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Настоящата студия е публикувана в две части:
Л.Цонев „Античният ансамбъл Дикили-таш /Стълпище/, Русенско. Част І – Реконструкция”
- сп. Паметници, реставрация, музеи, брой 3-6 май-декември 2012, стр.17-32.
Л.Цонев „Античният ансамбъл Дикили-таш /Стълпище/, Русенско. Част ІІ – Интерпретация”
– сп. Паметници, реставрация, музеи, брой 3-6 май-декември 2012, стр.33-50.
По-късно като цяло:
Л.Цонев „Стълпище, Русенско – ландшафт и история” – Природа (БАН), том СХХІ, брой 1,
2014, стр.69-75.
През 2017 студията е публикувана в електронното списание „Онгъл”:
http://www.spisanie.ongal.net/broi14/4Dikilitash-Rousse.pdf
Тук са внесени малък брой допълнения и уточнения.

АНТИЧНИЯТ АНСАМБЪЛ ДИКИЛИ-ТАШ /СТЪЛПИЩЕ/,
РУСЕНСКО:
ЕЛЕМЕНТ ОТ ТРАКО-ФРИГИЙСКАТА КОНТАКТНА ЗОНА
ДЯЛ „А” – ИСТОРИКО-ГЕОГРАФСКА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АНСАМБЪЛА
І. УВОД
На територията на съвременна България има една местност, която има голямо
природно очарование и потенциал за културен туризъм, макар че не се радва на особена
популярност – Стълпище (Дикили-таш), Русенско. В неголям район са съсредоточени
няколко атрактивни исторически забележителности, някои от които които са доста
повредени, а други изобщо унищожени от недобронамерена човешка дейност и от
историческите колизии в минали векове и затова днес са почти неизвестни.

Фиг.1. Околностите на Русе според Атлас по физическа география на България за средните училища.
Интересуващият ни район е ограден в правоъгълна рамка.
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В археологично отношение съдбата е орисала Стълпище едновременно с
благословия и с проклятие. Благословията е струпването на няколко древни обекга от
различни епохи и видове, някои от които почти уникални за България. Проклятието е
наличието на каменоломна и присъствието на иманяри.
Целите на настоящата статия са няколко: (1) да събере оскъдния и твърде
разпръснат в литературата материал, посветен на обектите в Стълпище, Русенско; (2)
доколкото е възможно да реконструира обектите, повредени от ерозия и разрушителна
човешка дейност; (3) да коментира паметниците в исторически контекст, така че да
даде представа за богатата културна история на района. Така замислената
реконструкция ще се превърне в своеобразна реабилитация на този незаслужено
позабравен район на родината.
ІІ. ОБЩА ПРЕДСТАВА ЗА РЕЛЕФА
На около 20 км югозападно от Русе в Дунав се влива малката река Ореше. Там
на брега до самото й устие се издигат две скали, оформени от ерозията – голяма и
малка - които се наричат Дикили-таш, т.е. Побити камъни. Когато приижда, Дунав
залива двете крайбрежни скали като по-малката остава под водата, а по-голямата остава
да стърчи. В сушаво време реката се отдръпва и двете скали остават на няколко десетки
метра навътре в сушата. Малката скала е ниска, заоблена и висока към 2.5 м, а голямата
има вид на пресечен конус с височина към 12 м над терена (Ангелов – Интернет 2012).
К.Шкорпил отделя внимание на района около римската крайгранична крепост
Trimamio още в първата си археологична карта на провинция Долна Мизия.

Фиг. 2. Детайл от карта на римската провинция Долна Мизия (Moesia Inferior), изработена от
К.Шкорпил и О.Марколеско – Централен държавен архив. Експонирана на документалната
фотоизложба „Българските чехи”16 май – 2 юни 2017, София.

К.Шкорпил е първият изследовател, който публикува снимка на природния
обект Дикили-таш, както и резултати от археологично проучване на района (Шкорпил
1905). Тук помествам изработената от него по-подробна картографска скица на района,
взета от публикацията (Torbatov 2012). Върху нея днешната р. Ореше е означена като
Кададжик или Каладжик. Шкорпил нанася двете скали южно от устието на р.Ореше,
докато те всъщност са разположени северно от устието. Или неточност на скицата или
промяна на ландшафта по естествен път:
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Фиг. 3. Топографска скица на района Стълпище от К.Шкорпил (Шкорпил 1905).

Прилагам оригиналната (Шкорпил 1905) и две съвременни снимки на
крайбрежните скали, дали името на местността:

Фиг. 4. Дикили-таш, Русенско. Снимка: К.Шкорпил (Шкорпил 1905).

Фиг. 5. Дикили-таш, Русенско. Съвременни снимки, Л.Цонев 2011г.

Както се вижда, в началото на ХХ век мястото е било съвсем пусто. Днес
районът е силно обраснал с храсталак и високи дървета. Двете скали са обявени за
природна забележителност, но са доста занемарени.
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За удобство в изложението давам съвременни карти на района, върху които са
отбелязани онези подробности от релефа, които са съществени за по-нататъшните
преценки и анализи в статията:

Фиг. 6. Последните притоци на р.Ореше преди вливането й в Дунав: А,Б,В,Г. Двете скали са северно от
устието на р.Ореше. При нейния десен и най-добре изразен приток Г е имало каменоломна.

Според В.Маринов в местността съществувало малко рибарско селце Дикилиташ (Маринов 1933). В.Дойков и Ив.Иванов уточняват (Дойков, Иванов 1983):
„До 1946г. тогавашното Дикили-таш било много оживено рибарско селище, населено с
липованци – староверци, дошли от Русия.” [През 1946г. липованците били репатрирани в СССР – бел.
Л.Цонев].

В 1934 г. селцето било преименувано от Дикили-таш на Стълпище (Дойков
1983), (Коледаров, Мичев 1973). Днес селището административно се води като махала
към с.Мечка.
ІІІ. АРХЕОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ В РАЙОНА
Както за читателя, така и за авторския коментар, ще бъде най-удобно при
изброяването на историческите обекти в района да се придържаме към публикацията на
историка В.Маринов от сп. Нива 1933г (Маринов 1933). Основанията за този избор са
поне три: (а) Там Маринов дава подробно описание на обектите под формата на
туристическа обиколка, с което фиксира взаимното им разположение, а това е много
полезно за дискусията; (б) В.Маринов е основател на археологичната сбирка към
мъжката гимназия в гр. Русе, впоследствие прераснала в Русенски исторически музей,
следователно можем да се доверим на неговата точност и добросъвестност; (в) Именно
В.Маринов е открил скален релеф на конник до р.Ореше, който дори е фотографирал.
Естествено, при всеки обект ще цитирам не само данните на В.Маринов от сп. Нива, но
и информацията от всичките достъпни източници.
Туристическата група започва своя обход от скалите Дикили-таш при устието на
р.Ореше в посока на юг, срещу течението й.
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ІІІ-1. РИМСКИ ГРОБНИЦИ-САРКОФАЗИ
Да започнем с автентичното и подробно описание на В.Маринов (Маринов
1933):
До самото село, около местността „Пулгаря”, върху плоска скала разгледахме добре
запазените 4-5 римски гробници. Гробниците са били похлупени с каменни специални капаци и споени с
мъчно разрушима спойка (цимент); някои от капаците са запазени, а други строшени се търкалят
около скалата – кариерата. Тези гробници-саркофази, са били открити преди около 30-32 години,
при разкриването на скалата, за да бъде приспособена за кариера. При откриването на гробниците
са били намерени в тях кости, амфори и пр.

В друга своя публикация Маринов отново набляга, че саркофазите се намирали
непосредствено до селото, т.е. преди същинското навлизане на юг в долината на р.
Ореше, но варира броя им от 5 на 10 (Маринов 1932):
Десетина римски гробници, издълбани в плоска канара до самото село Дикили-таш, похлупени
с грамадни капаци и зациментирани.

В статията си, където за пръв път обнародва снимка на скалния релеф на конник
при р.Ореше, Г.Кацаров преразказва съобщението на В.Маринов, като варира само
находките от гробниците (Кацаров 1933):
Г-н Маринов съобщава и за римски гробници, издълбани в канарите до самото с.Дикили-Таш;
преди 30 години те били отворени от селяните, които намерили вътре кости, гривни и други украси,
монета и пр.

За съжаление тези обекти не са запазени, нищо не е документирано, няма
снимки или рисунки. Не са споменати от Шкорпил. От цитираните свидетелства става
ясно, че гробниците са всъщност саркофази, издълбани в материковата скала и покрити
с капаци, каквито датират от римската епоха по нашите земи. Подобни съоръжения има
и в местността Яйла на черноморския бряг край с. Камен бряг, т.е. отново в
североизточната зона на Балканския полуостров (Салкин, Топтанов 1988), (Христов
2009), (Делев 1985), (Салкин 1985). Крайморските обекти са датирани от ІІІ-V век
сл.Хр. Съответно на тази датировка, те са издялани в скалата много по-прецизно,
отколкото пещероподобните камери в Източните Родопи. Последните са доста постари, определено от предхристово време.

Фиг. 7. Долменоподобни скални гробници от римската епоха в Яйлата, Камен бряг. Л.Цонев

Местността Пулгаря би трябвало да се намира на височината вдясно, източно от
селцето Дикили-таш, върху десния по-висок бряг на р. Ореше. Античният некропол е
потвърден и от съвременни археологични проучвания - според Цв.Дремсизова-
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Нелчинова и Д.Иванов (Дремсизова-Нелчинова, Иванов 1983) на това място са
регистрирани едновременно
Тракийско селище от периода Х-І в.пр.Хр. и античен некропол от предримския период и поне
до ІІ в. сл.Хр. На около 3 км западно от с.Мечка върху високия бряг на р.Дунав.

Според Torbatov (Torbatov 2012) днес в Русенския музей няма останки от тези
паметници, които да позволяват убедителна, недвусмислена идентификация.
Маринов в 1933 (Маринов 1933) споменава, че гробниците-саркофази са се
намирали на място, което било предназначено за каменна кариера още в самото начало
на ХХ век. Ако там наистина е добиван камък, вероятно мястото все още може да се
идентифицира по спомени на очевидци и да се нанесе по-точно върху историческата и
туристическата карта на района.
В северния край на селцето Стълпище (щрихованото поле) картата на Шкорпил
(Шкорпил 1905), (Torbatov 2012) ни показва отделни стърчащи камъни. Вероятно
именно тях има предвид Torbatov, когато казва (Torbatov 2012):
Шкорпил съобщава за няколко гроба в долината [на р. Ореше] изградени от каменни стълбове
или плочи [slabs or flat tiles], за които не дава хронологична атрибуция.

Арх. Е.Виткова успя да открие в Интернет пейзаж от устието на р.Ореше,
създаден от руския художник В.Поленов през Руско-турската война 1877-1878г., който
може би хвърля известна светлина върху тези плочести камъни. Ландшафтът точно
отговаря на устието на р. Ореше. Картината изобразява група груби вертикално забити
камъни по брега на Дунав. По своята груба форма, плочест вид и насоченост на
североизток те напомнят ортодоксално (сунитско) мюсюлманско гробище. Подкрепа за
това предположение откриваме в (Ангелов – Интернет 2012):
Още през X век населението на Североизточна България започнало да страда от нашествията
на печенеги и кумани, а в XIII век — от татарите. Между селищата, които споменава един
византийски пътешественик-поет Мануел Фил през 1305 година, е село Мечка. Може би към
българското население е било заселено и татарско.
Татарите са заселени и настанени в с. Мечка след 1289 година, когато Ивайло като вожд на
първото и най-голямо антифеодално въстание срещу болярите и цар Иван Асен III се отправил срещу
татарските нашественици, които са опустошавали нашите околности по заповед на техния вожд
Ногай. Голяма част от пленените татари са били настанени да живеят по нашите места.

Фиг. 8. Пейзаж от устието на р. Ореше от времето на Руско-турската война 1877-1878, създаден от
руския художник В.Поленов. Издирила: арх. Е.Виткова.

382

ІІІ-2. СКАЛЕН РЕЛЕФ НА ТРАКИЙСКИЯ КОННИК
Релефът бил открит от В.Маринов през 1932г. и е споменат в публикацията му
във в-к Зора, но без да е дадена снимка (Маринов 1932). В пътеписа на В.Маринов
(Маринов 1933), към който се придържаме тук, откритието е описано по следния начин:
Напуснахме гробниците и се отправихме по сухата долина „Ореше” нагоре, за да видим
някакъв си мадарски конник, за който ми съобщи един мой ученик, че заедно с останалите си
другарчета от селото и с учителя си са идвали да го рисуват.
След не повече от 500-600 крачки ход, с голямо любопитство се спираме под една отвесна
скала и бързаме да разпознаем „Мадарския конник”.
Действително, пред нас на едно от ъгълчетата на скалата, на височина 3 м. от земята, в
трапезоидна рамка, широка долу около 1 м., а горе 80 см. и висока 50 см, изпъква следната релефна
сцена: галопиращ конник вдясно, с развяваща се мантия и облечен в къс хитон. Конят е
сравнително добре запазен и живо представен с гъста и буйна опашка. Под коня малка хрътка с
увиснали уши – догонва бягаща пред нея сърна. Пред коня има дърво, по ствола на което се вие змия.
Дикилиташкият конник, въпреки че на пръв поглед се схожда с Мадарския, при по-внимателно
сравнение всеки ще долови, че той няма абсолютно нищо общо с него.
Дикилиташкият конник е един паметник на тракийския конник – херой, единствен в България,
изваян върху отвесна скала.

Оттук можем да почерпим ценни данни:
(1) Релефът бил разположен по десния бряг на р.Ореше на около 500-600 крачки,
т.е. 400-450 м, южно от некропола. Ако приемем, че каменоломната е била разположена
в суходолието, то релефът би трябвало да бъде точно там, където сме го означили на
обобщената карта с нашата версия, Фиг.20 – в устието на приток Б. Нещо повече – по
описанието на Маринов релефът бил разположен „на едно от ъгълчетата на скалата”.
Точно такъв изпъкнал участък от скалната стена забелязахме при теренния обход и той
също е нанесен на Фиг.20 като обект 1.
(2) Релефът бил единичен, разположен върху отвесна скална стена на 3 м над
нивото на околния терен, в трапецовидна рамка с долна основа 1 м, горна основа 0.8
м и височина 0.5 м, счупена в горния си край. Релефът бил на 3 м над тогавашното
(1932 г.) ниво на терена. Но от анализа на скалния храм с фронтон, който съществувал
наблизо, става ясно, че само за 3 десетилетия прииждането на р.Ореше е натрупало 2-3
метра наноси. Следователно, релефът е бил доста по-високо над близкия терен преди
началото на ХХ век, а още повече в момента на създаването си.
(3) По съдържание релефът възпроизвежда символна, митична сцена от ловен
тип (куче, сърна, змия около дърво), много популярна сред посветителските релефи на
тракийския конник, издялани върху каменни плочи. Другите две твърдения на Маринов
– за съпоставката на дикилиташкия с мадарския релеф и за уникалността на самия
дикилиташки релеф – са подробно коментирани, например, от Л.Цонев (Цонев 2012).
В.Маринов прави снимка на релефа, която е публикувана от историка Г.Кацаров
три пъти: във в-к Литературен глас 1933 (Кацаров 1933), в Годишник на Народния
музей 1933 (Кацаров 1933) и в каталога от 1938г (Kazarow 1938). В последния случай
снимката без сериозно основание е значително ретуширана. Включена е в каталог от
над 1000 оброчни плочи на тракийския Херос, без да се изтъкне, че в случая имаме
работа с уникален паметник – СКАЛЕН РЕЛЕФ НА КОННИК, каквито паметници се срещат
хиляди пъти по-рядко, отколкото посветителските плочи.
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Фиг. 9. Снимка на дикилиташкия скален релеф, направена от откривателя В.Маринов в 1932г, а
публикувана от Г.Кацаров (Кацаров 1933).

Доста по-късно географът В.Дойков публикува фотография на рисунка от
В.Маринов, която не ни помага да разгледаме по-добре релефа, понеже репродукцията
е с лошо качество (Дойков 1983). Дойков съобщава и за трагичната участ на релефа:
Иманяри предположили, че това е знак за скрито в скалата съкровище и през 1940 година го
хвърлили във въздуха с каменарски барут.

Годината на унищожаването се потвърждава и в (Дойков, Иванов 1983):
До 1940 г. съществувал скален релеф на конник от типа на тракийските, близък по вид с
Мадарския конник. За съжаление той бил вдигнат във въздуха от иманяри.

Мимоходом ще отбележа, че едва ли иманярите специално са ДО-унищожавали
парчетата от взривената скала. Има голяма вероятност отломките от релефа на конника
да са затрупани от ерозионните пясъчни свлачища в подножието на оригиналното му
място и все още да са там!
Ситуацията с описания тук скален релеф не е толкова проста и еднозначна,
колкото бихме желали. Тя е доста сложна и не е решена докрай и днес. Ето как
изглежда тя:
/а/ Шкорпил изучава местността преди 1905 г. и не открива скален релеф;
/б/ През 1905 г. капитанът от граничната охрана М.Ванков открива двоен релеф на
конници с ширина 40 см и височина 30 см, придружен от надпис (Ванков 1905);
/в/ През 1932г. В.Маринов открива релеф на единичен конник с ширина около 100 см и
височина 50 см, отчупен в горния край, но не споменава за надпис, а също така не
споменава за двоен релеф, разположен в същия район.
Ето как Ванков описва своето откритие (Ванков 1905):
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На една скала срещу Калето намерих издълбани два коня един до друг, които бягат. Единият
от тях е с юзда, а другият с вирната опашка и едно куче в краката му. Цялата фигура има 40 см
широчина и 30 см височина. Една част от скалата е откършена и на един кът до образа е останала
следната част от надпис: U V L    …[Квадратите означават букви, които Ванков не е успял да
разчете – бел. Л.Цонев]

Твърде вероятно е двата коня да са участвали в един и същ релеф с общ размер
40 х 30 см, възпроизвеждайки специфичната през римската епоха при посветителските
плочи от Северна България композиция на т.н. „дунавски конници” (Цонев 2012).
Описанието, което Ванков дава на единия конник – конникът препуска, а под коня му
тича куче – съвпада с изображението от по-големия релеф, открит и фотографиран от
Маринов, само че Ванков не споменава за дърво с увита около него змия. От друга
страна Маринов не споменава за никакъв надпис до снимания от него релеф, нито за
втори, по-малък релеф. Следователно, имаме основание да предполагаме, че при
р.Ореше са съществували два скални релефа на конници: единичен и двоен, като
двойният е бил унищожен доста време преди единичния.
Неяснота съществува дори по въпроса къде именно се е намирал по-големият
единичен релеф, открит от Маринов. По този изключително важен въпрос има известни
разногласия и затова се налага сериозен анализ. Много съществено за нас е
признанието на В.Дойков (Дойков 1983), че лично е виждал скалния релеф, т.е. по този
начин има представа за точното му място.
С Иван Бонев от Стълпище сме виждали този релеф малко преди унищожаването му и го
помним, макар че бяхме тогава деца.

Ще направим сравнение (Фиг.10) между най-старата карта на Шкорпил
(Шкорпил 1905), (Torbatov 2012), най-съвременната карта на Torbatov (Torbatov 2012) и
космическата Google-снимка на местността, като използваме и нашите актуални
теренни наблюдения.

Фиг. 10. Сравнение между различни карти на района, свързано с дискусията за точното място на
унищожения скален релеф.

В картата №1 на Шкорпил (Шкорпил 1905) западно от крепостта са отбелязани в
Дунав два острова, които днес не съществуват. Източно от крепостта щриховано поле
отбелязва селцето Дикили-таш според състоянието от 1905г. Десният бряг на р. Ореше
е даден толкова приближено, че не може точно да се анализира. Предполагам, че към
1905 брегът е бил доста обрасъл (както и днес) и не е бил внимателно анализиран лично
от Шкорпил; по тези две причини Шкорпил не е забелязал скални релефи там. В
северния край на селото той е отбелязал мюсюлманските надгробни камъни, а в южния
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му край - скалната черква, за която ще стане дума по-нататък. Скалната черква е
нанесена източно и малко по на юг от крепостта.
Върху топографски точната съвременна карта на Torbatov (Torbatov 2012)
десният бряг на р.Ореше е даден в много повече детайли, които отговарят и на
днешните теренни реалности. Там различаваме при движение от север на юг найнапред един доста широк суходол с наклон към Дунав - там вероятно е била
каменоломната, където са били римските скални гробници. После виждаме днешното
шосе. След него различаваме ясно поне 3 сухи дерета А, Б, В, които при снеготопенето
се превръщат в източни притоци на р.Ореше. Между притоците А и Б днес минава
електропровод. Торбатов е поместил знака за скалния релеф до устието на притока А,
т.е. северно от електропровода, а знака за скалната черква - до устието на притока Б,
т.е. южно от електропровода и точно на изток от крепостта. Както може да се очаква,
в топографски смисъл космическата снимка от Google съвпада с картата на Torbatov.
През 2011г. посетихме местността. Ориентирахме се върху терена според
указанията на археолога от Русенския исторически музей Върбин Върбанов. Той имал
щастието да посети тези места заедно с В.Дойков, който му посочил точното място,
където е бил скалният релеф. Според Дойков / Върбанов релефът е бил при устието на
притока Б, т.е. южно от съвременния далекопровод, по-точно върху северния ръб на
това устие – както сме означили върху обобщената карта в края на статията.
Следователно, отбелязваме известно разногласие с публикацията на Torbatov.
Заснехме отблизо мястото на взривения релеф, а откъм крепостта на отсрещния
бряг на р.Ореше – общия вид на самата скална стена. Ясно личи скалният издатък,
специално споменат от В.Маринов при описанието на релефа!

Фиг. 11. Скалният издатък при северния ъгъл на устието на приток Б, където е бил изсечен
Дикилиташкият релеф. Сниман отдалеч (от крепостта Тримамиум (а) и отблизо (б). Л.Цонев 2011.
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ІІІ-3. ПЕЩЕРНО СВЕТИЛИЩЕ/ЧЕРКВА С РЕЛЕФЕН ФРОНТОН
След като туристите подминават скалата с релефа на конника и продължават на
юг срещу течението на р. Ореше, те достигат скално пещерно светилище с релефен
фронтон. В.Маринов го описва така (Маринов 1933):
Времето напредваше и трябваше да бързаме. Напущаме скалата с конника и се спираме пред
една пещера-храм, на десния бряг на сухата долина. Над входа има счупен жлеб, а под него се редят,
доста симетрично, четири малки ниши. Интересно е, че в тази пещера се е влизало преди 30-32
години с пълна кола, била е много висока (5м. стена). К. Шкорпил пише, че когато я посетил [преди
1905г – бел. Л.Ц.] пещерата е била висока 1,5м., а сега тя е почти съвършено запълнена, при входа
може да има 50 см. височина. Този факт е много важен при изучаване живота на тази долина и на
този край от географска гледна точка.

В.Маринов публикува снимка на пещерата в друга статия (Маринов 1932) и там
я придружава със следното описание:
Римско капище, светилище – пещера с гравиран над входа фронтон. Преди 30-тина години
[около 1900 – Л.Ц.] в пещерата можело да влезе цяла каруца, но днес [1932 – Л.Ц.] входът е
практически затрупан и се вижда само фронтонът над земята, както личи от приложената
фотография.

От снимката се вижда, че скалната черква е била изсечена в грамаден скален
блок, който е стоял отделно от тялото на хълма, т.е. от склона, ограждащ коритото
на р. Ореше. През 1932 скалният блок вече е бил затрупан поне на ¾ от височината си
от наносите на р. Ореше и стърчал на около 3 м над тогавашния терен. Следователно,
напълно е възможно преди затрупването, т.е. преди 1905г., целият скален блок да е
достигал 5-6 м височина.
Скалното светилище с фронтон е било забелязано от Шкорпил преди 1905г.
(Шкорпил 1905) и той специално е начертал плана му (Torbatov 2012).

Фиг. 12. Скално светилище с фронтон, сн. В.Маринов (Маринов 1932).
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Фиг. 13. Шкорпил - карта № 3 според (Torbatov 2012).

Скицата на Шкорпил дава само хоризонтално напречно сечение. Входът на
скалното светилище/църква е бил ориентиран на югозапад, ширината е била към 5
метра, а дълбочината между 4 и 3 метра, поради което една височина на скалата от 5-6
м е правдоподобна. Напълно възможно е в скалната камера наистина да се е побирала
цяла каруца, както съобщава В.Маринов за същото време – около 1900г. Върху дънната
стена са означени две издълбани ниши.
За щастие този обект е независимо описан и от М.Ванков (Ванков 1905), при
това с повече подробности:
Стотина крачки на запад от това място [двойния скален релеф с конници – Л.Ц.] има паднали
от скалата три големи един до друг камъни. В единия от тях е издълбана една четириъгълна дупка с
вход от запад (5 метра висок и 4 метра широк). Дупката е 5 метра дълбока. Кухината на дупката
прилича на една стаичка, която е била приспособена за църква, като дъното на дупката, обърнато
към изток, е служило за иконостас. Това дъно е 5 метра широко и в средата си има издълбан пизюл
(готически стил), а от ляво и дясно от него има издълбани по един кръст. На много места по
стените и над входа на кухината има издълбани малки пизюлчета. Тук вероятно е бил древнохристиянски храм. По околните скали има издълбани разни дупки, нещо, което свидетелствува, че тук
е имало и доисторически живот; но всичко това скоро ще изчезне под ударите на каменоделците. Тук
се вадят много камъни, които се носят за постройки в Русе, даже и в Румъния.
[пизюл = пизул = пезул: ниша в стена, долап (Български етимологичен речник 2012) – справка Л.Цонев]

Ванков твърди, че скалният храм с фронтон се намира стотина крачки (т.е. 60-70
м) западно от двойния релеф с конници. Torbatov (Torbatov 2012) твърди същото, но в
обратна посока - че двойният релеф, открит от Ванков, бил на стотина метра източно
от скалната черква. Практически това означава, че трите големи скални блока са
лежали на около 60-70 м перпендикулярно от скалната стена в посока към р. Ореше,
т.е. издигали са се самотно насред долината й. Снимката на Фиг.12 потвърждава такава
ситуация - показва блок, който не е част от склона, а стои отделно от него. При
положение, че районът е станал място за каменодобив след 1900г., няма нищо чудно, че
нито една от трите канари днес не се забелязва – очевидно е, че и трите са били
унищожени от каменари.
Г.Кацаров разполага изкуствената пещера-светилище на друго място (Кацаров
1933):
Югозападно от споменатата по-горе крепост на десния бряг на долината [на р. Ореше] има
изкуствена пещера с име „Църква”, почти зарината от наносите на пороите.
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Предполагам, че тук има неволна грешка – югозападно от крепостта попадаме
изобщо извън долината на р. Ореше, по-скоро върху заблатения бряг на р.Дунав.
Вероятно Кацаров има предвид югоизточно от крепостта. Кацаров изобщо не
коментира фронтона с нишите над входа, което е доста странно, понеже никъде в
България не е описано подобно пещерно светилище. Тези два факта ме навеждат на
мисълта, че той никога лично не е разгледал терена, след като е разбрал за релефа,
открит от В.Маринов.
Краеведът А.Ангелов дава следното описание на скалното светилище (Ангелов –
Интернет 2012):
В съседство със скалата на тракийския конник към селцето се намира друга скала с пещера и
малка църквица от типа на скалните църкви по долината на река Русенски Лом, която е засипана от
пороищата и едва е личала към 1940 година. ... Пещерата-храм на десния бряг на Каяджик дере
/Ореша/ в суходолието е запазена, но зарината от пороищата и ще има изменения.

Той също не споменава фронтона и нишите, но в случая това е простимо.
Текстът на Ангелов е писан вероятно след 1960г. От него изглежда, че пещерата-храм е
съществувала поне дотогава, макар и почти изцяло зарината от пороищата. Позволявам
си да се усъмня в това твърдение – каменарите не биха пропуснали да раздробят
удобния скален блок няколко десетилетия по-рано…
За разлика от прецизното наблюдение на В.Маринов (Маринов 1932), че в
случая става дума за антично светилище от римската епоха, християнизирано през
средновековието, Дойков и Иванов (Дойков, Иванов 1983) определят паметника като
средновековна църква:
[В местността Стълпище] Има останки от средновековна скална църква.

Такова мнение изразяват и Torbatov (Torbatov 2012), Кацаров (Кацаров 1933),
Ангелов (Ангелов – Интернет 2012).
Има нещо смущаващо в тези становища. В раннохристиянската епоха фронтонът
изобщо не е бил употребяван при строежа на храмове! Фронтонът се въвежда в
езическите храмове от архитектите на древна Гърция (вкл. южна Италия, Сицилия и в
елинистичните държави в Мала Азия), по-късно се възприема от римската храмова и
светска архитектура и се ползва масово, но само до края на езичеството в империята
(т.е. до ІV в.сл.Хр. включително). След няколковековно отсъствие, фронтонът се
появява отново в архитектурата на Западна и Централна Европа едва през Ренесанса, но
в Източна (ортодоксално православна) Европа не се употребява в храмови строежи
изобщо.
Според Дойков, Иванов (Дойков, Иванов 1983) излиза, че и в днешно време
[пътеводителят е издаден в 1983г.! – Л.Цонев] все още могат да се забележат останки от
тази „скална черква”, докато на терена не откриваме нищо подобно. Както споменах в
коментара към текста на Ангелов, грамадният блок, в който тя е била издълбана, или
отдавна е затрупан от р.Ореше, или отдавна е затрупан от свлачища, идващи откъм
льосовия слой върху скалната плоча, или пък също така отдавна е бил разбит от
каменари. Във всеки случай, ако наносите от р.Ореше са били толкова изобилни, че са
затрупали 6-метров скален блок, то трябва да се замислим дали не са затрупали и
мястото върху скалната стена, където е бил релефът, описан от В.Маринов. През 1932
той го вижда на 3 м над тогавашния терен, когато и блокът със скалното светилище
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стърчал все още цели 3 метра над тогавашния терен. Следователно, преди да бъде
полузатрупано от наносите пещерното светилище, теренът е бил поне с 3 метра понисък. Но тогава, като приемем, че светилището и релефът са общо взето синхронни
(от римската епоха), излиза, че в оригинал релефът се е извисявал на 6 м над
оригиналния терен.
ІІІ-4. РИМСКАТА КРЕПОСТ ТРИМАМИУМ
След като достига скалното пещерно светилище, групата излетници, описана от
В.Маринов (Маринов 1933), завива на запад, пресича р.Ореше и излиза на левия
(западния) й бряг, откъдето започва да се връща на север към Дунав. В такъв ред
продължава описанието на срещаните по маршрута исторически обекти.
Ето как описва похода по левия бряг В.Маринов (Маринов 1933):
Минаваме по запълнената, загладена и преобърната от поройните наноси в истинско китонно
шосе, долина на отсрещния бряг – баир, известен под името „Калето”.
Тук е била римската станция Фриматиум по главното римско крайдунавско шосе,
развалините от което личат на много места. Използувана е местността и отвесните огради на
скалите, над които са били зидани дебели стени за още по-голяма сигурност. Всичко е в развалини и
покрито с миризливи полски цветя. Фрагменти от съдове, тухли, римски лампички, монети често се
намират.
[тук има грешка; днешната наука нарича крепостта Тримамиум или Тримамион – бел. Л.Цонев];
[китонно = асфалтирано – бел. Л.Цонев].

Официалният археологичен каталог дава следната информация (ДремсизоваНелчинова, Иванов 1983):
Антична крепост Trimamion от римската епоха. На 3 км западно от с.Мечка мърху дълъг нос
на брега на р. Дунав. Има форма на неправилен четириъгълник с приблизителни размери 200х220м.
Приближено датиране ІІ-VІ век. Идентифицирана по древните географски карти едновременно и
независимо от двама автори [2], [17] - кн.VІ, стр. 557-558.

Крепостта Тримамио е отбелязана в Пойтингеровата карта на запад от Пристис
(днес Русе) [по името на Konrad Peutinger = Конрад Пойтингер, колекционер-антиквар
от ХV-ХVІв, в чийто архив се пазела тази карта с данни от римско време. –
бел.Л.Цонев]. За по-удобна ориентация на зрителя са оградени в зелена рамка обектите:
Сердика, Филипопол, Нове, Тримамио, Дуросторум, Берое, Кабиле:
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Фиг. 14. Античната карта на Пойтингер, съдържаща означение на крепостта Тримамио
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Най-пълното описание и преценка на съвременните резултати от археологичните
проучвания на крепостта Тримамиум намираме у Torbatov (Torbatov 2012):
Най-ранните открити досега структури се отнасят най-общо към ІІ век. Интензивни
строителни работи са провеждани през ІІІ век. ... Една тегула [плоска керемида – бел. Л.Ц.], носеща
огледален печат AVXAN, се отнася към този период. ... Тухли и tegulae с такива печати в различни
варианти са регистрирани засега само в още три места – Ковачевско кале до Попово, Плиска и Мадара.
В Плиска и Мадара те са преизползвани в строежи от Първото българско царство и не е ясно откъде
произхождат. ...
Във втората половина на V век постройките не са били използвани. ...
През VІ век някои сгради са възстановени ...
Разширението на укрепеното пространство чрез добавянето на Тримамиум ІІ се отнася към VІ
век, когато са осъществени последните масивни преустройства.
Най-късните участъци от крепостната стена са от ХІ-ХІІ век.

М.Ванков дава по-кратко, но коректно за времето си описание на крепостта
(Ванков 1905):
Развалините при Дикили-таш са останки от крепостта Trimamio. Тази крепост е била
построена на една отделна височина до брега на Дунава, на западната част на долината [на р. Ореше –
бел.Л.Ц.]. Височината е заобиколена от двете страни с блато, от север – с Дунава, а на изток – с една
дълбока долина [на р. Ореше – бел.Л.Ц.]. Височината на бърдото е около 100 метра. Платото му има
широчина 500 метра и дължина 700 метра. Около платото имало крепостна ограда, зидана от камъни,
хоросан и трошени тухли. … Населението нарича това място „Калето”.

Шкорпил освен върху общата карта № 1 е начертал крепостта и отделно върху
картата №2 (Шкорпил 1905), (Torbatov 2012). Вляво имаме детайл от общата карта на
района №1, а вдясно - детайлната карта на крепостта №2. На подробната карта №2 поточно е отразено удължението на крепостния хълм на север към брега на р.Дунав.
Освен мястото на римската крепост, в карта № 2 от Шкорпил се вижда също къде е бил
турският лагер от Освободителната война и - което е особено важно за нас в случая как са били разположени в 1905 г. рибарското селище и каменоломната, а именно
север/североизточно от крепостта.

Фиг. 15. Сравнение между карти на крепостта Тримамиум.

Няколко подробности добавя и Ангелов (Ангелов – Интернет 2012):
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От Пристис към Нове /Свищов/ е водел път, който минавал през калето. Край пътя са били
открити и няколко римски гроба. Калето /останките от него/ се намира западно от махала Стълпище
под формата на триъгълник. Личали са доскоро издълбаните скални водохранилища и бойници.
Съществувал е и канал до самото подножие на реката.

Моите снимки от 2011 показват съвременните археологически разкопки в
крепостта. Тя не е обгрижена като туристически обект и обраства в паразитна
растителност:

Фиг. 16. Снимки от крепостта Тримамиум. Л.Цонев 2011г.

ІІІ-5. РИМСКАТА ЧЕШМА
Описваната от В.Маринов група излетници се спуща от калето на север към
Дунав. Там пътниците виждат грамадна и изобилна римска чешма, издялана в стръмния
скалист склон, от която за жалост днес няма и следа (Маринов 1933):
При слизане от крепостта в предната й част, по склона на една височина от 12 м. ни
посочиха „римската чешма”.
Тази чешма ни смая по своята оригиналност. Подобна чешма от римско време няма никъде
другаде в България. Съжалявам, че поради големия наклон на местността, не можах да направя
снимка на тази открита чешма, с грамаден четвъртит басейн и грамаден улей, всичкото издялано
на самото място, в самата скала. Личат двата отвора, от където се е изливала водата, идваща от
далече по сложна водопроводна мрежа.

В друга публикация Маринов е съвсем пестелив (Маринов 1932):
Пред крепостта има запазена грамадна римска чешма.

Краеведът А.Ангелов описва повода за разрушаването й и така дава представа за
времето, когато се е случило това тъжно събитие (Ангелов – Интернет 2012):
Няма я "римската чешма". При прокарването на пътя към ДЗС и рибното стопанство са
разрушени част от калето "Тримамиум" и самата чешма, за която Васил Маринов пише в списанието
Нива в 1933.

Важно е свидетелството на В.Маринов, че чешмата била вдълбана в скален
склон, който бил толкова стръмен, че не било възможно наблюдателят да се отдалечи
достатъчно, за да я фотографира. Това ме кара да смятам, че чешмата е била южно от
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днешния път, т.е. откъм стръмния северен склон на крепостта. На картата №2 от
Шкорпил съм отбелязал мястото, където предполагам, че се е намирала въпросната
чешма. Северното удължение на хълма с крепостта било прорязано в средата на ХХ век
за да се прекара въпросният път от долината на р. Ореше на запад към градините на
земеделското стопанство, при което чешмата била разрушена.

Фиг. 17. Сравнение между две карти на крепостта относно мястото на разрушената римска чешма.

ІІІ-6. УКРЕПЕНИЯТ БРЯГ НА ДУНАВ ЗА АКОСТИРАНЕ
Любопитно е, че една доста интересна особеност на терена в Стълпище се
отбелязва само от краеведа А.Ангелов (Ангелов – Интернет 2012):
"Тримамиум" е било най-близкото пристанище до крепоста "Червен" по времето на
император Гордиан. Тук са намерени римски монети, надписи, тухли с печати на тухларница
"Римордиус". Устието на "Каджик дере" е било удълбано и корабите достигали до подножието на
крепостта.

Снимките от брега на Дунав, които направихме при най-силно изразеното
маловодие през късната есен на 2011г., недвусмислено потвърждават сведението на
Ангелов - струпаните камъни си личат добре. При отдалечаване от устието на р.Ореше
брегът на Дунав става съвсем полегат и песъчлив:
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Фиг. 18. Краят на укрепената зона - преходът от укрепения към стандартния дунавски бряг
североизточно от устието на р.Ореше.

Фиг. 19. Укрепеният дунавски бряг югозападно от устието на р.Ореше.
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ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ДЯЛ „А” (ИСТОРИКО-ГЕОГРАФСКА РЕКОНСТРУКЦИЯ)
Да резюмираме цялото богатство от исторически обекти, свързани със
Стълпище, Русенско. Разположението им е показано на фиг.17, легендата към която
съдържа техния списък. Добре би било да се реконструира целият ансамбъл, като се
възмездят по някакъв начин щетите, нанесени му от природата и хората. Идеята нито е
екзотична, нито е нова. Според частно съобщение от археолога Върбин Върбанов от
русенския музей, наскоро е била изказано предложение по запазената снимка да се
пресъздаде разбитият релеф върху мраморна плоча, която да се закрепи на
оригиналното място. Информационни табели може да се сложат на мястото на
римските скално-изсечени саркофази, скалното светилище/черква, крепостта, чешмата
и укрепеният за акостиране по римско време дунавски бряг. Тази прекрасна идея не е
била осъществена.
Не е толкова голяма беда, че този исторически комплекс би бил реконструиран и
в такъв смисъл няма да е НАПЪЛНО автентичен. Все пак той не би бил измислен и
бутафорен – ще се базира на данни и снимки, макар и оскъдни, които са оцелели като
по чудо до днес. Сериозната беда ще бъде, ако позволим немарата да изличи спомена за
него. Добре би било да се превърне в обект за културен туризъм и така да държи будна
историческата памет на българите.

Фиг. 20. Историко-географска реконструкция на местността Дикили-таш (Стълпище), Русенско.
Номерацията на обектите е според легендата в текста
ЛЕГЕНДА към фиг. 20:
1- Издадената скала, върху която е бил издялан релефът с конника
2- Предполагаема позиция на пещерата с фронтон - тракийско светилище от римската епоха.
3- Римската гранична крепост Тримамиум.
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4- Римски път
5- Махалата Стълпище (Дикили-таш), която се числи към с. Мечка
6- Предполагаема позиция на голямата римска чешма.
7- Големият камък Дикили-таш
8- Малкият камък Дикили-таш
9- Укрепеният бряг при устието на р.Ореше – следа от римското пристанище.
10- Следи от къщите на староверците-липованци в махалата Стълпище
11- Пътят към ДЗС и рибарниците на Стълпище, при чието прокарване била разрушена римската чешма
и дори част от калето Тримамиум.
А, Б, В, Г – последните 4 десни (източни) притока на р.Ореше преди вливането й в Дунав.

Комплексът Стълпище, Русенско, съдържа рядко срещана комбинация от
своеобразни и разнородни обекти, някои от които са твърде важни за най-слабо
проучения период в българската история – няколкото века между късната трако-римска
античност и ранното българско средновековие. Този въпрос се разисква в Дял Б на
настоящата студия.
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ДЯЛ „Б” – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА СКАЛНИЯ РЕЛЕФ И СКАЛНАТА ЧЕРКВА
Във втория дял на настоящата студия вниманието е насочено не към описанието,
а към възможната интерпретация на някои обекти от историческото място Дикили-таш
/ Стълпище, Русенско. Ще се спра върху два обекта, които смятам за най-важни и
взаимно свързани – скалния релеф на конник и пещерното светилище с фронтон понеже те маркират много изразително културното взаимодействие между Балканите и
Мала Азия (Тракия и Фригия) в римската епоха.
І. СКАЛНИ РЕЛЕФИ НА КОННИК В ДНЕШНА БЪЛГАРИЯ
І-1. ДИКИЛИТАШКИЯТ РЕЛЕФ
Релефът край Дикили-таш бе показан и описан подробно в първия дял на
студията. Това е типично тракийско изображение на бог/цар в сцена от ловен характер,
придружен от ловно куче. Пред него се издига дърво, около което е увита змия. Общият
размер на сцената е около 1х1 м (горният край е отчупен).
Освен описания релеф в днешните български земи съществуват или са
съществували поне още два скални релефа с конник: до село Мадара, Шуменско, и край
с.Кралево, Търговищко.
І-2. МАДАРСКИЯТ РЕЛЕФ
Мадарският релеф е най-широко познат на българската публика и многократно
публикуван. Официалната днешна историографска позиция за Мадарския конник
гласи, че той е единствен по рода си в Европа. Добре е хората, които се интересуват от
тази тема, да узнаят, че той не е единствен дори на територията на съвременна
България, а още по-малко в Европа и извън нея.
Напоследък този релеф бе подложен на много подробен анализ в (Цонев 2012).
Тук сцената е по-сложна. Конникът има вид на царствен ловец, т.е. конят не препуска, а
се движи бавно с достойнство, придружен от от ловно куче. В краката му лъв с
вдигната глава охранява обърната делва, вероятен символ на местното пещерно
светилище с извор. Релефът има приближени размери 2 х 3 м, т.е. фигурите са в
естествени размери
Авторът най-напред прави преглед на официалните становища за Мадарския
конник, които го определят като български паметник от ранното Средновековие VІІІ
век сл. Хр. Те са оформени в първата половина на ХХ век (1900 – 1950) и оттогава не са
били преразглеждани. Тази атрибуция напоследък е предмет на оживени дискусии.
Книгата добавя към вече остарелия фактически материал огромен брой нови
находки от втората половина на ХХ и началото на ХХІ век (1950-2012). Това дава
възможност на автора да направи обзор на всичките досега известни паметници с
изображения на конник по българските земи – било като оброчни плочки, било като
скални релефи и други варианти - като се започне от тракийската епоха V в.пр.Хр. – VІ
в.сл.Хр. и се завърши с българската епоха VІІ-ХІХ в.сл.Хр.
Като се опира върху цялата съвкупност от художествени факти, монографията
обосновава тезата, че Мадарският конник е по-скоро част от трако-римската, а не от
раннобългарската култура по нашите земи, т.е. произлиза от времето преди ІV в.сл.Хр.
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Фиг. 21. Снимка на релефа от експедицията на В.Бешевлиев, 1954г. (Мавродинов, 1959)

І-3. КРАЛЕВСКИЯТ РЕЛЕФ
Много по-малко известно е сведението на К.Иречек за скален релеф с конник в
околността на с.Кралево, Търговищко (Иречек, 1899 & 1974):
Карлъкьой, което видях по пътя от далече, било, казват, старо село, според обясненията на
Ескиджумайци първоначално Кралево село. При него в планините се намирал на много непристъпно
място издялан в скалата конник с надпис, както при Мадара; туй известие ме много интересуваше, но
понеже бързах, не можах да издиря нищо по-подробно по туй нещо.

Паметникът е отразен в археологичния каталог за Търговищки окръг
(Дремсизова-Нелчинова, Иванов 1983), стр.6:
К.Иречек по време на пътуването си от гр. Преслав за София отбелязва [К.Иречек „Пътувания
из България”, С 1974], че селяните от с.Кралево му споменали за релеф на конник с надпис, издялан в
скалите на планинските възвишения над селото. За съжаление въпреки издирванията досега този
паметник не е открит.”

Няма запазен образ – нито рисунка, нито снимка - от този паметник. Днес край
селото има каменна кариера, което свежда до нула вероятността той да е оцелял.
ІІ. СКАЛНИ РЕЛЕФИ НА КОННИК ИЗВЪН ДНЕШНА БЪЛГАРИЯ
Трите скални релефа с конник, регистрирани по територията на днешна
България, не са единствените подобни паметници в древна Тракия. За да разберем подобре паметниците на българска територия, трябва да потърсим аналогии в околните
райони. Оказва се, че скални релефи на конник – както, впрочем, внушителни скалноизсечени сакрални обекти - се срещат и другаде на Балканите, а също така в една пообширна контактна област между Балканите и Мала Азия, която поради редица
културни сходства имаме основания да наричаме Трако-Фригия.
Читателят не бива да остава с едностранчиво впечатление от настоящата статия.
Споменатата контактна зона се проявява не само в скалните релефи на конници и в
скално-изсечени светилища, но и в многобройни други сфери на културата, но пълният
им обзор далеч надхвърля както предмета, така и замисъла на настоящата статия.
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Затова отпращаме заинтересувания читател към други заглавия и цитираната там
литература (Василева, 2005), (Фол, 2007), (Фол 2008), (Fol et al, 2000).
Г.Кацаров изброява следните места извън днешната територия на България,
където е имало скални релефи на конник (Кацаров 1933):
Горният релеф [в местността Дикили-таш, Русенско] ни учи, че и в Тракия не са липсвали
скални изображения на божества, каквито намираме и на други места.
Тук трябва да спомена преди всичко релефите в скалите при Филипи, открити навремето от
L.Heuzey…
По-нататък трябва да спомена скалните релефи в Писидия (Мала Азия), за които съобщава
Sarre. Южно от селото Зекерия-Кьой (югозападно от Юскелес) върху една отвесна скала са изваяни
седем релефа на различна далечина един от друг и на различна височина от земята. Те са високи около
два метра… Релефите представят конник, яздещ вдясно. Както надписите, тъй и релефите са твърде
разрушени. В един от надписите, обаче, ясно се чете, посвещение на бога Арес.
За други скални релефи в Лидия при Амамли (североизточно от Кула) и при манастира Курно
съобщава Le Bas.
Трябва да спомена и скалните релефи при Коджа-таш до град Джук-Оварлак (между Хорзум и
Тефени, на границата между Писидия и Фригия). Там се наброяват около 60 релефа, нахвърляни върху
скалите без ред, някои са били снабдени с надписи. В тях се повтаря един и същ сюжет:конник в дясно,
който с вдигнатата си десница държи копие. Релефите са поставени в едикула, отгоре с прост
фронтон или пък с дъга. Collignon, който съобщава за тия релефи, дава образи на два от тях; единият
е висок 0.22 м, широк 0.20 м, а другият е висок 0.37 м и широк 0.39 м.
Скалните релефи, за които говорих по-горе, по формата си са сходни с оброчните плочи от
гръцко-римско време с релефи на разни божества, които са запазени в голямо количество, само че
вместо на отделни плочи, те са издълбани в самата скална повърхност.

Фиг. 22. Географски названия на области в Мала Азия в античността.

Да разгледаме по-обстойно релефите, споменати от Кацаров.
ІІ-1. РЕЛЕФИ ПРИ ФИЛИПИ, БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ
Според (Heuzey 1876) и (Picard 1922) своеобразието на това светилище от
римската епоха І в.сл.Хр. се състои не просто в присъствието на над 136 скални
релефа на божества, а в съчетанието на различни религии. Stojanov (Stojanov 1998)
отбелязва, че 40 от релефите във Филипи включват образ на неидентифицирана права
жена анфас; 90 релефа са посветени на Артемида; 7 релефа съдържат образа на
конник – тракийския бог-херос. Представен е както в сцени от ловен тип (придружен
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от куче или кучета), така и в символно съчетание с други персонажи. Виждат се
типичните размери на релефите край Филипи: 0.5х0.5м., т.е. те са сравнително малки,
сравними с релефа край Русе. В заключение ще отбележа с тъга, че за разлика от
Дикилиташкия и Кралевския релефи у нас, светилищният скален комплекс във Филипи,
Гърция, е запазен до днес и добре експониран.

Фиг. 23. Четири релефа на конник от светилището във Филипи, Беломорска Тракия.

Измежду релефите на конник във Филипи Picard (Picard 1922) публикува поне
един, който е увенчан с фронтон. Изглежда през римската епоха това се е възприемало
като знак за особена почит, доколкото фронтонът е знак за фасадата на цял езически
храм. Гравиран фронтон, който има ролята не само на формална украса, но и на защита,
почит и увековечаване, масово се среща върху надгробни плочи от римската епоха на
Балканите. За този аспект от употребата на фронтона като знак ще стане дума и понататък в статията.

Фиг. 24. Скален релеф на тракийския бог-конник край Филипи, увенчан с фронтон (Picard 1922).
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ІІ-2. РЕЛЕФИ ПРИ С.ЗЕКЕРИЯ-КЬОЙ, МАЛА АЗИЯ (ПИСИДИЯ)
В обзорната си статия (Крънджалов, 1953) Д.Крънджалов цитира публикация на
френския изследовател Sarré, според когото до село Зекерия-Кьой в Мала Азия имало
7 скални релефа, между тях 3 на конник (Sarré, 1896):
„Фр.Сарре съобщава за редица релефи, които изобразяват конник, до село Зекерия в Мала
Азия. Мястото прилича на Мадарското – висока скала със 7 релефа. ... Сред 7-те скални релефи има 3
релефа на конник с надписи, от които се вижда, че релефите са посветени на бог Арес. Те са врязани в
скалата на различна височина и без определен ред. По-нататък Сарре отбелязва, че другите релефи са
посветени на Аполон, Митра и Хелиос.
Релефите, посветени на Арес, са оградени в рамка и имат цокли. Височината им е около два
метра. Единият от релефите е доста голям 1.76м х 1.82м, т.е. сравним с Мадарския. По своя
характер това са гръцки релефи, в гръцки стил; същият стил, в който са изпълнени всичките
останали тракийски конници на Балканите.”

Според изтъкнатия познавач на тракийската древност у нас Ал.Фол разликата
между тракийския конник и бога на войната Арес не е принципна (Фол, 2012), т.е.
балканските и малоазийските релефи са проява на обща култура, традиция и религия:
„Съгласно прочутото свидетелство на Херодот траките почитали три божества, които той
нарича Артемида, Дионис и Арес, но поставя до тях и Хермес. … Херодот е превел-означил
тракийската Велика богиня-майка с едно от най-популярните имена на старогръцки, каквато е
Артемида, ловджийката, владичицата на дивата природа. Нейния Син – с естествения му теоним
Дионис, а сина им от свещения брак – с Арес, който е пълноценният образ на „роден в Тракия” бог на
„войната заради самата война”, т.е. тракийски цар. Тази идея за равнозначността на Арес с
тракийски цар-воин възхожда още към Омировата „Илиада”, където богът на войната приема образа
на тракийския вожд Акамант, за да се сражава с елините.”

В съвременните карти и съвременната топонимия на Турция откриваме няколко
селища с името Зекерия, които са извън района на експедицията, описан в (Sarré, 1896).
Затова се наложи да идентифицираме мястото на тези релефи по детайлното описание
на експедицията, дадено от откривателя:
„На източния бряг на езерото Бейшехир [днешно име: Beyşehir Gölü- бел. Л.Цонев] около 2 км
от езерото и 18 км северно от град Бейшехир лежи изграденият от трахитови блокове паметник в
древно малоазийски стил, наречен Ефлатун бунар, т.е. Кладенец върху платото. … Южно от езерото
Бейшехир на няколко километра от брега лежи голямото село Юшкелес. … Югозападно от Юшкелес
стигаме до разположеното високо в планините малко село Зекерия-кьой. В южната покрайнина на
селото намерихме върху отвесна скална стена седем релефа. …представят яздещи надясно въоръжени
конник. … тук става въпрос не за погребални образи, а за посвещения на бог Арес. … Култът към богездач е широко разпространен в Мала Азия и от древността е преминал в средновековието в образа
на св. Георги. … Култът към този бог Θεόζ Σώζων (Бог Спасител) се зародил в Писидия и оттам се
разпространил към Фригия, Кария, Памфилия и Ликия; най-често е изобразяван като бог-ездач,
който в дясната ръка държи боздуган, а в лявата юздите… Многобройни релефи от този тип има
още на скалата Коджа-таш при селото Джук-Оварлак и при скалите край Тефени.”

Когато обсъжда появата на бога-конник и разпространението му, Саре едва ли е
подозирал (в 1896г.) съществуването на поне 3 подобни скални релефа на конник и още
около 5000 разнообразни по композиция и атрибути релефи на същия конник върху
посветителски каменни плочи върху територията на съвременна България, т.е. на
Древна Тракия (Фол, 2012).
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Фиг. 25. Скални релефи на конник край с.Зекерия-Кьой в Мала Азия. Релефите не са от ловен тип, но са
с естествена големина като Мадарския. Рисунки от Sarré, репродуцирани в (Крънджалов, 1953).

Тук конникът е в царствен образ, като е увенчан не с фронтон, а със свод, който
вероятно има същата сакрална символика. Липсват придружители – кучета, дивеч,
други божества. Богът е Арес. Някои от релефите в Зекерия-Кьой с естествените си
размери напомнят Мадарския.
ІІ-3. РЕЛЕФИ ПРИ С.КОДЖА-ТАШ, МАЛА АЗИЯ (ПИСИДИЯ / ФРИГИЯ)
Крънджалов (Крънджалов, 1953) и Баласчев (Баласчев, 1932) споменават за още
60 скални релефа с конник в Мала Азия между областите Писидия и Фригия, при
с.Коджа-таш, открити от френските учени Колиньон и Дюшен в 1877г.:
„Фр.Сарре споменава за още 60 релефа на тракийския конник, които се намират в областта
между старата Писидия и Фригия. ... В 1877 г. L.Duchesne, M.Collignon публикуват своя “Rapport sur
un voyage archeologique en Asie Mineure” [пълни библиографски данни на тази статия вж. (Collignon,
Duchesne, 1877) – бел. Л.Цонев] и при описанието на своето пътуване в Писидия забелязали на скалите
до Коджа-Таш (Kodja-Tach), близо до селото Джук-Оварлак (Djouk-Ovarlak), по пътя между Хорзун
(Chorzun) и Тефений (Tefenij) съществуването на почти 60 релефа на конника с кон, вървящ надясно
и държащ копие в дясната ръка. Релефите са врязани в малки едикули с фронтони и си приличат
помежду си. ... Авторите предполагат, че тук става дума за обща черта в религиите на Тракия и
Фригия и тези релефи представят вероятно някакъв бог във вид на конник.
В 1880 г. M. Collignon съобщава още подробности. Тези почти 60 скални релефа са разположени
върху скалата без какъвто и да е ред според това къде е най-удобно да се работи. Камъкът е мек и
затова надписите са оцелели много слабо и непълно.”

В оригиналната си публикация (Collignon, Duchesne, 1877) двамата френски
учени Колиньон и Дюшен описват откритите от тях около 60 скални релефи на
тракийския конник по скалата Коджа-таш. При това споменават редица селища,
които могат да послужат за идентификация на този район и местоположението на
скалата. От тях в съвременните карти и съвременната топонимия на Турция със
сигурност откриваме само град Tefenni. Той наистина се намира в граничния район
между елинистическите области Фригия и Писидия.
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Фиг. 26. Релефите при Коджа-таш, открити от Колиньон и Дюшен, репродуцирани в (Крънджалов,
1953).

Обърнете внимание, че релефите са твърде многобройни, представят въоръжен
конник в царствена, а не ловна сцена. Отсъстват придружаващи образи на богове и
животни. Рамкирането става все по-богато, ако проследим релефите от Русе до
Анталия. Конникът е увенчан с фронтон или комбинация от свод и фронтон, които се
опират на две колони. На мястото на колоните понякога има допълнителни релефи.
Този факт показва, че символният фронтон не се е превърнал в изобразителен канон, а
свободно се варира от различните творци.
В обобщение можем да твърдим, че ваянето на скални релефи на конник е обща
трако-фригийска традиция, т.е. проява на културни взаимодействия и контакти в
споменатата зона. За релефите при гр. Филипи и в Мала Азия е установено, че са от
римската епоха. С висока вероятност можем да предположим подобна датировка на
релефите в днешна България – Дикилиташкия, Мадарския и Кралевския.
ІІІ. СКАЛНИ ХРАМОВЕ, УВЕНЧАНИ С ФРОНТОН, В ТРАКО-ФРИГИЯ
Да се спрем сега върху разпространението на друг тип сакрални елементи, един
от които е съществувал в историческото място Дикили-таш / Стълпище, Русенско.
ІІІ-1. СКАЛЕН ХРАМ С ФРОНТОН ПРИ ДИКИЛИ-ТАШ, РУСЕНСКО
Обектът в Стълпище бе представен подробно в първия дял от настоящата статия.
Там е поместена и снимката му според (Маринов 1932). Този храм има следните
основни белези:
1/ Скалната камера представлява пещера-светилище;
2/ Изсечена е в голям изолирано стоящ скален блок;
3/ Таванът на светилището е оформен като цилиндричен свод;
4/ Входът е украсен с фронтон, гравиран в скалната стена над входа на пещерата;
5/В тимпана на фронтона са издълбани няколко трапецовидни ниши, а по-късно
кръстове. Създаден е вероятно в римската епоха, но е преизползван в късната
античност или ранното средновековие като скална черква.
Пещерното светилище в комбинация с гравиран фронтон от Русенско няма
аналози – нито на Балканския полуостров, нито в рамките на Римската империя (с
изключение на Мала Азия). За сметка на това то има почти 100%-ови аналози именно в
западната половина на Мала Азия.
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В България се срещат доста скално изсечени камери, главно в североизточна и
югоизточната област – както от езическо време, така и създадени или преизползвани
през християнската епоха. Те имат разнообразна форма, а входовете им са заоблени или
правоъгълни. Някои са праисторически, доста примитивно издълбани в скалата, други
са технически по-съвършени раннохристиянски, а е възможно някои по-стари езически
пещерни светилища да са преизползвани от ранното християнство като отшелнически
килии и дори скални манастири:
Изкуствените пещери, определени различно в литературата като скални църкви и манастири,
калугерски килии, жилищни пещери, пещерни градове и т.н., са изключително широко разпространени
по цялата територия на североизточна България... Аладжа манастир северно от Варна, нос Калиакра,
Яйлата при с. Камен бряг... в целия район на Провадийското плато около селата Кюлевча, Мадара,
Калугерица... в района на Шумен около Дивдядово, Троица, Цар Крум и Осмар ... в целия район на
Поломието, от Иваново, Русенско, до Дряновец, Разградско. ... Формите и размерите [на изкуствените
пещери] са твърде различни, но във всички случаи позволяват да бъдат обитавани. (Делев 1985)

Що се отнася до датирането, то е доста трудно поради оскъдните запазени
артефакти, но все пак клони към римската епоха:
[В района на село Камен бряг] През изминалата година започна проучването и на некропола от
каменни гробници, намиращ се на горното плато. ... 4 групи: 1. Двукамерни гробници с предверие и
същинска гробна камера, изцяло изсечени в скалата; 2. Гробници, покрити с каменни плочи; 3.
Каменни гробници във формата на корито; 4. Пещерни гробници. ... Най-значителни са останките от
старожелязната епоха ХІІ-VІІ в.пр.Хр., когато са построени и мегалитните паметници – скални
гробници и ниши... През същата епоха са дообработени от местното тракийско население и
пещерите, които през римската епоха са използвани за погребване... Явна е връзката между
мегалитните паметници от Яйлата с тези от Източните Родопи и от североизточна България. ...
Указания за преизползването им през късноантичната [ІV-VІв.] и ранносредновековната епохи за
погребения беше откриването на керамичен материал от късноантичната епоха. (Салкин 1985)

И още
Намереният гробен инвентар в няколкото неограбвани гробници и масовият керамичен
материал се поместват в хронологическите граници на ІІІ-V в. (Салкин, Топтанов 1988)

ІІІ-2. ФРОНТОНЪТ В ДРЕВНАТА АРХИТЕКТУРА НА ГЪРЦИЯ И ФРИГИЯ
Както стана ясно от гореизложеното, основният, най-важният отличителен белег
на пещерното светилище в Стълпище не е самата издълбана в скалата камера с
цилиндричен свод, а гравираният над входа фронтон с 4 трапецовидни ниши. Тъй като
фронтонът, гравиран над скално светилище в Стълпище, е уникален не само за
България, но и за целия Балкански полуостров, то сериозната оценка на това явление
изисква да направим кратък обзор кога се появява и как се употребява фронтонът в
сакралната и светската архитектура в Европа, Мала Азия и източното
Средиземноморие.
Предвестник на фронтона се появява в Микена - т.н. Лъвска врата (Дмитриева,
1985). Дълго време, обаче, този архитектурен елемент не намира разпространение.
Същинският фронтон се появява най-напред в древногръцката сакрална и светска
архитектура към VІІ-VІ в.пр.Хр. като достига разцвета си в V-ІV в.пр.Хр. От древна
Гърция фронтонът поема триумфалния си път по Европа и Западна Азия. Той е
конструктивно обусловен от двускатния покрив на древногръцките храмове и
представителни светски сгради. Естетически е оформен чрез изпъкнали корнизи,
очертаващи равнобедрен триъгълник с почти стандартизирани пропорции.
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Пространството между корнизите – т.н. тимпан – може да е празно, декорирано със
символни мотиви или изпълнено от релефни митологични композиции. Прилага се в
елинистичните държавици в Мала Азия и източното Средиземноморие (днешна Сирия
и Йордания) в периода на елинизма ІV-І в.пр.Хр., а също така в рамките на цялата
римска империя І-ІV в.сл.Хр.

Фиг. 27. Архаичен и класически фронтон в Гърция

В Гърция фронтонът винаги се опира върху специално регламентирана и
оразмерена основа – антаблеман, която от своя страна лежи върху колонада (Бартенев,
Батажкова, 1983).
Идеята за фронтона мигрира през Мала Азия на изток чак до ахеменидска
Персия. Там като класически образец можем да посочим гробницата на цар Кир ІІ в
Пасагард от VІ в.пр.Хр. (Афанасьева и др., 1977). В културите извън Гърция
фронтонът не лежи задължително върху каноничния антаблеман и дори не винаги
увенчава колонада. Наблюдават се най-различни конструктивни решения. Например в
гробницата на Кир ІІ фронтонът увенчава просто една сляпа стена без никаква украса, в
частност без никаква колонада. Фасадата на този паметник силно напомня
многобройните фригийски скални фасади, за които ще стане дума по-долу.

Фиг. 28. Гробницата на цар Кир ІІ в Персия, Пасагард, 530 г.пр.Хр.
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През римската епоха и по-конкретно в периода І в.пр.Хр. – V в.сл.Хр.
фронтонът широко се използва като действителен архитектурен елемент в сгради, като
се следва гръцкия конструктивен модел, евентуално с леко променени пропорции. Под
антаблемана между колоните се появяват понякога сводове, които превръщат гръцка
колонада в аркада; аркадите присъстват масово и в многобройните акведукти. Във
византийската архитектура (след V-VІ в.сл.Хр.) фронтонът постепенно изчезва от
външността на сградите. Изчезва и в Западна Европа, където се развиват романският и
готическият стил. (Афанасьева и др., 1977)
След едно твърде дълго отсъствие през християнското средновековие фронтонът
възкръсва по времето на европейския ренесанс (един от най-ранните примери дава
Алберти в ХV век), опирайки се върху класическата гръко-римска архитектурна
палитра. Използва се и в епохата на барока, но особено масово в епохата на класицизма
ХVІІІ-ХІХ в.. Но фронтонът възкръсва единствено като художествен елемент от
действителна постройка, никога като символична декорация, гравиран върху скала над
скално-изсечен храм. (Гомбрих, 1992)

Фиг. 29. Ренесансовата черква „Сант Андреа” в Мантуа, Алберти, около 1460г. (Гомбрих, 1992)

ІІІ-3. ГРАВИРАНИЯТ ФРОНТОН В ДРЕВНА ФРИГИЯ
Още в дълбока древност, обаче, успоредно с класическия фронтон в Древна
Гърция, по територията на Фригия към ІХ-VІІІ в.пр.Хр. се появява една доста
своеобразна разновидност на фронтона, която не е конструктивна, а имитативна,
символична. Това е символичният фронтон. Най-прочутото му въплъщение е
скалната порта на Мидас. Там фронтонът е гравиран в скала над една символична
фасада на гробница (или храм), чиято врата е само маркирана, а не е действителна. В
следващите няколко века във Фригия се появяват многобройни подражания на тази
фасада (Sivas, Sivas, 2007):
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Фиг. 30. Скални фасади във Фригия

Забележително е, че такива скално-гравирани фронтони самостоятелно или като
елемент от храмови фасади се наблюдават само в района, който се простира в
направление север-юг от Мала Азия (Фригия, Ликия и т.н.) до Йордания, но такава
традиция съвсем отсъства на запад (Гърция и Рим), на изток (Персия) и на север
(Тракия, Скития) от споменатата област. В този смисъл пещерният храм от Стълпище е
уникат за Балканския полуостров. Гравираните фронтони проникват постепенно в
множество разнообразни ситуации.
Да се спрем по-подробно върху еволюционните перипетии на символичния
фронтон при скално-изсечени храмови фасади във Фригия (БСЭ 1978):
Фригийците допринесли значително за падането на Хетското царство в ХІІ в.пр.Хр., поголямата част от чиято територия попаднала под владение на Фригия. В Х-VІІІ в.пр.Хр. Фригия е
силна държава със столица гр. Гордион. През ІХ в. господства над Егейско море. Губи някои
територии от Витините и кимерийците. В VІ в.пр.Хр. Фригия попада под властта на Лидия. В 546
г.пр.Хр. е завладяна от персийския цар Кир ІІ. [Оттогава говорим за Одриско царство в Тракия, което
се контролира от Персийската империя, макар и не задълго – бел. Л.Ц.]
В ІV в.пр.Хр. е завоювана от Александър Македонски. В ІІІ в.пр.Хр. територията на Фригия е
поделена между държавите Галатия и Пергам. [Тогава Тракия остава под контрола на Лизимах – бел.
Л.Ц.]
През ІІ-І в.пр.Хр. територията на Фригия е включена в Римската империя. След
разцепването й на две части, фригийската територия остава в Източната част, Византия. [Тракия е
завладяна от римляните едва през ІІ в.сл.Хр. - бел. Л.Ц.]

Според общата оценка на М.Василева (Vassileva, 2012):
В Анатолия римските скални релефи и скално-изсечени гробници са много по-добре изучени,
отколкото в Тракия. ... Тракийските скално-изсечени гробници обикновено нямат външна украса или
декорирани фасади. ... Фригийските гробници също рядко имат декорирани фасади, но малобройните
такива обекти са доста впечатляващи. ... Изглежда декорираните гробници са по-късно създадени,
отколкото обикновените. ... Много повече паралели с тракийските скално-изсечени гробници може да
се открият в по-малките, не толкова забележителни фригийски паметници, които, за съжаление, са
практически неизучени.
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Фиг. 31. Скални камери с фронтон в Ayazini, Турция (историческа област Фригия).
Общ вид на скалния масив и близък вид за 2 гробници. В тимпана са издялани кръгли щитове или соларни
кръгове. (Sivas, Sivas, 2007), (Vassileva, 2012), (Kortanoğlu, 2007).

Приликата с пещерното светилище при Дикили-таш/Стълпище, Русенско, с тези
фригийски обекти е поразителна. Приликата се изразява в:
(а) присъствието на гравиран над входа фронтон;
(б) сводестия таван на светилището;
(в) размерите на пещерата.
Отликата е главно в украсата, гравирана в тимпана на фронтона: в Русенско там
има издълбани няколко трапецовидни ниши, а във Фригия най-често има соларни
символи.
Следващите снимки проследяват пещерни храмове с фронтони във Фригия с
нарастваща сложност на техническото изпълнение и на орнаментиката, които
демонстрират изключителното разнообразие в рамките на един нестрого регламентиран
модел (Sivas, Sivas, 2007):
а) Твърде опростени или примитивни, които силно напомнят пещерния храм при
Стълпище, Русенско:

Фиг. 32. Доста примитивно скално светилище с фронтон в Мала Азия
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б) По-сложно оформени фасади с правоъгълни отвори, като фронтоните са
богато украсени, често с кръгли щитове, вероятно отзвук от соларни символи. Понякога
в един скален масив съседстват по няколко храма с различна сложност и степен на
завършеност:

Фиг. 33. Ранни скални храмове с фронтони в Мала Азия

в) Срещат се и пълноценно издялани в скалата цели фасади, наподобяващи
класическите гръцки и римски храмове:
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Фиг. 34. По-късни скални храмове с по- сложни фронтони в Мала Азия

Що се отнася до датировката на скалните фасади и пещерните храмове във
Фригия, по общоприетото днес мнение те са доста стари VІІІ-VІ в.пр.Хр. Според
Хаспелс (Haspels, 1971):
Група І от скално-изсечените камерни гробници по фригийското плато... се отнасят към
разцвета на фригийската цивилизация, т.е. последната третина на VІІ в.пр.Хр. ... По-малките
паметници (с фасади) могат предпазливо да се датират към V в.пр.Хр. ... Многобройните декорирани
фасади и камерни скални гробници от група ІІ датират от фригийското възраждане под доминацията
на Лидия в първата половина на VІ в.пр.Хр.

В.Фол дава следната разгърната характеристика (Фол, 2007):
Ареалът на тракийските скално-изсечени и мегалитни паметници през 3-1 хил.пр.Хр. се вписва
в западния дял на старата трако-фригийска етно-културна контактна зона (днес България, Турция и
Гърция) ... Югоизточна Европа - Северозападна Мала Азия.
C.H.E.Haspels определя две групи скални гробници във Фригия – ранни и късни. Първата група,
ранните, имитират дървени къщи, тъй като са жилища за мъртвите. Тракийските скално-изсечени
гробници не имитират къща. ... Фасадите рядко имат украса отвън. ... Датировката на ранните
гробници, отделени от C.H.E.Haspels в група І, е по времето на разцвета на фригийската цивилизация –
последната третина на 8 в.пр.Хр., периода на фригийския град в Гордион ... Втората група гробници ...
се датират към времето на възраждането на фригийската култура през втората четвърт на 6
в.пр.Хр., когато е и вторият разцвет на Гордион. ... Фасадните паметници във Фригия представят
сграда, а нишата – врата, представяна дори отворена, даваща възможност на вярващите да видят
богинята и спътниците й.

Подобни скални светилища се срещат и по-на юг, в Ликия (снимки от Интернет),
но те имат значително по-развити фасади, които не се изчерпват с дялани фронтони, а
увенчават фасадата на действителен или имитативен гръко-римски храм с фронтон и
колонада. Произхождат най-общо от втората половина на І хил. пр.Хр.:
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Фиг. 35. Късни скални храмове с много сложни фасади край гр. Дорум (античният гр.Мира), Ликия

Тенденцията за изсичане на скални храмове с гръко-римски фасади достига своя
безспорен връх още по на юг - в светилищния комплекс Петра в Йордания през ІІ-ІІІ
в.сл.Хр.:

Фиг. 36. Прочутите скални храмове в Петра, Йордания

ІІІ-4. ФРОНТОНЪТ В ДРЕВНА ТРАКИЯ
Да проследим сега по-конкретно съдбата на фронтона в тракийските земи. Тук
ситуацията е по-особена. Храмът с фасадна колонада изобщо не намира почва вТракия.
Единственият тракийски храм с колонада е в могилата Хоризонт край Старосел, но там
фронтон отсъства. За сметка на това фронтоните се употребяват като самостоятелен
елемент по изключително разнообразни начини, отлични от гръко-римската
сградостроителна традиция. Украсата в тимпана е по-близка до малоазиатската
традиция.
Още в елинистичния период (ІV-І в.пр.Хр.) се проявява голямата
изобретателност на тракийските майстори и широкият спектър на употребата:
(1) Фронтон в архитектурата – в храмови комплекси или гробници
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Фиг. 37. Фронтони в тракийски храмове от времето на елинизма

(2) Фронтон извън архитектурата - знак за представителност върху официални
документи или знак за особена почит върху надгробни плочи:

Фиг. 38. Фронтони върху договори и надгробия в Тракия по времето на елинизма

Също толкова разнообразни примери можем да открием в Тракия от римския
период (ІІ-ІV в.сл.Хр.):
(1) Фронтон в сакралната архитектура. Напр. в една двускатна гробница от
римската епоха в Странджа (местност Пропада, Малкотърновско) (Иванов, 2005).
Тимпанът е празен:

Фиг. 39. Фронтон в гробница край М.Търново от римско време.
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В Малкотърновско има също така два тракийски храма от римската епоха ІІ-ІІІ
в.сл.Хр. с необичайна, но сходна конструкция: цилиндричен храм с шатрово покритие,
към който се подхожда не пряко, а през покрит коридор – дромос. Там фронтонът
увенчава не входа в сградата на храма, а фасадата – входа към дромоса, т.е фронтонът
маркира символично началото на пътя към храма. Подробно обсъждане на двата храма
може да се намери в (Цонев, 2011), (Русева, 2000). В тимпана – шит, кръстосан с копие;
в Мишкова нива този елемент е фланкиран от две вдигнати открити длани.

Фиг. 40. Фронтони в тракийски храмове от римската епоха.

(2) Фронтон в светското сградостроителство:

Фиг. 41. Фронтони в светското строителство в Тракия в римската епоха.
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(3) Символичен фронтон се гравира върху посветителските плочи с релефи на
тракийския конник, върху саркофази и надгробни плочи през цялата римската епоха
(езическа и раннохристиянска):

Фиг. 42. Фронтон в посветителски плочи на тракийския конник

Фиг. 43. Фронтони върху саркофази и надгробни плочи в Тракия.

(4) Фронтон увенчава и важни държавни документи върху каменни плочи

Фиг. 44. Фронтон върху официален римски декрет на гръцки език за създаването на тържището Пизос,
близо до днешното с. Димитриево, Чирпанско, 202г. сл.Хр. (История..., 1979). В тимпана – кръгъл щит.
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На фона на цялото посочено разнообразие, пещерното светилище, увенчано с
гравиран фронтон в Стълпище, Русенско, си остава уникален случай не само за
българските земи, но и за целия Балкански полуостров.
Пещери с фронтони не се срещат нито в Тракия, нито в Гърция, но ги откриваме
във впечатляващо изобилие в Мала Азия. По тази причина пещерата с фронтон в
Стълпище може да се обясни само с проникване на идеи откъм Фригия в Тракия.
Взаимодействието между двете културни огнища винаги е било оживено, но се засилва
особено, когато и двете попадат в обхвата на Римската империя.
Същевременно фронтонът в Стълпище е уникален сам по себе си както за
Тракия, така и за Мала Азия. Той съдържа 4 трапецовидни ниши. Нишите са сакрални
знаци-обекти, които са специфични само за Източните Родопи, т.е. за централната
област на Древна Тракия. Подобни ниши в нищожно количество са пръснати в днешна
Република Македония, в Гърция и в Мала Азия. С други думи, тези ниши очевидно са
свързани със специфично тракийските религиозни представи (Фол, Фол, 2005).
Можем да датираме светилището в Стълпище в римската епоха в Тракия, ако
допуснем, че е синхронно със заобикалящите го обекти - римската гранична крепост
Тримамиум, римските скално-изсечени гробници с похлупак (подобни на гробниците в
Яйлата край с.Камен бряг), а също и със скалния релеф на тракийския конник, каквито
релефи се появяват в Трако-Фригия най-вече в късния римски период ІІ-ІV в.сл.Хр.
ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ДЯЛ „Б” (ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА СКАЛНИЯ РЕЛЕФ И СКАЛНАТА
ЧЕРКВА)
Резултатите от направения обзор стават особено изразителни и впечатляващи,
ако се комбинират върху една и съща карта. За целта върху областта Трако-Фригия съм
нанесъл данните за находищата на двата типа обекти, които намираме в Стълпище,
Русенско: (1) скални пещерни светилища, над чийто вход е гравиран фронтон, и (2)
светилищата, където са открити скални релефи с конник. Явна става връзката между
появата на двата типа обекти – както в идейното им съдържание, така и във времето на
тяхното масовизиране – в римската епоха, І-ІV в.сл.Хр. Именно тогава, в късната
римска езическа епоха, склонността на балканското и малоазийското население да вае
релефи в скалите и да дълбае скални светилища с фронтони стига своеобразен пик.
Комбинацията от скален релеф на конник и пещерата с фронтон, която е
регистрирана в местността Дикили-таш/Стълпище, Русенско, е крайно интересна
проява на тенденцията за преплитане на тези два вида обекти в античната култура на
Трако-Фригия. Тя е уникална за Балканския полуостров. Паметникът от българска
територия е конкретно доказателство за културните взаимодействия в тракофригийската контактна зона.
Особено внимание заслужава и комбинацията между фронтона и 4-те
трапецовидни ниши, гравирани вътре в неговия тимпан – тя също е уникална, но този
път за цялата Трако-Фригия. Нишите са знаков сакрален елемент в Тракия, а скалният
фронтон е предимно фригийска традиция. Фронтонът от Стълпище в съчетание с
трапецовидните ниши е още един много впечатляващ пример за преплитане на
тракийски с фригийски елементи. Ще подчертая, че Стълпище изглежда е единственото
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място в днешна България, където трапецовидните ниши се появяват извън обхвата на
Източните Родопи. При това ако в Родопите смисълът и функцията им все още може да
се смятат за неясни, то в Стълпище нишите съвсем определено имат значението на
култов знак. Може би по този начин по-късният обект (Стълпище) ще помогне за
изясняване на по-ранния обект (скалните масиви в Източните Родопи)?
Трябва да признаем особената значимост на исторически ансамбъл Дикили-таш /
Стълпище, Русенско, по няколко причини. От една страна чрез пещерното светилище с
фронтон, в който има трапецовидни ниши, той демонстрира връзката между
специфично тракийски елементи и специфично фригийски елементи. От друга страна
комбинацията от скален релеф на конник и пещерно светилище с фронтон хвърля
светлина върху скални релефи на тракийския конник в Трако-Фригия в интервала
между втората половина на І хил.пр.Хр. и първата половина на І хил.сл.Хр. На трето
място неоспоримите и многобройни връзки между комплекса в Стълпище, Русенско, и
други подобни обекти дава известно основание в полза на датиране на Русенския,
Търговищкия и Мадарския скални релефи на конник в римската епоха на Балканите.
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Фиг. 45. Скални релефи на конник и скални светилища, увенчани с фронтон, в Трако-Фригия. Обектите
са от І хил. пр.Хр. и първите 4 века сл.Хр. Имената на областите са традиционни за историческата
книжнина и произлизат от елинистичната епоха (ІV-І в.пр.Хр.). Имената на градовете са дадени по
днешното им изписване.
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ANCIENT ENSEMBLE DIKILI-TASH (STALPISHTE), ROUSSE REGION – AN ELEMENT OF THE
THRACO-PHRYGIAN CONTACT ZONE
L.Tsonev
ABSTRACT
The locality Dikilitash / Stalpishte near the town of Russe presents a beautiful combination of natural and
historical objects which have a noticeable cultural and touristic potential. Part I of the present article makes an
attempt to collect all the data concerning the historical monuments from the Late Antiquity and the early Middle
Ages including photographs and original descriptions. The importance of the locality Dikilitash / Stalpishte gives
sufficient arguments to propose a serious reconstruction of the damaged or destroyed objects in order to
transform the region into a popular touristic destination.
Part II of the present article proposes an interpretative analysis of two most important monuments: (1) the rock
refiel of a horseman and (2) the cave sanctuary crowned with a rock-graved pediment.
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The figure of the horseman has a Thracian origin, but its rock-cut representations have been spread over the
whole Thracian-Phrygian region in Roman times. The Thracian horseman is depicted on the reliefs in various
compositions (the hunter-god Heros, the war-god Ares, the local king possessing a god-dignity etc.) but always
in the frames of the thracian mythology infiltrated into Phrygia.
The cave sanctuary with a rock-cut pediment is a more complicated object. Rock temples and graves are created
in Thracia as well as in Phrygia. Pediments are also widely used in both regions. Pediments graved over rock (or
cave) temples or over rock facades are a typically Phrygian phenomenon. In this sense the rock sanctuary in
Dikilitash (Russe) is unique on the Balkan peninsula, i.e. for the Thracian area, and it has been built possibly in
Roman times under the influence of the Phrygian tradition. However, the pediment over the cave sanctuary in
Dikilitash contains a typical Thracian element – four graved trapezoidal niches which are known in the East
Rhodope Mountain (i.e. in Thrace) only.
We can conclude that the monuments in locality Dikilitash (Russe) demonstrate the cultural interactions between
Thracia and Phrygia in Roman times in an very impressing and convincing way.
25.10.2017

421

422

