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1. Култътъ на ним фит* въ Тракия и Мизия. Откритието на
МутрЬаешп до с. Саладиново, Татаръ-Пазарджишко.!)
Между божествата, на конто култътъ е билъ разпространенъ въ
антична България, не послъдно мъсто заематъ и нимфигв.
Нимфи, гръцки уи[хсрас, латински путрпае, сир. дъвици, невъсти,
еж богини, конто живъчжтъ въ извори и р'вки, въ дървеса, планини
1
и гори, въ долини и иещери. Тъ еж существа, конто иматъ едно и сжщо
значение въ митологията на всичкитъ ПОЧТИ народи, Религиозното настроение на древнитъ народи е виждало и чувствувало въ всичкитЬ
части и явления на живота въ природата висши, божествени сили, за
конто буйната фантазия наскоро си е измислила тълесенъ образъ. Споредъ
г
в врванията на древнитъ, нимфигв ЖИВГБЖТЪ навредъ въ уединената, свободна и идилична природа, до извори и ръки, въ зелени ливади, въ
тъмни л'Ьсове и пещери. Бсъкоя джбрава и морава, вевка рвка и планина
си има по една ним(|>а, на която се покланятъ пастири и ловци като
на божество, което не е олицетворение на м'Ьстото, но което живъе въ
него като отд'влно существо, което принася плодородие. Приди всичко
живата течна вода, която особено въ южнитЬ страни е главно условие
за живота на животного и растителното царство, е любимо жилище на
нимфитЬ, и, ако ТГБ се разделять на наяди, ореади и дриади, при все
това ореадигв, планински нимфи, и дриадигв, нимфи на дръвеса, не
г
нр'Ьдставятъ друго, осввн7> два особени рода, произходещи отъ наядитЬ,
БОДНИТЕ нимфи, конто се наричатъ похщ^Ьгд, ако жив'Ьштъ въ р'Ьки,
хрураТас, или пг^аХм, ако жшзъштъ въ извори и кладенци, 1Хеюу6{Х01
— езерни нимфи, ТСОУХКМ — морски нимфи и др. Култътъ на богинитЬ
на водит'в отдавна е билъ твърдъ разпространенъ, и затова само тгЬ се
явяватъ като охарактеризувани сжщества въ паметницит'Ь на изкуството,
2
Богато планинскит'Б божества се изобразяватъ като мжжье, ) а нимфи па
х
) Дополнения къмъ статиита нодъ е&щия надсловъ въ Мсб. XI, 68—102, п XII,
318-338.
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) Съ тона се схожда изображенного на планина Хемусъ (Стара-Планина) ы. цЬколко
тн, сЬчени ръ К1соро118 аи Ы ш т или аи Н а е т и т , на КОЙТО развалинит4 се нимирать

дървеса като такива въобще не се сръчцатъ. Р'Ьки и извори, планини
и лълсове, долини и пещери като жилище на нимфить еж били м4ста,
гд'вто набожнигЬ се покланяли оргаасус^оТсл щкроис,, хр7]У1&эт, и,о8раТа&
•О-гаТас; тукъ се принасяли обреченигЬ дарове (ех У О Ь , вй^арсатт^оу) на
живодарнитв нимфи — уо^сроас; {ЗюВ&роь^. Живодарни и благодйтелни
сж особено нимфит'Б на водитЬ, защото спомагатъ на земното плодородие. Понеже на никои извори се приписва и опоителна сила, за това
нимфит'Б на ВОДИГБ еж богини на п'внието и на пророчеството. За вдъхновени п'Ьвци и прорицатели се вырвало, че нимфигБ ги прихванхли
^[лсрбХтрттос). Водата, особено изворната, има л'Ьковита сила, и за това
нимфит'Б сж богини здраводарни, подобно както Асклепи и Хигея. До
Г
извори и Р БКИ въ жертва на нимфит'Б се принасяли агнета, ярета, млЬко.
масло, вино и медъ. Освйнъ олтари, постепенно светилища и храмове —
путрЬаеа се посвещавали на нимфигв, изпърво само при извори и рЬки
а

въ ПО-ПОСЛ'БШНИТ'Б времена и въ градове. ОСВ'БНЪ жертвигв, на ним-

фит'Б принасяли и други дарове (<Ьа{)-у]|шта). Който искалъ да подари н'Ьщо трайно, принасялъ въ светилището на нимфигв статуйки
и каменни плочки съ образа имъ. Особено многобройни сж релиефи съ
образа на нимфит'Б, конто се пр'Ьдставятъ като три млади д'ввици, съ
весело и засмйно лице, конто обичатъ да се събиратъ и да общуватъ
1
съ смъртнитъ' хора; и понеже се вырвало, че нимфит'Б гющъ весело
игражтъ по зелена тр'Ьва, за това се изобразяватъ въ поза, какъ игражтъ,
като се държжтъ за ржцк Въ най-старитъ' паметници нимфитъ, както
и всичкигЕ женски божества, сж въ иълно облекло, облъчени въ дълъгъ
хитонъ, подгънжтъ и пр'Бпасанъ, но въ вр'Бмето на най-високото развитие
на изкуството и на гЬхъ полека лека се снема обл'Ьклото, докато найсетн'Б се явяватъ съвевмъ голи, и за това твърд'Ь често иматъ извветния
тишь на три грации или харитки ((хгаНае, С11аг11е8), на конто атрибутит'Б сж: ябълка, класъ, макъ, трендафилъ, мирта, панделка. Но при тона,
като богини на водит'Ь, бивать охарактеризувани съ СЛ'БДНИТЪ знакове:
съ черупка отъ мида, която държжтъ пр'Бдъ лоиото си, съ стомна
или ваза за вода, която носжтъ въ ржц'Ь или на рамена, или пъкъ съ
пр'Ьвърпжти урни, изъ конто се излива вода. ПонЬкога нимфит'Б сж изобразени безъ тие символы като грации, а само надписътъ обяснява, че
образътъ пр-Бдставя нимфи. Като богини на влага и плодородие, нимдо Стари-Никюиъ на р. Русица. Въ гие монетв Ыаети^ е изобразенъ като младъ ювджия,
нолуголъ, съ химатионъ м'Ьтньтъ на ко.гЬн'Ь; той седи на скала, налево, съ глава обърнхта
надесно. Въ лЬвата си р&ка държи дълго копие, онр'Ьно о немя, а съ десяата се държи за
глава. ПО:ГБТЬ му с;ь обути въ ловджийски ботуши. Надесно до капарата етърчи дървче
пр^дъ ]^оето се гледа мечка. Надписътъ А1МОС, конто се чеге налЬво отъ образа, нзрично
указва, че образътъ ир^дставя Хемусъ. ВлгЬсто мечка въ една монета на Елагабалусъ е
изобразенъ еленъ, който 64га отъ лъвъ. Отъ този типъ знаемъ досега н'Ьколко екземплари,
евчени въ Никополисъ въ вр'Ьмето на Юлия Домна и Макринусъ. — Ср. Мхоппе!, Безсг1р11Оп,
8ирр1ёш. II р. 134 № 459. ВегИпег Ка1а1о§ I, 81. Са1а1о§ие о!' 1Ье ^геек со1п§ ш Ш<з ВпйзЬ
Мизеит. Ткгасе егс. р. 48. Само Родона, на която името У\ СРО56Т1У] е женско, е изобразена
въ една монета, сЬчена въ Филшюиолисъ въ ирвмето на Антонинусъ Пиусъ като жена,
седеща на скала, налево; въ д4вата си рака държи цвъте; друго едно растение се вижда
задъ скалата. Надписътъ РОДОПН обяснява значението на образа. — Ср. Гсуие Н
1843. р. 18.

фигЬ бивать пръдвождани отъ брадатия Панъ, козеногия богъ на стада,
отъ Хермеса, който, като богъ на дъжда, естествено е водачъ на ТБХНОТО
хоро — -/оог^ос, Ыи^срйу; въ гвхна дружина често се ср'вща и Дияна, богиня на св'Ьтлината въ л'Ьсове, Силванусъ, богъ на горитгЬ и НИВИГБ,
и Хераклесъ, покровитель на илодородието и на нивитъ. Отъ Тракия
еж извъетни н'Ьколко фигурални паметници, въ конто на чело на нимфит'Ь се явяватъ Зевсъ и Хера; въ НГБКОЛКО надписи нимфитъ се споменуватъ въ свързка съ Аполона, който като конникъ е изобразенъ
заедно съ тригв нимфи въ описания по-долу релиефъ отъ Ияиз.
Че култътъ на нимфигв билъ твърдгв разпространенъ въ древнитъ1
области на днешна България, Мизия и Тракия, това а рпоп слгЬдва отъ
ГОЛ'БМОТО значение на самитЬ божества; този култъ наверно е билъ така
г
разпространенъ, както и сжществуващигБ доднесъ в врвания за само1
вили, самодиви и юди. ) Но положително иодтвърдяватъ това откритит'Б
доднесъ паметници, както фигурални, така и надписи, конто се отнасятъ
до кул га на нимфитв; къмъ тие паметници могжтъ да се причислштъ
и монети, СБчеыи въ н'Ькои античыи градове на България, съ типа на
тритЬ нимфи. Колкого се отнася до Тракия. тр'Ьбва да се заб'Блъ\жжтъ
СЛ'БДНИТ'Б фигурални паметници, издадени въ ИЗВГБСТНОТО съчипение отъ
0шпоп1 А., Мё1ап^е8 (Г агс1к''о1о^1е еЬ (Г ёр1^гарЫе; гёип18 раг ТЬ.
НотоИе, Рапв 1892.
1. Пловдивъ. Релиефъ, който пр'Ьдставя Хера еп 1асе, стоеща, облиг
чена въ дълга туника, която е ир'впасана. Богинята държи въ л ввата
ржка жезълъ, въ десната патера (жертвена ианица); налево отъ богинята стой жертвеникъ, надесно — жрецъ. Нодъ релиефа се чете натиисъ:
т
\ 6|лсра^ яа1 "Ира, която въ надииса надъ релиефа има пръкоръ Артахт]Уг).
И тъй релиефътъ изобразващъ Хера, схщевр'Ьменно е билъ посветенъ
и на нимфит'Б. Ср. 1)шпоп(:, ]). 333, № 33.
2. Галиполисъ. Мраморна плоча 0*45 м. вис, 0*40 м. шир. Барелиефътъ на нлочата изобразява тритв ним<|)и, какъ игракктъ. Хермесъ
води хорото имъ, като крачи надесно; той е облЬченъ въ кратъкъ хитонъ и държи са(1нсеи8. Кошница съ овошки — символъ на плодородие.
Изодзадъ Сатиръ, който свири ш сиринга. Надъ релиефа се чете надписъ: М6{лсра^. Ср. Бшпоп!;, р. 427. № 98.
3. С. Скриняне, Кюстендилска околия, Барелиефъ 0*16 м. вис,
0.14 м. шир. Три жени, облвчени въ хитонъ, държхтъ се за ржцЬ.
Надъ релиефа надписъ: Кщлсс^ К6|хсроссд; подъ релиефа падписъ:
') (^рш;. Любеновь II. Со.) Оамииили и Симодини, София 1891. стр. 124—126. „Н до
днесь между простолюдието се в4рва, че ежществуватъ самовили и самодиви, като свърхестествени сжщестна, съ човвшкп образъ и съ ЧОВ4ШЕИ страсти. Тия существа, назвать,
•Ж1Ц{1;яли въ тайнственит!', джбраси на нлашшит);, въ пещерит'Ь, край кладенцитЬ, р'Ьвнт'Б,
1'робищата, развалинит'Ь и въ ненроницаемитъ' лЬсове".
Сноредъ иароднитъ' български в4рвапия самовилит'Ь обичатъ да игражтъ; мЬста, гдЬто ТБ НОЩЬ играььтъ, се казватъ Санодивско
хорнще. На много мвета въ България указватъ „Самовилскн извори," на конто се приписка
лечебна сила; болнитЬ нлгуватъ къмъ такива и:шори и се омиватъ съ чудотворна га имъ иода,
която особено била лъкоиита за очебодъ. Вж, МасЬа], Макгея 8]оу;т^кё}ю Ьа]ей1о\г1' стр. 112.
108-115.
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Кои гй^/осрютт^рюу ИЛИ ЩХ^- ^Р* ^
^ Р- 319 А' и
Лгесек, СезЬу ро ВиШагзки, стр. 400.
4. Т.-Пазарджикъ. Гол'вмъ барелиефъ: четвеространенъ жертвеникъ.
Зевсъ съ дълга брада и коса, стой еп 1'асе, съ гърди голи, до жертвеника,
въ едната си ржка държи жезълъ. въ другата патера. Бтори четвеространенъ жертвеникъ; до него стой еп 1'асе Хера, обличена въ дълга
туника, държеща жезълъ и патера, съ було на глава. По-нататъкъ
сл'Ьдватъ три нимфи, обл'вчени въ првнасана туника, и се държхтъ за
ржц'Ь. Груба направа. Надъ релиефа надпись: Корм;) Асе х<%1 Нра. Подъ
релиефа се четжтъ именами ножертвователигв: ВзиЧ-ис; А6Хоо^1уео$ ха1
'АХХБТУ]<; 'АахауСои ха1 ИпшркхуЬд ха1 НаВаХас; гиуу^. — Ср. Питон!;,
р. 324. № 10.
5. С. Ново-село, Сливенска околия. Мраморна илоча съ барелиефъ
отъ ДВ'БТБ страни: а) конникъ въоржженъ съ дълго копие, 'Ьзди налвво
като пр'Ьсл'Бдва ро1'ачъ, задъ който се съзира дърво; изодзадъ дървото се
подава друго животно, вероятно глиганъ; Ь) четири нимфи, обл-Ьчени
1
въ хитони, се държжтъ за ржцъ и игражтъ. Една отъ тъхъ държи не28
опр'Ьд'Блителенъ щувдметъ; отдолу орелъ. Ср. Битоп<;, ]). 364, № 6 2
и Лгесек, Се81у стр. 522. — Този интересенъ барелиефъ се намира сега
въ Нар. Музей въ София, и трвбва да се допълни описанието му съ
СЛ'БДНИТ'Б б'вл'Ьжки: конникътъ безъ съмн'вние пр'Ьдставя Аполона, защото
въ рхката си държи лира, на която образътъ, макаръ и не дотамъ
ясенъ, се заб'влйзва надъ главата на коня. Барелиефътъ отъ другата
страна пр'Ьдставя само три нимфи (а не четири), обличен и въ дълги
хитони, нрвпасани; пимфитв стоьжтъ еп 1асе и се държхтъ за ржц'Ь.
г
г
Ерайната л Ьва фигура държи единъ неопрвдБлигеленъ пр Бдметъ. Надесно отъ крайната десна фигура ясно се гледа атрибутътъ на Зевса
— орелъ, съ разперени крилв и съ глава обърнхта надесно. До него
стой Зевсъ, босоногъ, съ гърди голи, и държи въ десната си ржка патера;
отъ лицето му се вижда само часть отъ брадата. Тукъ релиефътъ е отчупенъ и може да се предположи, че до Зевса е била изобразена и
Хера. На тая страна лич&тъ слабо СЛГБДИ отъ надписъ подъ релиефа.
Плочата е била покрита съ доста дебелъ плаетъ отъ варь, и едвамъ
слъдъ внимателно отстранение на този плаетъ можахж да излЬзжтъ
наявгБ указанитъ гор'Ь подробности на релиефа, отъ конто най-важна
е гази, че конникътъ нр'Бдставя Аполона. Мн'Ьнието, че тракийскитъ'
конници прълдставятъ Аполона или попе иматъ т'Ьсна свързка съ култа
на този богъ, първи нхть е изказано у КозсЬег, Ьех1сои с!ег ^пес1п8с11еп
ип(1 гюшзЬеи МуШо1о§1е, Него» стр. 2560.
6. София. Отломъкъ отъ мраморна плоча съ релиефъ на тритъ"
нимфи съ було, което се развгвва надъ главит-Б имъ; отъ сргвдната фигура се вижда цъмиятъ бюстъ, отъ крайнитв ДВБ — само главит'Б. Трехглениятъ щитъ надъ релиефа съдържа надписъ: веаТ^ Кб^срас^ [ха1] \п6ХХо)У1 КеЗрга'^ф Кб'СУТод ФХброи гиуарют^рюу. Релиефътъ е билъ посветенъ на Аполона и нимфитъ. Мсб. XII, стр. 326, бр. 8.

Отъ надписитЬ тр'Ьбва да се споменжтъ:
7. Надиисъ отъ Стара-Загора, антична Аи^и8(;а Тшапа: ^
хорСф 'АтгбХХат 21хер7]Уф ха1 Хи^срсас; го^арсатобутгс; аувь. Ср. 1)шшт1, р. 352, № 619. И тукъ Аполонъ се
г
споменува заедно съ нимфитЬ, като богини на п вние и пророчество,
конто споредъ митологията еж отхранили Аполона.
Отъ монетит'Б, евчени въ Тракия, иматъ типъ на тритЬ нимфи,
1
изобразени често като грации, сл'вднитъ :
1. АпсЫа1ш (сега Анхиялъ). Бронзена монета на Максиминусъ I.
На лицею глава на императора, овйнчана съ лавровъ в'внецъ, надесно. Наоколо надпись: АГТМАЕ1МЕ1 Ш22ЕГ2ЕВН2АГГ. На опакото
три нимфи, обличена въ дълги хитони, държжтъ по една ваза (стомничка).
Около образа надпись: АГХ1ААЕ*Ж. Гл. СаЫо^ие о!" (:11е §геек сопгз
1н 1пе ВгШзЬ Мивешп, ТЬгасе е!с. р. 85, № 16.
2. Сжщи градъ. Бронзена монета на императора Септимия Севера.
Лицето пр'вдетавя главата на императора, овгвнчана съ лавровъ в'Ьпецъ.
Наоколо надписъ АГКАСЕПТ1СЕГНРОС. Опакото изобразява, столъ
съ дв'Ь урни, съ по една палмова вМка въ венка урна. Около този
образъ надписъ: ОУАШАХЙХАГХГААЕУХ. Между краката на стола
се чете другъ надписъ: СЕБНР1А ЫГМФ1А, който споменува обществени
игри и праздници Х6|1ср:а, посветени и празднувани въ честь на нимфигЬ. Орав. Мюппе!, Безспр^оп е1с. 8ирр1ёт. II р. 221. № 97.
3. АроИоша 1Н Роп1о (сега Созополъ). Бронзена монета на импег
ратрица Юлия Домна. Лицето пр вдставя глава на Юлия Домна, надесно; наоколо надписъ: ЮГА1АД0ШЯА2ЕВ. На опакото три нимфи
се държжтъ за ржц-Ь. Надписъ: А Н О А А Ш Ш Т Е Ш Е Ш К Ж т Ср.
М1оппе(;, Безспрйоп с1е тёйаШез ан^диев I, р. 372, № 64.
4. Аи^из^а Тга1апа, сегашна Стара-Загора. Бронзена монета на
г
императрица Фаустина. Лицето пр вдставя бюста на императрицата, надесно; наоколо надписъ: ФАУСТЕША СЕБАСТН. На опакото три
грации и надписъ: АУГОУС ТНС ТРА1АЖ1С. Срав. Са1а1о8ие ог Ше
§гсек СО1П8 1п Ше БгШвп ЛГизеит, ТЬгасе е!с. р. 177.
5. Сжщи градъ. Бронзена монета на императрица Крисшша.
Лицето пр'Ьдставя бюста на императрицата, надесно; наоколо надписъ:
КРЮПЕША СЕВАСТН. На опакото еж изобразени три нимфи, стоещи,
г
г
обл'вчени въ дълги хитони. Крайнитъ дв в (|>игури иматъ ржц в сиуснжти
и държжтъ по една стомничка за вода; ервдната фигура гледа налево
и полага лгввата си ржка на рамото на стоещата надесно фигура, а съ
налево стоещата фигура се държжтъ за ржц'Ь. Около образа надписъ:
АГГОГСТНСТРАШШС. Срав. ВевсЬтеШип^ (1ег апйкеп Мйпгеп йег
КГип^НсЬеп Мизееп /л\ ВегНп, Вапс! I, стр. 239, № 6. Берлинскиятъ
каталогъ, като описва тая монета, прибавя на края забъмгЬжка: „Британскиятъ музей притежава една монета на Фаустина, евчена въ Аи^и81а
Тга1апа съ образъ на „Шгее бгасев;* на нашата монета нимфигв еж
съвсЬмъ ясни."
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С. На(Мапоро118, сега Одринъ. Бронзена монета на римский императоръ Антонинусъ Пиусъ. Лицето пр'Ьдставя главатя на императора,
На опакото
надесно. Наоколо надиисъ: АУТКТА1А АДРIААNТ
три жени, стоещи, обл-Ьчени въ стола, държ&тъ по една ваза за вода
(Чепап! с11асиие ии уазе еп Гоппе (Гак^шёге). Срав. Мюнпе1, ЛезспрИои
8ирр1ет. II р. 303. № 616. Атрибутътъ, ваза за вода, тукъ явно указва,
че монетата пр'Ьдставя три нимфи.
7. 1)еи11шп, развалини до с. Яйкъзли, Бургазка околия. Бронзена
монета на римската императрица Юлия Мамеа. Лицето пр'Ьдставя бюста
на императрицата, надесно; наоколо надписъ: 1УЫАМАМАЕА А VII.
На опачината трит'Ь харитки (или трит'Ь нимфи) пр'Ьдставени въ извЬстиата група. Наоколо надписъ: СОЬ ЕЬ РАС' БЕУЬТ. Ср. Берлинския
каталогъ I, стр. 160, № 16. Единъ екземпларъ отъ схщата монета притежава и Софийскиятъ Нар. Музей.
8. Тга1апороП8, на сЬверъ отъ устието на р. Марица, до сегашния
Дедеагачъ на БЬло море. Бронзена монета на римския императоръ
Септимиусъ Северусъ. Лицето пр'Ьдставя глава на императора, надесно;
надписътъ наоколо е изтритъ. На опакото Хебрусъ (р'Ька, Марица), изобразенъ като мжжъ брадатъ, легнжлъ налево, и три жени, стоещи еп
1'асе, се пр'вгръщатъ взаимно. Наоколо надпись: НГАКГАЮГ ТРА1АМОПОАГГЙК. Срав. М1оппеГ, Везспрйоп, 8ирр1ет. р. 507. № 1784.
Н-Ьма съмнъ'ние, че тритъ жени, изобраяени заедно съ брадатия р'Ьчни
богъ Хебрусъ, пр'Ьдставятъ трит'Ь нимфи.
9. Схщи градъ. Бронзена монета отъ схщия императоръ. На опакото три жени, облЬчени въ туника, стожтъ еп ?асе; иодъ тЬхъ Хербусъ
брадатъ, л'Ьгнжлъ, държи въ десната рхка тръсть, а съ л'Ьвата се опира
о урна, изъ която се излива вода. Схщи надписъ. 1Ь. р. 507, «IV» 1785.
Трит'Ь жени, изобразеии заедно съ Хебрусъ, пакъ пр'Ьдставятъ тригЬ нимфи.
Отъ Мизия и то отъ Долна Мизия (Моез1а ГпГепог) еж изв'Ьстни
за сега само сл-ЬдиитЬ монети съ образа на тригЬ грации или ним(|»и:
1. МатапороНв, на който развалинитЬ се ыамиратъ до с. Девна.
Бронзена монета на римския имнераторъ Комодусъ. Лицето пр'Ьдставя
глава на императора, надесно. Наоколо надписъ: АГТК'М'АГРН'КОМОАОС. Опакото пр'Ьдставя изв'Ьстната група на тритЬ грации, конто
взаимно се прътръщатъ. Наоколо надписъ: МАРК1АКОПОА1ТЙХ.
2. Сжщи градъ. Бронзена монета на римската императрица Юлия
Домна. Лицето ир-Ьдставя бюста на императрицата, надесно. Наоколо
надписъ: 1ОГА1А ДОМКА СЕВ. На опакото трит'Ь нимфи пр'Ьдставени
като три грации. Наоколо надписъ: МАРК1А1ЧОПОА1Т1Ш.
3. С&щи градъ. Подобенъ екземпларъ отъ сжщата императрица.
И трит'Ь екземплара иритежава за сега само Софийскиятъ Нар. Музей.
СпоменжтитЬ тукъ фигурални епиграфически и нумизматически паметници, конто се отнасятъ до кул та на пимфитЬ въ Тракия и Мизия,
значително се допълняватъ съ находката, станжла тая пролъть до с. Са-

ладиново, Т.-Пазарджишка околия, гд'вто се открило светилище на нимфитЬ — КутрЬаешп.
С. Саладиново се намира на лъвия бръгъ на р. Марица, къмъ
югоизтокъ отъ Т.-Пазарджикъ, на 10 км. разстояние отъ града. Почти
1 км. къмъ западъ отъ селото се намира мЪстностьта „Орошакъ",
сега насадена съ лозя, и въ тая местность именно е станжла находката, Любопитното находище се намира почти до самия брътъ на
р. Марица, почти на 15 м. разстояние отъ него. Тукъ брътътъ се издига
едвамъ 5 м. надъ р^ката, тъй щото, както казватъ. при голъми наводнения водата достигала дори до този брътъ. Отъ Орошака се отвари
хубавъ изгледъ. На всички страни се простира равно и широко Тра1
кийско поле, гжсто ИОСБЯНО съ многобройни могили. ) Срещу Орошака
р. Марица е образувала дългнестъ островъ, обрастнжлъ съ зелена тр'Ьва
и върби, и отвждъ Марица се издигатъ голитъ склоиове на Родопигв,
наречени Наба-баири, въ подножието на конто се реджтъ три могили.
Най-високиятъ върхъ отъ Баба-баиритъ1, почти срещу Орошака, носи
името Еленски върхъ; па върха се намиратъ развалини отъ градище
и оброчище; по па изтокъ отъ него, въ землището на с. Текира, ноказватъ
Русалски гробища. А къмъ западъ оттукъ въ землището на с. Башикарово, къмъ югъ отъ Т.-Пазарджикъ, въ нивята се крижтъ развалинитЬ
на Ве88арага, градътъ на свободолюбивого и войнствено тракийско племе
на беситъ1, конто въ старит'Ь вгЬкове населявали сегашната Г]\-Пазарджишка область.
Откритието на светилището е станжло СЪВСБМЪ случайно. Пр'Ьзъ
м'всецъ декември минхлата година селянинътъ Илия Стояновъ, като
вадилъ черничин коренища изъ лозето си въ Орошака, намърилъ е подъ
единъ коренъ плочка съ релиефъ на три нимфи и това случайно откритие е дало поводъ за но-нататъшни разкопки, конто извадихх на
г
б Ьлъ св'втъ доста богата находка, на основание на която може да се
твърди, че '1'укъ е било светилище на нимфит'Ь наяди, кхд'Ьто се стичали иабожнит'1; на покюнение на живодарнигЪ богини. Отъ извършенитъ1
досега разкопки излиза, че светилището е било построено въ видъ на
обикновенъ селски храмъ, ограденъ съ четири СГБНИ и покритъ съ керамиди. Отъ С/ГБНИТ'Ъ можехж да се откриштъ, 1 м. дълбоко подъ земния
насииъ, основи, съградени успоредно съ бр'Ьга на ръката, 5*50 м. надължь,
г
както и основи на втората с гвна 6*80 м. дълга, периендикуларна на първата.
ОсиовигБ ст. зидани отъ хорозанъ и прости чупени камъни. Дебелината
на ст'Ьнит'Б е 60 см. Отсутствие на всвкакви архитектонически украшения
като колони, капители, архитрави и др. доказва, че светилището е било
') По поводъ на едно откритие направено иъ една могила до с. Мързянъ, Оичехълмска
околия, още пр4зъ 1880 г. сгго какъ иодканиа иав'Ьстниятъ французски археологъ 8. Е е т а с к
въ С11гоп1дие (1'ог1еп1 р. 259 българското правителство да даде потикъ за но-скорошното
изслБдванье на МОГИЛИГБ: „Бъобще остава още всичко да се направи изъ тая грамадна область
но 1итиН (могилит'Ь). Лроизхождението на тракийцит!, и началата на т-ьхиата култура еж
отъ такава важность за етнографията на Европа, щото не знаемъ осв'Ьнъ да съвЬтваме българското правителство часъ но-скоро да нареди, да се заночнжтъ научни разкопки на тракийскит'в могили. То н'Ьма да изгуби тук'ь ни труда си, ни иарит'в си."
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обикновена, проста сграда, но при все това е било посвщавано отъ
многобройни поклонници и просители, което подтвърждава самата находка,
особено голъчмото число вотивни или оброчыи плочки, конто се изкопахж
Г З О — Г60 дълбоко; числото имъ възлиза досега до 95. ПЛОЧКИГБ с&
отъ м'Ьстенъ б'Ьлъ мраморъ и пр'Бдставятъ въ релиефъ образа на тритв
нимфи. Направата на НЕКОЙ ОТЪ ТБЗИ релиефи е коректна, до извъ-етна
степень даже хубава, но по-голйма часть еж работени отъ неумела ржка
на прости, провинциални каменод'Ьлци. Гол'Ьмината на плочкитЬ е разг
лична; най-гол Ьмата има разм-връ 2 8 x 2 3 см., а най-малката мири
едвамъ единъ квадратенъ дециметъръ. Отъ релиефигЬ особена важность
г
иматъ ония, конто осв Ьнъ образа съдържжтъ и надписи, защото въ тЬзи
надписи се сръчцатъ собствени тракийски имена, повечето женски; има
н-вколко имена съвеЬмъ нови и неизвветни досега, както е указано подолу въ описанието на отдйлнигв релиефи. Въ три надписа нимфигв
г
носквтъ пр Ькоръ ВоирЬ<хщча1, произведенъ отъ името на село Воир§атса.
до което се намирало светилището. Срав. плочки брой XXI, XXV и
XXVI. Тридесеть плочки се нам'Ърихж наредени по три покрай стЬната,
успоредна съ бръта.
Разм-всени съ релнефит-Ь и отломци отъ керамиди О'ОЗ м. деб. се
намъфихж сл'ЬднитЬ старини, безъ съмн'Ьние жертвени дарове, поднасяни
на нимфитъ1: а) кандилца (1исегпае),х) направени отъ печена глина, на
брой 4 8 ; кандилната еж кр&гли; най-голгБмитгв иматъ диаметъръ 11 см.,
най-малкит'Ь 6 см. Кандилцата еж съ държка и за по единъ фитилъ
г
1
(топотухоз), а само двЬ най-малкитъ еж съ три фитила (1птухо8).
Три кандилца на горната си страна еж украсени съ релиефъ на крилатъ
гений, конто тича налево; десната му ржка е простръна нанапр'Ьдъ и държи
|
единъ дългнестъ пр'Ьдметъ (главна или флейта ?); лЬва1а му ржка е прог
тегнжта назадъ; хламидата се разв Бва задъ него. Фигурата може би пръдставя Амора. Едно кандилце, което е имало форма на високъ св'Ьщникъ
г
съ подставка, пр Ьдставя маска на Сатиръ или Силенъ. Гл. таблица VII,
въ воято имаме най-типични кандилца отъ находката.
б) Кржгли огледалца 45 мм. въ диаметъръ, ИЗЛ БЯНИ отъ олово съ
държка или безъ нея, на брой 13 и нъчшлко фрагмента. Рамката е орнамен2
тувана; собственото огледало съетавя етъкалце ) 30 милим. въ диаметъръ,
вставено задъ рамката. На етъкълцата се забйлъ'зватъ сл'Ьди отъ ам ал гама.
На опакото на огледалцата се четжтъ въ релиефъ СЛ-БДНИТ'Б букви:
Г

АХН
1ЯЗГТ
Ш

') За употр'Ьбението на кандилницата въ жертвени обреди и въ култа гледай
1)а§ Рг]уаЙеЬеп йег Еостег р. 643.
2
) Споредъ ПЛИНИЯ Н. N. 36. 193 огледала отъ етъкло били изнам'Ьрени отъ сидонлни:,
е П а т «реси1а ехсо§11ауега* В^йоп, казва Плини. каго говори за етъкларската индустрия въ
Сидопъ. Сноменуватъ с е й огледяла, памазани съ амалгама: Дкхт1 т а бёХсуос хйтотсхра кбцтоиас/
а^ау; 5x1 гуЗой-еу аохшу х р ' о и а 1 иааснтгрф (ципъ, види се амалгама). (!р Ма^^иа^(^^^ Пая Рг1уаИеЬеи (^г Б о е т с г стр. 690 и 758.

Четенъ отдесно налево, надписътъ — сиоредъ мнвнието на г-на 8.
КетасЪ въ Парижъ — значи: V] уари; з1р.С. сир. „азъ съмъ даръ отъ любовь
или благодарность." Това е най-подходно обяснение, като се вземе пръдъ
видъ, че тия огледалца наверно еж били поднасяни на нимфигв като
с
и м а
оброчни дарове, и за това може да се првдполага, че тукъ х^Р ?
сжщо значение, каквото иматъ думигв )(ар^атт]рсоу, гиуа<рюту)р1оч въ оброчнитЬ формули.
в) Стъклени шишенца 6 — 7 см. високи, на брой 4 и н-Ьколко отломци. Шишенцата иматъ дълго гърло; диаметрътъ на дъното имъ е
2 5 — 30 м. Може да се ир^дполага, че въ тия шишенца поклонницитЬ,
принаелли на нимфитъ въ жертва миризливи балзами, парфюми и масло,
конто съ малки лъжички изливали на олтарь или разсипвали изъ свети1
лището. Че такъво е било значението на балзамариитъ , доказва това
г
обстоятелство, че въ н Ькои отъ гвхъ се намерили останки отъ изсъхнжлъ балзамъ. Неверно балзамариитв се казвали 1асгута(;опа (по1ез 1асгута(шге8 = шишенца за сълзи), като че ли въ гвхъ се хващали сълзи
г
на роднини или наемни плачущи жени въ вр вме на погребалнитв
обреди; доказано е сега, че отъ тЬхъ се изливали балзами и парфюми
върху пепельта или талого на мъртвеца и по-послгв се оставяли въ
гробницигв. Ср. ВёУ111е, А, Нш&мге (1е Гаг! с1е уеггепе (1ап8 Гап11д1п(:('1
Рапз, ра^. 73 — 76, ркпсЬез ХС1—ХСП.
г) Костени лъжички, 11 —16 см. дълги, на брой три, съ кржгла набирачка, 20 — 25 мм. въ диаметъръ. Дали тия лъжички сх служили за
означената горгв ц'Ьль при жертвоприношението на балзами и парфюми,
или друго е било т'вхното назначение, не можемъ за сега положителио
г
да опр'вд'влимъ. Вж. таблица VIII, на която горв еж изобразени дв в
костени лъжички, въ ервдата седемъ огледалца и долу три балзамарии.
Отъ монетигв, нам'Брени въ развалинитв на светилището, има 12 императорски монети гръцки, евчени въ никои градове въ Тракия и 3 сребърни римски; тъ били турени въ паничка отъ иечепа глина, 14 см.
въ диаметъръ. Отъ гръцкигБ монети по-гол'Ьмача часть принадлежи на
колонията БеиНиш; тгв се начеватъ отъ императора СагасаПа и се
свършватъ съ Магси8 1иИи8 Р1нНрри8 Ра1ег. Монетигв иматъ слъ'днигв
типове: а) бронзена монета на Каракала. Главата на императора, безъ
брада, ов-внчана съ лжчеста корона. Наоколо надписъ: МАУКАКТО№ШУ8 АУО. На опакото образъ на Артемида ловджийка, надеспо.
Наоколо надписъ: СОЬБЪРАСВЕУЬТ. б) Бронзена монета на Северусъ
Александъръ. Бюстътъ на императора, ув'Ьнчанъ съ лавровъ ввнецъ, надесно. Околовръстъ надписъ: IМРМАУК8ЕУА^ЕXАN^АУО. На опакото образъ на вълчица, отъ която сучжтъ Ромулъ и Ремъ; вълчицата
стой надесно, съ глава обърнжта назадъ. Горв надъ образа надписъ:
СОЪГЪРАСБЕ; подъ образа краятъ на надписа: УЪТ. в) Бронзена монета на императрица Юлия Мамея. Бюстътъ на императрицата. увенчана съ диядема, надесно. Наоколо надписъ: 1УЫАМАМАЕААУСг.
На опакото образъ на СопсогсНа, която стой надесно, като държи въ
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десната ржка патера, а въ л'Ьвата рога на изобилието. Наоколо надпись:
СОЪРЪРАСВЕУЬТ. г) Бронзена монета отъ сжщата императрица. На
опакото образъ на Аедш^аз. която стой надесно, като държи вт> десната ржка везни, а въ лгввата рога на изобилието. Сжщи надпись,
д) Бронзена монета на императора Гордиянусъ. Главата на императора,
ов'ьнчана съ лжчеста корона, надесно. Наоколо надпись: ШРМАШтОР1)ЬШУ8Р1\г8АУ(х На опакото образъ на Юпитера, който стой еп тасе
и държи мълния и жезълъ. Сжщи надпись, е) Бронзена монета на сжщия
императоръ. На опакото образъ на храмъ, въ конто стой статуя. Надъ
образа надпись: СОЬЕЪРАСБЕУ, подъ образа: I/Г. ж) Бронзена монета на сжщия императоръ. На опакото образъ на Хераклесъ голь.
който върви надесно и опъва стрвла па лжкъ. Наоколо надпись:
СОЬБЪРАСОЕУЪТ. ОписанитЬ тукъ монетни типове на ОсиИлш не еж
ИЗВ'ЬСТНИ на МюппсЧ. з) Бронзена монета на императора Филипъ баща.
г
Глава на императора, увенчана съ лжчеетъ в впецъ, надесно. Наоколо
надписъ: ШРМ1УЬРНПЛРРУ8ЛУ(т. На опакото образъ на жена седеща, която държи въ десната си ржка патера, а въ лввата рога на
изобилието. Сжщи надписъ. Ср. МюшюЪ, 8ирр1е"т II, ]). 298, Л« 589.
АйпапороИз. Бронзена монета на императрица Фаустина съ бюста и,
падесно. Наоколо надписъ: ФАГСТЕШАСЕВА8ТН. На опакото образъ
жена, обличена въ дълъгъ хитопъ, стоеща нал'Ьво; въ десната си ржка
държи патера, а съ лъвата се опира о жезълъ. Наоколо надпись:
АДР1АШП0АЕ1ТШ. М1оппе*, 8ирр1ёт. II неизвестна.
Раи1аНа. Бронзена монета на императрица Юлия Домна. Бюстътъ
на императрпцата, надесно. Наоколо надписъ: ЮГА1АДОМКАСЕВ. На
опакото орелъ съ 1)азперени крила, стжпва на в!,нецъ, като гледа надесно и дър?ки въ клюна си другъ в'Ьнецъ. Наоколо надписъ: ПАГТАЛ1УТ^Ж. Млоппе!;, 8ирр1ёю. II, неизвестна.
8ег(Лса. Бронзена монета отъ сжщата императрица съ сжщи образъ
и надписъ на лйцето. На опакото образъ на жена стоеща надесно;
главата и украсена съ то<1ш8. Въ десната ржка държи патера, въ
лввата 1)ага201ппт. Наоколо надпись: ОГАШАССЕРА1КНС. М1оппе1:,
8прр1ёт II, неизвестна.
Тга1апоро118. Бронзена монета на императора Каракала. Главата
на императора, ов'Ьнчана съ лавровъ вгвнецъ, надесно надписъ: АГКМАГРСЕАЫТЙКЕШОС. На опакото орелъ съ разперепи крила, гледа
надесно. На около надписъ: ТРА1АКОПОАЕ1Т&К ОстанжлитЬ три
сребърпи монети еж толкова ръждасали и неясни, щото се нознава само,
г
г
че еж римски, но не може да се опр Ьд Бльжтъ по-близу. И тъй монетит'Б,
намерени въ светилището, се начеватъ отъ римския императоръ Каракала
(198 — 217 год. слъдъ Р. Хр.) и се свършватъ съ Филипа баща
(244 — 249 г. слЬдъ Р. Хр.)
Като се вземжтъ ир'Ьдъ видъ и описанитв по-гор'Ь старини, както
и надписитв па релиефигв, отъ конто нгвколко съдържжтъ римски имена:
Мис1апи8, Моп1апи8, Уа1еи8, Адпапшз, дохождаме до заключение, че на-
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м-вренигв въ тракийското ЫутрЬаеит до с. Саладиново ламетници еж
римски и тр'Ьбва да се отнесхтъ къмъ 2 — 3 стол. слйдъ Р. Хр., отчасти
даже къмъ 4 стол. сл'Ьдъ X})., коего се подтвърдява и отъ (формата на
писмото и отъ направата на н'Ькои релиефи, конто подробно еж онисани
на СЛ'БДНИТ'Б

страницы.

I.
#

Мраморна плочка 0 2 7 м. вис, 0 20 м. шир., О'ОЗ м. деб. Горшштъ
десенъ и долниятъ десенъ край на плочката еж отчупени.
Релиефътъ ир'Ьдставя тригЬ нимфи като Харитки или Грации (Харстг^
(хгайае). Т'Ь стожтъ голи, съ коса високо накждрена. Ср'Ьдната
<{)игура се вижда гърбомъ и гледа надесно; двУггв бочни фигури еж
обърнжти съ лицето наиръугъ, полагатъ ржц'Ь на плещи г!> на ср'Ьдната
фигура; л'Ьвата фигура опира л'Ьвата си ржка на десною рамо на ср'Ьдната фигура, а наопаки десната фигура облъта десната си ржка на л'Ьвото и рамо. Л'Ьвата фигура гледа нал'Ьво и държи въ десната си ржка,
опр'вна на хълбока, единъ пр'вдметъ, може би огледало. Десната фигура
държи въ л'Ьвата си ржка ябълка, конто хваща и ср'Ьдната фигура съ
десната си ржка.
г
Бъ десния и л ввил хгълъ на релиефа, до НОЯ'Б'ГЬ на двъчъ' бочни
<1>игури сх изобразени дв4 урнн пр'ввърнжти, изъ конто се излива вода
пр'взъ долната рамка на релиефа. Двгвтв урни, отъ конто тече вода, еж
атрибутъ на воднитв нимфи.
Иодъ релиефа върху долната рамка е изваянъ гръцки надпись отъ
с.гЬднит'в два реда:

ЕПТЕКЕв0СВ16Г0С
ХГФА1СЕГХНМ
Надписътъ се чете:
(81с) г'У/гр.
Собственото име 'Етттг-хггЬс; е сложно, като повечето собствеин
тракийски имена; то се съетои огь корена 'Етхта- и суфикса -хе^-од,
-сеп11шз. По-правилната форма на гова име е Ер(жеп(;]ш8.
, за коего сравни ТошазсЬек, 1>1е акеп ТЬгакег II, 2 стр.,
8 и 4 6 . Ср. таблица I, обр. 2.
II.
Мраморна плочка 0*22 м. вис, 0 1 7 м. шир., 04)3 м. деб. Изобраг
жението на тригЬ нимфи е сжщо както и пр'Ьдното. Крайната л вва фигура държи въ десната си ржка стржкъ съ три трендафила. По направа
г
този религфъ, както и пр'вдниятъ, тр вбва да се считатъ за изделие на
проетъ провинциалепъ каменод'Ьлецъ; особено главата на ср'Ьдната фигура почти съвевмъ е извъртена на вънъ, вмвето да гледа надесно
и да се вижда въ профилъ.
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III.
Мраморна плочка 0 1 9 м. вис, 0 1 7 м. шир., 0-03 м. деб. Изображението на тригЬ нимфи е сжщо както и въ описапитъ1 по-горй плочки;
1
позата на гжтнжтитъ урни малко се различава.
Иодъ релиефа е издълбанъ сл'Ьдниятъ надписъ:

2ЕГеН2ВР1Л0ГЕГХ1Ш
Чертить на буквитв не еж дотамъ правилни. Надписътъ се чете така:
Зе&Э-У]? Вр&ои в\)уу)ч.
2ейяЬ]5, латински писано 8еи1па, е твърд/Ь известно тракийско име, което
еж носили и н'Ьколцпна царье отъ траки Некого племе одризи и което
познаваме особено отъ монетитв на тие царье. ТошазсЬек, Г), а. Т. II,
2. стр. 4 2 . тълкува думата Севтесъ като „пъргавъ, бързъ, стрЬлецъ.''
По-р'вдко се сръчца второго име ВрО.а$, което можемъ да сравнили» съ
Вр&оп», известно отъ единъ латински надписъ въ Никополь С. I. Ь. Ш.
7 4 3 7 : ВгПо Аикггаш. Тот. I). а. Т. II, 2, стр. 17 ыисли, че $рЦш
значи „бръснарь."
Направата на релиефа е сжща както и на прЬднитЬ. Ср. таблица [,
обр. 1.
IV.
Мраморна плочка 0 2 4 м. вис., 0*23 м. шир., 0.04 м. деб., гор'Ь
г
закржглепа. Изображението на тригЬ нимфи е сжщо както и ио-гор Ь,
съ тази само разлива, че главата на шшфитъ- изглежда като да е покрита съ шапка и овита съ прочелникъ (ШаЛета). Освънъ това, не е
ясно, 1до държи л'Ьвата крайня фигура въ десната си рака
Направата на релиефа е сжща както и на пр'ЬднигБ.

Мраморна плочка 0 1 9 м. вис, 0 17 5 шир., 0-02 м. деб. Иизображението е сжщо както онова нодъ бр. IV, само направата на релиефа,
г
който е доста илосъкъ. е по-долна. УрнитЬ отъ дв4 гЬ страни на нимфигв приличатъ на тонки.
Плочката е <5езъ надписъ.
VI.
Мраморна плочка 0*21 м. вис, 0 1 8 м. шир., 0 0 2 5 м. деб. Изображението на триг!» нимфи е сжщо както онова иодъ бр. V. Десната
г
ржка на крайната л'Ьва фигура е спуенжта и държи единъ неясенъ и]) Ьд1
метъ. Урнитъ се виждать малко по-ясно. Направата на релиефа е доста
груба, особено лицата еж изработени много просто.
VII.
Мраморна плочка 0*13 м. вис, 0'12 м. шир., 0.015 м. деб. Изображението е сжщо както и онова иодъ бр. V. Релиефътъ е доста илосъкъ.
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Подъ релиефа е издълбанъ ствдниятъ надписъ:
ВЕХД12НТАЕГХШ
Не е сигурно, дали трЬба да се чете Вг^Тд 2у]та &ду$ч или пакъ
собствени имена да се вземжтъ за сложно име женско и да се
чете: ВеуВС^ха вйугр. ВечЬЦ е нознато като тракийско название на
Артемида или Диана и се сръща като собствено име женско. Колкото
се отнася до 21 [ТА, то може да се сравни съ ТяНа въ единъ латински
надписъ отъ с Глава (Тот. I). а. Т. II, 2, стр. 39) и съ 2стас;, 8На,
ШШеш, стр. 43. Сиоредъ Томашекъ, името ТгНа било въ свързка съ
корена жи-, жив-вш.
VIII.
Мраморна плочка 0 1 3 м. вис. 0*135 м. шир., 0 0 1 м. деб. Сжщо
изображение както и пръдното; урнигЬ съ вода не еж означени никакъ.
Релиефътъ е твърд'Ь плосъкъ и грубо изработенъ.
IX.
Мраморна плочка отъ сжщата голЬмина и направа, както и пр'вдната, съ сжщото изображение.

X.
Мраморна плочка 0 1 8 м. вис, 0*17 м. шир., 0 3 3 м. деб. Тритъ
нимфи еж изобразени като грации, косата имъ е ыакждрена и е вързана
въ високъ вжзелъ. Брайната л*вва фигура издига десната сн рхка, въ
която държи класъ. Налево отъ нея въ ЛГБВИЯ ЖГЪЛЪ на релиефа се
гледа гжтнжта урна, изъ която изтича иода; върху урната 'Ьздешкомъ
седи гений, конто съ десната ржва държи главня, запалениятъ край на
която онира о земята, а другия край държи подъ мишницата си. Надесно отъ десната външна фигура е изобразенъ гений, съ крака кръстосани и съ глава наведена. Съ ДВБТБ СИ ржн/Ь той държи главня,
опр'вна о земята съ запаления край (§епшз тогйз или ^. зопип).
Но направата си релиефътъ принадлежи къмъ най-хубавитъ отъ
цълата находка, макаръ и да не може да се нарече художествено издълие.
Надъ релиефа на горната рамка има слъдния надписъ:
КГР1А12МГЫФА12
Продължението на надписа сл'Ьдва. нодъ релиефа:

НРА12М0ГК1АШГЕГ
ХАР12ТНРШ
Надписътъ се чете така:
М1ра1$ Жоимачои
е собствено име женско, за което ср. МопИшапп, Мё1ап§ез
въ Кеуие агс11ёо1о§1дие 1878, р. 294. Срав. таблица I, обр. 3.
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XI.
Мраморна плочка 0'155 м. вис, 0*145 м шир., 0"03 м. деб. ТригЬ
нимфи еж изобразени като грации, голи, отъ конто крапннгЬ дв'Ь фигури
еж нр'вдетавени въ танцовална поза; ервдната фигура стой ей Ысе.
И тритЬ фигури държхтъ съ двЬт'Ь си рхц'Ь по една дълга пам'Ътка
или було, която извивать при играньето си. По направата си релиефътъ
принадлежи между най-хубавитв отъ цйлата находка.
Подъ релиефа е издълбанъ сл'Ьдниятъ надписъ:

ГШТЕПГРЕМСЖТАВДХЖМ
ФЕ2ЕГХ1Ш
Надписътъ се чете така:
МОУТОСУОО

Ш|л-

(31с!) вдх^.
Въ четеньето на първата дума не е сигурно, дали елвдъ II елвдва
лигатурата Н П Е или ПГТЕ и дали сл'Ьдователно трвбва да се чете
Гу]тт;г-71У]р1$ или Гу]утг-ти>рс$. Съ нървото може да се сравни Гг^тсас-тгир^
Т о т . 1). а. Т. П. 2. стр. 21 и 5 1 ; подобии сложни имена еж: N50x6тъирк; й). 27., "Етсорсс; Ш. 21. и ПХтшрр^ въ надписъ отъ Р12и8, Сом. XII
стр. 3 3 8 .
Срав. таблица IV, обр. 9.
XII.
Мраморна плочка 0"185 м. вис, 0 1 7 м. шир., 0*025 м. деб. Пзображението на тригЬ Ешмфи е сжщо както и пр'Ьдното, само косата
имъ е повечко накждрена. Освънъ това, иадесно и налево отъ ср'вдната
фигура е изобразенъ атрибутътъ на воднпгЬ нимфи—-двъ повалени вази,
изъ конто изтича вода. Направата на релиефа е почти сжща както и
на првднин. Ср'Ьдната часть отъ горната рамка е отчупена; на нея се
чете надписъ:
ЕГХА
Р1СДО
Продължението на надписа ствдва на долната рамка:
ОЕМ1СДРЙ1ДНГОГС
Надписътъ може да се чете така:

Четеньето на двътв собствени имена не е сигурно. но може да се
ир'Ьдполага по погрвшка на каменод'Ьлеца въ началото на надписа О
вместо В; какви букви трг1>бва да се четхтъ въ второто име задъ Р, тъй
схщо не може да се каже ПОЛОЖИТРЛНО, НО МОГЛИ бихж да се считать
за ох, та би могла първата часть отъ това собствено име да се сравни
съ корена 8рсо- или Зрак-, конто С])'ви1,аме въ името Др&ос (сирвчь жители край р'1>ката); подъ туй име споменува Тукндидъ 2, 101 едно
тракийско илеме Аршо:. Вж. Раре, \^ог(^гЬисЬ <1ег <
патеп I, стр. 3 2 5 . — Ср. таблица IV, обр. 8.
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ХШ.
Мраморна плочка, 0*29 м. вис, 0 2 2 5 м. шир., 0*035 деб., гор!'
завржглена. ТритЬ нимфи обл'вчени въ дълъгъ пр'Ьпасанъ хитонъ, стожтъ

еп 1'асе. Ср'Ьдната фигура държи съ ДВ'БТБ си ржцв черупка отъ мида
пр'Ьдъ себе си. Крайнигв ДВБ фигури държжтъ по една ваза, изъ която
тече вода; лввата фигура държи ваза въ десната си ржка, а десната
фигура въ лйва ржка и сжщевр'вменно се опирать на рамената на
срйдната фигура. Лицата на тритв фигури еж полуизтрити, лицето па
•
десната фигура е даже отчупено.
Отъ надписа на горната рамка е уиазенъ само краятъ:
ГМФА12
Надписътъ подъ релиефа е този:
ТЮГТАД12АД02П1ЕР<)
ФвААМШЕГХАР12ТНР1< )N
Двата надписа се четжтъ така:
ТюОта А^аЬос, бгсёр 6И въ този надписъ собственитв имена еж тракийски: ТюОта е
собствено име женско, аналогично съ илирийското ТеиШ; ТотазсЬек,
1). а. Т. II, 2. стр. 38 пръвежда корена му въ значение на „добро,
благодатъ". Срав. Т)итоп1-Ното11е, Мё1ап§е8 (Гагс11ёо1о^1е стр. 337, бр. 45
и стр. 338, бр. 47., гд'вто се споменува сжщото име въ два надписа отъ
Пловдивъ. Род. над. Д^аВос; се ср'Ьща първи пжть въ този надписъ; ног
обикновена форма, изв встна отъ други надписи, е Д^а. Срав. Тот. Т). а.
Т. II, 2, 32.
Надписътъ е любопитенъ и за това, че ясно указва иричината на
пожертвованието: икгр ЬЦ>$<ХХ\Х&У, — за здравье на очигв. Вижда се,
че релиефътъ е билъ посветенъ на нимфитЬ като богини здраводарни,
ж.ивъещи въ извори, кладенци и р'Ьки, на конто водата има лечебна
сила. Ср. РгеПег, С1пес1шспе Му1Ьо1о§1е, Б1е НутрЬеп стр. 718 — 725. —
Ср. таблица II, обр. 4.
XIV.
Мраморна плочка 0*17 м. вис, 0'26 м. шир., 0*35 м. деб. Тригв
нимфи, обличены въ дълги пргвпасани хитони, стокьтъ слабо обърнжти
надесно, съ коса спуенжта по плещигк Брайната десна фигура издига
.гввата си ржка на рамото на първата, а третата на рамото на втората;
деспитЬ рлщ'Ь на трит-в фигури еж свободно спуенжти.
Направата на този релиефъ, който по типа си е едничъкъ въ ц4лата находка, е доста проста. Ср. таблица III, обр. 6.
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XV.
Мраморна плочка 0'24 м. вис, 0 2 7 м. шир., 0 0 4 м. деб. Горниятъ
край на плочката образува почти трежгленъ щитъ, въ кой го е издълбанъ
сл'Ьдниятъ надписъ:
КГР1А12 ЫГМФА12 МНФА20ГАА
Подъ надписа е изваянъ релиефъ, който првдставя тритв пимфи,
облвчени въ дълги хитони съ ржкави, конто досътатъ до лакътъ; хитонитЬ еж пръпасани. Крайната лйва и ервдната фигура еж разкрачени
малко надесно, а крайната десна фигура малко налъво. Срйдната фигура гледа налево, а крайнитв двЬ се обръщатъ къмъ нея. РжцътЪ на
тригЬ <|>игури еж протегнжти надолу; десницитЬ държжтъ по една патера, лЪвицит'Ъ по една пржчица.
Подъ релиефа слЬдва продължението па надписа:
2АЛ0Г
Надписътъ се чете така:

Собственото женско име Му]сра^оиХа първи пжть ее ср'Ьща въ този
надпись. Аналогично окончание иматъ тракийекигЬ имена: Ро1и1а, ИоХбХХа, Ьепи1а, Таробла, Реги1а, за конто срав. Тот. I). а. Т. сгр. 20,
29, 37. Тракийското име _^аХа$ за първи ижть ее ервща въ надписа
отъ Р12И8, срав. Мсб. XII, стр. 336 — 338.
По направата ей релиефътъ принадлежи къмъ по-хубавитЬ отъ
ц'Ьлата находка. Срав. таблица III, обр. 7.
XVI.
Мраморна илочка 0 2 2 м. вис., 0 2 0 м. шир., 0'45 м. деб. Горниятъ
край на плочата образува трежгленъ щитъ, въ който се чете надписъ:
вР]А12

ШЖФА12 РГМН2ГК12.
Подъ този щитъ е изваянъ релиефъ, конто нрвдставя трит1> нимфи
облъчени въ дълги пръпасани хитони, безъ ржкави. Нимфитв еж изобразени еп 1'асе, еъ коса вързана на върхъ глава и развешана отъ
играньето. И тритв фигури държжтъ въ двъгв си ржц'Ь но една панделка. Отъ позата на НОЗ'БГБ, пр'Ьдадена твърд'Ь неестеетвено, и отъ
г
разв'Ьваньето на ПОЛИГБ на хитона едвамъ се забвл вжва, че нимфитъ
игражтъ. Бръчкит'Б на ХИТОНИГБ ТЪЙ СЖЩО еж означени неестеетвено
съ еднообразни р'Ьзки.
Подъ релиефа сл'Ьдва продължението на надписа:
ВЕШП )^Е
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Цвлиятъ надпись се чете гака:
вгсО.с,

Собственото женено име "Рор^-аох^ първи пжть се ср'Ьща въ този
с
с
надпись, Коренятъ Ро|1г г е извветенъ отъ мжжкото име Ро|17]-талхас;,
г
Ро|лу]-таХху]д, Кишлака; така се именували трима одризки князье; сл'Ьдъ
сыъртьта на посл'Ьдния князъ съ това име римскиятъ императоръ Клавди
г
е обърнжлъ Тракия въ римска провинция на 46 год. сл вдъ Р. Хр.;
т'вхнит'Б имена се ср-Бщатъ често върху монети и въ надписи. Аналогия
на -01>х''$ се ср'Ьща въ 1)еп<;и-8иси, тоже женско име както То^-оих.^.
Срав. Тот. I). а. Т. стр. 28 и 30. — ВгТ^ид принадлежи къмъ найобикновенит'Ь тракийски имена. Ср. фигура 1.

Фигура 1.

XVII.
Мраморна плочка 0 1 7 м. вис, 0'17 м. шир., 0 0 3 м. деб. Горниятъ
к})ай на плочката образува трежгленъ щитъ, въ конто се чете СЛ'БДНИЯТЪ

надпись;

2
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ГНА1СЮГМ
Подъ този щитъ съ нмдписъ е изваянъ релиефъ; тииътъ на тритЬ
нимфи е сходенъ съ пръущия; само панделкитв линсуватъ. Направата
на релиефа, конто е доста плосъкъ. е проста.
Подъ релиефа слъдва продължението на надписа, който е почти
изтритъ, особено втората му половина:
М0ГКАКЕШ0СД12АА< )Г
О/Ьлиятъ надписъ се чете така:

Моикакгчд-о
Коренятъ Моиха- се
срвща въ Ц-БЛЪ редъ собствени тракийски имена,
сложни съ -тгЛмс,, -8ешк,
-гапив, -рих, -пор1$, -рюирс^,
срав. Тот. I). а. Т. стр.
25 — 27 и надписа отъ
}
\ глщ Мсб. XII стр. 336 —
338. Сложение на сжщия
корень съ -УЛЧУУЪС тукъ
се сръ'ща първи пхть. За
собственото име Л^аХа^
срав. ТотазсЬек, I). а. ГГ.
Фигура

стр. 32 и Мсб. XI, 94. —
Срав. фигура 2.

2.

XVIII.

Мраморна плочва 0 1 8 м. вис, 0*185 м. шир., 0*03 м. деб. отъ
сжщата <|>орма както пргвдиата. Типътъ на тригЬ нимфи е сходенъ съ
пр'вдния; хитонътъ е пр-впасанъ така, като че ли съ прйпаската ст.
г
вързани и лактит1; на трит в (|>игури. Плочката е безъ надписъ. Направата на релиефа е проста.
XIX.
Мраморна плочка 0 1 5 м. вис, 0*195 м. шир., 0'04 м. деб. Типътъ
на тритъ1 нимфи е почти сдщиятъ както пр'вдниятъ, обаче безъ високата
прическа. Направата на релиефа е проста.

19

XX.
Мраморна плочка 0*28 м. вис, 0*235 м. шир., 0*04 м. деб., гор'Ь
закруглена. ТритЬ нимфи, облвчени въ дълги хитони. високо пр^шасани
и съ ржкави до лакти, стожтъ еп {'асе; косата имъ е накждрена вълнообразно; ращвтБ еж волно спусн&ти. Крайната л'Ьва фигура е малко
разкрачена надесно, ервдната и крайната десна (фигура — налъво.
Гори надъ релиефа личхтъ СЛ^ДНИТБ четири букви, изваяни въ
неправилни черти:
АС У N
Надписътъ подъ релиефа е този:

ЕРгеногршеошгЕСЛА
Четеньето на надписа надъ релиефа не е сигурно, може он
Надпись подъ релиефа може да се чете така:
Що означаватъ буквигЬ сл^дващи подирь МГЕС и иматъ форма
на А съединено съ А или на М съединено съ А, не е ясно; може би,
тукъ е буквата М погр'Ьшно изваяна на края вместо задъ буквата Г
т
въ думата Л6[лсрвд. За собственото име 'Еро^у] срав. Раре,
<1ег ^песЫзсЬеп Е1§еппатеп стр. 389. имена 'Ерб^гса и
приведено като име на една нимфа, споменхта въ Оу1(Ни8, ЕавЫ I. 5 43.
049. ()Грсу{>о$, ако е вЪрно четеньето, първи плтъ се ср'Ьща въ този
надиисъ. — Ср. таблица II, обр. 5.
XXI.
Мраморна плочка 0*21 м. вис, 016 м. шир., 0*04 м. деб. ТритЬ
нимфи обл'вчени въ дълги хитони, конто еж пръпаеани, стожтъ еп 1'асе,
съ ржи/в спуенжти; рхц'Ьт'Ь еж означени съ ръзки, конто почти прЬдставятъ връвчици, увиенжли отъ раменътв на нимфитв; косата е накждрена и вързана въ високъ вжзелъ на върхъ глава (с1гг1ш8). Горниятъ
кран на илочката почти образува трехгленъ щитъ, съ сл'Ьдния надписъ:
В0ГРААШША12
Подъ релиефа е издълбано продължението на надписа, конто гласи:
ДЕЭТОГСГКОСВЕШШН
О^СЕ^XНN
Надписътъ се чете така:

2*
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Колкото е проста и първобитна направата на релиефа, толкова е
важенъ надписътъ, който го обяснява. Тракийското географически название на м'Ьстото, гд'Ьто е било светилището на цимфигв, е било ВоирВатюс, отъ което е произведешь епитетътъ ВоорЗатираТд, даденъ на нимфитЬ въ надписа. Географического название ВоирВатса знаемъ и отъ
г
единъ латински надпись, нам Ьренъ на Есквилипъ въ Римъ и из даденъ
въ Согриз шзспрМопит кМпагшп III, р. 721 № 2799; въ него се
избролватъ имена на войници, родомъ отъ Тракия, конто направили пожертвование на Асклепия, Азс1ерю 2шп<1гепо — нареченъ така споредъ
онова ьгЬсто въ Тракия, гд'Ьто е било неговото светилище; вероятно
йтМга е било името на м'встото. Заодно съ имената на войницигЬ,
родомъ тракийци, отъ Филипоиолската область, изброяватъ се и имена
на села, между конто се ср'Ьща и У1со Рот]). Вигйар.
Пълното название на това село пр'Ьдава нашиятъ релиефъ. Тот.
I). а. Т. II, 2, 61 счита името Во1>рВатт:а за сложно отъ Воир8- -атеа
и обяснява втората му частъ -ста. въ значение вода, потокъ. Ыо то
може да се вземе за сложно
отъ Воор- и -Ьсакх, като
се приеме -§атса за аналогично на суфикса -<1ауа,
-Заоа, -§а[^а, което значи
заселище; срав.: Ри1ри(1ауа, Воорб-8аиа и др. у
Тот. 1). а. Т. II, 2, 70.
иодъ думата -<1ауа. Деутойоихос, е вероятно име жен
ско и може да се сравни
съ 1)еп1:и8иси, дъщеря на
8сеги1о, което иривежда
Тот. I). а. Т. II. 30 споредъ единъ надписъ С. I.
Ь. III, 6145. Къмъ род. п.
Ве:0-стс7]оид сртлцаме именителенъ п. въ Уйи-раиз,
което споредъ Тот. II,
2.18. означавало ВйЫриег,
т. е. СИНЪТЪ на Вита. —
Ср. фиг. 3.
Фигура о.

XXII.
Мраморна плочка 0-185 м. вис, 0 1 8 м. шир.. 0-025 м. деб. Сжщо
г
изображение както пр Ьдното. Црическата на нимфигв изглежда почти
като шапка. Направата на релиефа е малко по-правилна отъ пр'вдния,
Нодъ релиефа се чете надписъ:
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ДЕПАЫНТ12К0ТГ02
ц
К6хио<;. Собствеиото женско име за първи пжть се срйща
тукъ. К&ыс, е доста обикновено лично име, но известии еж и ГГБКОЛКО
тракийски князове на име Кбтод. Ср. ТотазсЬек, I). а. Т. II, 2, 55.
С}), таблица V, обр. 12.

XXIII.
Мраморна плочка 0*15 м. вис, 0 1 6 м. шир., 0*03 м. деб., закруглена. Трит'Ь нимфи СТОЬУ.ТЪ ей {'асе въ дълги, високо нрвпасани
хитони. Направата па релиефа е първобитна; рлщ'ЪтБ личжтъ само до
лактигв и като че ли ск отсъчени.
Подъ релиефа надписъ:

ШГКАШШОГСВААЕМТОС
СГХТЕКОЮДОРОХ
Надписътъ се чете:

Ж.енското име М ои*/.%-кои:о^<; сложно отъ Мооха- и суфикса поиЬид
може да се сравни съ А^кту'^тьоиос,. Вж. Т о т . II, 2, 8. Коренятъ Моихасе ср'Ьща много често въ собствени имена, тоже сложни. Въ вторил
редъ тр'Ьбва да се добави V въ думата тгхо!.$, изваяно погръшно вм. тг%\О1$. — Ср. таблица V, обр. 13.
XXIV.
Мраморна плочка 0 2 0 м. вис, 0*18 м. шир., 0*03 м. деб., горъзакрдглена. Изображението е сжщо както пр'Ьдното. Направата на релиефа е проста, но отчасти ио-правилна от колкого у прйдния релиефъ.
Подъ релиефа е изваянъ надписъ:

Надписътъ може да се чете така:
Въ собственото име Вр^ухо^^ сръчцаме корена Вр^ух-, Врсуха- извъстенъ нърви пхть отъ сноменхтия гори надписъ отъ Стара-Загора:
Д^{%6У-9'О2 Врсухос-^гргос;. Ср. Т о т . I). а. Т. I I , 2, 17. Тт^ЛХои би могло
да се сравни съ Тароблас;; коренътъ тукъ е Тг]р,-Тар- изв'Ьстенъ отъ
името Тт^рт]^ което е носилъ първиятъ изв'Ьстенъ тракийски царь Тересъ
( 4 5 У — 4 3 1 год. пр. Хр.), баща на Ситалкасъ. Единъ отъ синовегЬ на
Ситалка тоже се казвалъ Тересъ. Третиятъ Тересъ е билъ пр'Ьемникъ
на Амадока II, и влад'Ьлъ отъ 347 — 341 год. пр. Хр. Тотавспек, В. а.
Т. II, 2, 37. обяснява корена №г-, 1аг-. въ значение йоттиз,
господарь.
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XXV.
Мраморна плочка 0*17 м. вис, 0 1 4 5 м. шир., гори закржглена.
Изображеиието и направата на релиефа еж сжщи вакто прйднигв. Подъ
релиефа е изваяпъ надписъ:

ТАТА21АЕПТЕШГВОГРД
АПШЕСЕГХНМ
Надписътъ е твърдъ1 изтритъ, особено не е сигурно, дали въ вторил
редъ да се чете А1ПШ02 или АП1ШЕ2. Въ първия случай ВоирВа71Т]У6$ би могло да бжде определение на Тата^'а, въ вторил, което е
ио-приемливо и сходно съ падгшеа подъ обр. XXVI, би могло да се
вземе за дателенъ ~НоирЪа.щчес, вместо НоирЬащшгд, който опр'вдвлл
изоставеното Ш|лсра1с;, както въ релиефа бр. XXI. Таха^а е тракийско
име женско; за мжжки родъ има форма Таха^од. ТотазсЬек, I). а.
Т. II. 2. 36, го обяснява като „тате" и го сравнява съ Тахооу, Тахе^,
д
Тахаса. "ЕТСТВУОС; първи ПИТЬ се сръчца въ надписа отъ Р12118, гд1»то
има форма "Етстемд, глед. Сом. кн. XI. стр. Л37. Ц'влиятъ надписъ
може да се чете:

Ср. таблица V, обр. 10.
XXVI.
Мраморна плочка 0*16 м. вис, 0'17 м. тир. Направата на релиефа,
който пр^дставя трит'Ь нимфи, е съвепмъ първобитна. Ср. таблица V,
обр. 15. Надъ релиефа и иодъ него има надпись полуизтритъ, изваянъ
или по-добр-в вдрасканъ въ илочата съ неправилии и плитки рвзки, тъй
щото едвамъ личи.
Надписътъ надъ релиефа съдържа СЛ-БДНИТ'Б букви:
КГР1А12Е

ЕА12Н1^ФА1>]

Продължението на надписа сл-Ьдва подъ релиефа въ сл'Ьднитн два реда
В0ГРААПНКА12ЕПНК0012ГПЕРТ111111И!
2ЙТНР1А2Т0АГААМА
Какъ да се чете думата въ първия редъ задъ Корсар, не е сигурно;
положително може да се каже, че тамъ сл'вдва н'Ькакъвъ епитетъ на нимфитЬ, мо?ке би 1>{)-га1$ (ср. Раре, ОпесЫасЬ-йеийсЬ \\гГ)г1егЬисЬ, думата
ву&гос, въодушевенъ, надаренъ съ дарба пророческа, каквато се п]>иг
писвала и на нимфит^), та би могълъ ц Ьлиятъ надписъ да се чете така:
кщкоо'.с, (тер
хо ауаХ|ла.
Вт, то)! надписъ има лигатури: ПНN;1 Ш1, ТН2.
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XXVII.
Мраморна плочка 0 1 4 5 м. вис, 0*12 м. шир. Изображението и
направата на релиефа еж съвстшъ първобитни. Ср. таблица V, обр. 14.
Надъ релиефа слабо личжтъ слъди отъ надписъ:
N 1 М ' • ''" !!Г

Подъ релиефа има СЛ'БДНИТЪ1 два реда:
А ДР1АШОСЕРМОКРАТ Н2
ЕГХ1Ш
Надписътъ се чете така:

XXVIII.
Мраысрна плочка 0*195 м. вис, 0*175 м. тир., горЬ закрдглена.
ТритЬ нимфи стоьктъ еп Гасе съ ржцъ спуенжти, конто приличатъ на
увиенжли ржкави; — косата имъ е снусн&та по гърба. Релиефътъ е
плосъкъ, наиравата му проста.
Подъ релиефа едвамъ се познавать букви оть слйдния надписъ:
който се чете:
вгагМ) е собствено име женско, съ което като апалогично може
в ъ
единъ надписъ отъ Ойеззиз (сега Варна),
да се сравни: вса-Э'юбс
срав. Тот. Г), а, ТЬ. 36. — ДгаахвуО-ос; е име сложно. Първата му часть
Ау^а-д се срЬща въ единъ надписъ отъ Месемврия, който сега се съхранява въ императорския музей Ермитажъ въ Петербургъ. Ср. ОитоикНотоПе р 4(31 № 111 И. Тракийски имена на-хву^эд сх доста обикновени.
Сложното име въ форма ДгаахвуО-э^ за първи цжть се сръчца въ този
надписъ. Ср. 1)18а-сеи(;и8 у ТотазсЬек, 1). а. Т. П. 2. 33.
XXIX.
Мраморна плочка 0*15 м. вис, 0*14 м. шир., горЬ закруглена.
Тритъ нимфи, изобразени съвсЬмъ първобитио, соткать еп 1'асе. Надъ
релиефа има надпись:
КАЕШОХА
Падписъ подъ релиефа:
ЕГХНМ
Може да се чете:
е вероятно тракийско име женско и до егга неизвъхтро;
единственото, което може да се сравни съ него, е името КаС-тгро^од,
ако вземемъ КаеС-уо^а за сложно отъ К»г: - и - \>о-^а. Тяърд'Ь въз-
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можно е и това, че имею е неверно издълбано отъ каменодъ-леца и че
друга ще да е формата му. Гл. ТотазсЬек, ]). а. Т. II, 2, 46.

XXX.
Мраморна плочка 0*18 м. вис, 0*16 м. шир. Изображение™ на
тригЬ нимфи е сжщо както пръущото. Подъ релиефа е издълбанъ неясниятъ надписъ:
ХАНсГЧА1)
XXX—ЬХХХП.
С*ыция типъ на три нимфи, облт>чени въ дълги, пр'Ьпасани хитони,
стоещи ей Гасе и съ рхцъ1 волно спуснжти, пр'Ьдставятъ още петдесеть и
четири релиефи, въ конто се иовтарятъ типове, изобразени въ фигуритЬ
г
3. и 4. и въ таблица V. Направата на по-гол вмата часть отъ т'Ъхъ
е тоже груба и първобитна. Най-малкиятъ отъ тия релиефи завзема не
новече отъ единъ квадратенъ дециметъръ.
Отъ този типъ се различаватъ СЛЪДНИГБ десеть релиефи, описани
подъ броеве ЬХХХУ—ХСУ.
ЬХХХУ.
Мраморна плочка 0\19 м. вис, 0*19 м. шир. Тригв нимфи, обл'Ьчени въ дълги хитони, конто сх нрЬпасапи, стовьтъ еп 1'асе. Косата
имъ образува перчинъ (сптЬи») на темето. Ср'вдната нимфа държи дв1?тв
си дружки за ржка. Направата на релиефа е проста.

ъхххла
Мраморна нлочка 0*16 м. вис, 0 1 8 м. шир. Типътъ на тригЬ
нимфи е сходенъ съ пргвднил; липсува само шггпиз на главигв имъ.
Направата на релиефа е по-проста отъ пр'Ьдния; рхцвтБ приличатъ на
пржчици.
Мраморна плочка 0*135 м. вис, 0*145 м.
На ХИТОНИТБ се заб'ьлъ'жватъ ржкави до лакти.
накхдрена както на он-взи, що еж изобразени на
1
г
Крайнигв двъ нимфи държжтъ по единъ в Ьнецъ.
е проста.

шир. Подобенъ типъ.
Косата на нимфитЬ е
таблица VI, обр. 17.
Направата на релиефа

ЪХХХУШ.
Отломъкъ отъ мраморна плочка, 0'13 м. вис, 0 1 9 м. шир. Подобенъ типъ на три нимфи, конто се държжтъ за ржцъ\ Направата на
релиефа е проста.
а
) Може би, съ т4зи букви по/уграмотяиятъ или съвсЬмъ безграмотниятъ каменоД'Ьлецъ е искалъ да означи жертвената формула (напр. гЪуцхр<.охч}р1.оч, х«р1У или др.) Аналогични
С& нростит'Ь имитации на надписи въ тъй нар'Ьченит'в варварски тетрадрахма, сЬчеви по
тина на тетрадрахмитъ' на о-въ Таносъ.
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ЬХХХ1Х.
Мраморна плочка 017 м. вис, 0.15 м. шир. Подобенъ типъ. Крайнит'Ь дв'Ь нимфи държжтъ по една панделка. — Нанравата на релиефа
е твърдв проста.

ХС.
Мраморна плочка 0 1 6 ы. вис, 0ф12 м. шир. Типътъ и направата
еж сходни съ пр'Ъднил релиефъ; панделкитЬ не се забЪл'взватъ.
ХС1.
Мраморна илочка 0 1 6 м. вис, 015 м. шир., съ сжщото изображение, както пръдното.
ХСИ.
Мраморна плочка 0.19 м. вис, 0"15 м. шир. ТритЬ нимфи се държжтъ
за ржц'Ь. Прическата имъ почти прилича на було, съ каквото бива покрита главата на Хера въ тракийскитъ релиефи. Срав. за това изображението на Хера въ таблица VI., обр. 16.

хеш.
Мраморна плочка 0 1 3 м. вис, 04 9 м. шир. Трите нимфи еж
изобразени на релиефа заедно съ оевса и Хера, като богове на плодотворния дъждъ и влага. Зевсъ стой еп 1асе, облъченъ съ химатионъ,
1
наметнжтъ пр'Ьзъ левого рамо така, щото гжрдитъ му оставатъ голи;
той има дълга коса и брада. Десната му ржка е слуенжта и държи
патера надъ жертвеника, конто личи твърд'Ь слабо. .Л'ввата ржка е вдигыжта
и държи жезълъ. Надесно отъ Зевса стой Хера, тоже еп {"асе, обличена
въ дълъгъ хитонъ, високо ирвпаеанъ, съ рхкави до лакти; главата и нокрива було. Вогинята държи въ десната си ржка патера надъ жертвеника. който тукъ е малко по-ясенъ, а въ л'Ьвата, която е вдигнжта,
•жезълъ. Надесно отъ богинята стоштъ трит'Ь нимфи отъ извъетния
вече типъ, но изобразени въ по-малки разм'Ьри отъ главнигв богове.
Повърхностьта на този релиефъ, който е доста илосъкъ, е изтрита и
изв'Ьтр'Ьла. Сравни таблица VI. обр. 16. и ио-горЬ стр. 401 По типа
си този релиефъ е единственъ въ цълата находка, както и елвдниятъ
нодъ брой

Мраморна плочка 0'21 м. вис, 0*24 м. шир., гор-в закржглена.
Релиефътъ пръдетавя трит-Ь нимфи еп Ысе, какъ се държжтъ за ржцъ\
Налево отъ ГБХЪ стой мжжка фигура еп {асе, обличена въ химатионъ;
въ десната ржка държи патера надъ единъ четвеространенъ жертвеникъ,
на който гори огънь. Фигурата првдставя вероятно жрецъ или поклонникъ
), който принася жертва. Ср. таблица VI, обр. 17.
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Като допълнение на паметници, относещи се къмъ култа на нимфигЬ, прибавяме тукъ още СЛ'БДНИГБ два неизв'Ъстни досега релиефа,
изнам'Ьрени сега наскоро:
1. С. Панчарево, Софийска околия. Отломъкъ отъ мраморна шгочка
0 1 1 м. вис. и шир., на която еж били изобразени три нимфи като три
грации (срав. по-горЬ бр. I). Упазената часть отъ релиефа првдставя
г
пр'Ьвърнжтата урна и нал'Ьво отъ нея боситв ноз Ь на край пата десна
нимфа. Подъ релиефа е изваяыъ фрагмента отъ слвдния надписъ:
ААС1АТ1КОГ
ННКА
който се чете:

а АасатсхоО

Плочката е намерена въ развалинитй на римскитв бани до с. Панчарево, открити отчасти прЗззъ мвсецъ май 1896 год. На сжщото мвсто
г
еж намърени три М'БДНИ монети римски: дв в монеты на Константина II.
(317 — 340 стЪдъ Р. Хр.) и една монета на Валентияна I ( 3 6 4 — 3 7 5 г.
СЛ'БДЪ Р. Хр.). По-обширна бктБжка за гвзи бани ще сл'вдва, като се
довършжтъ разкопкитъ, пр'вдприети за откриваньето на цвлит!; бани.
2. С. Чакарларъ, античенъ Р1хи8, Старо-Загорски окржгъ. Плоча
отъ варовикъ 0'45 м. вис, 0 5 7 м. шир., 0 12 м. деб. Повърхностьта
г
г
на плочата е твърд'Ь изв втр вла. Релиефътъ пр'Ьдставя изв'Ьстния вече
типъ на тракийски конникъ, който върви надесно, въ ходъ. ПрЬдъ
него играштъ еп 1'асс три нимфи, облвчени въ дълги прЬпасапи хитони,
съ прическа въ видъ на ситЬиз. С])Ьдната фигура полага лъвата си
ржка възъ рамото на първата, третята възъ рамото на срвдната; лъвата
рака на първата фигура отдесно е спуснхта свободно. Съ деснигв ржц'Ь
и трит'Ь нимфи понадигатъ хитонитЬ. Конникътъ, изобразень тукъ заедно
съ нимфигв, наверно пр'вдставя Аполона, като се основемъ на надписи,
въ конто Аполонъ се спомеиува заедно съ нимфит'Б и като вземемъ
пр'вдъ видъ ОТГБЗИ релиефи, конто пр'вдставжтъ тракийския конникъ и
сжщевр'Ьменно го означаватъ въ надписигв си като Аполона, По направата си релиефътъ е доста хубавъ, но много новр'вденъ.

П. Тракийски конници.
1. С. Балдяш-Омуръ, Иоповска околия, Разградски окр.у.гъ. Мраморна плочка съ релиефъ, 0*19 м. вис, 0 1 7 м. шир., 0*03 м. деб., горЬ
закржглепа. Релиефътъ пр'вдставя конникъ ен 1'асе, гБздещъ надесно;
той е обл'Ьченъ въ кратъкъ и гвсенъ хитонъ; отъ плещит'Ь му се разв'Ьва кхса хламида; десната му ржка е вдигнжта. Конятъ скача. На
горната рамка надъ релие(|>а се заб'^л'взватъ слаби слъди отъ надписъ.
Подъ релиефа еж издълбани буквигв:

2Е1ТРАА1С
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Продължението на надписа липсува, защото десниятъ доленъ край
на плочката е отчупенъ. Надписьтъ може да се чете:
Илочката е била посветена на тракийския герой-коыникъ отъ тракиеца на име Хестрал^, което тукъ се сръчца първи пжтъ. Коренятъ
г
Ав1-, който обяснява Тота8с11ек Б, а. Т. II. 2. 39. въ значение фърлямъ,
изливамъ, сипвамъ, се ср'Ьща и въ сложнитЬ имена: йгмтЫтг^, 21-рогиз,
Ш. стр. 39.
2. Османъ-Пазаръ, Шуменски окрхгъ. Мраморна плочка 0*25 м.
вис, 0-20 м. шир., 0 - 04 м. деб. Гелиефътъ пръ'д ставя конникъ еп {'асе,
•вздещъ надесно. обл'вченъ въ кратъкъ и тъсенъ хитонъ; отъ плещи гв
му се разв'вва хламида. Десната му ржка е вдигнхта и държи копие.
Конятъ е въ скокъ и съ пргЬдния си десенъ т^ракъ настжива единъ възвишенъ ир'Ьдметъ (жертвеникъ?). Инодзадъ жертвен и ка се нодава глава
на глиганъ, върху който налита куче и го захапва. На горната рамка
падъ релиефа е издълбанъ надписъ, въ който буквигЬ 12Х еж сьедитгени:

Подъ релиефа се чете елвдниятъ полуизтритъ надписъ:
КАКЕМВО^ВШГ
ЕГХЬШ
Въ вторил })едъ НЫ образуватъ лигатура. Надписътъ може да се
чете така:
НИЩ ОС, |
Падписътъ иоказва, че релиефътъ е билъ поснегенг1» не па изобразения герой-конникъ, а на Аиолона. Ср. Сбм. XI, стр. 75. бр. 1 и СЛБД.
бр. 2. 6. 52. и статията Него§ въ НозсЬег, Ьехкои (1ег ^песЬ. п. гост.
Му1Ьо1о^1е, приведена по-гор'Ь на стр. 401 въ иастоещата статия.
3. С. Ашикъ-Сенекли, а сега Кирилово, Старо-Загорска околия.
Отломъкъ отъ мраморна плочка 0*17 м. вис, 0*17 м. шир., съ релиефъ
на конникъ. Конникътъ еп 1асе, обл'Ьченъ въ хитонъ и хламида, ГБЗДИ
надесно; десната му ржка е сиуснжта и държи животно, което ирилича
на заекъ. На горната рамка надъ релиефа има полуизтритъ надписъ,
съдържащъ сл'Ьднит'в букви:

0АА9ЫПТР
Първата часть може да значи:
Нлочата била намерена въ градището до с Ашикъ Сенекли, пр'Ьзъ
1893 год.

4. Сжщо село. Отломъкъ отъ мраморна плочка 0" 15 м. вис, 0*22 м.
шир., 0'02 м. деб. Спазена е долната половина отъ плочката, та се
вижда само долната часть па гвлото на конника, до пояса. Конятъ скача
надесно и съ пр'вднил си десенъ кракъ настжпва четвеространенъ жертвеникъ. Откъмъ жертвеника се задава глиганъ, погнжтъ отъ куче. Безъ
надписъ. Плочката била изкопана въ една могила, която се намира
всръугь село Ашикъ-Сенекли, пргвзъ м'всецъ февруари 1895 год.
5. Сжщо село. Отломъкъ отъ плочка съ образъ на конникъ, 0'095 м.
вис, 0*20 м. шир., 0 0 2 5 м. деб. На отломъка се вижда релиефъ на
куче, легнжло надесно и захапало крака на едно животно. Плочката
е намерена въ сжщата могила.
1
6. Сжщо (*ело. Отломъкъ отъ плочка съ образъ на конникъ, О 105 м.
вис, 0*17 м. шир., 0*025 деб. Отломъкътъ е долна часть отъ плочката,
върху конто се виждатъ само заднитЬ крака на коня; задъ коня е стояла
чов'Ьшка фигура, отъ която се виждатъ НОЗБГБ. ПОДЪ КОНЯ куче, легнжло
надесяо, захапало крака на едно животно. Подъ релиефа е издълбанъ
сл'Ьдниятъ надписъ:
АПОААЙШЕГХАЯЙ
който се чете:
АтсбХХом виу [арюту^рюу |
Срав. заб'Ьл. къмъ релиефа бр. 2., тоже посветенъ на Аполона. Плочката
е намерена въ сжщата могила.
7. С. Саладиново, Татаръ-Пазарджишка околия. Мраморна плочка
0 11 м. вис, О'П м. шир., горт. закруглена. Релиефътъ пръ\дставя конникъ
ей 1'асе, обл^ченъ въ хитонъ и хламида, увиснжла по гърба му; десната
си ржка полага на шията на коня, който е въ ходъ. Пръдъ коня стой
женска фигура, ей {'асе, обличена въ дълъгъ ирвпасанъ хитонъ. Релиефътъ
е доста плосъкъ и направата му проста, Плочката е памврена въ описаното но-гор'в Кутрпаешп до с. Саладиново.
8. С. Дипсизъ-Гьолъ, Борисовъ градска, Хаджи-Елеска околия. Мраморна плочка 0'38 м. вис, 0*31 м. шир., 0 045 м. деб., горт> закржглена.
Релиефътъ прЬдставя конникъ ен ^асе, 'вздещъ надесно; той е обл'Ьченъ
г
съ гвсенъ и кжсъ пр Бпасанъ хитонъ, и съ хламида, която се развив?
отъ плещит'в му; десната му ржка е вдигнжта и държн кратко копие,
съ което се пршгвлва въ глигана подъ коня, надесно; успоредно съ глигана
тича куче и го захапва въ шията, а насреща налита друго куче. Конятъ
е въ скокъ. На долната рамка подъ релиефа е издълбанъ слйдниятъ
надписъ:

М0ГК10РДШКЕ1ПТРААЕ02вЕ0
1КГРМ1ААПОАЛОЕГХНК

Надписътъ може да се чете така:
Моохюр
Собственото име Мойхюр (Моих^шр?), ако не е погръшно издълбано
вместо Моихюд, латински Мисш8, може да се приеме като новъ приносъ
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къмъ собственит!; лични имена, образувани отъ корена Моих-, Мооха-;
може би че то е и вариянтъ на изв'Ьстното име Жои~ш-пор1$, нрйдадено
въ неверно ^ъкращение. Дсухг^^-тораХгос; е име сложно, което първи пхть
ср'Ьщаме въ този надписъ. Първата часть Д^VxеV- може да се сравни съ
Дп^х^гЬд Тот. I). а. Т. II. 2. 33. -тораХсд може да се вземе за анаг
логично на суфикса -траХи;, изв встенъ отъ много тракийски имена. Кор;хй[у]у6д] е географически епитетъ произведенъ, вероятно, отъ м'встното
име Кбр-рилод, съ което по окончание може да се сравни ^троб-цгсХод,
ИЗВЕСТНО изъ надписа отъ Р12118. Срав. Сбм. кн. XII стр. 336. Въ ВСБКИ
случай надписътъ е твърдй интересенъ и важеиъ поради НОВИГБ имена,
конто се сръчцатъ въ него. Релиефътъ билъ намвренъ въ м'Ьстностьта
„Гробището" до с. Дипсизъ-Гьолъ, отъ гд'Ьто произхожда и котшикътъ.
описанъ въ Сбм. кн. XII, стр. 321, брой 9.
9. О. Дийникли, Харманлийска околия. Описанигв въ Сбм. кн. XI,
стр. 75 — 76 релиефи се допълнятъ отъ находката на нови дванадесеть
конници, открити на сжщото м'Ьсто; между гвхъ има три плочки съ
изв'Ьстпия вече типъ тракийски конникъ. Останжлит'Ь конници еж израг
ботени въ форма на високъ релиефъ, така щото н'Ькои отъ т вхъ приличатъ на статуйки, на конто обаче само лицето чисто изработено. а
опачината въ груби чърти; тЬзи конници иматъ типове на он'Ьзи изобразени въ Сбм. кн. XI, обр. X.
Ново-найденитъ1 конници еж безъ надписи, съ изключение на единъ,
който тукъ е описанъ. Конникътъ еп ^асе, въ хитонъ и хламида, 1;зди
въ галопъ надесно. Въ десната си ржка държи животно (заекъ?), което
г
г
заханватъ дв в кучета: едното, по-гол Ьмото, тича налево и го хапе въ
главата, а другото налита ОТЛГБВО надесно и го хапе въ краката. (Срав.
1
ловджийската сцена въ Сбм. кн. XI обр. II. горъ ). Изиодъ второто куче
се показва змия (?), която се извива нагорЬ. Главата на конника и на
коня еж строшени. Подъ релиефа на по-голгЬмото куче се чете надписъ
г
отъ сл Ьднит'Б три реда:
К Г НА

АХЕвНКА
И тъй надписътъ съдържа само жертвената формула: гй
, безъ името на пожертвувателя. Колективната находка въ развалинигв на една сграда до с. Дийпикли води къмъ предположение, че на
това мйсто е билъ храмъ на тракийския герой конникъ или на Аполона, защото два отъ релиефитт» носжтъ надписъ за пожертвование на
Аполона и осв'Ьнъ това въ с&щата местность била изкопана една бронг
зена фигурка, пр Ьдставяща сжщия богъ. Срав. Сбм. кн. XI. стр. 75.
10. С. Бодрово, Хасковска околия. Отломъкъ отъ плочка съ релиефъ
на конникъ, 0*15 м. вис, 0.12 м. тир. Упазената часть отъ релиефа
пр'вдетавя само бюста на коня, който е въ скокъ.
11. С. Баткунъ, Т.-Назарджишка околия. Отломъкъ отъ високъ релиефъ съ образъ на тракийския конникъ, 0*12 м. вис, 0*15 м. шир.
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Отломъкътъ прЬдставя эадната часть отъ Т'Ьлото на коня, безъ крака;
на гърба му се заб'вл'Ьзватъ политй отъ хламидата на конника. Намъренъ
въ м'встностьта „Хайдушко кладенче", къмъ югозападъ отъ Баткунския
манастиръ св. Петръ.
12. Гр. Чирнанъ, Старо-Загорски окржгь. Плочка отъ бЬлъ мраморъ
0*18 м. вис, 0-15 м. шир.. гор'Ь закр&глена. Конникътъ изобразенъ еп
{'асе, Ьзди надесно, облъ"ченъ въ кратъкъ, тЬсенъ хитонъ и хламида, която
се развЪва отъ плещитв му; въ десната си ржка държи уловения заекъ,
г
Г
Г
увисн&лъ съ глава надолу и заханванъ отъ дв 1; кучета; между ДВ БТ Б
кучета се вижда повалена урна, изъ която се излива вода. Изображежението е доста живо. Конникътъ има типъ на онзи, който е изобразенъ
въ Сом. кн. XI, обр. II, гор'Ь. Заодно съ този релиефъ се нам'Ьри още
друга една плочка съ образъ на конникъ 0-13 м. вис, 0 12 м. шир.,
отъ типъ изобразенъ Сбм. кн. XI обр. У, бр. 6. отъ твърдЬ проста наГ
права. II ДВ БТБ ПЛОЧКИ СЖ нам'врени въ землището на гр. Чирпанъ,
въ м'БСтностьта „Рупки", гд'Ьто се крижтъ развалини на едно римско
градище, отъ коего произхождатъ и нъколко камъни съ надписи, разнесени въ Чирианъ и ближнигв села Туркмиши и Али-паша, а сега при-

брани въ Софийския музей.

III. Разни паметници и надписи.
1. С. Баткупъ, Т.-Пазарджишка околия. Плочка отъ хубавъ, СгЪлъ
мраморъ 0 16 м. вис, О'Ю м. шир., 0*3 м. деб. Релиефътъ ир'Ьдставя
А склеп ия, съ дълга коса и брада, обл'Ьченъ въ химатионъ, наметнжтъ
пръзъ Л'БВОТО рамо така, щото гърдитв оставатъ голи; подъ химатиона
х
( скрита и л"Ьвата рхка. Асклепи стой еп 1'асе, десната му ржка е
спуснжта върху тоягата, около която се овива змия; тоягата е опр'Ьна
о земята. На горната рамка се чете:
АСКАНТШ
Подж релиефа е издълбанъ сл'Ьдниятъ надписъ отъ два реда:

АТЕ1А1АЫОСАШ1
Р()N
Надписътъ се чете така:
2. Пакъ оттамъ. Отломъкъ отъ мраморна подставка (базисъ) отъ
релиефъ, 0'15 м. вис, 0*24 м. шир. Отъ релиефа надъ подставката се
Г
виждатъ ноз'Ь отъ ДК Б ЧОВ"ВШКИ фигури, вср'Ьдъ конто се заб'вл'Ьзва
долниятъ край отъ тояга, около която се овива змия — ИЗВ'БСТНИЯТЪ
атрибуть на Асклепия. Ноз1>тЬ налево отъ тоягата с» малки като на
д'Ьте и ел остатъкъ отъ фигурата на малкия Телесфоръ, който е билъ
изобразенъ на релиефа заедно съ Асклепия, стоещъ надесно отъ тоягата съ змията. Налево отъ Телесфора, въроятыо, е била изобразеиа
Хигея. Подъ релие(|»а е издълбанъ надписъ отъ СТБДНИТБ три реда:
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,1ГА0Г2ЕХЕ( )2В
•ТОКАГГНЕЕГХВШГ
Р12ТНРТ0Х
Лигатури: ХЕ, ТЕЩ ТНР.
Може да се чете: . . . А]йХоо^уео$ . . . .
. . . то ха! ХУ)$ аиу^Сои .
Както се вижда, надписътъ е съдържалъ пожертвувание, напраьено
на Асклепия, Телесфора, вероятно, и Хигея, отъ единъ тракиецъ, синъ
на Авлузенеа. Аолои^гут^ е доста известно тракийско име. Срав. ТошансЬек Б . а. Т. II. 2. 4.
3. Пакъ оттамъ. Подставка въ видъ на полуелинса, 0*06 м. вис,
0 09 м. диаметъръ, съ отломъкъ отъ релиефъ, отъ който се виждатъ дв'Ъ
ЧОВ'БШКИ нозт», надесно личи долниятъ край отъ кржглестъ жертвеникъ,
а налево долниятъ край отъ тояга съ овита около нем змия. Подставката безъ съмнвние нр'вдставя отломъкъ отъ релиефъ на Аскления.
4. Пакъ оттамъ. Отломъкъ отъ мраморна статуйка, 0 1 5 м. вис.
Отломъкътъ пр'Ьдставя женски бгосгъ ел ("асе, съ диядема на глава,
обл'ьченъ въ хитопъ безъ ржкави. Вюстътъ. може би, пръдставя Хигея
и билъ намг1>ренъ заодно съ споменжтитв гор"Б подъ бр. 1 — 3 релиефи
до „Хайдушкото кладенче" на югозападъ надъ Баткунския манастирт>
св. Петъръ. Оноредъ събранитЬ до сега СВ'БД'БНИЯ, на сжщото МГБСТО били
пам'Ьрени развалини на една сграда и голЪмо множество животивски
кости. Колективната находка на описанит'Ь тукъ паметници, конто се
отнасятъ все къмъ култа на Асклепия. дава да се пр'Бднолага, че на
това мъсто е било светилище, или оброчище посветено на Асклепия.
5. С. Арапово, Конушка околия. М]>аморна плочка 0*29 м. вис,
0' 21 м. шир., гор1; закржглена. Релиефътъ нр'Ьдставя Хермеса еп 1'асе,
голъ, съ хламида, наметнжта пр1)3ъ л'Ьвото рамо. Въ л'Ьвата ржка държи
са(1пееи8 и въ десната кисия, надъ единъ четвеространенъ жертвеникъ,
г
на който гори огънь. На горната рамка надъ релиефа личхтъ р взки
отъ слъднит'в букви, отъ който УК еж съединени въ лигатура:
Сжщо и надписътъ подъ релиефа е полуизт])ит'ъ:
АЮАГАОГТРА1С
Надписътъ допълненъ може да се чете:

. . . аХс,
е тракийско нме, на което обикновената форма е АОХобвъ латински надписи Ап1и(;га. Срав. Гот. I). а. Т. П. 2. 4.
6. Станимака. Мраморна плочка 0" 17 м. вис, 0-125 м. широка,,
горииятъ край на плочката е отчупенъ. Релие(|)ътъ пр'Бдстаня Зевса,
свдещъ на престола еп тасе, облгвченъ въ химатионъ, наметнжтъ нръзъ
лъвото рамо гака, щото гърдигБ му оставатъ голи; богътъ държи въ
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десната ржка орелъ надъ четвеространенъ жертвеникъ, на който гори
огънь, а въ лЬната жезълъ. Нодъ релиефа е издълбанъ надпись отъ
с.тЬднить' два реда:
ЕГФРАТНС ГАКШ0ОГ
КАТОШРСШ
Надписьтъ се чете така:

Срав. 1)шпоп(;-Ното11е, Мё1ап^е8 еЬс. р. 340, № 56.
7. С. Чипровци,1) Фердинанска околия. Плоч», съ образъ на Дияна
и съ надпись: ГНапае 1пу1сШе АроНо ВютесНз УОЬШП 8О1УЙ. ЬЬ. Съкращението Ь. Ь. трЪбва да се чете: 1(1Ъеп8) 1(аеШ8). — Том релиефъ днесь
не сжществува вече, но за него четемъ въ доклада за състоянието на
католишката църква въ България на 1640 год. Глед. Ееппепдяш, Ас1а
Ви1&апае есс1е81а8иса аЬ а. 1565 изцие ш! а. 1799. 2а#гаЫае 1887,
ра$. 91. — Надписътъ е новъ приносъ къмъ паметницитЪ, конто се
отнасятъ до Дианиния култъ въ Мизия и Тракия.
8. Чирпанъ, Старо - Загорски окрхгъ. Отломъкъ отъ мраморна
1
плочка 0'15 м. вис, 0*16 м. шир., О 10 м деб, съ слъдния гръцки
надиисъ:
!
ГАШП ТП " ' ^
АШ1ШКА1ГГЕ1А

22ТНРЖЕШФАМЕ2ТАТО
ААРIАЛТ Ю2М() Г К1АШ )2 К
02АГТ0ГАГРМАКЕ2А
.ДУРОХЙ

Надписътъ съдържа пожертвувание на Аскления и Хигея и се чете:
]7С1ф ха1 с Гуе{а [ 0-зо:с

гла.Уюд ШоиккхчЬс, [ха1 У]

') Саоредъ Лгесек, Сезку ро ВиШагзки 8кг. 205. иазванието Чииоровци и.р1 Кипроиецъ
(з произведено отъ гръцкото ху)по''1рю7=градина, коего се ср'Ьща въ едиа българска грамота
отъ 1317 год въ формата кнп^ршв. Но приемливо е и второто тъдкуванье, споредъ което нроизхоздението на името Чикоровци е албански. Споредъ Лгесек, Се81у стр. 205, въ съсЬдното
село Кбполовци били заселен и католишки албанци, конто още въ 17. в4къ говорили на матерния
си езикъ. При това знаемъ, че въ рудвицит'В до с. Чипоровци покрай друг» руди се добивала и вгЬдь (бакъръ) до 1610 год. Въ албански езикъ мвдь се .юве ч<]'Стсреа (глед. НаЬп, А1Ьапезхс^е ЙЬнИеп Ней III, 8. 57), която дума безъ съмнвние древнптв илирийци много рапо
ел ааели отъ риманитв (сиргит). Глед. Поете*, Иг^ейсЫсЬ^е (1ез МепзсЬеп 8. 326. Отъ
албанското у.у1крги наверно произхожда и названието на селото, наречено отъ заселенитъ*
гамъ албанци Чшюровци, защото отъ рудницигЬ му се добивала и мвдь; отъ албанското
щЫрла лесно могхтъ да се обяспныъ двЬт'Ь употрЬбявани форми: Чпноровди и Кипровецъ.
11одь име Кгргаз сноменува Чипровскитъ- рудници Хаджи Калфа, за което глед. Лгесек,
А.гсЬаео1о^18сЬе Кга^тепге аиз Ви1дапеп 8. 84 въ Агскаео!. Ер1§г. МКНк ацз ОеаЪеггекЬ —

\:щ&т X. 1386.

33
Надписътъ произхожда отъ споменжтата по-горЗз местность Рупки
до гр. Чирпанъ, гд'Ьто е билъ нам"Ьренъ тая пролить заедно съ единъ
хубавъ релиефъ, конто пристава ИЗВ'БСТНИН типъ па Асклепия, Хигея и
Телесфора, и други п'вколкб паметници, конто наедно ще опишемъ въ
идеща една книга на Сборника.
9. Созополъ, антична АроИоша т Роп1о. Надгробенъ стълпъ (ОТ^ХУ])
0 60 м. вис, 0"29 м. шир., 0*10 м. деб., отъ жълтеникъвъ П'БСЪЧНИКЪ;
на долния край на стълпа се издава чепъ, конто е служилъ за закр'впванье
въ подставка. Надписътъ съдт.ржа три реда:
ААМГРН
ТЕАЕ2ШОР
ГГХП
01]

10. Пакъ оттамъ. Схщо надгробенъ стълпъ, 0 5 4 м. вис, 0 2 3 м.,
шир., 0 1 5 м. деб. Надписътъ съдържа дна реда:

ВРШАГОРН
ПГОАГОРЕЙ
11. Пакъ оттамъ. Надгробенъ стълпъ отъ жълтеникъвъ П'БСЪЧНИКЪ,
0*51 м. вис, 0*22 м. шир., 0*10 м. деб., горниятъ му край има форма
на тре&гленъ щитъ. Надписътъ съдържа два реда:
ГАРМ12 О
МНТРОА12Р
] р р [ ]
12. Пакъ оттамъ. Надгробенъ стълпъ отъ жълтеникъвъ П'БСЪЧНИКЪ,
0'35 м. вис, 0*18 м. шир., 0*10 м. деб. Надписътъ съдържа два реда:
АШЕ2ТНРЮ2
АРТКМ1АУРО
р } р [ ]
13. Пакъ оттамъ. Отломъкъ отъ надгробна стела отъ Н'БСъчникъ,
0*21 м. вис, 0*33 м. шир., 0*13 м. деб., съ надпись:
НГ0Г2
КРЕ2Ф0ЫТ

14. Пакъ оттамъ. Надгробенъ стълпъ отъ мраморъ, 1*31 м. вис,
0*48 м. шир., 0*12 м. деб.. съ релиефъ. Горниятъ и доли пять край на
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стълпа еж отчупени. Покойникътъ е изобразенъ стоещъ падесно, съ но.тв
кръстосани, съ шлемъ на глава, конто е наведена. ПрЪзъ л-Ьвото му рамо
е наметнжто химатионъ така, щото десното рамо и десната часть отъ
гърдит'Ь оставатъ голи. Бъ лйвата си ржка, опр'вна о десната мишца,
държи дълга тол га, а въ десната между пръсти — вероятно, овчи кракъ;
съ лице засм'Ьно гледа покойникътъ в'Ьрния си другарь —
кучето, което подскача да хапне подаваното му краче. Позата на НОЗЪ Т Б се не вижда,
защото долниятъ край на
стълпа е отчупенъ. Надъ релиефа се чете полуизтритъ
гръцки надписъ отъ 4 реда,
който съдържа името на покойника и отъ конто можахме
да прочетемъ само сл^дната
часть:
Л Т

КЕ

АШШМНТ02 РМААА
II тъй покойникътъ въ
надписа се хвали като мхжъ
най-славенъ отъ гражданит'Ь
и непороченъ: . .
ос,. Прилагателпото
непороченъ, чеетенъ, се сргБща само у поетит'Ь. Ыадписътъ е, вероятно,
но това
хексаметрически,
предположение ще може да
се подтвърди сл'Ьдъ пълното
възстановение на текста, за
което н'Ьмаме на рхка потр'Ьбната литература за сравнение.
Подобенъ сюжетъ съдържа
надгробната стела, намерена
въ Орхоменъ, сега въ централния музей въ Атина, съ
тази разлика, че покойникътъ
мами кучето съ скакалецъ,
|

КОГОТО ДЪрЖИ ВЪ рЖКа. Х е к Фигура 4.

саметрически надписъ на тая
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стела съ гордость насочва името на ваятеля, който не е биль родомъ
отъ Беотия, а отъ островъ Наксосъ
Друга подобна стела се съхранява въ Нар. Музей въ Неаполь.
Ср. Кеки1ё, Ва8 акайетшспе Кипзйпизешп /л\ Бонн р. 8 — 9. При всичко,
че самитЬ релиефи на тия надгробии стели не се отличаватъ съ значи1
телна височина (Ъаи! геИеГ), пакъ твърдъ пластично изразяватъ изобразената на тт>хъ сцена отъ ЧОВГБШКИЯ животъ, както и идилическия нейнъ
характеръ. — Срав. фиг. 4.
15. Гр. Балчикъ, аптиченъ БюнузороНз. Торсо отъ мраморна статуа
на Панъ, 0 5 5 м. вис. Панъ е изобразенъ седещъ, съ крака кръстосани;
на гърдитъ' му се вижда сиринга, нал'Ъво пантерска кожа. Главата и
р^ц'Ьт'Ь еж отчупени. На подставката се чете надиисъ отъ СЛГБДНИГБ
четири реда:
АПОААУХЮ2 ДНМ( )

АНМ( )Ф1А( )ГАК )ХГ>]У

16. С. Хисаръ, Карловска околия. 11лоча отъ б'Ьлъ варовикъ 0"95 м.
вис, 0'60 м. пшр., 0*30 м. деб., отгор'Ь украсена съ акротерии. Плочата
е била зазидана въ осповигв на Кипческата капия (наречена още и Пазарджишка капия) на Хисарската крепость. Четеньето на надписа, на
конто краятъ липсува, затруднява изв-БтрЬтата и грапава повръхность
на плочата. БуквигЬ с^ неправилни; буквит-Б Е, 2, 12 еж закрхглени;
въ 13-и редъ 2 има <|»орма правохглена; лигатура има само една въ
8-и редъ: Г съединено съ А. Надписътъ съдържа слгЬднит1> 14 реда:
АГАВШТГХШ
К(>МАРХ1АСЕ1
ТР12НЫНС
КОМНТА1ЕПР1
5 7НШШСАТТШ
МНТА1ГЕ12АГ

РИХО1КА1КЙ
МНТА1ВГДЕКГ

РНХО1ЕГХАР1
10 СТОГС1ХАТМ1А1
^ВЕIв^IФ^ААР
ХНСАХТ1КАТА

тогешмоге
АГ№СКА1А
.'II!!

|

;.

:::|, - Щ И ! '

3*

36
Надписътъ може да се чете така:
АуаО-у]
ЕЕ-

10

[]

ф ВесгЬь
утрами хата
тоид у6|лоод
сьууйд ха1 а15 [|лг[лтст(ос;?]

"ЕтсрьоХ ха1 хазГг^аурт]\ю1 ха1 ход•
ВоогхоСъдържанието на този надпись, важенъ и заради неизв'Ьстнит'Ь досега тракийски имена, конто се ср'Ьщатъ въ него, е твърд'Ь любоиитно.
Селското управление (хозцару-'а), на което седалище е било тракийското село Е1'тр^ос и съ което съставяли една община селата "Етър^а,
Ггс^аура и Во8е-х6ра (или Ве§и-х6ра?)? изказватъ въ този паметникъ
благодарность (вйуарсатоиаО на А^и'люс; ВеТ^о^ за това, гд^то е управявалъ споредъ закони, честно и непорочно новърената нему область
или огсржгъ. ТракийскигЬ географически имена ЕГтро^а, "Етт;р1^а, Ге^Аура,
Ви§е-х6ра първи пхть се ср'Ьщатъ въ този надпись; може би, Естр^а
и "Етгр^а означаватъ едно и сжщо име, различно изваяно по погрЬнгка
отъ каменод'Ьлеца. По окончание могжтъ да се сравнштъ съ г1»хъ: 'Ару^а,
Вброса, "Еруюоа, Врсуь^д, за което срав. ТошазсЬек, 1)1е аНеп ТЬгакег II,
54, 55, 61, 63. Ако приемемъ, че по-вЬрно е чегеньето Бвои-хбра, то
въ първата часть на тооа сложно име се ср'Ьща кореиътъ [Згой-, който
значи вода. Ср. ТотазсЬек II, 59. За Г г ^ а у р а не знамъ засега аналогиченъ примъ'ръ за сравнение. Четеиьето ]^г''г)-1)ц което е тоже тракийско
име, не е сигурно.
17. О. Белимелъ, Фердинандска околия (Голъма Кутловида). Четвеространна подставка въ видъ на жертвеникъ, отъ жълтъ варовикъ, 0 78 м.
вис, 0*58 м. шир. и деб. Камъкътъ, който е намЬренъ въ римското
градище между селата Челушница и Белимелъ, съдържа латински надпись
отъ сл'ЬднигЬ 9 реда:
ЫМАЕ8АКСТ1881МА
АУОСОШУСтГВХ
аОКШАШ-РГАУО
5 СОНСгЕМВАСОКООКI)IАNА•X•^ !
ШМАШ8ТАТ
Е1У8
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Надписътъ се чете така:
8аЫшае ТгаодиПНпае 8апс11881тае
Аи§(ш<;ае) сопш&ч (1(отпп) п(о81п)
ОогШаш Р(п) Р(еИш) Аи»(и8(1)
5 соЬогз в е т ( т а ) Оасог(шп)
ОогсИапа X
(1еуо1а пштт та1е81:аи(([ие)
СШ8 . . .

Паметникътъ е билъ поставенъ въ честь на римската императрица
Сабиния Транквилина, съпруга на Гордиянусъ III, римски императоръ
г
отъ 238 — 244 г. сл'вдъ Хр. — Отъ схщото градище произхождатъ двЬ
гранитни плочи, зазидани сега отъ дввгв страни на вратигЬ на черквата
г
въ с. Челушница, Повърхностьта на тие плочи е толкова изв втрЬла
и изгцърбена, щото едвамъ се познава, че н'Ькога на твхъ еж били надписи, отъ конто единъ изваянъ на плочата, 1 6 0 м. вис. и 0*87 м. пшр.
с съдържалъ, в-вроятно, 8 реда латински надписъ; отъ гвхъ обаче се
^аб'Ьлъзватъ само първитв четири реда, конто бихж могли да се четхиъ:
1трега(;ог Саезаг М . . . и8 8еует8 . . . Ршз . . . ГеИх Аи^изШз рои^Л'ех тах1тц8 <;г1Ьип1с1а ро1е81а!е XII сон8п1 II ргосопзи1? . . . Басогит. Надписътъ споменува римския императоръ Северусъ Александъръ
(222 — 235 год. сл'вдъ Хр.), на когото имею тр'Ьбва да сх съдържали
първитъ два реда на надписа: ЪпрегаЪог Саеваг М. АигеИиз 8еуеги8
А1ехаи(1ег. Ако е в'Ьрно и четеньето: (;г1Ьишс1а ро(ез1а1;е XII, то надписътъ
тр'Ьбва да се отнесе къмъ 233 год. сл'Ьдъ Хр.
IV. Три древнохристиянски надписи, открити до църквата
св. София въ столицата.
Известно е, че првнъ 1888 год. (срав. Сбм. кн. II, стр. 46 — 60)
при откопавапъе многов'вковшш земянъ насипъ между зданието на Народното (Зъбрание и Държавната печатница се открихж основи отъ двв
черкви, една по-гол'Ьма и друга по-малка, съ полукржгли апсиди, и около
черквит'Ь и вжтр'Ь въ гЬхъ гробници па брой 38, повечето зидани съ
сводове отъ тухли; изключение правжтъ само нйколко гробове оградени
съ нлочи, и гробове, въ конто мъртвецътъ е билъ покритъ съ голыми
керамиди, склопени надъ него въ видъ на страха. Въ всичкигв гробници се намгЬрихх мъртъвци, положени по христиански начинъ, съ лице
къмъ изтокъ. Въ н'вколко гробове се нам'врихж етъклени шишенца отъ
разна гол'Ьмина, за конто знаемъ сега, че отъ твхъ се изливали балзами
и парфюми върху мъртъвци и посл'Ь се оставили въ гробпицитв. Обикновено т'взи шишенца се казватъ лакриматории или балзамарии и се
1
ср'Ьщатъ както въ римскит'Ь, тъй и въ древнохристиапскитъ гробове.
Въ срутената сега апсида на църквата св. София првзъ 1893 год. се
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г

откри гробъ, захлупенъ съ гол вма плоча; ст'Ънигв на гроба бвхж обложени съ тънки мраморни плочи, добрв изгладени. Меж ту главигв на
двамата мъртъвци, почиващи въ гроба, се намъри срвбърна кутия (сарза,
геН<1шапшп), съ халка за затварянье съ ключъ. Кутията, голЬма колкото
г
единъ кубически дециметъръ, бъше силно оксидувана; вхтр Ь съдържаше
пръсть, три мЬдни монети толкова извдени отъ ръжда, щото само по
образит'Ь можеше да се пр'вднолага, че принадлежать на синоветв на
Константина Велики, и частички изтлвла материи съ прахъ, може би,
мощи на нвкой светецъ. Отвъпъ кутията е хубаво орнаментувана и ознаг
чена съ двЬ монограми Христовп, добръ позлатени. По формата на
дв'Ъгв монограми може да се предположи, че кутията може да се отнесе
приблизително к&дв VI стол, слвдъ Р. Хр. въ въка на Юстинияна I.
Налвво отъ гроба се откри часть отъ мозаика, съ която е била постлана,
може би, ц'Ьлата апсида.
Когато се копаеха основи за пристройката къмъ княжеския дворецъ
пр'Ьзъ 1894 год., открихд се гробове съ мъртъвди, захлупени съ голыми
керамиди. Важно е това, че тукъ се памврихж мвдни монети на Галерия
Максимияна, съиругата му Валерия, на Юстинияна I и на Юстинияна II,
сл'Ьдователно монети отъ III до VI стол. сл'Ьдъ Хр.
Най-сетнЬ пр'Ьзъ прол'Ьтьта на 1896 г. при по-нататъпшо изравняванье м'Ьстата между Народного Събрание, Държавната печатница
и църквата св. Со<|)ия, гдвто ще се гради църквата св. Александъръ
Невски, открих2& се още петь нови гробници, три зидани съ сводове
отъ тухли и два гроба оградени съ плочи; въ единъ отъ послъднитЬ
г
се нам ьри стъклено шишенце — Ъа18атагшт, отъ зеленикаво стъкло,
О" 12 м. вис. и ръждясало железо, може би, отломъкъ отъ ножъ. Отъ
новооткрититЬ гробници любоиитна е по-голъмата 2*85 м. дълга, 2 м.
вис, 2*70 м. шир., въ която на ст-вни съ бои еж исписани кръстове,
конто по формата си сочхтъ къмъ въка на Юстиыияна I. Въ гробищата
се нам'Ьрихж три мъртъвци, на конто изтл'Ьлитв кости отчасти б'Ьхж
разфърлени; до сьверната сгЬна в^тр'Ь въ гробницата се нам'Ьри изкопаиъ трапъ, отъ което може да се заключи, че тя, както и много
други гробници около църквата св. София, еж били вече отваряни и пръ1ч'ърсвани. За насилствено отварянье и обиранье на гробници вече въ
старитъ1 в'Ькове, свид'Ьтелствуватъ н'Ьколко надгробии надписи, въ конто
на края съ ироклетия или съ парична глоба се заплашва онзи, който
би се осм'Ьлилъ да отвори гроба; тая формула особено често се сръчца
въ надписитв отъ Тракия, Македония и Мала Азия. Изъ пръстьта около
новооткритигЬ гробници се намврихж мвдни монети на синовет'Б на
Константина Велики, на римския идгператоръ Валенса и една монета на
Юстина II и жена му София; по врвмето тия монети пакъ спадатъ
между IV—Л^1 стол, слъугь Р. Хр. ОсвЬнъ това се намгврихх нвколко
бронзени отломт.ци, една бронзена фибула римска, една гривничка отъ
бронзъ и одно кржгло дисче отъ бронзъ съ релие<)[>ъ на лъвска глава,
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съ три копчета отзадъ, което, може би, е служило за украшение на
коженъ поясъ или въобще на дрвха.1)
Но най-н/Бнната часть отъ тазгодишното откритие съставятъ три
древно-христиански падписи, намБрепи въ дълоочина Г80 м. подъ земния
г
насипъ вхтр Ь въ по-гол'Ьмата черква, на която полугржглата апсида
и основитЬ сь били открити вече пр'Ьзъ 1888 год. между Народною
Събрание и Държавната печатница. Надписит'Ь еж издълбани на тътши
мраморни плочи, на каквито бивать написани древно христиански надписи. Единъ отъ надписитЬ, който е издълбанъ на мраморна плоча,
0*47 м. вис. 0*27 м. шир. и 0 0 7 м. деб., съдържа три реда, конто
се четжтъ:
| Шс
гепйа
В*Брна снимка на
надписа
пр'Ьдставя
фиг. 5. ДругитЬ два
надписа еж гръцки.
Първиятъ е изваянъ
на мраморна плочка
0-18 м. вис, 0-235 м.
шир. и 0 015 м. деб.;
плочката
пр'Ъдставл
отломъкъ,
очупенъ
отъ всички страни.
Падписътъ
съдържа
тоже три реда, конто
се четжтъ:
хатоах-

МарСа тт:Срав. фиг. 6.
Недалечъ
отъ тая
плочка въ сжщата
дълбочина се намори
една бронзена фибула
римска.

Фигура 5.

') Ио-иодробно описание, прндружено сг, изображения на нам'Ьренит'Ь стари ни, кръстове и планъ на новооткритит'Ь гробници, отлагаме за одна идеща киша на Сборника, когато се довършхть започн&тит'Б тая пролить разкопки.
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Фигура 6.

Вториятъ гръцки надпись, изваянъ на плочка О'ЗЗ м. вис, 0*39 м.
шир., 0'04 м. деб., съдържа петь рода и се чете:

ха-

Срав. фиг. 7.
Подобии два древнохристиански латински надписи се нам^рихж
'взъ 1894 год. въ улица Позитано, до една зидана гробница, сходна
по нанравата си съ ОН'БЗИ, КОНТО се открихх досега около църввата
св. София. Първиятъ отъ падписигЬ е издълбанъ на мраморна плочка
0'65 м. дълга, 0.22 м. шир., 0*02 м. деб. Надписътъ съдържа два реда,
конто се четдтъ:
|

Н1с розНиз ез! Бете1г1и8 (Насопив. рд

Срав. фиг. 8.
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Фигура <.

Вториятъ надписъ е изваянъ на плочка 0*24 м. ннг,., 0*27 м. шир.,
0*03 м. деб. Надписътъ съдържа три рода. Конто се четжтъ:
1и8 1пс
в(ап)с(1)1
Апйгае. |
Срав. фиг. 9. и Сом. кн. XII стр. 327 — 328, гд'Ъто еж вече издадени двата надписа, но сега възпроизведени въ приложешгН; тукъ
фигури споредъ фотографически снимки. Вече тогава, когато се открихж
т'взи два надписа, изказахме мнение, че иаходката на тия два надписа е
важна за тона, защото тя, макаръ и косвено, ще може да улесни рвшението на въпроса за некрополя около църнвата св. София. Тазгодишното
откритие на три нови древнохристиански надписи до църквата св. София
подтвърждава това мпъние.
БсичкитЬ тия надписи притежаватъ характеристични знакове, конто
говорнктъ за т'вхната дълбока старинность, особено забБЛ'Бжителна е
лаконическата имъ краткость. Самого начало гласи съвсЬмъ просто и
кратко: Ыс геди1е8С11;, &ч&с(. катАмтЕ. Съ такава формула се начеватъ
христиаискит!; надписи отъ 4 — Г> стол., когато въ по-посл'ЬшнитЬ вЬкове
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тази формула се осложнлва въ:
Ыс ^шезсИ; т расе, Ыс гедшезсИ Ьопае тетопае, т 1юс
1
1ити1о гедшезсИ; и под. ) Съ необикновена краткость въ това
отношение се отличава надписътъ подъ фиг. 9., гд'Ьто нар'вчието Ыс е поставено безъ
всъкакъвъ глаголь, като: <1еНадписитЬ съдържатъ само имената на иокойницит!;, безъ всвкакви указания за тЬхния ]>одъ,
възрасть и дата на смъртьта;
само четемъ: Иогепйа
\к^о
(— девица Цв'втана), Мар^а Пард-гчод. Прибавката У1Г§о, ПарЭ-гуод, вероятно, трЬбва да се
тълкува въ значение УН'^О 1)ео
«асга(:а д'Ьвица посветена Богу.
Само въ единъ надписъ е указано м'всторождението: ^
х1$ апо ШеХгройчтос, — градъ
|
Селинусъ на Сицилия. 1 'ати]и8
се сръща въ христиански надписи между 5 — 6 стол. Въ
нашия надписъ Еапш1из вапсН
Ап(1гае тръбва да си обясниыъ
такп, че покойникътъ на име
Дециусъ или е билъ полоникъ
на св. Андрей, или е билъ приставенъ за слуга въ черква на
схщия светецъ. Ср. I^е Б1ап1,
Мапие1 сГёрщгарЫе сЬгёйеппе р. 24. и НйЪпег, 1п8пр1;. Н1зрап1ае
с11П8Г, № 42. 4 4 147. Женско име Погепйа привежда НйЬпег Ш. № 2 1 ,
22 Ъ въ два падписа, датувани на 5 8 8 год. и 5 6 6 год. Като вземемъ
прЬдъ видъ още и палеографичната страна на надписитъ, (формата на
кръстовегв и характеристични черти на нъкои букви, конто се ср'Ьщатъ
въ датувани надписи между 4 — 6 стол. сл'Ьдъ Хр., дохождаме до заключение, че т'Ьзи надписи еж. древнохристиански и че откритигв до
св. София гробници мог&тъ, споредъ тия надписи, да се положхтъ при*) Срав. НйЪпег Ает., 1пзспрйопез Н1зрашае сЬпз1дапае, р. IX: „Зге гщи&езсьЬ йи*ти1а, ОШ18318 т расе уоса1)иЦз, ^иае и!; 81трМс1881та ез* На {огЧавне еЫат рго апЩишгта
ро1ез* ИаЪеп (С1'. Ье В1ап1, Мапио] (Гёр^гарЫе сЬгбйеппе р. 23) ]п йиоЬиз {апкип гереп!иг
1ИиНз, диогиш аНег (№ 147) ге уега ап11ди18з1тиз отпоит Шзрапогит сегй апп1 ек* (ашп
465); аЙег (п. 118) ашп циМет 1П(Нса(;1опе саге!, зе(1 ро1е«4 с1 ]рзе даесиН ^^ип^^ еззе."
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Фигура (.».

близително между 4 — 0 стол, слъдъ Р. Хр. Колкото се онася до двЬгЬ
черкви, открити въ толкова близко съсъдство до базиликата св. Софии,
то не е никакъ удивптелно, и трЬбва да ги считаме за цеметериални
(гробищни) църкви, каквито въ първитъ' христиански въкове се построявали

надъ гробове на мхченици и светци. Ср. Но1<2ш§ег, Т)1е аИсЬпзЬИсЬе
АгсЬИесШг р. 252 — 255.
Нека се над/Ъемъ, че по-нататъшни разкопки, както около св. Софии,
особено при но-дълбоко копанье основи на проектуваната църква
св. Александръ Невски, така и вжтр'Ь въ самата църква, ще изнссдтъ
наяв'в такива паметници, щото 1це може по-положително да се р'Ьши
не само въпросътъ за гробницитв, но и за църквата св. София, за която
не се знае положително, кога е била съградена.
V. Старо-български надписъ отъ Батошовския манастиръ.
Между пай важнит! паметници, конто се съхраняватъ вече въ сбиркит-Ь на Софийскил музей, принадлежи старобългарскиятъ надписъ отъ
] батошовския манастиръ, конто се издава тука първи пжть в*Ьрно възироизведенъ въ фиг. 10.
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Надписътъ е билъ нам'Ьренъ въ развалинигЬ на стария манастиръ
въ Батошово,1) конто се намнратъ на горна Русица въ Севлиевска околия
на разстояние около 20 километра.
') Ср. Лгебек, Сез<;у ро ВиШагвки стр. 658. — Сбм. кн. ХП стр. 3*5—348: Бакаловъ,
Материала за историята на нвкои манастири въ България, гдйто се съобщаватъ исторически
св'Ьд'вния за възобновението на Ватошовски манастиръ въ 19 ъ-Ькъ.
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Надписътъ състои отъ два фрагмента Голгшилтъ отломъкъ нр'Ьдставя мраморна плоча 0*42 м. вис, 0*43 шир., 0 0 5 м. деб.; горна,
долна и л'Ьва часть отъ плочката еж отчупени. Малкиятъ отломъкъ, тоже
отъ мраморъ, е 0*15 м. вис, 0 25 м. шир, 0'05 м. деб. Гол'Ьшятъ отломъкъ съдържа 13 реда надписъ; височината на буквитт. о 25 милим.,
само въ пети редъ еж букви 3 см. високи.
Надписътъ може приблизително да се чете така:
1 М(Н)Л[ОС]Т1лъ Б[ОЖ_|1л1 П[АТ]РНЛРХЪ ВСЪМЪ БЛЦЪГАРОМЪ]
[АРХН6]Р6НСТВА моего к[0/т;|11ж ПОМОЦШЙ
|н^|ськох ГОРЛ» к сен иасткиш и СЪЗДАХ ХРАМЬ
ВЪ НМЛ ПРКСТЫЛ К1Ц МЛТОРСШЛ И КЪ [НМЛ]
5 [6ВЛН]Г6Л1СТЛ 1(0 К(О)ГОСЛ|О]КЛ II ПРН^КЛХ КвЛ11| КЛГО 1|ЛРТ;|
[мнхлн]ли сил гке келшшч) ЦРК Л С Ш Б Ь ВНККЛ СТЛРЛГО
[ЛСЪНП
сен МЛНЛСТИР не тккмо до того едного МЙ Н ПО
. . . (етъ?) 1|РСКЬ МЛНЛСТЪРЬ п прнемь сь ДЮБОКН
[мнхл]нль 1|к н ДЛРОКЛ сем^ МДИЛСТЪРЮ село
10 [1ОТОШ?]ОКОН№\НРНШ>е(?)
1|Р МНХЛНЛ Н . . . ОУ 1|РИ Г^ГДт|1|П1 НОТОМК ДЛД .
СЛМЬ МНХсЛПЛЬ [?] 1|РК КТНТОРП II
Остая да се опр'БД'Ьли, какъ тр'Ьбва да се съедини съ този текст т»
малкиятъ отломъкъ, па конто се четжтъ сл'Ьднит'В редове:

. . . л сне м-ьсто . . .

. . . . [61111ДОСН?! Т О Д Л С Л . . .
....
. . |МОИ]А€Т6РЬ К Ъ КЪКМ
Споредъ този надписъ Батоиювскиятъ манастиръ. както и църквата съзидана въ името на Пр'Ьсветата Богородица и св. Иоана Богослова, ел; били
основани отъ „патриарха встшь блъгаромъ" въ врЬмето на българския
царь Михаилъ ЛсЛшъ, конто е царувалъ отъ 1246 — 1 2 5 7 год. Името
на този царь заедно съ титлата му се чете въ пети и шести редъ на
надписа: ПРИШВАХ К6ЛНКЛГ0 1|ЛРТ» МНХАНАЪ СИЛ К6ЛНКЛГ0 1|РИ
ЛСИНЪ Л КНЙКЛ СТЛРЛГО ЛС1;1И; »|РИ. Царятъ е подарилъ на новия
манастиръ село Батошово, на коего името, вероятно, тр'Ьбва да се допълпи въ десети редъ: [КЛТОШ]ОВО; подиръ това слъдва още едно
или дв'Ь географични имена, на конто четеньето не е сигурно.1)
') Споредъ четеньето на г. професора К. Иречека въ Виена, комуто съобщихъ този важенъ
старобългарски надписъ, въ слщия редъ на кра^ може да се чете РИБЯРв, но не е ясно,
какво прЬдшествува, вероятно, н4какво мъстно име, което окончава па -БНЯ; за възстановяваньето тр-Ьбва да се йзучлтъ географичнит4 названия въ околностьта на мапастира.
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Иьмъ сшсшшята на 15. Добруски.
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Допрут//.
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Къмъ статията ни II. Добруски,
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Къмъ статията на 1$. Добруски,
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Къмъ статията на В. Добруски.
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