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СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ НА ИСТОРИЯТА И НЕЙНИТЕ ПОСЛАНИЯ,

Радвам се, че имаме възможността да се докоснем до част от 
богатото културно-историческо наследство на Хасково, която ни се 
предоставя от изложбата “Културната следа”. Приветствам горещо 
идеята на организаторите на тази проява от Музея на НБУ и РИМ 
Хасково, защото чрез нея всички ние ще добавим още един значим 
щрих към познанието ни за миналото по нашите земи. 

Разположен на важен кръстопът, свързващ Запада и Изтока, в 
Хасково се отразява цялата история на България. Най-старите посе-
ления на територията на Хасково и неговите околности датират още 
от новокаменната ера. Тук траките оставят силен отпечатък от раз-
цвета на своята цивилизация, а старите българи построяват уникални 
крепости, за да предпазят границите на българската държава. Тук се 
разпалва духовният огън на Възраждането, за да се поддържа силен 
и до наши дни. Доказателство за дългия път в историята на града са 
многобройните следи от праисторически, тракийски, тракоримски, 
късноантични и средновековни селища.

Регионалният исторически музей в град Хасково пази над 120 000 
движими паметници на културно-историческото наследство от древ-
ността до наши дни. През своите повече от 80 години съществуване 
музеят е успял да съхрани обществената памет за вечните, непре-
ходни стойности на културата на племена и народи, населявали тези 
български земи. Превърнал се е в истински културен център, който не 
само отразява исторически и културни факти, но и предлага условия 
за създаването на такива днес. Част от богатите фондове на музея са 
уникални праисторически, антични и средновековни материали от 
керамика, камък, метал и стъкло. Изключително ценна е и колекцията 
от над 22 000 антични и средновековни монети. 

Пожелавам на изложбата да остави запомняща се следа в съз-
нанието на всички, които ще я посетят. Това е начин да разгадаем 
посланията на миналото, да продължим да създаваме традиции и 
символи, които ще съградят моста към бъдещето.

Георги Иванов

Кмет на Община Хасково 
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МУЗЕЯТ ДНЕС

Изграждането на културни институти и механизмите за тяхното 
функциониране е продължителен и сложен процес, за който от зна-
чение са историческият момент, обществената потребност и индиви-
дуалните качества и активност на участниците.  

Съвременната музейна наука определя постоянните и временни-
те експозиции като основна форма за социална комуникация. Важен 
момент от дейността, която представя лицето на музея, организира-
нето на експозициите е конкретна реализация на неговите общест-
вени функции. Демонстрацията на музейни предмети като носители 
на информация за време, събитие, личности, природа е приоритет 
в комуникацията с разноликия посетител при осъществяване на об-
разователните и възпитателни цели на всеки музей. Експозициите 
са научен продукт, посредством който се популяризира миналото на 
един народ сред широката общественост. 

Като реконструира нещо, което вече не съществува, музейната 
експозиция не е самото минало, преродено в настоящето, а само 
възможност за неговото спомняне, врата към миналото, към което 
ние се връщаме. Като сбор от музейни предмети експозиционният 
комплекс не е пълно художествено отражение на реалните истори-
чески процеси, а иконичен образ – напомняне за принадлежността 
им към друг свят, към друго време. 
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Българската държава притежава около 5 млн. движими културни 
ценности, съхранявани във фондовете на държавните, регионалните 
общински музеи и галерии. Само 2-3% от тях обаче са достъпни за 
публиката. Интерестоно е, че европейските музеи и галерии имат 
същия проблем – при изследване на НЕМО е констатирано, че 73,3%  
от предметите в депата на европейските музеи не се излагат пред 
публика. Именно чрез представената на широката публика експо-
зиция „Културната следа” ние се опитваме да поправим донякъде 
този проблем.

В резултат от целенасочена събирателска работа на специали-
стите – археологически разкопки, откупки, теренна събирателска 
дейност, дарителство, експедиции, чрез сътрудници и други, днес 
във фондовете на Регионален исторически музей Хасково се съхра-
няват над 115 хил. броя материали, като само във фонда на отдел 
„Археология” те са над 44 хил. Тоест музеят ни притежава много и 
разнообразни артефакти от нашето минало, но тяхното показване 
пред широката публика понастоящем е меко казано проблематично. 
Нужно е и в бъдеще да се търсят решения, подобни на настоящата 
изложба, за да може и нашата дейност да остави истинска културна 
следа. Експозицията е резултат от изключително доброто сътрудни-
чество между  РИМ – Хасково и Музея на НБУ – София. Надяваме се да  
предизвика изключителен интерес и да допринесем за обогатяване 
на представите ни за миналото.

На добър час по  пътя  към миналото!
Николай Колев

Директор на РИМ Хасковов
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КУЛТУРНАТА СЛЕДА

В изследването на културните паметници не трябва да се абсо-
лютизира ролята на природо-географския фактор за историческото 
развитие, но когато говорим за Хасковския регион, трябва да при-
знаем, че той е от особено значение. В границите на областта се 
включват Източните Родопи и Сакар планина, както и Хасковското 
хълмисто поле. Климатът е мек, от преходносредиземноморски към 
континентален, със силно изразено средиземноморско влияние в 
югоизточните части.

Планините заемат по-голямата част от територията, но тук те са 
относително ниски. Надморската височина на най-високите върхове 
не надвишава 860 метра. Между леснопроходимите им ридове са 
закътани плодородни долини, а недрата им крият богати залежи от 
полиметални руди, включително такива със съдържание на злато и 
сребро. Срещат се и находища на полускъпоценни минерали като 
ахат, халцедон, яспис, опали и други.

Съвременният ландшафт е значително по-различен от този в 
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древността. Релефът не се е променил значително, но в онези вре-
мена районът е почти повсеместно покрит с вековни гори, а реките 
са много по-пълноводни. Намерените при археологическите проуч-
вания артефакти показват, че ловът и риболовът са важен елемент от 
поминъка на местното население през праисторията, античността и 
средновековието.

Особено значение за развитието на тази територия имат транс-
портните артерии, преминаващи оттук. По поречието на реките Ма-
рица, Тунджа и Арда водят пътища, свързващи Средиземноморието 
с вътрешността на Тракия и Родопите. На базата на запазени части от 
трасетата им, монетни находки, крепости и селища могат да се очер-
таят още два пътя, използвани през античността и средновековието. 
Първият води на запад – от мястото на сливането на реките Арда и 
Марица преминава южно от родопския рид Гората и достига до ма-
сива Чала. Тук той се свързва с втори, водещ от север, през Родопите 
към Егейско море. Не по-малко значима транспортна артерия е и 
река Марица, която е плавателна през древността и се използва за 
транспортиране на стоки по вода до ХІХ век. 
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новокаменна епоха 
(VІІ – V хил. пр. Хр.)
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Най-старите следи от живот, открити до сега в Хасковския регион, 
се датират в новокаменната епоха (VІІ – V хил. пр. Хр.). През този 
период земеделието се превръща в основен поминък на местното 
население. То изисква уседнал начин на живот, в резултат на което 
се появяват първите селища. Те възникват най-често по поречията на 
реките или в близост до извори и постепенно се разпространяват из 
равнинната  част на района. Появяват се отделни селища и в Източните 
Родопи и Сакар планина. Оръдията на труда се изработват от камък и  
кост. Започва производството на керамични съдове. Земеделието и 
скотовъдството, в съчетание с лова и риболова осигуряват стабилна 
прехрана на населението, в резултат на което броят му започва да 
се увеличава. Разпространението на накити от средиземноморската 
раковина спондилус е само едно от доказателствата за контакти с 
отдалечени райони на средиземноморието.

При археологическите проучвания се откриват множество из-
работени от глина и камък антропоморфни и зооморфни фигурки 
– свидетелство за разпространение на култови практики, свързани с 
различни божества. 

Кат. № 5 
Съд, керамика, неолит
вис. 25,7 см, диам. устие 15,5 см, 
Инв. № 4786

с. Ябълково
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Кат. № 9
Кат. № 3

№ 9
Зооморфен съд, керамика, неолит
вис. 14,4 см, дълж. 17,3 см,  Инв. № 4785

с. Ябълково

№ 3
Съд, керамика, неолит
вис. 7,9 см, диам. 7 см, Инв. № 4353
с. Ябълково

№ 10 
Култова масичка, керамика, неолит
вис. 6 см, шир. 11 см, Инв. № 872

Симеоновград

№ 11
Култова масичка, керамика, неолит

вис. 7,5 см, шир.14,9 см, Инв. № 5065
с. Ябълково

№ 12 
Култова масичка, керамика, неолит

вис. 4,7 см, шир. 6,3 см, Инв. № 4521
с. Ябълково
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№ 2
Съд, керамика, неолит
вис. 26,5 см, диам. устие 22,5 см, 
Инв. № 4558, 
с. Ябълково
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№ 4
Съд, керамика, неолит
вис. 35,4 см, диам.13 см, 
Инв. № 2619
Симеоновград

№ 7 
Ритон, керамика, неолит
вис. 5,3 см, диам. 2,8 см, 
Инв. № 5097
с. Ябълково.
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№ 6 
Съд, керамика, неолит
 вис. 23,5 см, диам. 43 см,
Инв. № 4559
 с. Ябълково
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№ 8
Антропоморфна фигурка, 
керамика, неолит
вис, 7,7 см, шир. 4,5 см, 
Инв. № 4275
с. Ябълково

№ 1 
Съд, керамика, неолит
вис. 65 см, диам. 39,5 см, 
Инв. № 4391
с. Ябълково

№ 23 
Модел на пещ, керамика, енеолит

вис. 4,4 см, шир. 6,7 см, Инв. № 4985
Любимец.
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каменнО-МЕДНА епоха 

(V – ІV хил. пр. Хр.)
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Каменно-медната епоха (V – ІV хил. пр. Хр.) е период на зна-
чими социално-икономически промени. Усвоена е технологията за 
добив и преработка на медта. Появяват се първите метални оръдия 
на труда. Поради ниските механични качества на този метал те не 
успяват да изместят каменните. Нещо повече – последните се усъ-
вършенстват, започват да се пробиват отвори за дръжки, променят 
се формите им, което ги прави по-функционални.

В селището при съвременното с. Орлово са намерени доказа-
телства за изработването на накити от местни и средиземноморски 
раковини спондилус. Открита е както готова продукция, така и суро-
вина за производството и – необработени раковини. 

Постепенно започва отделянето на занаятите като самостояте-
лен сектор в икономиката и формирането в социума на нова, бързо 
обособяваща се група от производители. Продължават контактите с 
районите на Мала Азия и източното Средиземноморие.

Откриването на златни накити от меднокаменната епоха в райо-
на на Сакар планина е доказателство за наченки на имуществено и 
социално разслоение. Те са белег за появата на прослойка с по-висок 
социален статус и възможност за зараждането на царско-жреческа 
институция.

№ 22 
Съд, керамика, енеолит
вис. 4,4 см, дълж. 14,9 см, Инв. № 4879
Любимец
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№ 20 
Съд, керамика, енеолит
вис. 13,4 см, диам 17,6 см, Инв. № 4875
Любимец
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№ 26 
Антропоморфна глава, керамика,
енеолит, вис. 6,8 см,  шир. 5,6 см
Инв. № 575
Хасково

№ 27
Антропоморфна глава, 
керамика, енеолит
вис.  5,2 см, шир. 4,5 см, 
Инв. № 610
Хасково
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ф у

№ 34 
Антропоморфна глава, 
керамика, енеолит
вис, 8,2 см, шир. 7,8 см, 
Инв. № 4282
Хасковски регион.
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№ 14 
Съд, керамика, енеолит
вис.9 см, диам. 21 см, 
Инв. № 789
Симеоновград

№ 32 
Брадва, камък, енеолит
Вис. 2,8 см, шир. 1,7 см,
Инв. № 3858
с. Орлово



Изложба от фондовете на РИМ Хасково в Музея на НБУ

23

ИзИзИзИзИзИзИзИзИзИИИззлолололололололлололололололлллололожжжбжжбжжбжбжбббббжжжжббжжббжбжбжббббббббжжббббжжббббббжбжббба а аааааааааааа ааааааааааа а ааааа а  а оооотототототттттоттооотттттооотооооооттоототтото  ф ф ф ффффффффффффффф фф фффффффффф ффффоононононононннонннононооноонооо дододододододододододдоодддодододооододоодоооодоовввввевевевееевеевеввввевевевевевввеввввевввевевееееттттететтееетеетететттететтететттттеттт н н нннннннннннннннннннааааааааааааа а аааааа аааа аааааааааа РИРИРИРИРИРИРИРИИРИИРРРИРРИРИРРИИРРИРИРИРИИИМ М ММ ММ ММММ МММММ ММ МММ ММММ М ХаХаХаХаХаХаХаХаХаХаХаХаХаааХаХаХаХХХааХаХаХаХаХаХаХаХХХХааХааХХХаааХаааасскссссссскскскскскксскскскскскккксссскссссссссссссссссссссскскссссккковововововововововововоооововооввововввоввововвовооввовввооооо оо о о о оооооооооооо оооо в вввввввв вввввввввв ввввв ввввв ввв МуММуМуМуМММуМуММуМуМуМуМуМуМММуМуМуММуМММММуМуМуМуМуМуММуМуМуМуМуМуМуМуууМуМММММММуМуММММуММуМуМуММузезезеззезезезезезезезеезезззезеезеяя я яяя я я яяя яяяяяяяяя нананаананананаананнанананананнаннаннаннаннанананнаанн  Н НН Н ННН ННННННННННННННН НННННБУББУБББУБУБУБУБУБУББББУБУБУБУБУБУБУББУУБББУБУУУБУБУУУУББББУУУББУ

№ 13 
Съд, керамика, енеолит
вис. 9,8 см, диам. устие 9 см, 
Инв. № 4260
Любимец
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№ 21 
Кадилница(?), керамика, енеолит
 вис. 8,2 см, 10,1 см, 
Инв. № 4876
Любимец

№ 15
Капак, керамика, енеолит
вис. 9 см, диам. 11,5 см, 
Инв. № 4257
Любимец
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№ 31 
Брадва - чук, камък, енеолит
 вис. 10,6 см, шир. 5,6 см,
Инв. № 1940
 с. Сусам.

№ 30 
Брадва, камък, енеолит
вис. 10,6 см, шир. 3,7 см 
Инв. № 34
с. Пясъчево.
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№ 28 
Огърлица, спондилус, денталиум, 
енеолит, 
64 мъниста, цилиндрични -5, 
биконични – 22, дисковидни - 37
Инв. № 5006, с. Орлово.

№ 19 
Съд, керамика, енеолит
вис. 19 см, диам 22,5 см, 
Инв. № 4837
Любимец
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№ 33 
Зооморфна дръжка, керамика, 
произхожда от обект с неолит, 
енеолит и бронзова епоха
дълж. 38 см, шир. 2,8 см, 
Инв. № 4286
с. Българин.

№ 16 
Съд, керамика, енеолит
вис. 6 см, диам.12,5 см, 
Инв. № 3864
с. Динево
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№ 17 
Съд, керамика, енеолит
вис. 9,5 см, диам. 17,8 см,
Инв. № 4312
Любимец
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Изложба от фондовет

№ 18 
Съд, керамика, енеолит

вис. 4,4 см, диам. 11,1 см,
Инв. № 4791

Хасково
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№ 24
Идол, глава, керамика, енеолит
вис.16 см, шир.10 см,
Инв. № 2011,  
с. Студена

№ 25 
Антропоморфна фигурка, 
мрамор, 
енеолит, вис. 6,2 см, шир. 3,8 см, 
Инв. № 2400
с. Орлово



Изложба от фондовете на РИМ Хасково в Музея на НБУ

31

Изложба от фондовете на РИМ Хасково в Музея на НБУ

№ 29 
Олтар, керамика, енеолит
 вис. 36,5 см, диам. 26,7 см, 
Инв. № 4333
Любимец
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бронзова епоха 

(края на ІV – края на ІІ хил. пр. Хр)
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Първите материални свидетелства за траките в Хасковския реги-
он датират от бронзовата епоха (края на ІV – края на ІІ хил. пр. Хр). 
През този период е усвоена металургията на качествено нов материал 
– бронза. Сплав от мед и арсен, а по-късно от мед и калай, той има 
значително по-добри технологични показатели от тези на медта. Топи 
се при по-ниска температура, изработваните от бронз предмети се 
отливат по-лесно и имат по-добри механични качества от медните. 
Постепенно оръдията на труда и оръжията, изработвани от камък, са 
заменени от метални. Калъпи за производство на бронзови изделия 
са открити в районите на с. Браница, Хасково и Маджарово. През 
този период в Тракия е доместициран конят и навлизат в употреба 
колесните превозни средства.

Това е време на значими етногенезисни процеси, в резултат 
на които към края на бронзовата епоха окончателно се формира 
тракийският етнос. Социално-икономическата диференциация сред 
населението се задълбочава и води до стабилизиране на позициите 
на царско-жреческата институция, най-ранни писмени сведения за 
която намираме в Омировия епос. Появяват се първите могилни 
некрополи, които придават характерен облик на 
тракийския ландшафт. Материално свидетелство 
за тези процеси са селището с цитадела при с. 
Михалич, Свиленградско, както и златните на-
кити от околностите на село Изворово. В музея в 
Хасково се пази една сребърна огърлица от този 
период, точното място на откриването на която е 
неизвестно. При археологическите проучвания на 
селищата от бронзовата епоха при Симеоновград 
и Михалич са открити чаши от така наречения 
„троянски тип”, които намират паралели в древ-
на Троя - едно от множеството доказателства, че 
населението от Югоизточните Балкани и това в 
Северозападна Мала Азия принадлежат към една 
етнокултурна общност.
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№ 46 
Ритон, керамика, бронзова епоха
вис. 10,9 см, дълж. 15,3 см, 
Инв. № 4542
Хасковски регион.

№ 48 
Съд, керамика, бронзова епоха
вис. 10 см, диам. 7см, 
Инв. № 777
Симеоновград
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№ 42 
Кинжал, бронз, бронзова епоха
дълж. 18,9 см, шир. 4,5 см. 
Инв. № 4756
Хасковски регион.

№ 43
Ритуален бронзов кинжал, 
бронзова епоха
дълж. 19,5 см, шир. 2,2 см. 
Инв. № 4757
с. Момково.



Изложба от фондовете на РИМ Хасково в Музея на НБУ

37

№ 44 
Рапира, бронз, бронзова епоха
дълж. 52,5 см, 
шир. по ефеса 9,7 см,
Инв. № 2217, 
с. Горски извор.

№ 45 
Връх на копие, бронз, 
бронзова епоха, 
дълж. 21,7 см, шир. 3,4 см, 
Инв. № 2209
Хасковски регион.
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№ 35
Брадва, бронз, бронзова епоха
вис.10 см, шир. 4,5 см
Инв. № 13,  
с. Нова Надежда

№ 37 
Брадва, бронз, бронзова епоха
вис. 15,5 см, шир. 6 см, 
Инв. № 4758
с. Момково.

№ 36 
Брадва, камък, бронзова епоха
вис. 14,4 см, шир. 5,5 см
Инв. № 63
Хасково
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№ 38
Брадва, бронз, бронзова епоха
вис. 12,2 см, шир. 3,8 см 
Инв. № 100
Свиленград

№ 40
Калъп за брадва, камък, 
бронзова епоха, 
вис. 10,5 см, шир. 5,3 см. 
Инв. № 2501, с. Браница.
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№ 39 
Калъп за брадва, керамика, 
бронзова епоха
вис. 16,6 см, шир. 7,2 см. Инв. № 4540
Хасковски регион.

№ 41
Калъп за сърпове, камък, 
бронзова епоха
вис. 27 см, шир. 27 см. Инв. № 574
с. Браница



Изложба от фондовете на РИМ Хасково в Музея на НБУ

41

№ 49 
Съд, керамика, бронзова епоха
вис. 14 см, диам. 13,5 см, 
Инв. №  2236
Симеоновград
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№ 50 
Съд, керамика, бронзова епоха
 вис. 12 см, диам.13 см, 
Инв. № 2354
Симеоновград
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№ 47 
Чаша „Троянски тип”, керамика, 
копие, бронзова епоха
вис. 15,5 см, шир. 16 см, 

Инв. № Сп.ф., Симеоновград.
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ранножелязна епоха 

(ХІІ – VІ в. пр. Хр.) 



Изложба от фондовете на РИМ Хасково в Музея на НБУ

45

През ранножелязната епоха (ХІІ – VІ в. пр. Хр.) траките усвояват 
металургията на желязото. Този нов метал има по-добри механични 
качества от тези на бронза и медта. Изработените от него оръдия на 
труда разширяват значително възможностите за стопанска дейност. 
По-подходящ е и за производството на оръжия. Технологията на 
обработка на желязото в много отношения е по-трудна в сравнение 
с тази на цветните метали. Желязната руда се топи при по-висока 
температура, а отливането на предмети от този метал е значително 
по-трудно. Навлизането на желязото в употреба става бавно. Затова 
в продължение на векове железните и бронзовите изделия от един 
и същи тип съществуват паралелно. Въпреки че се срещат фибули, 
изработени от желязо, цветните метали доминират в производството 
на накити, произведения на изкуството и др. 

Развитието на икономиката през ранножелязната епоха се съ-
пътства с крупни обществено-икономически промени. Разпада се 
родовата община, задълбочава се социалната поляризация, засилват 
се държавно-образувателните тенденции. 

Археологическите данни показват, че през този период се наблю-
дава значително разрастване на поселищната система. Започналото 
през втората половина на бронзовата епоха усвояване на планинските 
райони сега се развива с още по-голям интензитет. По естествено 
укрепени височини се строят и добре защитени крепости – с. Горно 
Брястово, Кралево и др.

Основният поминък на населението се базира на земеделието 
и скотовъдството. Допълващи дейности са ловът, риболовът и др. 
Важно място заема рударството, на което в голяма степен се дължи 
икономическият просперитет на региона. Доказателство за напредъка 
на стоково-паричните отношения са появилите се домонетни форми 
– бронзови слитъци с форма на риба, одрана животинска кожа или 
върхове на стрели.

Ранножелязната епоха е период на разцвет на мегалитната култу-
ра в Тракия. В буквален превод мегалитни означава голямокаменни. 
Всъщност истински мегалитни паметници в Тракия са долмените, 
кромлехите и менхирите. Към тях по аналогия, хронологична, терито-
риална и културна  общност се причисляват и изсечените в скалните 
масиви гробници, басейни, ниши и др. Много често ги виждаме 
обединени във внушителни култови комплекси. В Източните Родопи 
и Сакар планина са разпространени всички типове мегалити. Те са 
отражение на високоразвити религиозни представи, включващи култа 
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Долменът от Хлябово
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към плодородието, мъртвите и предците. Счита се, че формирането на 
скалните светилища започва през бронзовата епоха. Ако тази теза все 
пак е дискусионна, то безспорно е доказано, че голяма част от мега-
литните паметници са свързани с религиозните практики на местното 
тракийско население и през следващите епохи, чак до приемането 
на християнската религия от траките. Вярата в тези свещени места е 
толкова силна, че след ІV в. в някои от тях са изградени християнски 
храмове. На практика почитането им от местното население продъл-
жава, но вече пречупено през призмата на новата религия.

Невъзможно е да се изброят всички мегалитни паметници в 
територията на Сакар планина и Източните Родопи. Най-забележи-
телни сред тях са менхирът при с. Овчарово, кромлехът при с. Долни 
Главанак и долменът при с. Хлябово. Култовите комплекси при селата 
Малко Градище, Ангел войвода и Долно Черковище са едни от най-
големите на територията на Източните Родопи. 

Проблемът с племенната принадлежност на създателите на ме-
галитните паметници е дискусионен. Има основание да се твърди, 
че районът на разпространение на първите градени тракийски гроб-
ници – долмените, съвпада с първоначалната племенна територия 
на одрисите. Безспорно е обаче, че те очертават границите на един 
от най-развитите в социално-икономическо отношение райони на 
Древна Тракия.

№ 53 
Кантарос, керамика, 
ранножелязна епоха
вис.11,5 см, шир. 19 см. 
Инв. № 4782
Свиленград.
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В последните години са проучени и няколко ямни светилища, 
включващи ритуални гробове – Свиленград, Симеоновград и др. 
Депонираните в тях материали свидетелстват, че както и при мега-
литите, тези своеобразни светилища под открито небе се почитат в 
продължение на векове, като култовите практики в тях продължават 
и през късножелязната епоха.

Особена роля за развитието на региона в периода ХІІ – VІ в. пр. 
Хр. играят контактите с центровете на егейската цивилизация. Този 
процес видимо се засилва след края на ІХ в. пр. Хр. Тук навлизат 
стоки, произведени в земите на източноегейските земи – керамика, 
накити и други. Сред местното производство се наблюдават заемки 
по отношение на техники, форми и декоративни мотиви. Важно място 
във формирането на тракийската култура в региона имат контактите 
със земите на Анатолия, както и с появилите се гръцки колонии по 
тракийското крайбрежие.

През ранножелязната епоха тракийското общество изживява 
крупни  промени. Отбелязан е значим технологичен напредък. 
Формира се изявена аристократична прослойка. Засилва се ролята 
на царско-жреческата институция. Към VІ в. пр. Хр. е подготвен фун-
даментът за изграждането на нов етап от развитието на тракийските 
земи, който науката ще обозначи със сухото и прозаично наимено-
вание „късножелязна епоха”.

№ 57 
Модел на лабрис, 
ранножелязна епоха,
Дълж. 5 см, шир. 1,9 см,
Инв. № 4808
Хасковски регион.

№ 58 
Модел на кожа, бронз, 
ранножелязна епоха,
дълж. 3,5 см, шир. 2,4 см,
Инв. № 4807
с. Ябълково.
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№ 61 
Фибула, бронз, 
ранножелязна епоха
дълж. 11 см, 
Инв. № 4156
с. Пелевун.
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№ 62 
Фибула, бронз, 
ранножелязна епоха
дълж. 10,3 см, 
Инв. № 1840
Хасковски регион.

№ 59 
Меч, желязо, 
ранножелязна епоха
дълж. 73 см, шир. 4,5 см, 
Инв. № 4586
Хасково.
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№ 60
Калъп за фибула, камък, 
ранножелязна епоха
вис. 15 см, шир. 13 см. 
Инв. № 2463
Хасковски регион.
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№ 63 
Мъжка антропоморфна фигурка, 
ранножелязна епоха, керамика, 
вис. 7,8 см, широчина 2,8 см, 
Инв. № 3140
с. Овчарово

№ 64 
Женска антропоморфна фигурка, 
керамика, ранножелязна епоха, 
вис. 6 см, широчина 3,5 см, 
Инв. № 2439
Симеоновград
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№ 51
Съд, керамика, ранножелязна епоха
вис.13,2 см, диам. 15,5 см
Инв. № 520 п. н.
Симеоновград

№ 65 
Амфора, керамика, 
ранножелязна епоха
вис. 73 см, диам. 36 см,
Инв. № 596
с. Войводово.



Изложба от фондовете на РИМ Хасково в Музея на НБУ

55



56

Културната следа



Изложба от фондовете на РИМ Хасково в Музея на НБУ

57

№ 54
Кана, керамика, ранножелязна епоха
вис. 16,6 см, диам. устие 9,8 см,
Инв. № 4783
Свиленград

№ 52 
Съд с букели, керамика, ранножелязна епоха, 
вис. 20,5 см, шир. 30 см, 
Инв. № 3503
Димитровград.

№ 56 
Съд, керамика, 
ранножелязна епоха
вис. 3,7 см, диам.14 см, 
Инв. № 3208, с. Овчарово
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№ 55 
Съд, керамика,  ранножелязна епоха
вис. 26,5 см, диам. 28 см, 
Инв. № 4168
с. Железино
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късножелязна епоха

(втора половина на VІ в. пр. Хр. – І в.).
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Времето между втората половина на VІ в. пр. Хр. и І в. се характе-
ризира с разцвет на тракийската култура.  Той е отразен не само в бля-
съка на благородните метали на тракийските съкровища, в мащабите 
и великолепието на гробниците, във впечатляващите с изящността си 
произведения на изкуството, но също така и в социално-икономи-
ческите промени и мощта на държавните формирования. Никак не 
е случайно, че именно в този период Древна Тракия присъства не-
изменно в писмените паметници, многократно деклариращи нейното 
влияние в съдбините на Европейския Югоизток. И ако по-ранните от 
тях представляват смесица от митове и реалност, то по-късните са 
описание на действителни събития и личности. Културният напредък 
на тракийските земи е обезпечен в най-голяма степен от възниква-
нето на Одриското царство, от неговата политическа и икономическа 
мощ. Тракия се „отваря” още повече към околния свят. Една част от 
промените в тракийското общество са резултат на вътрешни процеси 
и естествено развитие на постиженията от предходните епохи, друга 
част се дължи на проникването на влияния на различни култури – 
персийска, елинска, македонска, скитска, римска и др. 

По-голямата част от територията на Хасковския регион влиза в 
границите на Одриската държава практически от самото и възникване. 
През третата четвърт на V в. пр. Хр. царството на одрисите се простира 
от устието на р. Места в Егейско море до устието на р. Дунав и оттам 
до околностите на Бизантион (дн. Истанбул).

Археологическите проучвания на региона по отношение на къс-
ножелязната епоха са в своя начален етап. Въпреки това в последните 
десетилетия е  събран достатъчно обемен материал, който позволява 
да се откроят някои специфики в развитието на тракийската култура 
по тези земи. Най-богата информация дават проучванията на обектите 
в околностите на с. Мезек, местността „Асара” при Симеоновград,  
Минерални бани, с. Ябълково и др. Към тях следва да се прибавят и 
резултатите от археологическите проучвания на десетки надгробни 
могили и откритите в тях гробни съоръжения.

Селището при с. Мезек възниква в близост до обилен карстов 
извор, превърнал се в култово средище. Тук, както и при повечето 
проучени обекти от късножелязната епоха, има следи от по-ранно 
поселение от началото на І хил. пр. Хр. При археологическите разкопки 
са открити местни и вносни керамични съдове, амфори, строителна 
керамика – антефикси, сими, керемиди, а също така и монети на Апо-
лония Понтика, Маронея, Филип ІІ и Лизимах. В околностите на селото 
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са намерени две големи колективни находки от сребърни монети от 
ІІІ-ІІ в. пр. Хр. Първата включва 150 тетрадрахми на Маронея (втори 
период), остров Тасос, Лизимах (Византион) и Първа Македонска 
област. Втората находка, от която в музея в Хасково постъпват 215 
тетрадрахми, включва монети на остров Тасос, Лизимах (Византион), 
Първа Македонска област и Александър Велики  (Месемврия). Тези 
материали дават основание да се приеме, че разцветът на селището 
трябва да се отнесе към втората четвърт на ІV в. пр. Хр. 

Обобщените резултати от досегашните проучвания в околностите 
на Симеоновград показват, че селището от късножелязната епоха в 
местността „Асара” възниква през V в. пр. Хр. Нумизматичният ма-
териал от разкопките включва монети на Кардия, Филип ІІ, Лизимах, 
Томи и др. В непосредствената околност са проучени три надгробни 
могили, в които са открити богати гробове от края на V в. пр. Хр., до 
края на ІV в. пр. Хр. Естествено укрепеният хълм, на който се намира 
селището, важното му от стратегическа и търговска гледна точка раз-
положение в долината на р. Марица, изобилието от вносна керами-
ка, както и проучените богати погребения в околността са сериозен 
аргумент в полза на тезата, че тук е съществувал един от главните 
селищни центрове на региона. Периодът му на разцвет настъпва на 
границата между ІV и ІІІ в. пр. Хр.
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Относително по-неясна е картината на поселищното развитие 
през втората половина на І хил. пр. Хр.  в Източните Родопи. Въпреки 
че тук са регистрирани множество обекти от късножелязната епоха, 
много малка част от тях са проучени чрез археологически разкопки. 
Намиращите се в непосредствена близост по-ранни култови всича-
ния в скалите (ниши, гробници, басейни и др.) дават основание те 
да бъдат определяни като светилища. Въпреки това, картината от 
землището на с. Мезек показва недвусмислено, че съжителството в 
рамките на един ограничен район на селище, светилище и некропол 
е нормална практика за втората  половина І хил. пр. Хр. Подобна е 
ситуацията в местността „Менекенските камъни” при Маджарово. 
Тук в скалните масиви има изсечени култови ниши. Културните пла-
стове от късножелязната епоха лежат върху такива от края на ІІ хил. 
пр. Хр. При сондажните разкопки е открита вносна керамика като 
най-ранната е представена от фрагменти от средата на V в. пр. Хр. 
(червенофигурен кратер с колонки), а животът продължава до края 
на І хил. пр. Хр. Намиращите се в непосредствена близост две тра-
кийски гробници, в едната от които са открити многобройни златни 
апликации, показват, че разцвета на селището ще трябва да се отнесе 
към втората половина на ІV в. пр. Хр.

Ако артефактите от селището в м. „Менекенските камъни” очер-
тават картина, сходна с тази от с. Мезек и Симеоновград, то възниква 
въпросът каква е икономическата база за подобен просперитет, 
довел до възникването на династични родове, съществуването на 
които е засвидетелствано в гореспоменатите гробници. Районът на 
Маджарово не дава добри условия за развитие на земеделие и е 
твърде отдалечен от традиционните търговски артерии. Архаичният 
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модел на икономика, базирана на скотовъдство, едва ли би могъл 
да реализира икономически предпоставки за подобно развитие. 
Единственото разумно обяснение би могло да се търси в богатите 
залежи от полезни изкопаеми, включително на благородни метали 
и съответно в развито рударство, за което са налице доказателства  
и от предходните епохи.

Археологическите проучвания обрисуват картина на стабилно 
прогресиращо развитие на тракийската култура в Хасковския регион 
в периода от средата на V до към средата на ІІІ в. пр. Хр. В проучените 
обекти не са констатирани следи от опожаряване и трайно прекъсване 
на живота в селищата. През целия период се строят зидани гробни 
съоръжения, извършват се погребения с депониране на богати да-
рове. Същевременно това е период на крупни политически промени 
–  разширяване на границите на Одриското царство, а след това и 
завоюването на Тракия от Филип ІІ. Няма археологически данни тези 
събития да са предизвикали мащабни сътресения.

Ако многократно изказваната теза, че племенната територия на 
одрисите  съвпада с района на разпространение на долмените, то 
ще трябва да заключим, че приблизително половината от площта на 
Хасковския регион е била включена в нея. С други думи, тя е останала 
извън обсега на евентуални военни действия, съпровождащи одрис-
ката експанзия, които биха предизвикали разрушения и икономически 
спад. Впрочем, има достатъчно доказателства, че разширяването 
на територията на Одриското царство не е водело задължително до 
накърняване икономическите и политическите позиции на местната 
аристокрация в присъединените земи. В много случаи представите-
лите и запазвали властта си и дори получавали  дарове от одриските 
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царе. При иманярски дирения в Хасковско са намерени две сребърни 
фиали, едната от които носи надпис ΚΟΤΥΟ ΕΞ ΕΠΤΕΚΝΤΟΣ. Видимо 
съдовете са били дарени на представител на местната тракийска 
аристокрация от владетеля.

Що се отнася до Македонската експанзия в Тракия, то тук се сре-
щаме с още едно потвърждение на тезата, че политиката на Филип ІІ 
е била насочена към запазване на икономическата инфраструктура 
на завладените земи, с ясно изразен стремеж към по-нататъшното и 
развитие и обогатяване. Тази политика би могла да се реализира чрез 
съхраняване  на позициите на местната тракийска аристокрация.

Мощта на тракийските владетели от периода намира ярък израз 
в строителството на тракийските гробници – хероони. Те служат не 
само да приютят тленните останки на починалия, но изпълняват и 
ролята на храм, в който периодически са извършвани ритуали, свър-
зани с култа към хероизирания владетел.

Най-древният тип тракийски градени гробници са долмените. Из-
градени от внушителни по размер грубо обработени каменни плочи, 
те се датират в ранната желязна епоха ( ХІІ – VІ в. пр. Хр. ).

В края на V – ІV в. пр. Хр. се появяват гробни съоръжения от 
обработени каменни блокове (квадри) – резултат от въвеждането 
на нови, по-модерни строителни техники. Броят на откритите досега 
паметници от този тип в Източните Родопи е дванадесет. Тук би след-
вало да споменем и две почти напълно разрушени при откриването 
им гробници с не съвсем ясен план – една в с. Мезек и една при с. 
Орлово. Различават се два основни типа – каменни градени саркофази 
и гробници с една или повече камери, понякога с открит или покрит 
дромос (коридор). Запазва се и традицията да се строят долмени като 
този при с. Пелевун, датиран в периода след V в. пр. Хр.

Градените саркофази са по-старият тип гробни съоръжения. До 
сега в района са открити такива при селата Горски извор и Конуш. 
Датират се в края на V – началото на ІV в. пр. Хр. Въпреки че и двете 
са ограбени от иманяри, в тях са открити следи от богати погребални 
дарове. Стените на саркофага от с. Конуш са украсени отвътре с чер-
вени линии, очертаващи отделните квадри. В нея са намерени над 
100 бронзови върхове на стрели и останки от ризница.

Изграждането на монументални гробници в Източните Родопи 
започва през втората половина на ІV в. пр. Хр. При тях се наблюдава 
значително многообразие от архитектурни планове, размери, украса 
и строителни похвати. Всички са изградени от каменни квадри. Могат 
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Гробницата в в с. Мезек
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да се обособят няколко отделни типа. 
Най-голяма е групата на гробниците с двускатно или пресечено 

двускатно (трапецовидно) покритие на камерите – общо 5 паметника 
при селата Татарево, Поляново, Черничино, Долно Луково и гробница 
№ 2 при Маджарово. Най-монументална е тази при с. Татарево. Входът 
и е на юг. Коридорът е с плосък покрив и две правоъгълни камери, 
които са изместени спрямо надлъжната ос на изток. Всички останали 
съоръжения от този тип са с открит дромос. Двускатното покритие при 
гробницата от Долно Луково е изградено от големи добре обработени 
каменни блокове, поставени под наклон един спрямо друг. Тя има 
отворено на юг (към открития дромос) преддверие.

Във втора група се включват куполните гробници от региона – при 
с. Мезек, с. Александрово и връх Шейновец. Първите две могат да 
се причислят към гореспоменатите гробници – хероони.  Плановете 
им са различни. Мезешката има дълъг - над 20 м, коридор и две пра-
воъгълни камери с двускатно покритие, след които следва кръглата 
камера. Общата дължина на съоръжението е 30,33 м. Дромосът на 
гробницата при с. Александрово е с плоско покритие, а правоъгълната 
камера – с  двускатно.  Без аналогии е техниката на засводяване на 
правоъгълната камера на съоръжението при връх Шейновец. То е 
изградено от добре оформени каменни блокове, образуващи много-
стенни кесони с намаляващи във височина размери, ъглите на които 
са разположени един спрямо друг на 90о.

Като самостоятелен тип се обособява гробница № 1 при Ма-
джарово. Тя има открит дромос и квадратна камера с четирискатно 
засводяване.

Декоративна украса има само при две от изброените съоръже-
ния. При гробницата край с. Александрово тя е от стенописи, а при 
тази от Долно Луково - пластична, с релефни изображения  на конска 
глава, риба, звезда, дискове, полумесец, правоъгълници и квадрати. 
Стените и са покрити с хоросанова мазилка, оцветена в различни 
тонове – синьо, червено, виолетово и тъмносиньо.

В края на ІV – началото на ІІІ в. пр. Хр. се възражда традицията 
да се строят малки гробни съоръжения тип саркофаг. В този период 
е датирана гробницата от с. Войводово. За разлика от саркофазите 
от Горски извор и Конуш, тук имаме малко по-усложнен план. Двата 
горни реда от каменните квадри на стените се издават навън, като 
образуват своеобразен корниз. От вътрешната страна на дългите стени 
тези блокове са скосени така, че образуват фалшив, полуцилиндричен 
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Куполът на гробницата в в с. Александрово

свод. При проучването и са открити златни апликации и сребърен 
нагръдник.
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Кьм гробните съоръжения от края на ІV – началото на ІІІ век след-
ва да се отнесе и това от Голямата могила при Симеоновград. То пред-
ставлява правоъгълна камера, изградена от дървени греди. Входът и́   
на изток е затворен с насип от ломени камъни. Височината и формата 
на покривната конструкция не са установени, поради обстоятелството, 
че към момента на проучването гредите са изгнили и цялото съоръже-
ние е рухнало. Погребението е извършено чрез трупополагане. Тялото 
на воина е положено в южната част на камерата. Гробният инвентар 
включва  позлатен венец, сребърна каничка с позлата,  четири тасоски 
амфори, три бронзови и три керамични съда, железен канделабър. 
Въоръжението е представено от три копия, бронзов шлем и ризница 
от железни плочки. На север, извън съоръжението, е открит скелет 
на кон. Вътре в камерата са намерени сребърни апликации от конска 
сбруя, сред които начелник с форма на лабрис. 

Това е единственото, проучено до сега, непокътнато богато по-
гребение в Хасковския регион. Повечето гробници са ограбени още в 
античността. Намерените предмети дават представа за разточителни 
ритуали, съпроводени с депонирането на богати гробни дарове.
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№ 118
Копчета, златни, 
Кухи, с плоска халка за пришиване.
Вис. 1,1, 1,05, 1,2,1,1, 1,05,1,2, 
1,19,1,12,1,29 мм.
Шир. 1,9, 7,5, 8,0, 8,5, 8,5, 8,0, 8,0, 
7,1, 7,9 мм.
Инв. № 593 - 594 
с. Войводово
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№ 70 
Чаша, керамика, 
късножелязна епоха
вис. 9 см, диам, 11 см, 
Инв. № 4441
с. Ябълково

№ 74 
Съд, керамика, 
късножелязна епоха
вис. 6,6 см, диам. 15,1 см, 
Инв. № 4718
с. Ябълково
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№ 78 
Крив тракийски нож, желязо, 
късножелязна епоха
дълж. 38,6 см, шир. 3,8 см, 
Инв. № 4805, Хасковски регион.

№ 77 
Връх на копие, желязо, 
късножелязна епоха
дълж. 22,3 см, шир. 28 см, 
Инв. № 4199, Хасковски регион.

№ 79 
Крив тракийски нож, желязо, 
късножелязна епоха,
дълж. 33,1 см, шир. 3,5 см,
Инв. № 4806, Хасковски регион.
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№ 80 
Тежест за прашка с надпис, олово,
късножелязна епоха,
дълж, 3 см, диам. 1,65 см. 
Инв. №  5140, Хасковски регион.

№ 82 
Тежест за прашка с надпис, олово, 
късножелязна епоха,
дълж, 3,2 см, диам. 1,7 см
Инв. № 5142, 
Хасковски регион.

№ 81 
Тежест за прашка с надпис, олово,
късножелязна епоха,
дълж, 3 см, диам. 1,7 см
Инв. № 5141, 
Хасковски регион.
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№ 68 
Съд, керамика, 
късножелязна епоха
вис. 29,6 см, диам. 31 см, 
Инв. № 3633
с. Голям извор
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№ 72 
Съд, керамика, 
късножелязна епоха
вис. 8 см, диам.21 см, 
Инв. № 4566
Симеоновград

№ 67 
Амфорка, керамика, 
късножелязна епоха
вис.16 см, диам. 9 см, 
Инв. № 3802
с. Тракиец

№ 73 
Съд, керамика, 
късножелязна епоха
вис. 11,2 см, диам 23 см, 
Инв. № 4565
Симеоновград
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№ 85 
Пекторал, сребро, копие, 
късножелязна епоха,
дълж. 14,9 см, шир. 4,2 см, 
Инв. № Сп.ф.102
с. Войводово.

№ 83
Начелник от конска сбруя, сребро, 
позлата, късножелязна епоха
копие, вис. 28 см, шир. 15,2 см, 
Инв. № 4587, 
Симеоновград.

№ 84
Апликации от конска сбруя, 
сребро, късножелязна епоха 
копия, диам. 7,7/7,2 см, 
Инв. № 4588
Симеоновград.
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№ 76 
Съд, керамика, късножелязна епоха,
вис. 33,5 см, диам. устие 25,9 см, 
Инв. № 4903, Симеоновград
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№ 71 
Кана, керамика, 
късножелязна епоха
вис. 15 см, диам. устие 8,5 см, 
Инв. № 4569
Свиленград

№ 75 
Кана, керамика, 
късножелязна епоха
вис. 10,8 см, диам. 9,4 см, 
Инв. № 4629
Симеоновград
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№ 69 
Кана, керамика, 
късножелязна епоха
вис. 12,3 см, диам. устие 8,3 см, 
Инв. № 4361
с. Ябълково

№ 66 
Амфора, керамика, 
късножелязна епоха

 вис. 72 см, диам. 24 см, 
Инв. № 4568а
Симеоновград
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Римска епоха

(І - ІІІ в.)
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Римската експанзия в Тракия започва към края на ІІ в. пр. Хр. 
Преминават почти две столетия и половина в непрекъснати военни 
кампании, докато и последните тракийски земи бъдат включени в 
пределите на империята. През 15 г. в земите между Дунава и Балкана 
е учредена римската провинция Мизия. На юг от Стара планина про-
дължава да съществува васално тракийско царство. През 45 г. е убит 
последният тракийски владетел Реметалк ІІІ, след което император 
Клавдий обявява Тракия за римска провинция.

Римската власт действа много внимателно в новозавладените 
земи. Като цяло, местната тракийска аристокрация запазва своите 
икономически и властови позиции до началото на ІІ в. Не се пред-
приемат значими стопански реформи като целта е да се съхрани 
икономическата стабилност и просперитет на новата провинция.

След превземането на Дакия (107 г.) по времето на император 
Траян, Тракия и Долна Мизия се превръщат във вътрешни провинции 
за империята. Отдалечеността им от границите е предпоставка за 
относително по-спокоен живот, почти несмущаван от големи военни 
конфликти. Управлението на династиите на Северите и Антонините е 
един почти 130 годишен период на разцвет на тракийските земи.

Редица стари селища са преустроени в градове, изграждат се и 
нови. Разгръща се широкомащабно строителство на пътища и се из-
граждат пътни станции. Целта е да се облекчат съобщителните връзки 
и да се улесни придвижването на войсковите съединения. Те обаче 
са и артерии за широк търговски и културен обмен с всички краища 
на империята. Земите на Тракия са приравнени към имперските стан-
дарти и се превръщат в част от една до голяма степен универсална 
цивилизация, разпростряла се на три континента.

Посочените по-горе промени с пълна сила важат и за територията 
на Източните Родопи и Сакар планина. В региона са проучени редица  
археологически паметници от периода на римското владичество. Сред 
тях  се открояват вила „Армира” при Ивайловград, забележителна с 
богатата си украса от мозайки и мраморна пластика; светилището на 
нимфите и Афродита при с. Каснаково; крепостите при с. Минерални 
бани и Любеново; могилният некропол при с. Меричлери.

През 324 година християнството е обявено за официална религия 
в римската империя. Преходът към новия християнски култ в земите 
на Тракия е подготвен от повсеместното разпространение на вярата 
в Тракийския конник. Тази религиозна доктрина е по същество сво-
еобразен монотеизъм. От тази изходна точка пътят до приемането 
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Мозайка от вила Армира, Ивайловград
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на християнството е относително кратък и по-безболезнен. Траките 
са многословно възхвалявани от  църковните писатели за тяхното 
смирение и ранното им приобщаване към новия култ. Не е случаен 
фактът, че един от първите преводи на Библията е направен на езика 
на Бесите, най-коравите последователи на култа към Дионис в Родо-
пите, където Божието слово се огласява на  местното наречие.

Веществен израз на ранното разпространение на християнството 
в разглежданата територия са откритите тук раннохристиянски храмо-
ве. Такива има при селата Сърница, Белица и Любеново, в крепостта 
Констанция при Симеоновград, както и в местността „Глухите камъни” 
при с. Малко градище.

Преместването на столицата на Римската империя от Рим в Кон-
стантинопол през 330 г. е повратен момент в историческата съдба на 
региона. От отдалечена провинция той се превръща в предмостие на 
новата столица, в неин форпост, на който, наред с облагите от бли-
зостта с новия административен център, е съдено да поеме ударите 
на многобройните варварски нашествия.

Това е период на разруха, но и на съзидание. Строят се мно-
жество нови крепости. Стари тракийски укрепления, загубили до 
голяма степен значението си по време на римското владичество, сега 
се обновяват, за да посрещнат и отслабят ударите на налитащите от 
север варвари.

Светилище на нимфите в с. Каснаково
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Кат. № 94

№ 100 
Зооморфен крак, бронз, римска епоха
дълж. 32 см, шир. 15,8 см, 
Инв. № 2071
Димитровград.

№ 94 
Украса от колесница, грифон, бронз, 
римска епоха
вис. 17 см, шир. 16 см, 
Инв. № 1527
с. Горски извор
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Кат. № 96

№ 96
Статуетка Зевс, бронз,
римска епоха, вис. 8 см, 
Инв. № 576
с. Меричлери

№ 97 
Статуетка Асклепий, бронз, 
римска епоха, вис. 11  см, 
Инв. № 2014, 
Хасковски регион.
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№ 95 
Украса от колесница, 
Горгона, бронз,
римска епоха, диам. 10,5 см, 
Инв. № 50
с. Сусам

№ 99 
Фигурка на конче, бронз, 
римска епоха, дълж. 4,7 см, вис. 4,8 см,
Инв. № 4584, Хасковски регион.

№ 98 
Фигурка на конник, бронз, римска епоха

вис. 4,4 см, дълж. 3,4 см, 
Инв. № 4585, Хасковски регион.
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№ 90 
Зооморфен съд, стъкло, 
римска епоха
вис. 9,8 см, дълж. 8,7 см, 
Инв. № 4535, Хасковски регион.

№ 90 
Зооморф
римска е
вис. 9,8 
Инв. № 

Музея на НБУ

№ 119
Дионис, бронз, украса от 
колесница,
Вис. 9 см, широчина 6,1 см.
Инв. № 32
с. Добрич
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№ 101 
Матрица с изображение на Зевс, 
бронз, римска епоха
вис. 11,62 см, шир. 8,3 см, 
Инв. № 4818, 
Хасковски регион.
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№ 102 
Матрица с изображение на Дионис, 
бронз, копие, римска епоха
вис. 13,2 см, шир.  см, 13,4
Инв. № Сп.ф. 81, 
Хасковски регион.
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№ 86 
Съд, керамика,
ранноримска епоха, І в пр.Хр. - І в. 
вис. 7,3 см, диам. 10,1 см, 
Инв. № 4722
Симеоновград

№ 87 
Чаша, керамика, римска епоха
вис.10,5 см, диам. 13 см, 
Инв. № 2321, 
Хасковски регион.
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о в Музея на НБУИзложба от фондовете на РИМ Хасковоо

Кат. № 91
Кат. № 93

№ 91 
Лампа с бюст на Зевс, бронз, 
римска епоха,
дължина 14,5 см, вис. 4,2 см, 
Инв. № 2729
Хасково

№ 93 
Лампа, керамика, римска епоха
Дълж. 12 см, шир. 4,5 см, 
Инв. № 1911
Свиленград
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№ 89 
Кана, стъкло, римска епоха
вис. 9,4 см, диам. 4,8 см, 
Инв. № 4534
Хасковски регион.

№ 92 
Лампа, керамика, римска епоха
диам. 8,5 см, вис. 2,5 см, 
Инв. №  599
Хасковски регион.
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от фондовете на РИМ Хасково в Музея на НБУ

№ 88
Кана, керамика, римска епоха
вис. 23,3 см, диам. 16,2 см
Инв. № 255
с. Меричлери

№ 120
Пръстен, злато, 
надпис GIIVIRD 
Макс. шир. на щита – 
1,25 см, макс. диаметър 
със щита -2,4 см. 
Минимална шир. на 
халката – 2,2 мм.
Инв. № 2025
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№ 103 
Оброчна плоча, мрамор,
римска епоха
вис.14 см, шир.15,3 см, 
Инв. № 6, Хасковски регион.
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№ 105 
Глава на статуетка, 
римска епоха
вис.7 см, шир. 5,3 см
Инв. № 47, Хасковски регион.

№ 104 
Глава на статуя, мрамор 
римска епоха
вис.17 см, шир.10 см
Инв. № 21, Хасковски регион.
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№ 107 (а, б)
Кюлчета, сребро, копия, 2 броя, римска епоха,
дълж. 18,7 см, шир. 5,8 см,
Инв. № Сп.ф. 101, с. Свирково.

№ 106 (а - е)
Съдове, сребро, римска епоха
копия, 6 броя, 
диам. 23,6 см, вис. 1,7 см,
Инв. № Сп.ф. 113, с. 
Свирково.
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Късната античност е размирно време на множество войни. 
По-достъпните равнинни части от района периодично са разорявани 
от нашественици. Относително по-спокоен е животът в отдалечените 
планински крепости и селища, които остават встрани от конфликтните 
зони. През този период ( ІV – VІ в.) постепенно се губят материални-
те и писмени свидетелства за траките. Голяма част от тях загиват по 
време варварските нашествия или се оттеглят в по-защитените пла-
нински райони. Успоредно с това протича и процес на асимилация 
на тракийското население. След утвърждаването на християнството 
за официална религия на империята престават да се натрупват над-
гробни могили. Изчезват езическите светилища и изображенията 
на Тракийския конник. Етнонимът „траки” все по-рядко се среща в 
писмените паметници.

Новата религия на империята – християнството, унифицира до го-
ляма степен обичаите на населяващите я етноси. Липсата на тракийска 
писменост и наложилият се като официален гръцки език засилват още 
повече този процес на универсализация. Траките постепенно губят 
своята самобитност и се вливат в огромната маса от християнизирани 
поданици, гордо наричащи себе си „ромеи”, сиреч римляни.

Ирко Петров, РИМ Хасково
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поданици, гордо наричащи себе си „ромеи

Ирк

№ 112 
Калъп за лампа, керамика, 
късноримска епоха
дълж. 8,7 см, деб.3,5 см,
Инв. № 3293 
Хасковски регион
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№ 113 
Чаша, сребро, 
късноримска епоха
вис. 14 см, диам. 14 см, 
Инв. № 3031
с. Нова Надежда
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№ 110 
Кана, рисувано стъкло, позлата, 
късноримска епоха
вис. 13,5 см, диам. 8,5 см, 
Инв. № 4532
Хасковски регион.
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№ 111 
Кадилница (?), керамика, 
късноримска епоха
вис. 22,5 см, диам. 26,2 см, 
Инв. № 4175
Харманли

№ 109 
Лампа, керамика, 
късноримска епоха
дължина 9,4 см, вис. 4 см, 
Инв. № 875
с. Любеново
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№ 108 
Кана, керамика, 
късноримска епоха
вис. 29 см, диам.15 см
Инв. № 227
с. Меричлери

№ 117 
Статуетка на воин, бронз, 
късноримска епоха, вис. 8,5 см, 
Инв. № 577
с. Браница



Изложба от фондовете на РИМ Хасково в Музея на НБУ

103

ете на РИМ Хасково в Музея на НБУ

№ 115 
Фибула, бронз, късноримска епоха
дълж. 8,4см, шир. 5 см, 
Инв. № 2474
с. Калугерово.

№ 116 
Фибула, бронз, позлата, 
късноримска епоха
дълж. 6 см, шир. 3 см, 
Инв. № 2379, 
Хасковски регион.

№ 114 
Фибула, бронз, позлата, карнеол, 
късноримска епоха
дълж. 12 см, шир.9,5 см, 
Инв. № 1973, Хасковски регион.
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