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Професионален празник на българския археолог - 
14 февруари, чества се от 1971 г.

Има тихи места, почти 
обезлюдени, почти забра-
вени, които крият древ-
ни тайни от историята на 
България. Всички народи, 
живели в Добруджа, са ос-
тавили своите паметници, 

най- характерни от които 
са тракийско-скитските, 
гръцките, римско-визан-
тийските и разбира се, 
българските. Едни от тях 
са останките на късноан-
тичния град PALMATAE, 
открити в североизточния 
край на село Оногур. Жи-
телите на селото, които 
са останали твърде малко 
днес, са съхранили спомена 
от предания, че предците 
им са дошли тук през 1851 
г. от полуостров Крим (дн. 
Украйна), но за късноан-
тичния период и археологи-
ческите разкрития разказва 
българският историк, архе-
олог и епиграф – проф. дин 
Казимир Попконстантинов, 
ръководител на обекта:
„Късноантичният град е 
разположен върху скалист 
полуостров, ограничен от  
изток от Суха река, а от 
север и юг – от два стра-
нични дола, вливащи се в 
нея. Нейните останки са 
описани за първи път от К. 
Шкорпил в 1889 г. Крепост-
ната стена на места е запа-
зена във вид на каменист 
насип, с различна височина 
и ширина, а в някои участъ-
ци трасето ѝ е маркирано 
от дълбоки изкопи, свиде-
телствуващи за ограбване 

на строителния материал в 
ново време. Цялата укрепе-
на градска територия е око-
ло 220 дка. Към тази тер-
ритория трябва да добавим 
малката съседна крепост, 
която се намира на 250 м. 

южно от града, известна 
като Адина и селищата, 
югозападно и северозапад-
но от града, с обща площ 
около 700 дка. 
Известните до тук данни от 
обекта го представят като 
един от значимите градски 
центрове във Втора Мизия 
от римския и късноантич-
ния период, чиито значи-

ми архитектурни останки, 
след проучване и подходя-
що консервиране и експо-
ниране, могат да го превър-
нат в привлекателен обект 
на културно-историческия 
туризъм в добруджанския 
регион. Поради тази при-
чина община Тервел, на 
чиято административна 
територия се намира обек-
тът и РИМ – Добрич, през 
2016 г. взеха решение да се 
предприемат спасителни 
археологически разкопки, 
които да бъдат финанси-
рани от община Тервел. 
Принос за проучването на 
този важен град има про-
ектът на „Център по геоар-
хеология и прогнозно ар-
хеологическо моделиране 
(GEOARCHCE) във ВТУ, 
осигури изработването на 
ефективен и гъвкав модел 
въз основа на интеграция 
на археологически данни 
в „ГИС-среда”. Спасител-
ните археологически раз-
копки проведени от 2016 
г. прераснаха през 2017 г. 
в редовни археологически 

разкопки. Резултатите от 
проучването на базиликата 
потвърдиха мнението ни, 
че тя е претърпяла препла-
ниране, което наблюдаваме 
и при оформлението на дъ-
гата на олтара, притворите 
и кръщелната. Това препла-
ниране е свързано с промя-
на в статута на църковната 
институция в града Палма-

те от една страна, видно от 
деветстъпалния синтрон /
светият престол е със за-
пазени бази за балдахин 
над него/, а от друга – тяс-
но свързани с литургични 
особености, които оказват 
влияние върху функцио-
налната организация на 
църковната сграда. Любо-
питно е също, че цялата 
мраморна украса в храма 
е с произход от Мала Азия. 
Върху някои фрагменти 
са запазени монограми на 
няколко ателиета. Не на 
последно място, за пръв 
път у нас, се документи-
ра последователността на 
изграждане на колонадата 
(база, колона, капител) по-
средством букви от гръц-
ката азбука (от А до Н – с 
цифрова стойност от 1 до 
8). Цялото великолепие 
в епископската базилика 
в Палмате е направено с 
много средства, по времето 
и по инициатива на голе-
мия строител – император 
Юстиниан Велики, при 
управлението му (527-565 
г.), когато започва превръ-
щането на късноантичната 
Източна Римска империя 
в ранносредновековна Ви-
зантия. Градът е възникнал 
между двете провинции 
Скития и Мизия Втора, на 
важен път от Дуросторум 
(Силистра) към днешните 
села Голеш, Оногур, през 
няколко крепости и от там 
– към Марцианополис (Де-
вня) и второ, към Констан-
тинопол.
Затова, този изключителен 
паметник заслужава да 
бъде причислен към памет-
ниците с национално зна-
чение, тъй като той значи-
телно се откроява от всички 
проучени до сега базилики 
не само с размерите си (59 
м х 30 м), но и с разнообра-
зието в  олтарната част и 
оформлението на атриума“. 
Проф. дин Казимир 
Попконстантинов
Разкопките от лятото на 
2021 г. разкриват базилика-
та до основи. Изследването 
на град „PALMATAE“, кой-
то се крие около катедрал-
ния храм ще продължи и 
през следващия археоло-
гически сезон. Финанси-
рането се осъществява от 
Министерство на културата 
и Община Тервел.
Геновева ПОЛИМЕНОВА

Късноантичният град Palmatae

проф.дин Казимир Попконстантинов

Крепостта Палматис в Тервелска община. Фото: Кметство Оногур

Базиликата Палматис                                                                Фото: БТА

Съобщение от г-н Йордан Георгиев, 
PR на Областна управа Силистра

Силистренският историк 
и автор на книгата „Доб-
руджанското деспотство“ 
(Към политическата, 
църковната, стопанска-
та и културна история 
на Добруджа през ХІV 

век) проф. дин Георги 
Атанасов - директор на 
археологическия музей 
към Регионален истори-
чески музей Силистра, 
участва на 7 февруари т.г. 
в “История. БГ” - един-

ственото по рода си пре-
даване в БНТ. Запис на 
предаването може да се 
намери на сайта на БНТ: 
http://www.bnt.bg/news/
trite-balgarii-302798news.
html…).

На празничния ден!
На 14 февруари, Патрон-
ният празник на Св. Кон-
стантин Кирил Философ, 
на Св. Трифон /по стар 
стил/ и най-после ДЕН НА 
БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕО-
ЛОЗИ, целият отдел Архе-
ология на РИМ-Силистра 
- Г. Атанасов, Св. Ганчева, 

Кр. Михайлов, К. Димов и 
Д. Колев заменихме оби-
чайния пикник или кръчма 
с археологически разкоп-
ки. Прилича му на днеш-
ния ден археолозите да са 
на истинския си пост! 
Разкрихме главният път 
от Марцианопол /?/ на 

„влизане“ в Дуросторум. 
В този вид е ползван към 
края на V в и до края на 
VІ в. Ако бяхме го допро-
учили... можеше и да го 
полеем с червено вино - и 
това нямаше да бъде греш-
но - нали!

Георги Атанасов

„Графити от Златния век“- Документален филм на БНТ с 
автор Бойко Василев

На 15 януари /
събота/,Българската нацио-
нална телевизия  излъчи до-
кументалния филм „Графи-
ти от Златния век“ с автор 
Бойко Василев, оператор 
Михаил Врабчев и режи-
сьор Миглена Атанасова. 
Продукцията дава отговори 
на много интересни въпро-
си: за раждането на кирили-
цата, грамотността и други 
неразкрити до сега тайни. 
В средновековния скален 

манастир над село Крепча, 
Поповско, са вдълбани два 
от най-важните надписи на 
Първото българско царство. 
Надписите от Крепча раз-
казват за загадъчен монах 
и книжовник – светият отец 
Антоний, както и за негови-
те ученици Михал и ново-
открития Пафнутий. Кои са 
те? Откъде са? Каква е била 
тяхната роля в Симеонова 
България? 
Следват още по-големите 

въпроси: за раждането на 
кирилицата, за грамотност-
та тогава и днес; за древ-
ните крепости и водещата 
роля на североизтока в бъл-
гарското Средновековие; 
за ценностите завещани 
от монасите-книжовници; 
за следовниците на Анто-
ний. Един от тях е поетът и 
преводач от Крепча Ахмет 
Емин Атасой. Вдъхновен от 
скалния манастир, той жи-
вее, за да гради мостове на 
духа. Една скала крие тай-
ни от Симеонова България, 
които учените разкриват. 
Но можем ли да разберем 
духа на онова време? Мо-
жем ли да си представим 
неговите герои? Можем ли 
да осмислим посланията 
им? Отговорите на тези и 
още любопитни въпроси се 
научават от документалния 
филм на Бойко Василев, 
който можете да изтеглите 
от архива на БНТ и да го 
гледате.                              БТ

проф. дин Георги Атанасов


