-
на самоотбрана, докато жените, децата 
и възрастните се изтеглят на българска 
територия. На 9 юли, когато наближава 
редовната кавалерия, защитниците се от-
теглят при своите съселяни, настанени в с. 
Лалково, зад старата граница. Граничната 
бразда обаче вече не е в състояние да спре 
турската войска. На 11 юли тя навлиза в 
старите предели на страната и опожарява 
селата Срем, Вакъф и Соуджак, последно-
то с униатско присъствие. В следващите 
дни българската войска с подкрепата на 
доброволци от местното население и от 
бежанците успява да отблъсне противни-
ка (Бонев 1913: 28-37).

Най-жестока е съдбата на българите в 
Беломорска Тракия, тъй като редовната 

турска войска спира при Марица, а там 
се организира автономно управление и 
под прикритието на доброволчески от-
ряди върлуват същински разбойнически 
банди. Когато на 9 юли в Покрован се раз-
нася мълвата, че Одрин е паднал в тур-
ски ръце, всички започват да се стягат за 
бягство. Потегля обаче само свещеникът 
Никола Баждаров, а другите са разубеде-
ни от съседите им турци, че нищо лошо 
няма да се случи. Любовта към родния 
дом надделява и селяните се връщат об-
ратно в Покрован. Енорийският свеще-
ник, междувременно преминал моста на 
р. Арда, не знае за този обрат и пристига 
в Мустафапаша (Свиленград).

Покрованските турци не спазват обеща-
нието и след като се убеждават, че в райо-
на няма никакви български войски, започ-
ват да мъстят на българските си съселяни. 
На 13 юли е отвлечен и побит на кол край 
селото черковния певец Атанас Стоилов 
Бакалов. Агонията му продължава някол-
ко дни и минаващите наблизо са могли 
да чуят неговите стонове. Тази мъчениче-
ска смърт е само начало на поредицата от 
ужасяващи събития, които се разиграват 

Одрин в началото на ХХ век

Учители и ученици от Българо-католическата гим-
назия през учебната 1913 – 1914 г.

Учители и ученици от Българо-католическата гим-
назия в Одрин в края на ХІХ век
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в Покрован в следващите дни, седмици и 
месеци. На 15 август е убит друг българин, 
а няколко дни по-късно още петима. Пре-
дусещайки накъде отиват нещата, група 
покрованци правят опит да избягат, но 
са застигнати и избити при Арда. През 
септември  и октомври положението в 
Покрован малко се успокоява, тъй като в 
него е настанен гарнизон от редовна тур-
ска войска. След Букурещкия и Цариград-
ския мирен договор турската войска от За-
падна Тракия се оттегля и там се създава 
т. нар. Гюмюрджинска автономия. Тогава 
започва същинският ужас.

На 14 септември, когато гарнизонът 
напуска Покрован, група от петдесетина 
българи успява да избяга от селото. Това 
е сигнал за окончателната разправа. След 
щателен грабеж мъжете са затворени в 
училищната сграда, а жените и децата в 
няколко оцелели къщи. Когато вече няма 
какво да граби, башибозукът открива без-
разборна стрелба през вратата и прозор-
ците на училището, а след това запалва 
сградата заедно с намиращите се вътре 

Bulgarian Uniatism in Adrianopolitan Thrace (1860–1913)
Svetlozar Eldarov

Key words: migrations, refugees, ethnic cleansing, genocide, Adrianopolitan (Eastern) Thrace

This article substantiate the thesis that 
the expulsion of the Bulgarians from Adria-
nopolitan Thrace (Eastern Thrace or Vilayet 
of Adrianople) is a strategic objective of the 
Ottoman Empire for the entire period, that 
had occured in various forms, methods and 
means. They evolved from economic and ad-
ministrative pressure to mass violence and at-
tempted genocide. It is a deliberate policy of 
ethnic cleansing of a strategic area for which 
the Sublime Porte after 1878 no doubt that 
in the foreseeable future will become a ma-
jor operational theater in the inevitable war 
between the Ottoman Empire and Bulgaria. 
On this Ottoman policy opposes Bulgaria, 
which does everything possible to preserve 
the Bulgarians from Eastern Thrace in their 
hometowns, as justification for national unity 
in ethnic, historical and strategic borders. The 
author give your special attention to the Ilin-
den-Preobrazhenie Uprising of 1903. On the 
idea of its leaders is a form of armed protest 
against this Ottoman policy, which can be de-
fined as a “creeping” genocide.

In 1903. Ilinden-Preobrazhenie Uprising 
in Macedonia and Eastern Thrace was the 
most massive, widespread and longest up-
rising in the new Bulgarian history. It was 
preparing for 10 years by three powerful 
organizations – the Internal Revolutionary 
Organization in Macedonia and Eastern 

Thrace, the Supreme Macedonian–Adriano-
ple Committee in Bulgaria and the Secret Of-
ficer’s Brotherhoods in the Bulgarian army. 
Its political strategy was to mobilize all the 
forces of the Macedonian and Thracian Bul-
garians and with a massive and widespread 
uprising, attract the attention of European 
countries, activate the diplomatic bodies of 
the great powers and force the Ottoman Em-
pire to grant political autonomy to both are-
as. Besides the political purpose, the upris-
ing pursued existential purpose – to save the 
Bulgarians in Macedonia and Eastern Thrace 
from extermination, expulsion and ethnic 
cleansing. This is testified by the statements 
of the Exarch Josef to the Ministry of Foreign 
Affairs and Religions in Sofia and personal-
ly to King Ferdinand that, in the first half of 
1903 in Macedonia and Eastern Thrace, there 
is an attempt to conducting genocide and 
ethnic cleansing by the Turkish authorities. 
It seems that the accelerated transition of tra-
ditional repressive policy toward the Bulgar-
ians from the usual repression to previous-
ly unknown forms of genocide and ethnic 
cleansing is due to an incorrect analysis of 
the state of the Macedonian-Adrianople rev-
olutionary movement by the Sublime Porte. 
It is likely that the Turkish authorities had 
completely wrongfully interpreted the ex-
periments with terrorist means and methods 

45 мъже. След това злодеяние жените и 
децата са отвлечени към Ортакьой (Ивай-
ловград) и едва след няколко кошмарни 
дни, благодарение на застъпничеството 
на чуждите консули в Одрин, са освободе-
ни и успяват да се доберат до територия-
та на България. Такъв е ужасният край на 
Покрован, останал в паметта на българо-
униатската общност под името „Католи-
ческия Батак”. Подобна е съдбата и на с. 
Каяджик, населено с униати и православ-
ни, както впрочем и на десетки други раз-
орени български села в Одринска Тракия 
(Вичев 2009: 120-187).

Разорението на тракийските бълга-
ри през 1913 г. изравнява в страданията 
българите екзархисти и българите уни-
ати. Тези трагични събития за сетен път 
доказват, че Българската екзархия и Бъл-
гарската уния са елементи от една и съща 
национална система. Споделената обща 
съдба заличава всякакви догматични и ка-
нонични различия и извежда на преден 
план като най-значима историческа поу-
ка националното единство.
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of some figures of the Internal organization 
as evidence that the Bulgarians have adopt-
ed the tactics of individual terror, like the 
Armenians and of being concluded the In-
ternal Macedonian-Adrianople Revolution-
ary Organization disintegrated to individual 
terrorist nuts and lost mass support. Such a 
miscalculation could easily entice the lead-
ers of Turkish politics to seize the moment 
and try to bring up the “Armenian Model” of 
repression from Anatolia to Balkans. To this, 
the organizers and leaders of Ilinden-Preo-
brazhenie Uprising opposed the strategy of 
saving power by successive or stepwise an-
nouncement of the uprising in individual 
counties. Thus the rebel activities continued 
for nearly three months, and accelerated the 
occurrence of reforms.

After the uprising in Bulgaria arrived about 

30 000 refugees, of which 2/3 are from Eastern 
Thrace. Bulgarian government urges the Sub-
lime Porte for their repatriation. Under Turk-
ish-Bulgarian agreement on March 26, 1904 it 
became possible and the majority of refugees in 
the coming years are back. Formally, the Young 
Turk Revolution in 1908 and proclaimed con-
stitutional rights create conditions for cessation 
of refugee movement of Bulgarians from East-
ern Thrace. Soon, however, the Young Turks 
take actions that push back the Bulgarians in 
the way of Refugee. Balkan War, which ended 
with the Treaty of London (30 May 1913) prac-
tically decided the Thracian question in favor 
of Bulgaria. Second Balkan War, however, al-
lows the Ottoman Empire only a few days to 
do that which it is seeking for 35 years – a final 
decision by the means and methods of ethnic 
cleansing and genocide.



ЧЕРНОМОРСКА СТРАНДЖA. Том 1:
Ахтопол и неговата територия и акватория

превод на резюметата:
Дора Велева

редакция и предпечат:
Атанас Орачев

2020 г. 


