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Дисертацията  е  обсъдена  и  предложена  за  защита  на  разширено  заседание  на  Катедра
„Археология“ при Исторически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ на 11.07.2014 г.

***

Дисертационният  труд  е  съставен  от  две  части  –  Текст  и  Приложение.  Текстът  включва
въведение, три глави, заключение и библиография, общо 521 страници. 
Приложението се състои от 79 табла. 

***
Публичната защита на дисертацията ще се състои на  **.**.201* г. на заседание на научно
жури в  състав:  проф.  д.и.н.  Петър  Делев,  проф.  д.изк.  Иван  Маразов,  проф.  д.и.н.  Тотко
Стоянов,  доц. д-р Милена Тонкова и доц. д-р Христо Попов.  
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Въведение 

01. Уводни думи. Тема, дефиниции и цели на изследването
Интензивни  взаимодействия  на  общностите  в  източните  части  на  Балканския

полуостров с техните южни или югоизточни съседи през І хил. пр. Хр. оказват съществено
влияние върху насоката на политическите, икономическите и културните процеси в региона.
Югоизточният ъгъл на европейския континент се определя с поетичната метафора „мост към
Европа“. Поради специфично географско местоположение, този мост е свързан с дунавски
комуникационен коридор, а „континенталната“ линия на контакти с общности в Карпатския
басейн и Централна Европа също оставя  отпечатък върху културния облик на  Източните
Балкани през късножелязната епоха.  

След военните кампании на Филип ІІ  и Александър ІІІ  в Тракия (и по времето на
Лизимах), териториите между Егеида и Понта са инкорпорирани в елинистическото койне.
Зоната  на  север до Карпатите  и на  запад до Железни врата  е  негова  северна периферия.
Възприемането  на „южни“ форми при керамични и метални съдове, на „средиземноморски“
модели  на  урбанизация,  както  и  монетизираната  икономическа  среда,  са  отличителни
характеристики  на  културния  ландшафт  в  региона  през  ранната  елинистическа  епоха.
Процесите  на  „елинизация“  –  адаптация  и  трансформация  на  „южни  модели“  от
елинистическото  койне,  продължават  с  различен  интензитет  и  след  десетилетията  на
икономически просперитет от втората половина на ІV – първа половина на ІІІ  в.  пр.  Хр.
„Елинистическа Тракия“ е не само хронологическо определение за Източните Балкани през
елинистическата епоха (последните три и половина столетия преди Христа) или „от времето
на Александър до Август“, но има и културен смисъл.     

„Латенският  свят“  е  общ  знаменател  на  трансрегионални  тенденции  в  облеклото,
въоръжението, селищните структури и погребалните практики през втората половина на І
хил. пр. Хр. в „Континентална Европа на север от Алпите“. Определението „латенски свят“
отразява мрежи от връзки между различни общности и индивиди в огромния географски
ареал от Бретан и Пиринеите до Долна Силезия и Трансилвания. Терминът „латенизация“
описва  материалната  изява  на  тези  взаимодействия  и  трансрегионални  тенденции  през
късножелязната  епоха  в  Европа.  Подобно  на  „елинизацията“  в  средиземноморската  зона,
„латенизацията“  изразява  модели  на  поведение,  маркира  статус  и  принадлежност  към
определена общност.

Информацията  от  запазените  антични  извори  за  поява  в  Карпатския  басейн  и
Западните  Балкани  на  войнски  формации  и  племенни  групи,  известни  с  обобщаващото
название келти, се отнася към същия период, когато в Източните Балкани се  разпространяват
накити, характерни за „латенизираните общности“ в Централна и Западна Европа. Келтските
походи  в  земите  на  траките  (от  края  на  първата  четвърт  на  ІІІ  в.  пр.  Хр.)  променят
политическия  ландшафт  в  региона,  но  „латенизацията“  като  процес  (възприемане  на
латенски  форми,  тяхната  модификация  и  местно  производство)  продължава  още  две
столетия, след края на краткотрайното царство на тракийските галати.

Цел  на  дисертацията  е  анализ  на  археологически  данни  и  сведения  от  антични
писмени извори за механизми и форми на контакти и взаимодействия между индивиди или
групи  от  елинистическа  Тракия  с  техните  съвременници  в  латенската  зона.  Специално
внимание се обръща на съобщения в античните автори за келтски нашествия в Източните
Балкани и на наличната археологическа информация за „келтски разрушения“. Сравнения с
данни от други зони, засегнати от експанзията на централноевропейски войни и конгломерат
от племенни сегменти на изток по „дунавския коридор“, имат за цел да откроят специфики и
регионални  аспекти  на  „латенизацията“  в  Източните  Балкани  (преди,  по  време  и  след
„голямото келтско нашествие“). 

Актуалният преглед на проблематиката за връзки между „келти“ и „траки“ включва
дискусия на информацията за:  
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- отношения между тракийските галати с локални политически и икономически центрове във
вътрешността и крайбрежните райони на Тракия;
- инкорпориране на новодошлите групи в местна среда;
- частична „латенизация“ на населението в Източните Балкани през ІІІ-І в. пр. Хр.;
-  въздействие  на  „глобални“  (за  мащабите  на  „Стария  свят“)  синхронни  процеси  като
„елинизация“ и „латенизация“ върху общности с различни културни традиции в близката
северна балканска периферия на елинистическото койне (далечната източна периферия на
латенската културна зона). 

02. Хронологически и териториален обхват
Темпорална рамка на изследването е втората половина на І хил. пр. Хр. Наличните

данни за взаимодействия между индивиди и общности от двете културни зони попадат в
период между исторически събития като келтска експанзия на изток (от втората половина на
ІV в. пр. Хр.) до установяване на римска власт върху дунавските области (в началото на І в.).
Долната  хронологическа  граница  отговаря  на  началото  на  ранноелинистическата  епоха  в
Тракия и  латен В2 (350/330-275/250) в Централна Европа. Горната хронологическа граница
съответства на края на късноелинистическата епоха в Източните Балкани и латен D2 (70-15 г.
пр. Хр.) в района на Източните Алпи, по горното течение на Дунав, Бохемия, Моравия и
Карпатския басейн.  

Териториалният  обхват  на  изследването  включва  две  понятия,  които  се  отнасят  за
обширен  географски  ареал.  С  цел  да  се  аргументират  конкретни  географски  рамки  за
„елинистическа  Тракия“  или  „латенския  свят“,  които  не  следват  „етнически“  или
„лингвистични“ признаци, се предлагат дефиниции, съобразени с данните за организация на
хабитат, обществени структури, социални връзки, сходна култура на хранене и консумация на
алкохолни напитки, ритуални и погребални практики, които доминират в отделните зони и ги
отличават от техните „съседи“.  

С оглед  на  целите  на  настоящата  работа,  за  западна  „граница“  на  „елинистическа
Тракия“ и югоизточна „граница“ на  „латенския свят“  (след началото на ІІІ  в.  пр.  Хр.)  се
приема районът около Железни врата и земите на изток от Морава до Тимок. Специфичното
културно развитие на общностите в Олтения и Мунтения (между Дунав и Карпатите) поставя
обективни  трудности  при  дефиниране  на  статична  северна  „граница“  на  „елинистическа
Тракия“. Фокусът на внимание в дисертацията се концентрира върху териториите на юг от
река  Дунав,  за  които  „елинистически“  е  уместно  определение.  Източната  граница  на
„елинистическа Тракия“ е природно определена от западнопонтийското крайбрежие. Ареалът
на разпространение на изделия с латенска форма (или конструкция) в Родопите и района
около Горна Места служи като маркер за териториалния обхват на изследването на юг. 

Границите на „латенския свят“ също не са статични. След „възхода“ на дакийското
племенно обединение (през І в. пр. Хр.) и свързаните с него промени, латенската зона stricto
sensu вече  не  включва  Трансилвания.  Земите  под  контрола  на  скордиските  в  района  на
Железни врата остават единствените територии в латенската мрежа от връзки и обмен, които
„граничат“ на югоизток с „елинистическа Тракия“. 

Експанзията  на  римската  република  през  ІІІ-ІІ  в.  пр.  Хр.  в  Централна  и  Северна
Италия,  Южна Галия и източноалпийските области (І  в.  пр.  Хр.)  променя териториалния
обхват  на  „латенския  свят“  и  „премества“  неговата  южна  „граница“  отвъд  Алпите.
Миграциите  на  „германи“  и  техните  взаимоотношения  с  „латенизираните“  общности  в
Централна  Европа,  води  до  формиране  на  „култури  под  келтски  воал“  –  Ясторфска,
Пшеворска и Пойенещ-Лукашевка, по северната и източната периферия на латенската зона. 

03. Методи на изследване
Стремежът  на  автора  на  настоящата  дисертация  да  дискутира  процесите  на

взаимодействия  между  елинистическа  Тракия  и  латенския  свят  в  тяхната  специфична
културна среда насочва и определя като най-подходящ евристичен инструмент комбинация
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между  контекстуален  подход при анализ на информацията от археологически проучвания
(по  асемблажи)  и  сравнение  по  формално-типологически признаци  на  отделни  групи  от
находки.  Основни  компоненти  от  мрежовия  анализ са  включени  в  използвания  като
спомагателен  картографски метод  на  изследване  и  представяне  на  териториалното
разпространение на изделия с латенска форма и конструкция в Източните Балкани. 

Контекстуалният  подход  налага  определени  ограничения  към  информативната
стойност  на  музейни  „откупки“  с  неизвестно  местонамиране  и  музейни  „колекции“  с
„неясен“ или „съмнителен“ произход. Такива „случайни находки“ (евфемизъм за предмети,
открити при иманярски интервенции) се разглеждат при формално-типологически преглед на
групи от предмети (предимно накити и елементи на въоръжение), но липсата на надеждна
информация за оригиналната археологическа среда на голяма част от тези артефакти поставя
под съмнение констатации за тяхното значение в конкретни културно-исторически рамки. 

Комбинацията между резултатите от контекстуален подход и сравнение по формално-
типологически  признаци  предоставя  подходяща  основа  за  проверка  на  многобройните
съвременни теоретични модели за механизми на контакт и взаимодействие между индивиди
и  групи  от  различни  общности,  както  и  за  отражението  на  тези  отношения  в
археологическите данни. 

04. Бележки по организацията на дисертацията
Дефинираните цели на докторската теза определят нейната структура. Водещ мотив за

отделна историографска част, обособена като първа глава, е опит да се предложи подробен
преглед на историята и състоянието на досегашните проучвания („state-of-art“), както и на
значението  и  мястото  на  българските  изследвания  по  проблематиката  в  контекста  на
европейската  археологическа наука.  Освен непосредствената полза  от подобен преглед на
значителните промени в подхода, насоката и обхвата на научни търсения, на връзките между
отделните  направления,  дисциплини,  академични  традиции,  доминантните  линии  на
интерпретации,  както  и  на  продължителните  дискусии  по  темата  за  контакти  между
елинистическа Тракия и латенския свят, обзорът на проучванията позволява да се обособят
актуални  въпроси  и  различни  проблемни  кръгове,  които  да  се  разгледат  детайлно  в
следващите две части на работата. 

Поради  специфики  на  темата  и  изворовата  база,  методиката  на  всеобхватно
каталогизиране  на  всички  групи  от  археологически  материали,  които  директно
кореспондират или имат отношение към проблематиката, както и вписването им в единни
критерии, е неприложима. Вместо каталог, приложението към настоящата работа включва 79
табла.  Те  илюстрират  дискусията  във  всяка  част  на  дисертацията,  представят  избрани
асемблажи и териториално разпространение на отделни групи от археологически находки.     

ПЪРВА ГЛАВА 
История и проблеми на проучванията

Фокусът в първа глава е ретроспекция към промени в изследователската парадигма,
отделни  етапи  в  развитието  на  проучванията,  общи  регионални  тенденции  и  тяхното
отражение  върху  националните  археологически  школи  в  Югоизточна  Европа.  Специално
внимание се отделя върху развитието на проучванията върху проблематиката в България, на
специфики  в  отделните  изследвания  и  значението  на  техните  резултати  в  балкански  и
европейски контекст.

Историята  на  проучванията  за  взаимодействия  между  елинистическа  Тракия  и
латенския свят е разделена условно на три периода – емпиричен,  аналитичен и  съвременен,
които отразяват значителни разлики в състоянието на изворовата база, задачите и методите на
изследванията, както и техните резултати. 

Yuliy
Typewriter
5



1.1. Емпиричен период (1876-1946)
1.1.1. В търсене на Тилис в Тракия. Латенски находки от България и антични 
извори за балкански кампании на келтите
За  начало  на  съвременния  научен  интерес  към  темата  в  България  се  приемат

публикации на К. Иречек (от последната четвърт на ХІХ в.) за локализация в Казанлъшкото
поле  на  владетелска  резиденция  на  тракийските  галати  Тилис.  След  почти  столетие  и
половина,  лингвистичната  хипотеза  на  К.  Иречек  (за  фонетична  близост  между  древния
топоним  с  названието  на  съвременното  селище  Тулово),  продължава  да  предизвиква
дискусии, въпреки че не могат да се посочат убедителни исторически или археологически
аргументи в нейна подкрепа. 

Първите изследвания на билатерални фибули и елементи на въоръжение от „втората
желязна епоха“, открити в Източните Балкани, сходни с археологически находки от „времето
на латена“ в Централна и Западна Европа, се отнасят към второто и третото десетилетие на
ХХ  в.  Публикациите  на  Р.  Попов  и  Б.  Дякович  са  пример  за  успешно  приложение  на
достиженията  на  европейската  археология  от  началото  на  миналия  век.  Голяма  част  от
заключенията на Р. Попов – за релативната хронологическа позиция на метални предмети с
латенска  форма  или  конструкция  от  Тракия,  са  валидни  и  при  настоящото  ниво  на
проучвания.

Важно  значение  при  търсене  на  историческо  и  културно  обяснение  за
разпространението на билатерални фибули и въоръжение с латенска форма в териториите на
изток  от  Железни  врата,  имат  изследвания  на  сведения  от  античната  историография  за
келтски миграции към Югоизточна Европа. Студия на Г. Кацаров, посветена на „Келтите в
стара  Тракия и  Македония“,  поставя  акцент върху отражението на  келтските  кампании в
съобщенията на древните автори, променя перспективата към проблематиката и дискутира
историческите  събития  в  контекста  на  политическите  процеси  на  Балканите  през
елинистическата епоха. 

Публикациите  на  Р.  Попов  кореспондират  на  европейските  тенденции  в
археологическите изследвания през емпиричния период от края на ХІХ и първата половина на
ХХ  в.  за  класификация  на  находки  от  „втората  желязна  епоха“  в  различни  части  на
континента, а студията на Г. Кацаров е свързана с научен интерес към периода на елинизма в
проучванията по стара история, както и с интерпретация на съобщения от антични автори за
експанзия на „северните варвари“ към Балканите и Анатолия. 

Впечатляващи археологически открития (от края на 20-те  и през 30-те години на ХХ в.)
на  паметници  на  „тракийската  древност“,  промени  в  представата  за  древна  Тракия  от
късножелязната епоха, и фокус върху взаимодействия на местните общности с „културния
Юг“  през  класическия  и  ранноелинистическия  период,  водят  до  различна  ориентация  в
насоката  на  изследванията.  След  прехода  от  „праисторически  европейски“  към
„средиземноморски  класически“  подход  за  датиране,  предметите  с  латенска  форма  и
конструкция,  както  и  въпросите  за  Източните  Балкани  (след  келтските  нашествия),  се
превръщат в тема от второстепенна важност.

1.1.2. Латенската култура и келтските миграции
В периода от втората половина на ХІХ в. до Втората световна война са публикувани

първите изследвания върху желязната епоха в централните и западните части на континента.
Находки  от  брега  на  швейцарското  езеро  Ла  Тен  превръщат  неговото  име  в  епоним  на
късножелязната  култура  от  втората  половина  на  І  хил.  пр.  Хр.  в  Европа  (на  север  от
Средиземноморието).  Лингвистичният  термин  „келтски“  се  употребява  като  синоним  на
хронологическите  археологически  определения  „халщатски“  или  „латенски“,  а
разпространението  на  артефакти  с  латенска  форма  се  разглежда  като  материално
свидетелство за миграции на древните келти, известни от книгите на античните автори. В
тази линия Aл. Бертран и С. Рейнак публикуват артефакти с халщатски и латенски форми,
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открити в Северна Италия и Северозападните Балкани. Тяхната студия е първото обзорно
проучване по темата за келтска експанзия на юг и изток от Алпите,  което включва както
коментар  на  антични  писмени  извори,  така  и  бележки  към  археологически  данни  за
погребални практики на „южните галати“ по течението на По и Дунав. 

Значително  влияние  върху  насоката  на  изследвания  на  „варварските“  общности  в
трансалпийската  зона  и  тяхната  експанзия  в  южна  посока  оказват  първият  опит  за
класификация и систематизация на археологическия материал (от праисторически времена
до римската епоха) на Ж. Дешлет, публикациите на О. Тишлер и П. Райнеке върху „втората
желязна епоха“ на Европа, и корпусът на П. Якобстал за „ранното келтско изкуство“. 

В статия със заглавие „Келти в Тракия“, П. Якобстал предлага историческа „келтска“
интерпретация на метални находки с „пластична“ декорация от куполната гробница в Мал
тепе до Мезек, а златна торква от Горни Цибър е включена при дискусия на изделията от
стила „Валдалгесхейм“.   
   

1.2. Аналитичен период (1947-1989) 
1.2.1. „Келти в Тракия“ и латенски влияния върху тракийската култура
През втория (аналитичен)  период от развитие на проучванията се отбелязват както

прилики, така и значителни разлики между парадигмата на изследвания по проблематиката в
България,  в  националните  археологически  школи  в  съседните  балкански  страни,  и  в
Централна  и  Западна  Европа.  Според  катастрофичен  модел  на  И.  Венедиков,  келтските
нашествия в Тракия са основна причина за перманентна политическа криза и икономически
„упадък“  в  региона през  ІІІ-І  в.  пр.  Хр.  Опит за  етническа интерпретация на  латенските
находки в Източните Балкани води до заключение за влияние на латенски културни традиции
върху траките. От друга страна, Т. Герасимов дискутира паметници на каменната пластика (с
глава на овен или кон) за характерни находки от келтски групи в Тракия и формулира теза за
„келтски“ селища и анклави „по река Тополница“ и „в Разложкото поле“. 

„Тракийската“ интерпретация на И. Венедиков за металните изделия с латенска форма
намира  аналог  при  румънски  изследвания  от  същия  период  и  нормативно  обяснение  за
формиране на същинския „латен“ сред „гето-даките“. Идеята на Т. Герасимов за „келтски“
произход на главнярниците в Източните Балкани е хипотеза, която не намира потвърждение в
следващите  изследвания.  Идентификация  по  нумизматични  данни  в  Кабиле  на
монетарницата,  където  са  сечени  сребърни  емисии  с  името  на  последния  владетел  на
тракийските  галати  –  Кавар,  обаче  разкрива  непозната  линия  на  отношения  на  новата
политическа формация с един от големите селищни центрове във вътрешността.

Следващата промяна на парадигмата и насоката на изследвания по проблематиката в
България се отнася към края на 70-те и през 80-те  години на ХХ в. Нормативните концепции и
катастрофични модели постепенно отстъпват място на „нова визия“ за значение и резултати
от взаимодействията между „келти“ и „траки“. 

С  регионален,  микрорегионален  и  контекстуален  подход  към  импорти  от
трансалпийската зона и локални модификации на популярни латенски форми, М. Домарадски
аргументира теза за специфична културна среда и динамика на процесите в югоизточните
части  на  Европа  от  последните  три  столетия  преди  Христа.  След  времето  на  келтска
експанзия на изток (от първата четвърт на ІІІ  в. пр.  Хр.), влиянията от „келтския свят“ и
елинистическото  койне  се  срещат  в  „тракийските  земи“,  където  те  се  преплитат  с
„източнобалкански“ традиции. Корелация на сведения от антични извори с информация от
археологически проучвания (в България и съседните балкански страни) в дисертацията на М.
Домарадски, потвърждава заключение за проникване на галатски групи в древна Тракия, но
остава проблематично локализиране по археологически път на техни анклави (в географския
ареал на изток от Тимок и на юг от Дунав).

„Реабилитацията“  на  темата  за  контакти  и  взаимодействия  между  „тракийския“  и
„келтския“ културен кръг в българските изследвания през аналитичния период е свързана с
различна  дефиниция  на  „културната  група“  Падеа-Панагюрски  колонии.  Определението
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„културен феномен“ отразява перспектива и поглед от „югоизток“ към тенденциите (през ІІ-І
в.)  за  адаптация  и  локално  производство  на  въоръжение  и  накити  с  латенски  форми  в
териториите  на  изток  от  Железни  врата.  Вместо  анализ  на  археологическите  данни  от
времето на късната елинистическа епоха от двете страни на Стара планина в рамките на
отделни  културни  групи,  М.  Домарадски  дискутира  Падеа-Панагюрски  колонии като
„хронологически индикатор“ и общ знаменател за промени в изявата на войнски статус (в
териториите по долното течение на Дунав). С изключение на някои публикации на румънски
археолози, дефиницията на Падеа-Панагюрски колонии като „културен феномен“ е актуална
в българските и европейските изследвания от следващите десетилетия.

1.2.2. „Келтската“ археология в континентална Европа
Периодът след Втората световна война до края на 80-те години на ХХ в. е време на

динамично  развитие  за  проучвания  върху  късножелязната  епоха  в  Западна  и  Централна
Европа,  както  и  на  изследвания  върху  находки  с  латенска  форма  в  съседните
социалистически  страни  –  Югославия  и  Румъния.  Възстановяването  на  разрушената
инфраструктура в следвоенните години и нейното разширяване през следващите десетилетия
води до увеличаване на броя на археологическите обекти и находките от втората половина на
І  хил.  пр.  Хр.  Тогава  започват  систематични  изследвания  върху  селищни  структури
(Fürstensitze), центрове на политическа и икономическа власт от късните фази на халщатския
и началото на раннолатенския период, както и на опидумите от късния латен. Регионални
проекти  и  разкопки на  новооткрити  некрополи многократно  умножават  археологическите
данни за погребални практики през всички етапи на латенската епоха. Сред постиженията на
тези  четири  десетилетия  на  проучвания  се  отбелязва  разширяване  на  тематичния  и
географския  обхват  на  изследванията,  както  и  нови  наблюдения,  които  допълват
информацията за регионални и темпорални специфики, установени през емпиричния период. 

Темата  за  контакти  между общности  в  трансалпийската  зона на  Европа с  техните
южни и източни „съседи“ е пряко свързана с дискусия за значение на келтските миграции от
ІV-ІІІ в. пр. Хр. като фактор за промени в селищните модели и трансформации в социалната
организация на групите по горното и средното течение на Дунав (през последните векове
преди  Христа).  С  „келтска“  експанзия  в  Карпатския  басейн  се  обяснява  разширяване  на
териториалния обхват на плоски некрополи (с инхумация) и разпространение на изток на
изделия с латенска форма през латен В (ІV в. пр. Хр.). Монетизацията на общности на север
от Алпите през период  латен С (втора половина на ІІІ – първа четвърт на ІІ в. пр. Хр.) и
възприемането  на  монети  на  Филип  ІІ  и  Александър  ІІІ  сред  прототипите  на  ранното
„келтско“  монетосечене  се  разглеждат  като  отговор  на  активни  контакти  със
Средиземноморието и резултати от взаимодействия с Балканите.

В търсене на стилови паралели и взаимни влияния между торевтиката от Източните
Балкани и паметниците на изкуството от раннолатенския период, се отбелязват аналогии в
разпространението и „трезорирането“ на изделия от благороден метал, както и сходство в
социалните структури и изявата на висок обществен статус при древните „келти“ и „траки“.
„Тракийското“  влияние  върху  иконографията  на  котела  от  Гундеструп  (един  от  най-
емблематичните паметници на  „келтското“  изкуство),  поставя  проблема за  дългосрочните
резултати от взаимодействия между латенския и тракийския културен кръг, няколко столетия
след келтската експанзия в Югоизточна Европа.  

Различни вариации на интепретации по въпроса за значението на „южните влияния“
върху общностите в латенската зона, както и опити за дефиниране на материална изява на
„келтска“  идентичност,  която да  отличава древните обитатели в  тези части на  Европа от
техните съвременници на юг или изток, се откриват във всяко от обобщаващите проучвания
(от T. Пауел, Ж. Арманд, Я. Филип, В. и Р. Мегау) през аналитичния период за „келтите“ . 

Отличителна черта на изследванията (през 70-те и 80-те години на миналото столетие)
на предримската желязна епоха в Западна и Централна Европа е въздействието на различни
концепции  от  формиращата  се  теоретична  археология  при  опити  за  интерпретация  на
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данните от теренните проучвания. Тогава се създават разнообразни модели за урбанизация и
селищни  системи,  за  механизъм  на  контакти  и  миграции  към  Средиземноморието,  за
разпространение на  монетни форми и монетосечене,  както и за социална организация на
групите в териториите на север от Алпите (през втората половина на І хил. пр. Хр.). Преходът
от  културно-исторически  към  процесуален  подход  е  ясно  изявен  при  изследователи  от
атлантическата зона, докато „новият път на интерпретациите“ в археологически школи от
континента е  свързан предимно с въвеждането на радиовъглеродни методи за датиране и
интердисциплинарни изследвания.  Във връзка с проблематиката,  дискутирана в настоящата
работа,  специално  внимание  заслужава  теоретичната  концепция  за  отношения  „център-
периферия“  и  значението  на  контактите  между  различни  културни  зони  за  специфично
развитие на отделните общности на север от Средиземноморието през І хил. пр. Хр. 

 Изследването  на  „култови“  ровове  в  Галия,  на  селищни  структури  или  гробни
комплекси от късножелязната епоха в латенската зона, предоставя нови данни за датиране на
различни  групи  предмети.  За  разлика  от  предишния  емпиричен етап  на  проучвания,  в
публикации през  аналитичния период (от А. Рапен, Ж. Бруно, Б. Ламбо, Дж. де Наваро, П.
Дювал У. Шааф и П. Стари) се обръща внимание на информация за технологични особености
на  отделните  елементи  на  въоръжението,  както  и  на  промени  в  методите  на  тяхното
производство.  Сравнение  между екземплярите  и  установяване  на  регионални  специфики,
поставя  нови  въпроси  за  механизма  на  контакти  и  за  разпространението  на  въоръжение
между отделни общности, а също и за връзки между ателиетата, където се произвеждат тези
метални изделия. 

Резултатите  от  проучвания  в  Западна  и  Централна  Европа  намират  отзвук  при
изследвания  на  нападателно  и  защитно  въоръжение  не  само  от  територии,  включени  в
определението латенски свят, но и в контактните зони по неговата източна периферия като
Източните Балкани. Публикации на М. Домарадски върху промяната на формата на метално
умбо за щит в източната латенска зона, както и върху „латенските“ мечове от древна Тракия
кореспондират  на  новите  насоки  в  европейската  археология  от  70 -те и  80-те години  на
миналото столетие. Постепенно данни от Източните Балкани се включват в дискусиите за
въоръжение и накити през късножелязната епоха на север от Средиземноморието, а срещата
между „централноевропейската“ и „егейската“ хронологически системи в Тракия предоставя
нови  възможности  за  анализ  на  разпространението  на  изделия  с  латенска  форма  (или
конструкция) на изток от „източната латенска зона“.

1.2.3.  Източна зона и периферия на латенската култура.  Келти на  Балканите,
бастарни и галати
Развитието на изследванията в източната латенска зона – териториите по течението на

Дунав на изток от Porta Hungarica, Западните Балкани и в Карпатската дъга, е свързано с
интензифициране на теренните проучвания през аналитичния период. След дисертация на И.
Хуниади  върху  латенските  находки  в  Карпатския  басейн,  централно  място  в  дискусиите
заемат  въпроси  за  „келтската“  експанзия  на  изток  и  интерпретация  на  археологическите
доказателства  за  трансформация  на  къснохалщатските  култури,  „етническите  промени“,
общите тенденции и локалните специфики в културното развитие на отделни (микро)райони. 

В края на 60-те и началото на 70-те години на ХХ в. две монографии на Й. Тодорович
представят археологически анализ на данни за келтски миграции към Балканите и техните
дългосрочни  резултати.  „Келтите  в  Югоизточна  Европа“  представлява  първият  опит  за
обобщение на проблематиката в Югоизточна Европа, а в изданието „Скордиските, история и
култура“ се анализират данни за „етногенезиса“, материалната култура и историята на тази
нова  племенна  група,  формирана  след  кампанията  към  Делфи.  Специално  внимание
заслужава тезата на сръбския изследовател, че сходни социални структури и общи военни
кампании  на  скордиски  и  тракийски  войни  към  древна  Македония  са  фактор  за
разпространение на предмети от латенски типове и активен обмен между техните общности. 

Двете обобщаващи монографии и статии на Й. Тодорович за келтски нашествия по
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течението на Дунав, както и за археологически материали, свързани с древните скордиски,
оказват значително влияние върху теоретичните рамки и интерпретациите (на Б. Йованович,
Др. Божич, M. Гущин, М. Домарадски, П. Попович) през следващите десетилетия. 

Във  връзка  с  въпроси  за  „генезис“  на  „гето-даките“,  румънските  археолози  също
правят опити да анализират „наследството от келтския период“ в Трансилвания и неговото
отражение  върху културни процеси в  териториите  на  югоизток до Черно  море.  Д.  Берчу
формулира  теза  за  четири  културни зони  с  различна  динамика  на  развитие  през  втората
половина на І хил. пр. Хр. – истро-понтийска, молдовска, трансилванска и олтенска. Появата
на „келтски войни“ в района на Долен Дунав и „проникване и присъствие“ на келтски групи
в трансилванската зона се приемат за основен фактор при формиране на същинския „латен“
сред „гето-даките“.  Е.  Кондураки определя късножелязната  епоха на  север от  Елада като
латенска, понеже е свързана с „технологични и художествени иновации от латенския свят“,
разпространени сред  „траки,  илири и  обитаващите  отвъд  Дунава  и  в  Карпатския  регион
даки“.  „Латен“  в  публикациите  на  Д.  Берчу  и  Е.  Кондураки  е  обща  хронологическа
дефиниция без конкретен културен („етнически“) смисъл. 

Вл. Зира и Й. Немети формулират различни „еволюционни“ схеми, които да обяснят
промени  на  форми  и  декорация  на  керамични  съдове  от  Трансилвания.  Те  констатират
елементи в материалната култура на „келтските“ общности в трансилванската област, които
са  необичайни  за  други  части  от  Карпатския  басейн  (или  в  източната  латенска  зона)  и
вероятно се дължат на контакти и влияния между „гето-даките“ и „трансилванските келти“.  

Публикации на М. Бабеш за главнярници от молдовската зона (ареал на културната
група Пойенещ-Лукашевка) разкриват значителни разлики във формата и орнаментацията на
тези  артефакти  в  Югоизточна Европа  и  изразяват резерви  към възможностите  за  тяхната
интерпретация като индикатор на келтски миграции или „заемки“ от латенската култура.  

В  края  на  60-те и  през  70-те години  на  ХХ  в.,  металните  находки  на  изток  от
Трансилвания, сходни с характерни изделия за латенската култура в Централна Европа, са
обект на научен интерес от полските изследователи З. Вожняк и K. Годловски. „Източната
периферия“ на латенския свят е тема на монография от З. Вожняк, в която се анализират
археологически комплекси и случайни латенски предмети, открити в Източните Балкани и
Северното  Черноморие.  K.  Годловски  публикува  обзор  по  въпроси  на  хронологията  и
типологията на латенските находки на североизток от Централна Европа. Серия от статии на
З. Вожняк, посветени на некрополи в долнодунавския район и характерни латенски предмети
от земите на траките, оказват значително влияние върху развитието на изследванията през
следващите  десетилетия.  Полският  археолог  дискутира  разпространението  на  изделия  с
латенска форма (или конструкция) за материално доказателство на активни взаимоотношения
с Централна Европа и обособява два хоризонта с латенски находки в Тракия – ранен (латен
В) и късен (латен С и D). Артефактите от период  латен В  се интерпретират като следи от
келтски миграции и показател за „келтско-тракийски“ контакти през ІІІ в. пр. Хр. Находките
от период  латен С и D  и формирането на  „нова смесена културна група“,  означена като
Падеа-Панагюрски колонии,  отразяват  взаимодействия между „латенската  цивилизация“  и
тракийската култура през следващите две столетия.  

В началото на 60-те години В. Кремер публикува бронзова гривна от латенски тип,
открита в Коринт, и така поставя началото на поредица от статии върху латенски находки от
континентална  Гърция  и  остров  Делос.  Малобройният  „латенски“  материал  в  Южните
Балкани  поставя  сериозна  трудност  пред  изследователите  да  илюстрират  с  „келтски“
предмети исторически събития от началото на третото десетилетие на ІІІ  в.  пр.  Хр. (като
кампанията  на  Брен  към  Делфи).  В  най-подробния  и  систематичен  анализ  на  латенски
находки от Елада (на Ф. Майер) се сравняват елементи на въоръжение и накити от Додона,
Коринт,  Атика  и  Делос  със  сходни  изделия  от  други  части  на  Балканите,  Анатолия  или
Централна Европа, и се предлага интерпретация на находките като плячка или дар. 
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За  разлика  от  Гърция,  проучването  на  археологическото  наследство  на  галатите  в
Анатолия продължава тенденции от емпиричния период. Фокус в изследванията на K. Бител,
Х.  Поленц и А.  Мюлер-Карпе са  сходства  между метални находки от  латенски типове в
Анатолия с накити от Балканите и латенската зона. В търсенето на прилики се откриват общи
аналогии на керамични съдове с украса от цветни ивици от Мала Азия с „рисувана керамика“
от опидумите по Горен Дунав, но „галатската интерпретация“ на анатолийския керамичен
стил е тема на дебат, който продължава и през съвременния етап на изследвания.  

1.3. Съвременен период (края на ХХ и начало на ХХІ в.)
Съвременният етап  на  изследвания  включва  проучвания  и  публикации  по

проблематиката  от  последния  четвърт  век.  Сред  тенденциите  се  открояват  разнообразни
подходи  към  емпиричния  материал,  адаптация  на  различни  теоретични  модели  към
регионалните специфики на археологическите данни от късножелязната епоха в Европа и
интердисциплинарни  проучвания.  Показател  за  повишен  научен  интерес  към  темата  (за
отношения  между  общности  от  латенската  зона  и  техните  югоизточни  „съседи“  на
Балканите)  е  интензификация  на  международното  сътрудничество,  както  и  съвместни
инициативи на изследователи от различни области на научното познание. Проблематиката
заема централно място в дискусии за процесите на „елинизация“, „латенизация“ и културни
взаимодействия  от  последните  три  столетия  на  І  хил.  пр.  Хр.  в  зоната  на  север  от
Средиземноморието.

1.3.1. Келтско „присъствие“ или масова миграция към древна Тракия.
Модели на взаимоотношения между келти и траки
През последните две десетилетия, развитието на проучванията в България по темата

за келтски нашествия и взаимодействия между Източните Балкани с Централна Европа през
късножелязната епоха надхвърля ограниченията на съвременните национални граници и се
вписва  в  общите  тенденции  при  изследване  на  културни  феномени  от  последните  три
столетия преди Христа.  За разлика от предишни публикации върху резултати от контакти
между  „келти“  и  „траки“  със  заключения  за  еднопосочен  технологичен  трансфер  от
трансалпийската зона към Югоизточна Европа (адаптация и модификация на латенски форми
в  местна  среда),  в  изследвания  през  съвременния  етап  (на  М.  Домарадски,  А.  Фол,  И.
Маразов, Н. Теодосиев, М. Тонкова) се разглеждат наличните данни за „реципрочни влияния“
и  тяхното  отражение  върху  разпространението  на  мотиви  в  торевтиката  и  ювелирни
технологии към Централна и Западна Европа

Детайлен  преглед  на  историята,  постиженията  и  състоянието  на  проучванията,  е
основа да се формулират актуални въпроси и да се обособят два големи проблемни кръга.
Първият от тях се отнася към „келтската“ експанзия на югоизток (през втората половина на
ІV и първата  четвърт на  ІІІ  в.  пр.  Хр.),  „ранните контакти“  между индивиди и групи от
Централна  и  Западна  Европа  с  техните  съвременници  в  ранноелинистическа  Тракия,
келтските нашествия в Източните Балкани и връзката между тези исторически събития и
разпространението на изделия с латенска форма (или конструкция) в териториите на изток от
Железни  врата.  „Ранният“  кръг  от  въпроси  включва  дискусия  за  „келтски“  анклави  в
Източните  Балкани,  както  и  за  ролята  на  политическата  формация  при  Тилис  в
икономическите и културните процеси през ІІІ в. пр. Хр.

Вторият проблемен кръг се отнася към периода от последното десетилетие на ІІІ в. до
края  на  І  хил.  пр.  Хр.  Той  обхваща  въпроси  за  латенски  влияния  след  унищожаване  на
царството  на  Кавар,  за  „генезис  еx  nihilo“  на  „културния  феномен“  Падеа-Панагюрски
колонии,  а  също  и  за  специфично  темпорално  или  регионално  значение  на  накити  и
въоръжение с  латенска форма при изявата  на  статус  и  групова идентичност в  Източните
Балкани  през  ІІ-І  в.  Към  „предримския“  проблемен  кръг  принадлежи  дискусия  за
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политически, социални и културни трансформации в региона, „в сянката на римския орел“,
както и за механизми на контакти и взаимодействия между местни общности (на изток от
Железни врата и на юг от Дунав) със скордиски, даки и бастарни.

Представителна библиографска селекция на научната продукция по проблематиката от
последните години показва значителен дисбаланс между броя, тематичния обхват и обема на
изследвания  върху  периода  на  келтските  нашествия  от  ІІІ  в.  пр.  Хр.  –  в  сравнение  с
проучвания на предримския период в древна Тракия. Съществени различия в изворовата база
(с многобройни „бели петна“ в регионален план и неравномерна резолюция на наличните
данни от ІІ-І в.) са обективна причина за състоянието и диспропорцията между публикации
за последните етапи на късножелязната епоха в Източните Балкани. Заради нея се създава и
илюзорно впечатление за „тъмни векове“ в периода преди политическите и икономическите
промени, свързани с установяването на римска власт в региона. 

Специално внимание заслужава археометрично проучване на В. Бонев, което включва
латенски тип фибули от медни сплави,  открити в  България.  Голяма част от изследваните
предмети  са  без  археологически  контекст,  но  химическият  анализ  насочва  към  извод  за
значително разнообразие в избора на суровини и технология при тяхната продукция, а също
и  за  регионални  специфики  при  екземплярите  от  тип  „Орля-Маглавит“,  открити  в
Северозападна и Североизточна Тракия.

1.3.2. Келтската експанзия към Югоизточна Европа.
Скордиски и културната група Падеа-Панагюрски колонии
През съвременния период на проучвания на латенски находки, открити в територията

на страните от бивша Югославия, Румъния и Унгария, се отбелязва тенденция да се корелира
информация  от  антични  сведения  (за  келтската  експанзия  към  Югоизточна  Европа  и  за
взаимодействия между различни „племенни“ общности през следващите столетия) с данни
от археологическите извори. 

Във връзка с келтските походи към земите на траките, М. Шабо  споменава златната
торква от  Горни Цибър  и апликациите за  колесница  от  Мезек,  но  констатира липсата  на
„чисто латенски“ асемблажи в Източните Балкани. Според унгарския археолог тази разлика
между  Тракия  и  съседни  територии  вероятно  се  дължи  както  на  състоянието  на
проучванията, така и на „смесване“ между „келтската цивилизация“ с „местна традиция“ и
влияния от „гръцката цивилизация“. Тезата на  М. Шабо за процес на „акултурация“ (поява
на  „специфични  регионални  типове  от  предмети“  в  резултат  на  „инкорпориране“  на
„латенски“ и „локални традиции“),  както и за  „елинистическо влияние“ върху керамични
форми в Карпатския басейн и разпространение на накити с „псевдо-филигран“, формират
насоката на проучванията по тези въпроси в съвременния етап на изследвания. 

В публикации (на Б. Йованович, П. Попович, В. Сърбу и А. Рустою) се дискутират
наличните данни за „пристигане на келтите на Балканите“, за модели на контакт и механизми
на обмен (между „колонисти“ с „местно население“), за „племенна миграция“ (на групи от
„източни келти“ и нейното значение при формиране на скордиските), за „сложния етнически
състав“ на този племенен съюз и за неговите отношения с групите от „културния феномен“
Падеа-Панагюрски колонии.   

В  отговор  на  многобройните  „етнически  проблеми  в  долнодунавския  регион  до
времето  на  римското  завладяване“,  които  поставят  различни  опити  за  анализ  и
интерпрепретация  на  антични извори и археологически  находки,  М.  Гарашанин предлага
разграничение между „етнически“ и „културен“ континуитет.  Основната теза на сръбския
археолог  е,  че  писмените  извори  имат  по-важно значение  при  изследване  на  „етнически
континуитет“, докато археологическите проучвания могат да регистрират трансформации в
материалната  култура и „културен континуитет“.  Концепцията  на  М. Гарашанин съчетава
елементи от традиционната парадигма за етничност в изследванията на Ф. Папазоглу (върху
античната писмена традиция и интерпретация на информацията за „централнобалканските
племена“) със „западна“ антропологична перспектива към културните процеси (синтезирана
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в дисертацията на М. Стефанович от 1989 г.), адаптирана към специфики на Балканите през І
хил. пр. Хр. „Новата постюгославска“ парадигма (с актуални допълнения и модификации от
С. Бабич и Д. Митревски) продължава да се ползва като основа и обща теоретична рамка при
археологическа  интерпретация  на  въпросите  за  етничност  и  идентичност  в  изследвания
върху бронзовата и желязната епоха в територията на Сърбия, и в части от бивша Югославия.

С изключения на тази „етно-културна специфика“ в някои публикации за Северните и
Централните Балкани (през втората половина на І  хил.  пр.  Хр.),  промяната в насоката на
изследванията  върху  келтските  нашествия  и  техните  резултати  в  „националните
археологически школи“ на Балканите (на север от Гърция) е  свързана с  обща европейска
тенденция и фокус (на М. Гущин, М. Диздар, Х. Потребица, М. Лющина, А. Рустою, М. Егри,
Ш.  Берецки)  върху  археологическите  данни  като  индикатор  на  различни  аспекти  на
мобилност, социални трансформации през късножелязната епоха, инкорпориране на групи и
индивиди от Централна и Западна Европа в организацията на „нови“ племенни формации. 

На  другия  голям  проблемен  кръг  (Падеа-Панагюрски  колонии,  миграциите  на
бастарните,  темата  за  контакти  по  „източната  периферия  на  латенската  култура“  и
взаимоотношенията между „келти“ и „даки“),  са посветени публикации на А. Рустою, М.
Бабеш, В. Сърбу и Й. Ференц. Анализ на гробни инвентари от Трансилвания,  свързани с
културния феномен  Падеа-Панагюрски колонии, определя тяхната хронологическа позиция
във вътрешнокарпатската област след „келтския хоризонт“ от времето на период латен В2-С1 .
Констатация на А. Рустою за експанзия на военни групи от Олтения към долината на Муреш
води към заключение, че това събитие има важна роля при формирането на „дакийската“
аристокрация през втората половина на ІІ и началото І в. пр. Хр. 

1.3.3.  От  Венеция  (1991)  до  Щутгарт  (2012).  „Археология  на  келтите“  в  
трансалпийската зона на Европа и значение на балканските контакти
Изложба  със  заглавие  „Келтите  –  първата  Европа“  (от  началото  на  последното

десетилетие на ХХ в.) в Палацо Граси във Венеция и публикация на сборник „Келтите“, е
подходящ маркер на преход между аналитичния и съвременния период на изследвания. Тази
инициатива  поставя  начало  на  тенденция  през  следващия  почти  четвърт  век  –  за
организиране на мащабни музейни събития, които да включват латенски находки от огромен
географски ареал (от Британските острови до Анатолия, и от Пиринейския полуостров до
Карпатите).  Темата  за  келтската  експанзия  на  изток  неизменно  присъства  като  един  от
акцентите при организация на  „мега“  експозициите,  посветени на  „келтите“  и „келтското
изкуство“. Те са съпътствани от научни форуми, където се представя актуален преглед на
резултати от проучвания върху желязната епоха в Европа (през І хил. пр. Хр)., както и на
нови данни за  контакти на  „келтите“  с  техните  съвременници в  Средиземноморието или
циркумпонтийската зона.

Сравнение между обзорни статии от каталога на изложбата във Венеция – за келтски
миграции на югоизток и наемници в Средиземноморието, и третирането на същите въпроси
две  десетилетия  по-късно,  в  публикацията  към  последната  голяма  „келтска“  изложба  в
Щутгарт,  илюстрира  промени  в  подхода  на  изследователите  към  различни  аспекти  на
експанзията и нейните резултати. 

Културно-историческият подход продължава да доминира в текстовете от началото на
90-те години на миналото столетие, но се отбелязва съмнение към категоричната етническа
интерпретация на всички предмети с латенска форма или конструкция – като показател за
„келтско присъствие“. Сред новостите от началото на съвременния период са предположения
за „социално“ значение на находки с латенска конструкция или украса и интерпретация на
предметите – като маркери на статус.  Дискутират се различни обяснения за „смесване на
художествени традиции“ при накити и предмети на торевтиката, както и предположения за
две  последователни  вълни  на  взаимодействия  между  „келти“  и  „траки“,  преди  и  след
експанзията на изток. 

Две десетилетия  след  първата  „мега“  изложба  за  „келти“  се  отбелязва  съществена
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промяна в подхода на съвременните изследователи към информация в сведения от запазените
книги на древни автори за келтска експанзия към Апенинския или Балканския полуостров.
Критичният  подход  към  доказателствената  стойност  на  съобщения  за  келти  в  антични
текстове поставя под съмнение интерпретацията на част от тях като извор за исторически
факти, които да намерят потвърждение при анализ на археологически данни. Значително по-
голямо внимание се обръща на „социални“ аспекти на взаимодействията, на установяване и
поддържане  на  връзки  между индивиди  или  общности  с  различен  произход,  както  и  на
отражението на тези контакти за специфичен облик на материалната култура. 

Друга  линия  на  проучвания,  която  постепенно  премества  фокуса  от  културно-
историческите интерпретации на антични сведения, е сравнение и дискусия на резултати от
приложение на физико-химични методи и техники.  За разлика от  аналитичния период на
изследвания (когато те се ползват предимно за радиовъглеродно датиране или при опити за
реконструкция  на  палеосреда),  развитието  на  технологиите  през  съвременния период
разкрива нови възможности за анализ на археологически данни. Корелация между резултати
от стронций-изотопен анализ на човешки костни останки от некрополи в Източна Австрия,
Северна  Унгария  и  Трансилвания  с  разпространение  на  специфични  групи  от  метални
находки, насочва към по-сложни модели на индивидуална или групова мобилност, отколкото
досегашните  заключения,  базирани  върху  опити  за  историческа  интерпретация  на
археологическата информация. При настоящия етап на проучвания, данните не позволяват
категорични  отговори  на  актуални  въпроси  за  регионални  вариации  в  процеса  на
„келтизация“  на  „автохтонни  общности“  (в  Карпатския  басейн)  или  асимилация  на
новодошли  групи  в  местна  среда  (на  изток  от  Железни  врата),  но  заключенията  за
индивидуална мобилност на индивиди от женски пол, налагат преосмисляне на концепции за
келтската  експанзия  на  изток,  както  и  на  вариантите  за  интерпретация  на  характерни
елементи от женския костюм.

Важна  тенденция  в  изследванията,  която  оказва  влияние  върху  анализа  на
археологически  данни  за  келтски  миграции  към  Югоизточна  Европа  и  взаимодействията
между индивиди и групи с различен произход, е адаптиране (през  съвременния период) на
модели  от  културната  антропология.  Този  подход  се  открива  не  само  в  публикации  с
археологическа  тематика,  но  засяга  и  изследвания  (на  К.  Томашиц  и  К.  Шробел)  върху
антични извори за келтски походи и миграции към Иберия, Италия, Балканите, Мала Азия и
„Барбарикум“ (в териториите на изток от Рейн и похода на кимврите). 

Сред позитивните резултати от продължаващия теоретичен дебат за различните нива
на  идентичност,  и  по-специално  за  древната  келтска  етничност,  може  да  се  посочи
вниманието, което започва да се обръща на конкретния археологически и общия културен
контекст,  преди  да  се  формулират  хипотези  за  етническа  интерпретация  на  обекти  или
находки.

Включването на примери от балканската проблематика в дискусиите за eтничност на
британските  и  централноевропейските  „келти“,  е  допълнителен  стимул  за  интерес  към
взаимодействията  между различни общности  в  източната  периферия на  латенския  свят  и
техните връзки с Черноморския район и Източното Средиземноморие.

Друга причина за фокус към латенски находки от Източните Балкани и към темата за
контактите  между  носители  на  различни  „художествени“  традиции  в  Европа,  е
продължаващият  дебат  за  произхода  на  енигматичния  сребърен  котел  от  Гундеструп  –
синоним и най-подходяща илюстрация на „трако-келтски“ взаимодействия от предримската
епоха.

ВТОРА ГЛАВА
Антични сведения и археологически данни за келтските нашествия в Тракия

2.1. Келтската експанзия към Югоизточна Европа – извори, причини и модели
Началото на келтската експанзия на изток, по сведения в античната писмена традиция
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от императорската епоха (Iust. 24.4.1-4), се поставя в първите десетилетия на ІV в. пр. Хр.
Това  събитие  вероятно  е  синхронно  с  прочутия  поход  на  северните  „варвари“  към  Рим.
Тогава  „триста  хиляди  келти,  поради  свръхпопулация  и  недостиг  на  земя“,  преминават
Алпите  в  търсене  на  нови  територии.  Част  от  тях  се  насочват  към  Италия,  но  други
завладяват Панония и в продължение на дълги години се сражават със своите съседи, преди
да се отправят към нови предизвикателства – военни кампании към древна Македония и
прочутото светилище в Делфи. 

Активността  на  войнски групи и  миграциите  на  племенни сегменти от  Централна
Европа към Апенините и Карпатския басейн вероятно се дължи на комбинация от фактори –
демографски  прираст,  стремеж  към  вносни  предмети  на  лукса  от  юг  и  „фундаментални
политически, социални и икономически промени“ в трансалпийските региони. Промени на
погребалните практики в Карпатския басейн (през раннолатенската епоха) свидетелстват за
последователни миграционни вълни покрай течението на среден Дунав, както и в зоната на
север от голямата европейска река, но разпространението на латенския стил в голяма част от
тези територии и неговата локална адаптация отхвърля масовото преселение като единствено
обяснение за процесите на „латенизация“.   

Посоката  на  келтската  експанзия  от  долината  на  река  Марна  до  Панония  следва
„централноевропейски коридор“ на комуникации. През първата половина на ІV в. пр. Хр. по
горното и средното течение на Дунав се формира своеобразно латенско „културно койне“,
където  „циркулират“  различни  индивиди  и  идеи,  а  многобройните  дунавски  притоци
предоставят възможности за транспорт и активен обмен на суровини и стоки.  

2.2.  От  Трансданубия  към  Трансилвания,  Северозападните  Балкани  или
Железни врата – келтски нашествия и „латенизация“
Археологическите данни от Карпатския басейн и Западните Балкани разкриват сложна

картина на миграции на отделни семейства или на конгломерат от различни групи, които се
заселват  в  нови  територии.  Отбелязват  се  опожарени  селищни  центрове  на  местните
общности,  значителни  разлики  в  погребалните  практики  и  организацията  на  селищните
модели (от времето преди и след пристигането на „келтски заселници“), но най-отчетливо се
регистрират  характерни  промени  във  формата  и  декорацията  на  керамични  изделия  и
метални находки.

Разпространението  на  „латенския  стил“  и  процесите  на  „латенизация“  на
„халщатските групи“ в Карпатския басейн, вероятно не се дължат единствено на „етнически“
или политически трансформации, а на установяването на нови мрежи за обмен, както и на
система от връзки и отношения между нови общности от различни региони и микрорегиони
по течението на голямата европейска река.  

Около средата и през третата четвърт на ІV в. пр. Хр., западните и централните части
на Трансилвания са „колонизирани“ и инкорпорирани в „латенския свят“. Към същия период
се отнася появата на метални изделия с латенска конструкция в географския ареал между
устието на Сава и долината на Велика Морава, но установяването на „келтски анклави“ в
тези  територии  датира  от  последните  десетилетия  на  ІV  и  началото  на  ІІІ  в.  пр.  Хр.
„Латенизацията“  започва преди  преди  времето  на  нашествия и  значителни демографски
промени. Механизмът на проникване на накити (билатерални фибули със зооморфно краче и
Духцов)  в  северните  части  на  Балканите  насочва  към констатация  за  внос  от  ателиета  в
Трансданубия и възприемане на нови форми в изявата на статус сред местните общности. 

Преглед  на  археологическия  материал,  контекста  и  датировката  на  ранни латенски
находки, свързани с експанзия по течението на Дунав (на юг от Карпатския басейн), както и
етапите  на  проникване  на  „келтски“  войнски  групи  в  Северните  Балкани,  не  подкрепят
предположения,  че  „келтите  по  времето  на  Филип  ІІ  достигат  границите  на  древна
Македония“, хипотези за среща между владетеля на македоните с келтски войни по време на
неговите кампании в Тракия, за келтски наемници при бащата на Александър Велики или за
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негови финансови ангажименти към „келтски“ групи по течението на Дунав. 

2.3.  Келтски  пратеници  при  Александър  ІІІ  и  ранни  контакти  с  Източните  
Балкани
Запазената информация в античните писмени извори за първи официални контакти

между „източните келти“ с общности на изток от Железни врата (и на юг от Румънските
Карпати), определяни с общия етникон „траки“, се открива в сведението на Ариан (Anab.
Alex. 1.4.6-8) за дипломатическа мисия на „адриатически келти“ при Александър Велики по
време на неговия поход в земите на трибалите.  Пратеници от  трибалския владетел Сирм
пристигат при царя на македоните заедно с келтската делегация. Десетилетие по-късно, втора
„мисия“ от галати, които обитават територии „в съседство с Тракия“, достига до Вавилон
(Diod. 17.113.2). Детайлен анализ на пасажи от книгите на античните автори, в комбинация с
археологически  данни  за  участие  на  сеноните  от  Пицен  в  „келтската  колонизация“  на
Трансилвания,  предоставят  отговори  на  въпросите  –  кои  са  „адриатическите  келти“,
споменати  в  античните  извори,  и  защо  тези  групи  изпращат  дипломати  в  земите  на
трибалите.

Формата и стилът на украсата на златна торква от Горни Цибър, Монтанско, също са в
подкрепа на предположение за „келтски колонисти“ в Трансилвания, с произход от региони
по  адриатическия  бряг  на  Апенините,  които  през  втората  половина  на  ІV  в.  пр.  Хр.
установяват и поддържат контакти с местните общности в Северозападна Тракия. Торквата
от  Горни  Цибър  е  най-източната  находка  на  изделие  от  злато  с  оригинална  латенска
декорация  (в  „растителен“  или  „Валдалгесхейм“  стил).  Тя  намира  аналог  с  накити  от
гробното  съоръжение  на  „келтска  принцеса“,  открито  във  Валдалгесхайм  до  Майнц,
Германия,  но  най-близкият  паралел  на  случайната  находка  от  дунавския  бряг  е  отворен
златен обръч от гроб на знатна „келтска“ дама от групата на сеноните, намерен в некропола
при Санта Паулина ди Филотрано в района на съвременна Анкона.

При липсата на информация за археологическия контекст на златната торква от Горни
Цибър, всеки опит за интерпретация на изделието, което по форма и декорация принадлежи
на характерен „стил“ за изкуството на „келтите“ от средата и третата четвърт на ІV в. пр. Хр.
(латен В2а), е хипотетичен. Предположение за политически дар от келтски вожд на трибалски
аристократ,  отчита  значението  на  златна  торква  като  показател  за  високо  обществено
положение на нейния притежател. Определяне на отворения обръч от Горни Цибър за част от
женския костюм, по аналог с контекста на находките от този тип в латенския свят, насочва
към предложеното в настоящата работа обяснение за появата на златния накит в земите на
трибалите – в резултат от индивидуална мобилност, свързана с патрилокална резиденция на
знатна „келтска“ дама. 

Екзогамията  или  „брачната  миграция”  е  популярна  практика  в  обществените
отношения  през  късножелязната  епоха  в  Европа  и  представлява  част  от  механизма  при
създаването  и  поддържането  на  активни  връзки  или  съюзи  между  общности  в  отделни
региони. При археологическата изява на екзогамията, за разлика от обмяната на дарове, се
акцентира върху разлики между характерни за определен регион женски аксесоари и накити
от костюма на невестата и булката, които са индикатор на нейния статус и различен произход.

Дали златната торква, открита на дунавския бряг, е пристигнала в земите на трибалите
като украшение на знатна дама от сенони, „преселници“ в западната част на трансилванската
област,  или  представлява  скъп  дар  от  келтски  вожд  за  трибалски  аристократ  и  неговата
съпруга, са въпроси, които се отнасят към различни варианти за обяснение в Северозападна
Тракия на този елемент от женския костюм, характерен за латенския свят. 

За времето до „голямото келтско нашествие“ (от края на първата четвърт на ІІІ в. пр.
Хр.), в античната писмена традиция не се споменават военни конфликти между трибали и
трансилвански келти. Това „мълчание“ вероятно се дължи не само на достъпа на информация
до  древните  автори  от  далечната  балканска  периферия  на  елинистическия  свят,  но  и  на
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успешен модел за установяване и поддържане на дългосрочни дипломатически отношения
между тези общности.

2.4. Първи келтски походи към Тракия и конфликт с Касандър „в Хемус“
През последното десетилетие на ІV в. (или началото на ІІІ в. пр. Хр.), келтски войнски

групи предприемат първи военни кампании в територии на изток от Железни врата. Оскъдна
информация за конфликт между келти и Касандър „в Хемус”, както и сведение за поход под
предводителството  на  Камбаулес,  който  достига  „чак  до  Тракия“,  вероятно  отразяват
активност на бойни формации от „келти“ след експанзия в земите на автариатите (на запад от
трибалите).  

Първият епизод (от края на ІV или началото на ІІІ в. пр. Хр.) на келтски нашествия на
изток от Железни врата и военните инициативи за тяхното противодействие, координирани
от тогавашния владетел на македоните Касандър,  е синхронен с археологически данни за
установяване на „келтски анклави“ в територията по течението на Дунав (между устието на
Сава и долината на Велика Морава). 

В  контекста  на  тези  исторически  събития  се  анализира  информация  от  теренните
проучвания – за деструкции от представителна сграда с керемиден покрив в централната част
от укрепения пункт на хълма Кракра (до Горна Струма),  както и от жилищни структури,
разположени извън крепостните съоръжения на търговското средище (идентифицирано като
емпорион  Пистирос),  до  горното  течение  на  Марица.  При  настоящото  състояние  на
проучванията обаче не могат да се посочат убедителни археологически доказателства, които
да потвърждават „келтско“ обяснение на тези разрушения.

До времето на „голямото келтско нашествие” (от началото на третото десетилетие на
ІІІ  в.  пр.  Хр.)  към централните и източните части на Балканите,  отново липсват антични
сведения за военна заплаха от северозапад или за походи на „келтски“ контингенти срещу
дардани, трибали или гети. Освен споразумения „за добросъседство“ с дунавските „келти“, в
балканската  периферия  на  елинистическата  зона  вероятно  функционира  система  от
дипломатически връзки между отделни политически субекти, която по времето на Лизимах
осигурява защита на Тракия и Македония. В подкрепа на тази хипотеза се посочва бързата
реакция  и  действията  на  войнските  групи  от  източни  части  на  латенския  свят  да  се
възползват от общата дестабилизация след Куропедион.

2.5. „Голямото келтско нашествие“ от края на първата четвърт на ІІІ в. пр. Хр. и 
Тракия. Антични извори и модерни интерпретации
Анализът на сведенията от античната историография за „голямото келтско нашествие”

към Тракия от края на първата четвърт на ІІІ в. пр. Хр. представя това историческо събитие
като  поредица  от  кампании  на  „келтски“  групи  с  различна  организация,  състав,
предводители,  изходни  територии,  маршрути  и  резултати.  За  някои  от  походите,  като
планираната акция на Керетрий срещу „траките и трибалите“ (Paus. 10.19.7) през 279 г. пр.
Хр., остава неясно, дали предварителният замисъл въобще е реализиран. 

Сегменти  от  племенните  групи  на  тектосаги,  толистобои  и  трокми  се  отделят  в
Дардания от кампанията на Брен (по коридора Морава-Вардар), и предвождани от Леонорий
и Лутарий нахлуват в Тракия. Информацията от Тит Ливий (38.16.3), че „там, сражавайки се
с тези, които им се противопоставяли и налагайки данък на тези, които искали мир, стигнали
до  Бизантион“,  заслужава  специално  внимание.  Бизантион,  европейската  част  на  района
около проливите и „сърцето“ на несъществуващата вече Лизимахова „империя“, се открояват
като обща цел на всички келтски военни кампании към Тракия от  времето на „голямото
келтско нашествие”, отбелязани в античните писмени извори. Съобщението за събиране на
трибут  предизвиква  основателни  съмнения  към  съвременни  интерпретации  на  келтските
походи и популярното сравнение с „цунами“, което носи тотално опустошение и разруха по
своя път. 

След като Леонорий и Лутарий установяват контрол върху Лизимахия и градове по
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северния  бряг  на  Пропонтида,  тези  мигриращи  с  жени  и  деца  групи  имат  краткотраен
конфликт  с  Бизантион,  сключват  споразумение  с  Никомед  (от  Витиния),  и  успяват  да
преминат в Азия, като от тракийски се превръщат в анатолийски галати. 

В края на 278 г. пр. Хр., или през първата половина на следващата година, друга група
от „келти“ (вероятно с изходна територия в Трансилвания), побеждава „пълчищата на гетите
и трибалите“ (Iust. 25.1.3) и също достига до Югоизточна Тракия. За разлика от конгломерата
от племенни сегменти с Леонорий и Лутарий, този контингент представлява бойна формация.
Според информацията на античния извор, нейното ядро е отряд от пехотинци и конници за
охрана на границите, но преди балканската кампания се превръща в значителна военна сила,
способна да преодолее съпротивата и да премине през териториите на гети и трибали.  В
околностите на старата Лизимахова столица, оцелелите от похода през Тракия се срещат с
Антигон Гонат. След неуспешен опит на епигона да впечатли войните от север със слонове и
многобройна флота, с цел да ги привлече за своята кауза като наемен отряд, келтската армия
претърпява  поражение.  Битката  при  Лизимахия  получава  известност  като  първия  военен
успех срещу галатите в открито сражение, а победителят Антигон Гонат се представя като
„спасител на Елада“ и превръща възпоменанието за това събитие в елемент от пропагандата
на Антигонидите.

От значение за промените в политическия ландшафт в елинистическа Тракия през ІІІ
в. пр. Хр. е пристигането на друга „келтска“ група под предводителството на Комонторий в
околностите  на  Бизантион.  Според  информацията  от  Полибий  (4.46.1-3),  тези  галати  „се
спасяват от поражение при Делфи“, побеждават траките в хинтерланда на полиса и „създават
царска  резиденция“  Тилис.  Техният  предводителят  Комонторий  е  владетел  на  нова
политическа формация, която в продължение на половин столетие оказва натиск и получава
трибут от Бизантион.

2.6.  Археологически  данни  за  келтските  походи  в  Източните  Балкани  –  
деструкции в селищни центрове и разпространение на латенски находки
Детайлният коментар на археологическите данни за келтски нашествия в Тракия (от

края на първата четвърт на ІІІ в. пр. Хр.) и техните резултати, за отношения на различни
общности в Източните Балкани с тракийските галати, както и за дискусия на проблема за
„келтски анклави“, включва информация от три основни групи. В първата от тях попадат
данни от археологически проучвания на ранноелинистически селищни центрове с отношение
към въпроса за „келтски деструкции“. Моделът на разпространение на част от предметите,
определени по морфологични белези като импорти от латенския свят (латен В2  /С1), също е
свързан с „келтски“ военни кампании на изток от Железни врата.

Втората  група  включва  археологически  находки,  които  отразяват  резултати  от
взаимодействия между местни общности в елинистическа Тракия с носители на латенските
културни традиции. Сред артефактите от тази група доминират накити, които са продукт на
ателиета в Тракия, но по форма, конструкция или украса, показват сходство с елементи на
костюма (билатерални фибули, гривни, торкви, колани), характерни за късножелязната епоха
в Централна и Западна Европа. Възприемането на латенски тенденции в местна „тракийска“
среда е продължителен процес с различен интензитет и локални модификации. Контакти и
взаимодействия от десетилетията преди „голямото келтско нашествие“, маркират началото на
тези „континентални“ влияния в елинистическа Тракия,  които в  дългосрочна перспектива
имат  значение  за  културните  трансформации  в  Източните  Балкани  през  следващите  две
столетия.

Третата група включва археологически,  нумизматични,  епиграфски и лингвистични
данни  за  „келтски“  миграции  към  различни  части  на  елинистическа  Тракия,  както  и  за
известната от Полибий политическа формация при Тилис. В сравнение с предишните групи,
археологическите  находки,  които  могат  да  се  интерпретират  като показател  за  компактно
„келтско присъствие“  през  късножелязната  епоха в  Източните Балкани,  са  малобройни,  а
езиковедските данни от топоними и ономастика имат широк хронологически диапазон до

Yuliy
Typewriter
18



късната античност. 
Единствените засега археологически доказателства за разрушения в голям селищен

център от ранноелинистическата епоха в Тракия, които могат да се интерпретират във връзка
с „голямото келтско нашествие“, са регистрирани при проучванията на търговското средище
до горното течение на Марица (Хеброс), идентифицирано като емпорион Пистирос. Пластът
с  деструкции  и  следи  от  пожар,  документирани  при  неговата  източна  порта  и  южно  от
бастиона, са открити над останките от втората фаза в обитаването на селището (през втората
половина на ІV и началото на ІІІ в. пр. Хр). Заедно с монетно съкровище, укрито по времето
на „голямото келтско нашествие“ до главния път към източната  порта,  както и  накити и
въоръжение от латенски типове,  намерени върху пласта с  деструкции от края на първата
четвърт на ІІІ в. пр. Хр., тези археологически данни насочват към констатация за значителен
катаклизъм в обитаването на селищната структура, който „подозрително“ съвпада с времето
на „келтските“ кампании към Тракия от началото на третото десетилетие на ІІІ в. пр. Хр.

Вероятна причина и обяснение за „нерадостната съдба“ на търговското средище при
тези исторически събития е неговото стратегическо местоположение до западния „вход“ към
Горнотракийската низина с контрол върху основния маршрут  на „келтските походи“ през
Южна  Тракия.  Аналог  на  регистрираната  ситуация  около  източната  порта  на  укрепения
пункт  до  Марица  (Хеброс)  предоставят  данните  за  разрушения  (и  укрито  монетно
съкровище) от същия период в елинистическия градски център на Вардарски рид (Гортиния)
до Гевгелия, който контролира важна транспортна артерия и достъпа на „келтските“ групи по
течението на Вардар (Аксиос) към древна Македония.

В контекста на дискусия за маршрути на балканските кампании на „келтите“ от края
на първата четвърт на ІІІ в. пр. Хр., и в опит да се корелира информация от антични извори и
археологически  проучвания  –  за  отражението  на  историческите  събития  върху  местните
общности, се разглеждат наличните данни за частично разрушение на западната крепостна
стена на укрепения пункт на хълма Кракра до горна Струма (Стримон), както и за края на
ранноелинистическия период на обитаване в селищния център на хълма Кале до Кършевица,
в  днешна  Сърбия.  Състоянието  на  проучванията  не  позволява  категорични заключения  в
подкрепа на „келтска“ причина за „хиатуси“ в техния селищен континуитет през ІІІ-ІІ в. пр.
Хр.,  но  местоположението  на  укрепените  селища до  Враня  и  Перник  –  с  контрол  върху
комуникационни  коридори  и  пътни  трасета,  които  съвпадат  с  основни  маршрути  в
балканските кампании на „келтите“, отговаря на модела за регионални центрове и пунктове
със стратегическо значение, засегнати в различна степен от „голямото келтско нашествие“.

2.7. Латенски импорти и местни модификации – миграция и(ли) дифузия
2.7.1. Мал тепе при Мезек
Бронзовите апликации за колесница от гробницата в могилата Мал тепе до Мезек, са

пример за латенски импорт в „пластичен“ стил в Източните Балкани, свързан с „келтските“
походи от края на първата четвърт на ІІІ в. пр.Хр. Формата и украсата на ограничителите за
оси и водачите за ремъци от монументалното гробно съоръжение в подножието на Източните
Родопи,  намират  аналог  при  декорацията  в  „пластичен“  стил  на  части  за  колесници  от
поречието на Сена, както и при бронзови апликации за предмети, символ на висок обществен
статус на своите притежатели през период латен В2  в Бохемия и Моравия. Необичайните за
елинистическа Тракия апликации от „келтска“ бойна колесница (carpentum) се отнасят към
ранните образци на „пластичния“ стил, а определяне на периода на тяхното депониране в
гробницата  към  втората  четвърт  на  ІІІ  в.  пр.  Хр.  е  важен  хронологически  репер  за
производство  на  изделия  в  „пластичния“  стил  в  десетилетието,  непосредствено  преди
балканските кампании, както и за тяхното разпространение към Източните Балкани по време
на „голямото келтско нашествие“.

Частите  от  „келтска  двуколка“  са  намерени от  местни жители при откриването на
гробницата  в  Мал  тепе  и  всеки  опит  за  контекстуален  анализ  на  единствените  латенски
находки  от  комплекса,  е  съпътстван  със  значителни  трудности.  Детайлният  преглед  на
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археологическата  информация  от  подмогилното  съоръжение  подкрепя  заключение,  че
апликации и части от предварително разглобена колесница са поставени (pars pro toto)  в
различни помещения, след преустройство на сградата през втората четвърт на ІІІ в. пр. Хр.
При отсъствието на  доказателства  за  вторичен гроб на  владетел на  тракийските галати в
куполната  камера  или  в  коридора  на  монументалното  съоръжение  в  Мал  тепе,  както  и
значителни разлики между данните за погребения с колесници (характерни за представители
на  елита  в  латенския  свят),  с  археологическата  среда  и  състав  на  частите  от  двуколка,
депонирани  във  вътрешността  на  гробницата  в  Тракия,  се  предлагат  аргументи  за
интерпретация на апликациите за  carpentum от Мезек като военен трофей от битката при
Лизимахия.

2.7.2. Метални находки в „пластичен стил“ от земите на гетите
Формата  и  украсата  на  изделия  (гривни,  „зооморфна  маска“,  начелник  от  конска

амуниция)  в  „пластичен“  стил  от  земите  на  гетите  намират  многобройни  аналогии  при
находки от латенския свят и представят материално свидетелство за контакти на местните
общности  с  индивиди  или  групи  с  произход  на  запад  от  Железни  врата.  Липсата  на
информация за техния археологически контекст обаче се оказва непреодолимо препятствие за
културна или историческа интерпретация на артефактите.

Във връзка с предположения за „келтски“ майстори в елинистическа Тракия или за
„тракийски“  майстори,  които  произвеждат  изделия  по  латенски  прототипи,  се  обръща
специално внимание на случайна находка на ограничител от колесница от укрепеното селище
в местността „Бобата” до Шумен. Според формални типологически признаци и характерна
релефна антропоморфна и зооморфна украса, предметът от бронз и желязо принадлежи на
латенските импорти в Източните Балкани. Тази констатация обаче не се потвърждава при
анализ  на  металното  съдържание,  което  насочва  към  заключение  за  неговото  локално
производство  и  поставя  нови  въпроси  за  механизмите  и  измеренията  на  технологичния
трансфер  между  ранноелинистическа  Тракия  и  латенския  свят  в  периода  на  келтските
нашествия.

2.7.3. Контекст и интерпретация на латенските находки от ранноелинистически
селищни центрове в Тракия
Към  периода  от  първата  четвърт  на  ІІІ  в.  пр.  Хр.  се  отнася  първоначалното

разпространение в ранноелинистическа Тракия на метални изделия с латенска форма или
конструкция. По типологически признаци и украса, характерни за накитите от етап латен В2 ,
тези  артефакти  могат  да  се  определят  като импорти  от  латенската  зона.  Тяхната  поява  в
политически и икономически селищни центрове в Източните Балкани,  като Севтополис в
Казанлъшкото  поле  или  агломерацията  на  гетите  (Хелис)  в  Сборяново,  потвърждава
заключение за  контакти  и  взаимодействия  между жители  на  големите  укрепени селищни
структури от градски тип в ранноелинистическа Тракия с общности на запад от Железни
врата  и  в  Трансилвания.  Вероятните  обяснения  и  механизми  на  тези  отношения  в
десетилетията преди „голямото келтско нашествие” включват размяна на дарове, търговски
обмен  и  индивидуална  миграция.  Данните  от  елинистическа  Тракия  кореспондират  на
наличната  информация  от  археологически  проучвания  в  западните  и  северните  части  на
Балканите  и  констатацията,  че  началото  на  разпространение  и  възприемане  на  латенски
форми  при  накитите  в  местна  среда  „изпреварва“  с  няколко  десетилетия  миграции  на
конгломерати от племенни групи и установяване в определен регион на „келтски“ анклави. 

Детайлният преглед на данните за накити и елементи на въоръжение с латенска форма
или  конструкция  (латен  В2,  латен  В2/С1,  латен  С1),  на  техния  контекст  в  Севтополис,
Филипополис, Сборяново (Хелис) и в некрополите, свързани с тези агломерации, разкрива
локални  специфики  при  възприемането  на  „латенската“  мода  в  ранноелинистическите
градски  центрове  в  Източните  Балкани.  Корелация  между  морфологични  особености  на
изделията  и  информация  за  археологическата  среда  на  отделни  групи  от  находки
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(билатерални фибули, гривни, железни колани-верижки, мечове и ножници), позволяват да се
изследват  регионални  и  темпорални  измерения  на  разпространението  на  латенски
„прототипи“ в Казанлъшкото поле и Лудогорието. 

Данните  за  производство  на  билатерални  фибули  в  градските  ювелирни  ателиета,
където  се  изработват  и  „тракийския  тип“  фибули,  заедно  с  информация  за  контекста  на
местните  модификации  на  латенски  форми  в  гробни  комплекси  от  хинтерланда  на
Севтополис  и  Сборяново,  насочва  към  констатация  за  водеща  роля  на  политическите  и
икономическите центрове от градски тип в процес на частична, избирателна и регионална
версия  на  „латенизация“  в  различни  части  на  елинистическа  Тракия.  Тези  аспекти  на
възприемане и модификация на латенските форми в културната среда на източните части на
полуострова през втората четвърт и средата на ІІІ в. пр. Хр., са отличителна характеристика
на  резултатите  от  контакти  и  взаимодействия  на  местните  общности  с  носителите  на
латенските културни традиции в периода на „келтска“ експанзия на югоизток.

Инкорпорирането на изделия с латенска форма и конструкция (латен В2/С 1 , латен С1)
между маркерите в изявата  на статус  и групова идентичност при обитателите на  част от
ранноелинистическите  градски  центрове  и  тенденцията  за  комбинация  в  гробен  контекст
между латенски елементи от костюма и въоръжението с предмети, характерни за местната
традиция  и  елинистическото  койне,  определят  специфично  значение  и  отражение  на
културни  влияния  от  латенския  свят  през  ІІІ  в.  пр.  Хр.  върху  накитите  и  оръжието  на
общностите в Източните Балкани.

Резултатите  от  досегашните  проучвания  в  Севтополис  и  Сборяново  (Хелис)  и
некрополи  в  тяхната  околност,  потвърждават  заключение  за  интерпретация  на  част  от
латенските импорти (накити и керамични съдове с графит от  латен В2/С1) като материална
изява на индивидуална мобилност, индикация за контакти и взаимодействия на жителите на
селищните агломерации с тракийски галати и отношения с общности в Трансилвания или на
запад от Железни врата, по традиционни коридори на комуникации и обмен.

При  анализа  на  данните  от  Севтополис  и  неговия  хинтерланд,  се  посочват
археологически аргументи на предположение за контингент от наемници галати в служба на
градския център след „голямото келтско нашествие“. Броят на латенските находки, техният
контекст  и  концентрация,  обаче  не  подкрепят  хипотеза  за  масова  миграция  към
урбанизираните  селищни  центрове  и  многочислено  келтско  присъствие  сред  градските
жители. Гробните комплекси в могилните некрополи на гетското средище в Сборяново също
не подкрепят хипотеза за значителни етнически промени и присъствие на компактна група
галати сред неговите жители.

Състоянието  на  проучванията  на  Филипополис  през  ІІІ  в.  пр.  Хр.  не  позволява
директно сравнение с наличната информация от Севтополис или Сборяново. Единствените
данни  с  пряко  отношение  към  разглежданите  въпроси,  включват  каменно  съоръжение  с
билатерална фибула (латен В2/С 1 ) и останки от кремация с железен латенски меч, местни и
вносни съдове  от  надгробна  могила  №1 до  Трихълмието.  Регистрираната  комбинация  от
предмети  и  амалгамата  между  елинистически  и  латенски  влияния  с  местни  традиции,
напълно  се  вписва  в  общата  картина  на  „мултикултурализъм“  в  Южна  и  Североизточна
Тракия от втората четвърт и средата на ІІІ в. пр. Хр.

Критичният  преглед  на  дискусията  за  „етническа“  интерпретация  на  гробния
комплекс  –  „келтски  наемник“  или  „елинизиран  и  латенизиран  местен  войн“,  не  само
илюстрира проблемите при определяне на произхода и „индивидуална“ идентичност през
този период, но насочва към предложение за специфична „войнска идентичност“, която не
следва ограниченията на тесни „етнически“ или „културни“ рамки.

2.8. Енигматичното Тилис и галатите по Тонзос и Хеброс
Подробният  анализ  на  сведенията  в  античната  писмена  традиция  за  тракийските

галати  и  тяхната  политическа  формация  води  до  констатация,  че  единствената  надеждна
информация  за  енигматичната  резиденция  Тилис  и  нейните  владетели  се  съдържа  в

Yuliy
Typewriter
21

Yuliy
Typewriter



съобщението от Полибий (4.46,  8.22) за отношенията на групите под политическия контрол
на Комонторий и Кавар с Бизантион. 

Известията от четвъртата книга на елинистическия автор се отнасят за построяване на
владетелска резиденция („царски дворец“) на тракийските галати в „околностите” на полиса,
което е в противоречие с модерни хипотези за локализация на Тилис в Казанлъшкото поле, по
средното течение на Марица или в долината на Камчия. 

Детайлният преглед на  исторически,  археологически и  лингвистични аргументи на
предположения  за  определяне  на  местоположението  на  Тилис,  включва  регионален  и
микрорегионален анализ на наличните данни, но всички опити при настоящото състояние на
проучванията за идентификация на останки от монументална сграда или селищен център
като владетелска резиденция на тракийските галати, се определят като неубедителни.

Дефинирането на „келтски анклави“ през втората и третата четвърт на ІІІ в. пр. Хр. в
елинистическа  Тракия,  също  не  намира  потвърждение  при  контекстуален  подход  към
резултатите  от  археологическите  проучвания.  Сравнение  с  наличната  информация  за
анатолийските галати определя обективни предпоставки и фактори (валидни за тракийските
галати),  които  имат  пряко  отношение  към  трудностите  за  идентификация  на  „келтските
анклави“ по археологически път. Галатите в Тракия и Анатолия се отличават с висока степен
на  мобилност  и  специфики  на  техните  обществени  структури,  които  се  групират  около
основни  единици  в  организацията  на  хабитата  като  ферми.  След  пристигането  на
конгломерати от племенни сегменти и войнски формации в Югоизточна Европа и Анатолия,
се  отбелязва  процес  на  инкорпориране  на  носители  на  латенските  културни  традиции  в
местна  среда.  При  отсъствието  на  археологически  данни  от  елинистическата  епоха  в
Източните  Балкани  за  ферми,  които  са  основно  ниво  в  селищната  йерархия,  както  и  за
отделни некрополи на галатските групи, всеки опит за дефиниране на „келтски анклави“ или
„келтска колонизация“ сред местните общности остава без резултат.

2.8.1.  Кабиле  и  владетелите  на  тракийските  галати  по  нумизматични  и
епиграфски данни
Коментарът на нумизматичните и фрагментарните епиграфски данни за отношения

между владетелите на Тилис с Кабиле, представя различни аспекти на взаимодействия между
тракийските галати и елинистическия център при големия завой на Тонзос (Тунджа) през
третата  четвърт  на  ІІІ  в.  пр.  Хр.  Липсват  аргументи  в  подкрепа  на  хипотези  за  пряко
отражение  на  „голямото  келтско  нашествие“  върху  Кабиле  или  определяне  на  „келтска“
етническа принадлежност на династа Скосток.

Тетрадрахмите с името на последения владетел на Тилис, сечени в монетарницата на
полиса, са единственото сигурно доказателство за връзки между тези политически субекти.
„Каваровата“ емисия вероятно отразява краткотрайни трибутарни отношения на Кабиле и
намира обяснение в  модела „пари за защита“,  конструиран по аналог с информацията от
Полибий за галатите и Бизантион. Регулацията на отношенията с трибут от страна на Кабиле
е практика, характерна за полисни структури през елинистическата епоха при военна заплаха
от  галати  или  местни  владетели.  „Царете“  на  Тилис  и  групите  под  техен  контрол  се
възползват от възможностите,  които им предоставя монетизираната икономическа среда в
източнобалканската зона. 

Конкретните  исторически  обстоятелства  около  споразумението  (?)  за  плащания  от
Кабиле за галатите на Кавар са неизвестни, но елинистическият център на големия завой на
Тонзос  е  единственият  пример  от  Тракия,  където  са  открити  епиграфски  паметници  с
буквената  комбинация  ΓΑΛΑ.  Тези  фрагменти  от  надписи  са  индиректен  показател  за
значение на контактите между полиса с тракийските галати.  

2.8.2. Тилис и галатите в Югоизточна Тракия – проблеми на идентификацията
При настоящото състояние на проучвания Югоизточна Тракия остава „бяло петно“ по

отношение  на  латенски  находки  от  времето  на  политическата  формация  при  Тилис.
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Предишен опит да се запълни „вакуума“ в археологическите данни представя две бронзови
гривни с разширени краища (от долмен край Вълчаново, община Средец) и бронзов обръч  от
надгробна могила при Ташлиджабаир (до Къркларели) като „латенски от ІІІ в. пр. Хр.“. Те се
приемат за материално потвърждение на „традиционната“ научна позиция за „локализация“
на галатското царство в Тракия. Общи типологически сходства на гривните от Вълчаново с
накити  от  период  халщат  D и  началото  на  латен  А в  Централна  Европа  предизвикват
съмнения  към  тяхното  определяне  като  „латенски“,  а  находката  от  Ташлиджабаир  също
насочва към „халщатска“, а не към „латенска“ датировка.   

В контраст с резултатите от анализ на писмени сведения от елинистическата епоха за
местоположение на галатската царска резиденция в околностите на Бизантион (или най-общо
в Югоизточна Тракия), както и със заключението за древни топоними „с келтска етимология“
в  същия  географски  ареал,  засега  е  проблематична  не  само  конкретната  локализация  на
„новопостроения  дворец“  Тилис,  но  отсъстват  археологически  аргументи  в  подкрепа  на
хипотеза  за  „галатски  анклав“  (между  Пропонтида  и  Понта),  който  систематично  оказва
натиск върху най-големия търговски център в региона. 

Сред критериите за коректна идентификация на Тилис се извеждат множество условия
като останки от монументална (?) сграда или селищен център (датирани към втората или
третата  четвърт на ІІІ  в.  пр.  Хр.)  с  ясни индикации за тяхното обитаване от тракийските
галати,  както и  откриването  на  епиграфски паметник с  името  на  резиденцията,  който по
категоричен начин да потвърждава нейната локализация. 

Актуалната информация за „икономическия и културния ландшафт“ в района (през
елинистическата  епоха)  и  разкриването  на  „извънградски“  структури  с  икономическо  (и
политическо?) значение поставя допълнителни въпроси за отношения между различни нива и
елементи в селищните системи. В търсене на евентуален „централноевропейски“ прототип за
владетелската  резиденция  на  Комонторий  и  Кавар  се  допуска  енигматичното  Тилис  да
представлява  комплекс  от  вкопани  (или  наземни)  постройки  с  дървени  конструкции,
характерни  за  селищните  структури  в  Карпатския  басейн.  Интензивните  процеси  на
елинизация  сред  галатските  общности  в  Югоизточна  Европа  обаче  насочват  към
предположение  за  „новопостроен  дворец“,  който  да  следва  стандарти  за  изява  на
благосъстояние  в  Южна  Тракия  –  представителни  сгради  с  каменна  архитектура  и
керемидени покриви.  

2.9. Царството на Кавар
Въпросите за локализация на енигматичното Тилис и трудностите при определяне на

територии под контрола на Комонторий или Кавар доминират в дискусиите за политическата
формация на галатите в Тракия. Във фрагментарни сведения от Полибий (8.22) последният
владетел на политическата формация при Тилис – Кавар е представен като благодетел на
Бизантион,  а  неговият  придворен  ласкател  Сострат  от  Халкедон  вероятно  е  свързан  с
драматични  събития  около  унищожаването  на  „келтското  царство“.  Намеса  на  „царя  на
галатите“ Кавар в бизантино-родоския конфликт (Polyb. 4.47-52) и информация за миграция
на „галатското племе егосаги“ от Европа в Азия (Polyb. 5.77.2, 5.78) насочват към различни
обяснения  за  последния  епизод  от  историята  на  „голямото  келтско  нашествие“  към
Източните Балкани и края на политическата формация на тракийските галати. 

За разлика от други общности, организирани след „келтската експанзия“ на югоизток
(скордиски,  анатолийски  галати),  „царството“  на  Комонторий  и  Кавар  не  успява  да  се
инкропорира  трайно  в  политическия  ландшафт  в  Източните  Балкани  и  да  установи
дългосрочен контрол върху „моста към Европа“. Подобно на галатите в Анатолия, групите
под властта на Комонторий и Кавар не създават „келтски анклави“ сред местните общности.
Пристигането на сегменти от различни племенни групи и войнски формации от Централна и
Западна Европа не води до значителни промени в селищната и стопанската организация „в
зоната  на  експанзия“.  Основна  характеристика  на  „мигрантите  със  западен  произход“  е
значителна мобилност на групи и индивиди. Наемничеството на тракийски галати в армии на
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елинистически  владетели  и  миграциите  на  „келтски“  племенни  сегменти  (от  Източните
Балкани), са неизменна част от историята на „експеримента Тилис“. Промяна на моделите за
акумулиране на  Danegeld от крайбрежните ports of trade и постоянен приход на значителен
финансов ресурс от елинските полиси вероятно е причина за засилена конкуренция с локални
центрове на политическа и икономическа власт, които през последната четвърт на ІІІ в. пр.
Хр. унищожават „царството на Кавар“. 

В контраст с хипотези за първостепенно значение на бронзовите монети на Кавар в
монетната циркулация през третата четвърт на ІІІ в. пр. Хр., както и тяхно разпространение
като индикатор за териториално „ядро на тилитската държава“, се отбелязва, че тези парични
знаци  (с  името  на  последния  владетел  на  Тилис)  представляват  хетерогенна  група  от
„икономическите  зони“  на  Одесос  и  Месамбрия.  Археологическите  данни  за  „закъсняла
латенизация“  (концентрация  на  метални  находки  от  латен  С1-С2)  в  микрорайона  около
възвишенията  Голяма  и  Малка  Арковна   (до  Партизани,  Провадийско),  се  дискутират  в
подкрепа на  предположение за  миграция на  индивиди от  групите на  тракийските галати,
която съпътства установяване на политическа доминация на Кавар в Източна Стара планина.
Бронзовите  монети  с  КΑΥΑΡΟΥ  допълват  емисии  на  дребни  монети  от  близките
западнопонтийски полиси и покриват ежедневни разходи на малки гарнизони, разположени
на стратегически места (като укрепения пункт в Дългополско). 

Конкретни причини и обстоятелства за края на „келтското царство“ в Тракия остават
неизвестни, но комбинацията от „демографска ерозия“ на галатските групи и конкуренция от
локални центрове на власт,  вероятно е сред факторите „траките“ да „унищожат“ Кавар и
неговата  политическа  формация.  Споменаването  в  антични  писмени  извори  на  „нови
етноними“ в Югоизточна Тракия (след колапса на „келтското царство“), е симптоматично за
значителни  политически  трансформации  в  зоната.  Процесите  на  „сътрудничество“  и
формиране  на  коалиции  между  отделни  „племенни“(?)  общности  (от  Салмидесос  до
Тракийски Херсонес) вероятно започват няколко десетилетия преди сражението с армията на
Гней Манлий Вулзон в Корпилския проход през 188 г. пр. Хр. 

ТРЕТА ГЛАВА
Латенски влияния в Източните Балкани през ІІ и І век пр. Хр. 
Падеа-Панагюрски колонии

Разпространението на изделия с латенска форма в географския ареал между Железни
врата и западния бряг на Черно Море е процес,  който продължава няколко столетия след
времето на келтска експанзия към Югоизточна Европа (от втората половина на ІV и първата
четвърт на ІІІ в. пр. Хр.). Краят на политическата формация на тракийските галати около
енигматичното Тилис и преселението на егосагите в края на ІІІ в. са политически събития,
които  не  оказват  влияние  върху  тенденцията  за  проникване  и  възприемане  на  накити  и
въоръжение с латенска конструкция сред общностите в древна Тракия през следващите две
столетия.  Темпоралните  измерения  и  спецификите  на  адаптация  на  латенски  форми  в
източнобалкански  контекст  през  предримската  епоха  насочват  към  определение  на  тези
процеси като латенски влияния.

Важен  фактор  за  материалната  изява  на  „латенизацията“  в  земите  на  траките  е
значението на метални изделия (накити, умба за щитове, мечове) като маркери на статус и
групова идентичност. Значителни модификации на елементи от мъжкия и женския костюм
отразяват различни регионални, социални, а вероятно и символни аспекти в употребата на
изделията с латенска конструкция и тяхната украса. Археологическите данни от Източните
Балкани  за  внос  и  местно  производство  на  накити  или  предмети  на  въоръжението  с
характерна  латенска  форма  (през  последните  две  столетия  преди  Христа)  предоставят
информация за продължение на тенденциите за  „латенизация“ в  културното развитие на
региона, за дългосрочни резултати от взаимоотношения между индивиди и групи с различни
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културни традиции, както и за превръщане на средно- и къснолатенските фибули и мечове в
една от отличителните характеристики на предримския период в Тракия. 

Във  връзка  с  дискусията  за  „етническа“  принадлежност  на  „групата“  Падеа-
Панагюрски колонии (от ІІ – І в. пр. Хр.) се разглеждат възможности за интерпретация на
гробните инвентари с „келтски“ мечове и фибули на изток от Железни врата,  регионални
особености на погребалните практики в отделни части на Тракия, както и модели на контакти
между местните общности със скордиски, бастарни и даки.

3.1. Келти в Тракия след Тилис (Coralli?) или латенски влияния от края на ІІІ до 
средата на ІІ в. пр. Хр.
Метални  находки  с  латенска  конструкция  (билатерални  фибули,  гривни,  торкви,

въоръжение) в долината на Камчия от края на ІІІ или първата четвърт на ІІ в. пр. Хр. (латен
С1   и латен С2  ), както и информация за контекст на изделията, не подкрепят хипотези за
„келтски анклав“ около Арковна. „Резиденцията на Кавар“ в Източна Стара планина вероятно
е опожарена през първата четвърт на ІІ в. пр. Хр., а не три десетилетия по-рано, когато е
унищожено царството на тракийските галати. 

Анализ на метални изделия със среднолатенска конструкция в отделни микрорайони
по течението на Камчия, както и сведения от античната писмена традиция за „келтско“ племе
корали, също не потвърждават „етническо“ обяснение за концентрация на латенски предмети
в Североизточна Тракия или тяхната корелация с лингвистична конструкция за  „келтска“
племенна група в региона.

3.1.1. Кълново
Мултикултурният“  облик  на  находки  от  вкопани  структури  и  гробен  инвентар  в

могила №1 до Кълново (Шуменско), насочват към констатация за погребални и поменални
практики на група, която комбинира местни традиции, латенски влияния и елинистически
маниери, в изявата на статус и принадлежност към определена общност. 

Предложеният детайлен типологически и процесуален анализ на данни и находки от
подземна камера в могила №1, както и на „депозит“ от железни изделия до входа на нейната
вертикална  шахта,  подкрепя  тяхната  интерпретация  като  гробен  инвентар,  поставен  при
последователни етапи на  погребалния ритуал.  Отбелязва  се  разделение на  предметите  по
функционални  групи  –  в  подземната  структура  са  открити  трапезна  керамика,  две
транспортни  амфори,  два  унгвентария  и  лампа,  докато  „депозитът“  на  повърхността  се
състои от елементи на нападателно и защитно въоръжение, както и „стари“ юзди. И двете
групи  включват  „накити“,  но  билатералните  фибули  са  единствените  „лични“  аксесоари,
които са поставени при кремираните кости в камерата. 

Интерпретация на находките (от „горния“ и „долния“ дял на гробния инвентар) като
статус маркери е аргумент на предположение, че в могила №1 до Кълново е погребан мъжки
индивид,  „военен командир“,  свързан със система от  търговски контакти в  черноморския
район.   

Влияния  на  символи  и  естетика,  характерни  за  групите  в  Централна  Европа,  се
отбелязват не само при изявата на войнския ethos, но и в комбинацията от накити в костюма
на „знатна дама“, погребана в гробна структура №3 от некропола до Камчия.

Информация  за  латенски  ножове  (от  Нiebmesser тип),  открити  между  животински
кости („жертвена храна“)  във вкопани структури около могила №1 до Кълново, подкрепя
заключение,  че  латенските  влияния  и  възприемането  на  комунални  практики  от
трансалпийската  зона  на  Европа  са  адаптирани  към  локален  културен  habitus в  Източна
Стара планина и допълват „елинистически модели“ от края на ІІІ и първите десетилетия на ІІ
в. пр. Хр.

Детайлен преглед на аргументи при различни опити за етническа интерпретация на
археологическите  данни  от  некропола  илюстрира  ограничения  в  епистемологичния
потенциал  на  културно-историческия  подход,  а  еклектичната  квалификация  на  данни  от
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теренни проучвания с лингвистични и „етнически“ прилагателни ориентира дискусията към
неразрешим теоретичен проблем за корелация между археологическа култура и етническа
група. Вместо концепция за „статична идентичност“ и определяне на доминантни („келтски“,
„тракийски“ или „скитски“) характеристики се акцентира върху алтернативно обяснение на
„мултикултурализма“ с „индивидуална“ или „хибридна“ идентичност, с различни модели за
формиране  и  трансформации  на  „войнска  идентичност“,  както  и  върху  значението  на
социални  практики  за  функциониране  на  социума  и  тяхното  отражение  в  погребалните
ритуали. 

Резултатите от типологически и контекстуален анализ на находките от некропола при
Кълново  са  основа  за  скептицизъм  към  заключения  за  датировка  на  унгвентариите  от
некропола с „математическите“ модели (по общи формални признаци), както и към твърде
„ниска дата“ на гробния инвентар от Кълново (в началото на последната четвърт на ІІІ в. пр.
Хр.).  

3.1.2. Усоето
В допълнение на преглед и коментар на данните от некропола при Кълново за находки

с латенска форма, открити в гробен контекст в долината на Камчия, се разглежда информация
за  две  билатерални фибули,  намерени в  могила  №4 в  местността  Усоето до Аспарухово,
Варненско. Тяхната комбинация в гробен инвентар с обеци, гривни, мъниста, транспортни
амфори  и  трапезна  керамика,  потвърждават  хронологическа  позиция  на  билатералните
фибули  от  Усоето  в  първите  десетилетия  на  ІІ  в.  пр.  Хр.,  както  и  заключение  за
инкорпориране на елементи с „латенски“ прототипи и конструкция в местна среда. 

Кратък  обзор  на  данни  за  селища  в  района,  синхронни  на  дискутираните  гробни
комплекси,  е  повод  за  коментар  на  информация  за  вкопана  жилищна  (?)  структура
(„землянка“),  регистрирана  в  местността  Пчелиня  до  Дългопол.  Въпреки  значителни
обективни трудности при опит за интерпретация на този „необичаен“ асемблаж и неговия
контекст,  обликът  на  запазените  находки  от  Пчелиня  и  тяхната  комбинация  с  импортна
елинистическа керамика  потвърждава тенденция  за  инкорпориране на  изделия  с  латенска
конструкция (билатерални фибули, нож тип Нiebmesser) в местна среда, и напълно се вписва
в общата картина за материална изява на латенските влияния при общности в долината на
Камчия от края на ІІІ и първата половина на ІІ в. пр. Хр.

3.1.3.1. Сашова могила (Казанлъшко)
Гробен инвентар на „военен командир“ в  неограбена гробница с  полуцилиндричен

свод  („македонски  тип“)  от  Сашова  могила  до Шейново,  Казанлъшко,  се  дискутира  като
емблематичен пример за „богато погребение“ от началото на ІІ в. пр. Хр. в Южна Тракия.
Върху каменна платформа от ломени камъни в западната половина на гробната камера са
открити кости от скелет на мъж, а в югоизточната част на помещението е намерен конски
скелет. 

Опит за процесуален анализ на информацията за „история“ на паметника води към
констатация, че датата на погребението в централната гробна камера е terminus post quem за
последна  трансформация  на  структурата,  пряко  свързана  с  регистрираната  погребална
практика.  Наличните  данни  не  позволяват  да  се  аргументират  хипотези  за  значителна
темпорална  разлика  между  единствения  гробен  инвентар  в  монументалната  гробница  и
изграждането на камерата и предкамерата от Сашова могила.  

„Мултикултурният“  облик  на  статус  маркерите  от  гробния  инвентар  на  „военния
командир“ се илюстрира с комбинация между „келтско защитно и нападателно въоръжение“
с  „тракийски“  тип  шлем,  на  „местна  керамика“  с  родоски  транспортни  амфори,  а
еклектичният „гръко-келтски стил“  на  златна билатерална фибула  пряко кореспондира на
тенденции,  характерни  за  „новия  елит“  на  общностите  в  „долината  на  тракийските
владетели“. 

Дискусия на данните от Сашова могила в техния регионален контекст и сравнение на
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археологическата  картина  от  Казанлъшката  котловина  с  други  части  на  древна  Тракия
показва  ограниченията  на  културно-историческия  подход  и  на  опитите  за  определяне  на
етническа  принадлежност  на  погребания  индивид  като  представител  на  „тракийската
аристокрация“ или „наследник на келтските нашественици“ в сянката на Хемус. 

Надгробната  могила  №81  (Сашова)  е  част  от  могилен  некропол  Язовира,  който
отразява „разширяване“ на концентрацията на надгробни могили при Шипка през периода
ІІІ-ІІ  в.  пр.  Хр. в западна посока и формиране на отделен могилен некропол, разположен
недалеч от „стари“ могилни насипи и ландшафни маркери. Информация за съоръжения и
находки от надгробните могили край Крън подкрепя хипотеза за културен, а вероятно и за
топографски  континуитет  при  групи  от  близко  разположени  насипи  в  района  на  Горна
Тунджа.  От  друга  страна,  симптоматични  находки  от  „четвъртия“  хоризонт  на  „богати
погребения“ в Казанлъшката котловина са отворени сребърни обръчи (с халки и украса от
спирали  в  краищата),  които  представляват  продукция  на  местно  ателие  и  локална
модификация на латенска форма.   

 В  подкрепа  на  тезата  за  приемственост  и  традиция  при  селекцията  на  „гробни
дарове“  се  посочва  сходство  между  елементи  на  въоръжението  (бронзови  шлемове
„тракийски тип“), накити (билатерални фибули) и керамични съдове (за сервиране на вино) в
гробните инвентари от Сашова могила и Фомус с находки от „богати гробове на благородни
войни“  от  предишния  „трети“  хронологически  хоризонт  в  котловината.  Депонирането  на
защитно  въоръжение  от  латенски  тип  (желязно  умбо  за  щит,  плетена  ризница),  заедно  с
латенски меч, обаче няма аналог при по-ранните комплекси и маркира значителна промяна в
погребалните практики и изявата на статус и „войнска“ идентичност, която засяга Източните
Балкани в началото на ІІ в. пр. Хр.

Находка  на  латенско  умбо  за  щит  (с  „полусферична  централна  част  и  полегата
периферия с две  симетрични полукръгли изрезки“)  в  затворен археологически контекст в
Казанлъшката  котловина  и  неговата  асоциация  с  тесен  хронологически  индикатор  като
родоска  амфорна  тара  е  отправна  точка  за  подробен  преглед  на  актуални  въпроси  за
типологията,  датировката  и  разпространението  на  латенско  защитно  въоръжение  в
Югоизточна Европа. 

Специфичната  географска  позиция  на  Южна  Тракия  и  динамиката  на  културните
процеси през елинистическата епоха, в съчетание с изключителния археологически шанс да
се  проучи неограбена  гробница  в  могила  №81 до Ясеново,  където  са  открити  предмети,
характерни за различни културни традиции в Европа, предоставят важно доказателство за
„ранен“ етап в употребата на кръглите умба за щитове (латен С2-D1).  След откриването на
Сашова могила е възможно да се аргументира теза, че изделия с полусферична централна
част и „две изрезки“ на периферията се ползват преди 150/120 г. пр. Хр., а монументалното
гробно съоръжение  в  Казанлъшко е  пример за  депониране  на  умбо  с  такава  форма през
първата четвърт на ІІ в. пр. Хр. 

Комплексен анализ на състава и контекста на „гробните дарове“, открити в камерата (с
клиновиден  полуцилиндричен  свод)  в  Сашова  могила,  заедно  с  информация  за  вторично
използване  на  варовикови  блокове  в  нейната  конструкция,  са  аргументи  в  подкрепа  на
предположение за гробна структура на „военен командир“, който приживе вероятно участва в
„мрежа  от  контакти“  с  последните  владетели  от  династията  на  Антигонидите  в  древна
Македония. 

Датировката  на  гробния  инвентар  в  Сашова  могила  (в  края  на  ІІІ  и  първите
десетилетия на ІІ в.) попада в историческите рамки между мира от Фойнике след Първата
македонска война (214-205) и смъртта на Филип V през 179 г. пр. Хр. Гробното съоръжение в
Сашова могила и находките от камерата не оставят място за съмнения за икономически и
политически  потенциал  на  индивида,  погребан  в  монументалната  гробница.
Разпространението на идентични сребърни торкви и бронзови кани в „богати погребения“ от
„четвъртия хоризонт“ в съседни могилни некрополи (до Крън и Язовира), вероятно отразяват
локален  феномен,  който  кореспондира  с  хипотеза  за  организация  на  „микрорегионално“
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ниво. Многобройните статус маркери в гробния инвентар представят „военния командир“
като участник в симпозиони (пиршества), но липсват убедителни доказателства за „царски
статут“ на погребания аристократ. Тенденция за преход от „елитарни“ обществени структури
със значителна стратификация (през ранноелинистическия период) в Източните Балкани към
„егалитарни“  формации  през  ІІ  и  І  в.  пр.  Хр.  (Падеа-Панагюрски  колонии),  поставя
допълнителни ограничения при опит за социална интерпретация на гробен инвентар в една
от най-късните монументални конструкции от късножелязната епоха в древна Тракия. 

С изключение на „големия среднолатенски меч“, всички останали „келтски“ предмети
от  камерата  са  „иновации“  като  форми  и  типове,  а  „гръко-келтският  стил“  на  златната
фибула,  както  и  сребърната  „средноелинистическа“  фиала,  напълно  кореспондират  на
„модерното“ гробно съоръжение и останалата част от гробния инвентар. В това отношение,
акцентът върху „тракийски“ или „келтски“ елементи от Сашова могила, като показатели за
континуитет,  „традиционни  погребални  обичаи“  или  миграционни  сценарии,  не  предлага
задоволително обяснение на специфики на гробния инвентар и неговия контекст. Данните от
монументалната  гробница до Ясеново са  пример за  отражение на  „глобалните“  културни
процеси „елинизация“ и „латенизация“ върху групите в Източните Балкани и интерпретация
на тяхната изява в археологическия материал не в опозиция, а като „две страни на една и
съща монета“.

3.1.3.2. Фомус (Казанлъшко)
Другият „войнски гроб“ (№1) в надгробна могила №79 (Фомус) от некропола Язовира

позволява сравнение с контекста в монументалната гробница в Сашова могила и разкрива
значително разнообразие от форми и комбинации при елементи на въоръжението и накитите
на войните в Южна Тракия. Дискусия на наличната информация от войнски гробове, открити
на юг от Балкана, разкриват асоциация на торкви със среднолатенски фибули (с дисковидни
апликации)  и  оръжие  (с  латенска  форма)  като  характерен  маркер  и  изява  на  войнската
идентичност в региона.  

Върху лявата ръка на мъжкия скелет в могила №79 е открито желязно умбо за щит с
елипсовидна  форма  (латен  С2).  Нападателното  и  защитното  въоръжение  от  Ясеново  е
отправна точка за подробна дискусия на промени в облика на средно- и къснолатенското
оръжие,  на различни модели за разпространение на нововъведения във военното дело,  за
взаимодействия между различни групи на север от Средиземноморието, както и на техния
отговор на конфронтация с армии, организирани по елинистически и римски модел.  

В регионален план, гробният контекст (с „тракийски“ тип шлем и „модерни“ форми на
латенско оръжие) в могила Фомус се разглежда като „свързващо звено“ между „хоризонта“
на  „военни  командири“  (първата  четвърт  на  ІІ  в.пр.  Хр.)  и  екипировката  на  войните  от
„културния феномен“ Падеа-Панагюрски колонии (втората половина на ІІ и първата четвърт
на І в. пр. Хр.). 

3.2. Падеа – Панагюрски колонии 
3.2.1. Дефиниция, териториален и хронологически обхват
Обстоен преглед на различни дефиниции, териториален и хронологически обхват на

предложената от З. Вожняк „смесена културна група“ Падеа-Панагюрски колонии показва, че
това  название  е  приложимо  единствено  като  общо  хронологическо  означение  за  гробни
комплекси  (с  характерни  метални  изделия)  в  обширен  географски  ареал  от  северните
склонове на Родопите до югозападна Трансилвания (от втората половина на ІІ  и първите
десетилетия на І в. пр. Хр.). 

Определянето  на  „културна  група“  („южнобалканска“  или  Падеа-Панагюрски
колонии) само по един показател – погребална практика и гробен инвентар е неприемливо от
методическа  гледна  точка.  Възражения  предизвиква  значението  на  Падеа-Панагюрски
колонии  в  смисъла  на  „културна  група“,  която  поставя  под  общ  знаменател  могилни
некрополи с кремация в Средна Гора, могилни и плоски гробове „между Тимок и Янтра“, и
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малки групи (или изолирани гробове) в ями и урни (без могилен насип) отвъд Дунава.
В настоящата работа вместо „културна група“, Падеа-Панагюрски колонии се приема

за  синоним  на  „общи  културни  тенденции“  в  конкретен  хронологически  диапазон.
Дискусията  на  гробни  инвентари  от  двете  страни  на  Балкана  (в  регионален  и
микрорегионален контекст) представя отражението на тези „общи културни“ и „социални“
тенденции през късноелинистическата епоха върху отделни общности в Източните Балкани.
 

3.2.2. Паволче и Мездра
С изключение на ножница за меч (с декорация в „унгарски мечов  стил“ /Hungarian

sword style/)  в  гробен инвентар от Копаната  могила до Паволче,  Врачанско,  находките на
латенски мечове, криви „тракийски“ ножове и билатерални фибули от две надгробни могили
в  Северозападна  Тракия  илюстрират  обичайна  комбинация  от  въоръжение  в  гробни
контексти с кремация от втората половина на ІІ в. пр. Хр. 

Вариантите за обяснение на украсената ножница  от Копаната могила не изключват
предположение  за  местна  имитация  на  латенски  прототип,  но  броят  на  изделията  и
географският  ареал  на  тяхното  разпространение  (покрай  течението  на  Дунав  и  в
Северозападна  Тракия)  са  аргументи  за  констатация,  че  екземплярите  с  декорация  в
„унгарски стил“ от Източните Балкани са произведени в работилници в източната латенска
зона.  Тяхната  поява  на  изток  от  Железни  врата  вероятно  е  резултат  от  контакти  и
взаимодействия на местните общности със скордиските.  

Детайлен  анализ  на  информацията  за  този  необичаен  артефакт  заедно  с  другите
елементи от асемблажа потвърждава заключение за значителна темпорална разлика между
„стара“ ножница в „унгарски стил“ и останалите предмети, запазени от гробния инвентар в
Копаната могила до Паволче. 

Находки (на нападателно и защитно въоръжение латенски тип, токи за колан и юзди)
от  разрушени гробове  в  околностите  на  Мездра  очертават  южна  зона  с  концентрация  на
метални  изделия  (от  втората  половина  на  ІІ  –  първата  четвърт  на  І  в.  пр.  Хр.)   –  „във
Врачанско“,  около  съвременния  регионален  център,  както  и  в  територията  на  изток  до
Мездра и Върбешница. 

Интерпретация на „старата украсена ножница“ като дар (вместо обяснение с военна
плячка или индивидуална миграция), предлага „социален“ механизъм за разпространение на
латенски прототипи на ножници за дълги мечове, които се превръщат в образец за изделията,
произведени в местни работилници в Източните Балкани през период  латен С2-D1.  Освен
практични  причини,  възприемането  и  модификацията  на  латенските  форми  при
въоръжението  вероятно  е  резултат  от  социо-политически  фактори  като  установяване  на
връзки и взаимодействия между „войни“ от различни балкански общности през последните
столетия преди Христа. 

3.2.3. От Койнаре до Галиче 
3.2.3.1. Плоски „войнски гробове“ на юг от Дунав
Надолу  по  течението  на  Искър,  в  околностите  на  съвременните  селища  Койнаре,

Еница и Чомаковци, се очертава друга концентрация на находки в Северозападна Тракия от
времето на културния феномен Падеа-Панагюрски колонии.

Гроб от местността Груя до Койнаре представя почти пълен комплект от екипировката
на „войн“ (от последна четвърт на ІІ /начало на І?/ в. пр. Хр.) и илюстрира гробен инвентар,
характерен за „културния феномен“ Падеа-Панагюрски колонии в земите на трибалите, който
обаче не произхожда от надгробни могили. 

Сравнение между гробния инвентар от могилни и плоски гробове между Искър и
Огоста  не  показва  значителни  разлики,  които  да  позволяват  извод  за  различна  социална
позиция на войните,  погребани с кремация в урни и ями без могилен насип.  Изборът на
гробна конструкция вероятно е свързан с микрорегионални или „родови“ традиции, а също и
с  темпорални  специфики,  поради  което  няма  доказателства  за  разграничение  между
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„аристократи“ в могили (Алтимир, Търнава, Комарево), и участници във „военната формация
на вожда“, погребани в плоски гробове (Койнаре, Галиче, Софрониево). 

През периода на Падеа-Панагюрски колонии липсват „елементи на пищност“, както в
могилните, така и в плоските гробове от разглежданата територия. Откриването на юзди в
комбинация с различни типове нападателно и защитно въоръжение е неподходящ критерий за
определяне на отделен („четвърти“ или „пети“?) хоризонт от „богати погребения“ през ІІ-І в.
пр. Хр. в тази част на Източните Балкани. Кратък обзор върху темпоралните измерения на
„пищните“  и  „войнските“  гробове  през  късножелязната  епоха  и  спецификите  на  зоната
между Огоста и Искър (според наличните археологически данни), предоставя допълнителни
аргументи  срещу  тяхната  корелация  и  интерпретация  на  „войнските  гробове“  с
къснолатенско въоръжение като „богати погребения“. 

Сравнително „хомогенната“ група на конници и войни с латенски мечове от могилни и
плоски гробове вероятно съответства на отделни регионални и микрорегионални структури
от егалитарен тип. 

В зоната на юг от Карпатите засега липсват индикации за „миграционни модели“ и
съпътстваща адаптация на „новодошли“ групи към местната среда (през втората половина на
ІІ в. пр. Хр.). Възприемането и широкото разпространение на къснолатенски мечове и кръгли
умба за щитове (в територията между Дунав и Стара планина) се сравнява с някои аспекти от
процесите  на  „латенизация“  в  Източните  Балкани от  предишния  период  (ІІІ  в.  пр.  Хр.).
Механизмите  на  „късната  латенизация“  (ІІ-І  в.)  вероятно  включват  не  само  контакти  с
общности с различни културни традиции (скордиски и тауриски),  а  също взаимодействия
между отделните (микро)регионални групи и инкорпориране на изделия с латенска форма
(или конструкция) между маркерите на статус и групова идентичност.

Разпространението  на  кръгло  умбо  за  щит  (тип  Ново  место  169)  в  зоната  на
„културния  феномен“  Падеа-Панагюрски  колонии (от  двете  страни  на  Дунав)  и
вътрешнокарпатската  област,  очертава  „долнодунавска“  концентрация  на  този
„източноалпийски“ тип.  Местонамирането на екземпляри от  тип Ново место 169 покрай
течението на голямата европейска река, включително в контактната зона между скордиски и
Падеа-Панагюрски колонии  (в района на Железни врата), е доказателство за значението на
„дунавския коридор“ през ІІ-І в. пр. Хр. в трансфера на латенски форми, не само на метални
изделия като накити и мечове, но и при защитни елементи от въоръжението.  

Сравнението с резултатите от изследванията и предложените модели за адаптация на
типове и варианти на къснолатенски мечове насочва към предположение, че концентрацията
от метални умба за щит (тип Ново место 169) в зоната на изток от Железни врата е резултат
от  продукция  на  местни  работилници,  разположени  на  юг  от  Дунав  и  в  Олтения.  При
източнобалканската група на тези находки (от тип Ново место 169) не се забелязват някакви
регионални или локални специфики. Техният контекст в „аристократични“ могилни гробове
(Куджир, Дойренци) и в плоски или могилни гробове с богат набор от въоръжение (Монтана,
Койнаре, Виноград, Камбурово, Дубова), е индикация, че кръглата „латенска“ метална част
на щит се възприема за характерен белег и важен елемент в екипировката на „кавалеристите“
от Долен Дунав (от последните десетилетия на ІІ и началото на І в. пр. Хр.), която се поставя
при останките от погребална клада от роднините на конника и неговите „бойни другари“.

Подобно заключение се потвърждава от данните и прегледа на екземплярите на умбо
за щит с полусферична или конична калота от плоски гробове (Добруша, Галиче, Крива бара,
Лесура,  Мизия,  Сараево  и  Софрониево).  Опити  за  определяне  на  тези  находки  от
Северозападна Тракия в „тесни латенски“ типологически рамки,  обаче не  са  сполучливи.
Специфики на археологическия материал от Източните Балкани (от ІІ-І в. пр. Хр.) налагат
дефиниране  на  регионални типове.  Тип Плевен е  название,  което  отговаря  на  географско
разпространение на екземпляри с полусферична калота в днешна Северна България, а  тип
Добруша включва  екземпляри  с  конусовидна  калота  и  описва  тяхната  концентрация
предимно  в  днешна  Северозападна  България.  Както  тип  Плевен,  така  и  тип  Добруша
кореспондират на регионални „източнобалкански“ модификации на популярен елемент от
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защитното въоръжението като метално кръгло умбо за щит.   
М. Домарадски дискутира морфологични аналогии между метални умба за щитове от

Пшеворската култура и  от Балканите като „вероятен признак за влияние от германските
племена“  върху  групите  в  Тракия.  Екземпляри  с  конична  или  полусферична  калота  в
некропола при Мала Копаня в Закарпатска Украйна, както и развитие на изследванията върху
защитното въоръжение (ІІ-І в.) в Централна и Източна Европа, предоставят аргументи на теза
за  „балканско  влияние“  (от  времето  на  Падеа-Панагюрски  колонии и  през  следващото
столетие) върху общности по северната и източната периферия на латенската култура. 

Частично  запазена централна  метална  част  за  щит  от  гроб  №5 при Софрониево с
известна  условност  се  причислява  към  вариант  на  тип  Добржанково.  Заедно  с  друг
„балкански“  тип Блониье,  териториалното  разпространение  и  контекста  на  тези  метални
изделия в Югоизточна Европа отново насочват към механизъм за дифузия на латенски форми
по „дунавския коридор“. 

3.2.3.2. „Женски комплект“ от Алтимир
В контраст със силно милитаризиран и маскулинизиран образ на общностите между

Дунава и Балкана, според анализа на плоските гробове с оръжие от времето на културния
феномен Падеа-Панагюрски колонии, се откроява един „женски“ комплект на елементи на
костюма от Алтимир. Той се състои от тока за колан, две бронзови фибули от тип Ярак, още
две частично запазени билатерални фибули (от бронз и желязо) и бронзов колан-верижка. 

Бронзовите  фибули  намират  аналогии  при  екземпляри  от  сребърно  съкровище  от
Жидовар, които принадлежат към тип, наречен първоначално астрагален тип В, после тип
Ковин, а сега  тип Ярак. Комплект от тока за колан  тип Ламинци А, В/Ярак с фибули  тип
Ярак,  или  от  токи  (с  украсена  пластина)  от  „гето-дакийските“  (типологически)  групи  с
къснолатенски фибули,  се  приема за  една от  най-устойчивите комбинации,  характерни за
женския  костюм  в  зоната  по  течението  на  Дунав  (от  Южна  Панония  до  Черно  Море).
Гробният  инвентар  от  гроб  №110  от  Карабурма,  който  е  сред  най-често  дискутираните
примери за „женски гроб“ от период Белград 3, също съдържа не само тока за колан с украса,
подобна на находките от Алтимир, Търнава и Згориград, но и бронзова фибула от тип Ярак.

Концентрацията на фибулите тип Ярак в Банат, както и в дунавската зона на запад от
Железни  врата,  подкрепя  предположение  за  внос  на  големия  чифт  (от  плоския  гроб  до
Алтимир) от територията под контрола на скордиските. Откриването в Северозападна Тракия
на два чифта в един контекст, заедно с бронзова тока с пластина се приема като индикация за
гроб  на  индивид  от  женски  пол  (от  края  на  ІІ  или  първата  половина  на  І  в.  пр.  Хр.).
Бронзовият колан-верижка от свързани халки не противоречи на това предположение, понеже
неговата интерпретация като „мъжки колан“ и „войнско снаряжение“ е приемлива само в
случаите, когато контекстът на такива изделия от бронз или желязо отговаря на критериите за
„войнски гроб“ (Добруша, Комарево, Софрониево). При парадоксалната липса на проучени
„женски“ гробове от времето на Падеа-Панагюрски колонии в района между Огоста и Искър
е съмнително, дали всички метални вериги следва безусловно да се определят като колани на
войни. 

Концентрацията  от  железни  колани-верижки  в  територията  между  Дунав  и  Стара
планина, както и в могилните некрополи до Панагюрските колонии, насочва към дискусия на
въпросите  за  производството,  разпространението  и  функциите  на  тези  изделия.
Хронологическата позиция на колани-верижки от „осмици“ в Източните Балкани (през втора
половина на ІІ и първа половина на І в. пр. Хр.) не отговаря на периода на депониране на
подобни екземпляри в  гробни контексти  (латен С)  по  средното  течение  на  Дунав  или  в
Западните Балкани. 

По времето на  Падеа-Панагюрски колонии, „класически“ железни колани-верижки с
„осмици“  и  техни  модификации  се  откриват  предимно  в  „трибало-мизийската“  зона  на
„културния феномен“, както и на юг от Средна Гора. Находките от колани тип 5 (по Рустою)
в Олтения и Мунтения, се разглеждат като продукция и внос от работилници на юг от реката,
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а техни аналогии от Калиманица и Монтана подкрепят подобно предположение. 
В заключение на предложения преглед и коментар по въпроса за коланите-верижки се

достига до извод, че тези изделия имат прототипи от източната латенска зона, но железни
екземпляри с „осмици“ от времето на Падеа-Панагюрски колонии се произвеждат единствено
на изток от  Тимок  и на  юг от  Дунав.  Находките  от  Северозападна  Тракия са  пример  за
адаптация и модификация на предмети с латенска форма и конструкция, които се превръщат
в отличителна черта на облеклото и „снаряжението“ на индивиди от местните групи. 

Екземпляри  на  токи  за  колан  от  типологическата  група  Ярак се  дискутират  като
изделия,  предназначени  за  „експорт“,  скъпи  дарове  при  установяване  и  поддържане  на
политически  и  икономически  връзки,  или  централен  елемент  от  костюм  на  булка  при
„династични“ бракове.

За  „женския“  комплект  от  плоския  гроб  до  Алтимир,  вариантът  за  обяснение  с
„династичен  брак“  се  определя  като  хиперинтерпретация.  Друга  възможност  за
интерпретация на комплекта е индивидуална миграция от Банат и омъжена в поречието на
Скът дама. Вторият чифт „местни“ фибули и останалата част от гробния инвентар, както и
вероятната  адаптация  на  токата  към  бронзов  колан-верижка,  обаче  насочват  към
предположение за обмен или дар. 

Аксесоарите на дамата от Алтимир са доказателство за участие на общностите между
Огоста и Искър (от края на ІІ – първата половина на І в. пр. Хр.) в „дунавска“ мрежа от
контакти и обмен на накити.  Комбинация на вносния комплект с локални форми показва
отражението  на  тези  отношения  върху  женския  костюм.  Част  от  накитите  в  сребърни
съкровища от І в. пр. Хр., свързани с „дакийския хоризонт“, са продължение на тези „общи
тенденции“,  които  също  намират  обяснение  с  „дунавска“  мрежа  от  контакти  и
взаимодействия между общности в обширен географски ареал.

Гробният инвентар от Алтимир засега остава изолиран пример в територията между
Огоста и Искър, който се отличава от гробовете с оръжие от времето на Падеа-Панагюрски
колонии. Неговото местоположение в околностите, но не в непосредствената периферия на
надгробна могила с войнски гроб от същия период, водят до заключение, че „жените“ все пак
са погребвани по обреди, които „оставят следи в земята“, но липсата на отделни некрополи
от плоски гробове ги правят трудно „уловими по археологически път“.
 

3.2.4. Могилни некрополи между Дунав и Стара планина. Гробове на династи и 
аристократи?

 Опит  за  пространствен  анализ  на  археологическите  данни  от  времето  на  Падеа-
Панагюрски колонии насочва към констатация, че югоизточен „съсед“ на концентрацията от
обекти  и  находки  по  поречието  на  Скът  са  микрорайоните  около  Койнаре,  Еница  и
Чомаковци. Гробни инвентари (и селищни структури ?) до Лесура, Осен, Галатин, Чирен и
Добруша, попадат в друга концентрация (на запад и югозапад от Търнава и Галиче), покрай
притоци на Огоста като Ботуня и Рибине. Освен при интерпретации на „идеологическо“ ниво
и централизиран модел на „социална реконструкция“ – с владетел и неговата дружина от
„тежковъоръжени  конници“,  липсват  доказателства  за  политически  контрол  от  „мощен
династичен център“ край Галиче – не само върху групи от съседни зони, но и над всички
микрорайони по Скът. 

В  предишни  изследвания,  аналогии  при  форми  на  елементи  от  нападателното  и
защитното  въоръжение,  както  и  преднамерена  деформация  на  оръжие  при  погребални
практики,  се  посочват  като  доказателства  за  миграция на  войни от  Западна  и  Централна
Европа, които в рамките на „едно или две поколения“ (по времето на  Падеа-Панагюрски
колонии) установяват контрол над местния „тракийски субстрат“.

Разпространението на юзди, шпори, криви ножове и токи в обширен географски ареал
е  аргумент  срещу тяхното  значение  като  „етнически  индикатори“.  Същото  заключение  е
валидно  и за  въоръжението от  къснолатенски тип,  което  някои модерни изследователи  a
priori приемат за сигурен показател за „западен произход“ на погребаните индивиди, както и
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за продукция на работилници „по Среден Дунав“.  
Резултати  от  проучванията  на  четири  могили  до  Търнава  са  основен  довод  на

различни взаимноизключващи се предположения за политически събития на територията по
поречието на Скът. Откриването на фрагменти от бронзов шлем (?) в могила №1, в асоциация
с  плетена  желязна  ризница,  действително  отличава  този  гробен  инвентар  от  другите
„войнски“ гробове по време на  Падеа-Панагюрски колонии „в трибало-мизийската“ зона.  

Запазените находки от две малки надгробни могили в местността Митков връх (край
същото  село),  предлагат  различен  дискурс  към  темата  за  хипотетични  реконструкции  на
статус и обществени структури, според предмети от войнските гробове под могилен насип от
ІІ-І в. пр. Хр. 

Между елементи на въоръжението от гробния инвентар в могила №1 в Митков връх е
намерена  сребърна  шарнирна  фибула.  Дискусията  за  тази  необичайна  находка  на  „стар
накит“ от Митков връх – пример за „ценен“ предмет от благороден метал във войнски гроб, е
показателна  за  проблемите,  които  съпътстват  всеки  опит  за  „социален“  анализ  на
археологическите  данни от  надгробни могили (от  времето на  културния феномен  Падеа-
Панагюрски колонии). Вместо семейна ценност, съхранявана „със сантиментални“ мотиви в
продължение на почти две столетия в района около Скът, екземплярът от Търнава вероятно е
„спечелен“  при  военни  кампании  на  долнодунавските  войни  в  Централните  Балкани.
Находките от благороден метал (сребро) в гробен контекст от времето на Падеа-Панагюрски
колонии  са  рядкост,  а  обичайните комбинации от  различни елементи на  въоръжението не
водят към заключение за изявена социална стратификация.

Данните  от  могилните  некрополи  в  зоната  между  Дунав  и  Стара  планина  не
представят  изключения  от  обща  тенденция  в  трансалпийската  зона  на  Европа  –  за
трансформации към егалитарни рамки при отделните социални групи през последните две
столетия  преди  Христа.  В  централноевропейски  контекст,  тези  промени  в  обществената
организация  имат  различни  регионални  измерения,  свързани  с  нови  форми  на  селищни
структури  (опидуми).  Войнските  гробове  на  тауриски  и  скордиски,  заедно  с  културния
феномен  Падеа-Панагюрски  колонии,  също  отразяват  егалитарни  тенденции  в  източната
латенска зона, както и в нейната периферия. Приликите в екипировката на „конниците“ от
двете страни на Железни врата, обаче не се дължат на инвазия или миграция на скордиски
или  „келти“  на  югоизток,  а  на  активни  взаимодействия  между  общности  по  „дунавския
коридор“, установяване на peer polity отношения и различни социални връзки. 

В контраст с тази „пацифистична“ картина на обмен на оръжие и накити се отбелязва
експанзия на „войнските групи от Долен Дунав“ (от времето на Падеа-Панагюрски колонии)
към  Трансилвания,  която  променя  историческата  траектория  на  региона  и  има  пряко
отношение към „възхода“ на „дакийската“ политическа формация.
 

3.2.5. Панагюрските колонии – комунални могилни некрополи?
Настоящото  състояние  на  археологическата  информация  за  културния  феномен

Падеа-Панагюрски  колонии (в  територията  между Дунав  и  Стара  планина)  не  позволява
диференциация  между  „войни“  (предимно  конници)  и  други,  понеже  за  погребалните
практики  на  „другите“  разполагаме  със  силно  ограничена  и  несигурна  информация.  В
контраст с данните от „трибало-мизийската“ зона, в могилните некрополи до Панагюрските
колонии доминират „другите“ (мъже без оръжие и жени), а гробните контексти на войни в
седловината Медет са значително по-малък процент. 

Характерът и състоянието на находките от околностите на Панагюрските колонии не
позволява прецизиране на датировка на отделните гробни контексти. Общи типологически
аналогии на  металните изделия  насочват към хронологическа рамка  от  втората  половина
(последната четвърт?) на ІІ в. и първите десетилетия на І в. пр. Хр. (латен D1).

В обобщение на данните се налага констатация за „комунални“ могилни некрополи в
микрорайона около седловината Медет. Моделът не е изолиран и намира паралел от края на
предримската епоха при Тъжа, Казанлъшко.
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Анализ на информацията от тези некрополи не подкрепя предположение за директни
контакти между тази общност в Панагюрска Средна гора с носители на латенски традиции
(бастарни) и формирането на „смесена етническа група“, която включва „германи“. Гробните
контексти  под  могилен  насип  до  Панагюрските  колонии  илюстрират  адаптация  и
модификация на  изделия с латенска конструкция (билатерални фибули,  железни колани с
железни  токи),  но  липсват  дори  „минимални“  основания  на  хипотеза  за  „дифузия“  на
индивиди, с произход от географския ареал на изток от Карпатите (културна група Пойенещ-
Лукашевка).

3.3.  Котелът от Гундеструп и „тракийската“ торевтика.  За  един „варварски“  
художествен стил от края на предримската епоха
3.3.1 „Източнобалкански медиатори“
Късноелинистическият  „хоризонт“  на  сребърни  съдове  илюстрира  разнообразни

естетически импулси, както и тяхната комбинация. Изделия със сходни „смесени“ стилови
характеристики получават широко географско разпространение в динамичната икономическа
и политическа среда през предримската епоха.  Контакти, взаимодействия и мобилност на
„източнобалканските  медиатори“  от  „моста  към  Европа“  оставят  отпечатък  върху
„варварския“ стил Гундеструп – емблема за своеобразна амалгама от елементи, продукт на
„келтски“, „тракийски“, „елинистически“ и „източни“ художествени традиции. 

Столетието,  преди  края  на  предримската  епоха  в  Източните  Балкани,  предлага
многобройни  възможности  за  активност  на  кавалеристите  от  Долен  Дунав,  а
разпространението на „северни“ ножници с декорация в  opus interrasile, както и надпис за
Севт, който изработва екземпляра от Стара Загора, е показателен за специфичната позиция на
„моста към Европа“ и неговите древни жители – между „Севера“ и „Запада“ на континента
под „латенски воал“, и елинистическа култура и римска власт в „Средиземноморието“.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите  от  направения  анализ  и  синтез  очертават  в  обобщен  вид  картина  на

контакти и взаимодействия между носители на различни културни традиции. Значението на
тези  отношения,  динамиката  в  техните  темпорални  и  регионални  измерения,  както  и
промените в изявата на статус и групова идентичност при общностите в Източните Балкани,
се дискутират през призмата на доминантни тенденции през късножелязната епоха в Европа
като „елинизация“ и „латенизация“. 

Детайлен  аналитичен  преглед  на  историята  и  състоянието  на  проучванията  (за
контакти  между „траки“  и  „келти“  през  последните  столетия от  І  хил.  пр.  Хр.)  разкрива
значителни промени в изворовата база, насоките, концепциите и парадигмата през отделните
периоди (емпиричен, аналитичен и съвременен) в развитието на българските и европейските
изследвания по археология и стара история. 

Съвременният научен интерес към темата в България започва през последната четвърт
на ХІХ в. с публикации на К. Иречек за локализация в Казанлъшкото поле на енигматичната
владетелска резиденция на тракийските галати – Тилис. Почти столетие и половина по-късно,
лингвистичната  хипотеза  за  фонетична  близост  между древния  топоним с  названието  на
съвременното селище Тулово продължава да предизвиква дискусии, но липсват исторически
или археологически аргументи в нейна подкрепа. 

Голяма част от заключенията на Р.  Попов за релативна хронологическа позиция на
метални предмети  (билатерални фибули  и елементи  на  въоръжение)  от  „втората  желязна
епоха“  в  Източните Балкани,  сходни с  археологически  находки от  „времето на  латена“  в
Централна  и  Западна  Европа,  продължават  да  са  валидни  и  при  настоящото  ниво  на
проучвания. Студията на Г. Кацаров за келтите в Тракия и Македония променя перспективата
към  проблематиката.  Информация  от  античната  историография  за  експанзия  на  „северни
варвари“ към Балканите и Анатолия е включена в дискусиите за историческо и културно
обяснение на артефакти „със западни форми“ в териториите на изток от Железни врата.
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Откриването (през 20-те и през 30-те години на ХХ в.) на паметници на „тракийската
древност“  налага  различна ориентация на  българските  изследвания върху късножелязната
епоха и преход от „праисторически европейски“ към „средиземноморски класически“ подход
за датиране. Интересът към археологически данни и антични извори за взаимодействия на
местните  общности  с  „културния  Юг“  (от  времето  на  класиката  и  ранния  елинизъм)
превръщат въпросите за „съдбата“ на Източните Балкани след келтските кампании в тема с
второстепенно значение.

През  втория  (аналитичен)  период  от  развитието  на  проучванията  (от  средата  до
последното десетилетие на ХХ в.), се отбелязват както прилики, така и значителни разлики
между  парадигмата  на  изследвания  по  проблематиката  в  България,  в  националните
археологически школи в съседните балкански страни, в Централна и Западна Европа. Според
катастрофичен модел на И. Венедиков, келтските нашествия в Тракия са основна причина за
перманентна политическа криза и икономически „упадък“ в региона през ІІІ-І в. пр. Хр. Т.
Герасимов  интерпретира  паметници  на  каменната  пластика  като  характерни  находки  от
келтски  групи  в  Тракия  и  формулира  теза  за  „келтски“  селища  и  анклави  „по  река
Тополница“ и „в Разложкото поле“.  „Тракийската“  интерпретация на латенски находки от
България има аналог при румънски изследвания за формиране на същинския „латен“ сред
„гето-даките“,  а  идеята  за  „келтски“  произход  на  главнярниците  в  Източните  Балкани  е
хипотеза, която не намира потвърждение в следващите изследвания. 

Следващата  промяна  на  парадигма  и  насока  на  изследвания  по  проблематиката  в
България се отнася към края на 70-те и през 80-те  години на ХХ в. Нормативните концепции и
катастрофични модели постепенно отстъпват място на „нова визия“ за специфична културна
среда и динамика на процесите в югоизточните части на Европа от последните три столетия
преди Христа. Според теза на М. Домарадски, след времето на келтска експанзия на изток от
първата четвърт на ІІІ в. пр. Хр., влиянията от „келтския свят“ и от елинистическото койне се
срещат в „тракийските земи“ , където се преплитат с „източнобалкански“ традиции. 

„Реабилитацията“ на темата за контакти и взаимодействия между „траки“ и „келти“ в
българските изследвания (през  аналитичния период) е  свързана с  различна дефиниция на
„културната група“ Падеа-Панагюрски колонии. Вместо анализ на археологическите данни от
времето на късната елинистическа епоха от двете страни на Стара планина в рамките на
отделни  културни  групи,  М.  Домарадски  разглежда  Падеа-Панагюрски  колонии като
„хронологически индикатор“ и общ знаменател за промени в изявата на войнски статус в
териториите по долното течение на Дунав.

Съвременният  етап на  изследвания  включва  проучвания  и  публикации  по
проблематиката  от края  на  ХХ и началото на ХХІ в.  Сред тенденциите в  публикации от
последния  четвърт  век  се  открояват  разнообразни  подходи  към  емпиричния  материал,
адаптация  на  различни  теоретични  модели  към  регионалните  специфики  на
археологическите  данни  (от  късножелязната  епоха  в  Югоизточна  Европа)  и
интердисциплинарни  проучвания.  Проблематиката  заема  централно  място  в  дискусии  за
процесите на „елинизация“,  „латенизация“ и културни взаимодействия от последните три
столетия на І хил. пр. Хр. в зоната на север от Средиземноморието.

Детайлен  преглед  на  историята,  постиженията  и  състоянието  на  проучванията  в
България и Европа (през отделните периоди от развитието на изследванията), е основа да се
формулират актуални въпроси и да се обособят два големи проблемни кръга.

Първият  от  тях  се  отнася  към  „келтската“  експанзия  на  югоизток  (през  втората
половина на ІV и първата четвърт на ІІІ в. пр. Хр.), „ранните контакти“ между индивиди и
групи от Централна и Западна Европа с техните съвременници в ранноелинистическа Тракия,
келтските нашествия в Източните Балкани и връзката между тези исторически събития и
разпространението на изделия с латенска форма (или конструкция) в териториите на изток от
Железни  врата.  „Ранният“  кръг  от  въпроси  включва  дискусия  за  „келтски“  анклави  в
Източните Балкани, както и ролята на политическата формация при Тилис в икономическите
и културните процеси през ІІІ в. пр. Хр.
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Вторият проблемен кръг се отнася към периода от последното десетилетие на ІІІ в. до
края  на  І  хил.  пр.  Хр.  Той  обхваща  въпроси  за  латенски  влияния  след  унищожаване  на
царството  на  Кавар,  за  „генезис  еx  nihilo“  на  „културния  феномен“  Падеа-Панагюрски
колонии,  а  също  и  за  специфично  темпорално  или  регионално  значение  на  накити  и
въоръжение с  латенска форма при изявата  на  статус  и  групова идентичност в  Източните
Балкани  през  ІІ-І  в.  Към  „предримския“  проблемен  кръг  принадлежи  дискусия  за
политически,  социални  и  културни  трансформации  в  региона,  както  и  за  механизми  на
контакти и взаимодействия между местни общности със скордиски, даки и бастарни. 

Археологическите данни от Карпатския басейн и Западните Балкани разкриват сложна
картина на миграции на отделни семейства или на конгломерат от различни групи, които се
заселват в  този географски ареал при „келтска  експанзия“ на  изток.  Опожарени селищни
центрове  на  местните  общности  и  значителни  разлики  в  погребалните  практики  и
организацията  на  селищните  модели (от  времето преди  и след  пристигането  на  „келтски
заселници“),  са  индикатори  за  значителни  трансформации,  но  разпространението  на
„латенския стил“ и процесите на „латенизация“ на „халщатски групи“ в Карпатския басейн
вероятно не се дължат единствено на „етнически“ или политически промени. През първата
половина  на  ІV в.  се  формират  нови  мрежи  за  обмен  на  суровини и  стоки,  започват  да
функционират системи от връзки и отношения между „нови“ общности в различни региони и
микрорегиони по горното и средното течение на Дунав. 

Около средата (и през третата четвърт на ІV в. пр. Хр.), западните и централните части
на Трансилвания са инкорпорирани в „латенския свят“. Тогава започва разпространение на
метални изделия с латенска форма в географския ареал между устието на Сава и долината на
Велика  Морава,  но  установяването  на  „келтски  анклави“  в  тези  територии  датира  към
последните десетилетия на ІV и началото на ІІІ в. пр. Хр. 

Запазената  информация  в  антични  писмени  извори  за  първи  официални  контакти
между „източни келти“ с общностите на изток от Железни врата (и на юг от Румънските
Карпати), определяни с общия етникон „траки“, се съдържа в сведение на Ариан (Anab. Alex.
1.4.6-8).  По  време  на  поход  на  Александър  Велики  в  земите  на  трибалите,  царят  на
македоните  посреща  дипломатическа  мисия  от  „адриатически  келти“.  Пратеници  на
трибалския владетел Сирм пристигат заедно с келтската делегация. Десетилетие по-късно
втора  „мисия“  от  галати,  които  обитават  територии  „в  съседство  с  Тракия“,  достига  до
Вавилон  (Diod.  17.113.2).  Детайлен  анализ  на  пасажи  от  книгите  на  античните  автори  в
комбинация  с  археологически  данни  за  участие  на  сенони  от  Пицен  в  „келтската
колонизация“ на Трансилвания, предоставят отговори на въпросите – кои са „адриатическите
келти“, споменати в античните извори, и защо тези групи изпращат дипломати в земите на
трибалите.

Формата  и  украсата  на  най-източната  находка  от  злато  с  оригинална  латенска
декорация – торква от Горни Цибър, Монтанско, също са в подкрепа на предположение за
„келтски  колонисти“  в  Трансилвания  (с  произход  от  региони  по  адриатическия  бряг  на
Апенините), които установяват и поддържат контакти с местни общности в Северозападна
Тракия  през  втората  половина  на  ІV  в.  пр.  Хр.  Златният  обръч  в  „растителен“  или
„Валдалгесхейм“ стил от дунавския бряг е сходен с накити от гробно съоръжение на „келтска
принцеса“  до  Майнц  (Германия),  но  най-близък  аналог  на  случайната  находка  от  Горни
Цибър е торква на знатна „келтска“ дама от групата на сеноните, открита в некропола при
Санта Паулина ди Филотрано (до Анкона, Италия). 

Археологическият контекст на отворения обръч от Горни Цибър е неизвестен, но по
форма и декорация изделието принадлежи на характерен „стил“ в изкуството на „келтите“ от
средата и третата четвърт на ІV в. пр. Хр. (латен В2а ).

Появата  на  златния  накит  в  земите  на  трибалите  се  обяснява  като  резултат  от
индивидуална мобилност, свързана с патрилокална резиденция на знатна „келтска“ дама от
сенони, които се „преселват“ в западната част на трансилванската област. Екзогамията или
„брачната миграция” е популярна практика в обществените отношения през късножелязната
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епоха  в  Европа  и  важен  елемент  от  механизъм при  създаване  и  поддържане  на  активни
връзки, или съюзи между общности в отделни региони.

В античната писмена традиция не се споменават военни конфликти между трибали и
трансилвански  келти  до  времето  на  „голямото  келтско  нашествие“  (от  края  на  първата
четвърт  на  ІІІ  в.  пр.  Хр.).  Това  „мълчание“  вероятно  се  дължи  на  успешен  модел  за
установяване на дългосрочни дипломатически отношения между различни групи.

През последното десетилетие на ІV в. (или началото на ІІІ в. пр. Хр.), келтски войнски
групи предприемат първи военни кампании в територии на изток от Железни врата. Оскъдна
информация за конфликт между келти и Касандър „в Хемус”, както и сведение за поход под
предводителството  на  Камбаулес,  който  достига  „чак  до  Тракия“,  вероятно  отразяват
активност на бойни формации от „келти“ след тяхната експанзия в земите на автариатите (на
запад от трибалите). Първият епизод (от края на ІV или началото на ІІІ в. пр. Хр.) на келтски
нашествия на изток от Железни врата и военните инициативи за тяхното противодействие,
координирани  от  тогавашния  владетел  на  македоните  Касандър,  е  синхронен  с
археологически данни за установяване на „келтски анклави“ в територията между устието на
Сава и долината на Велика Морава.

В  контекста  на  тези  исторически  събития  се  анализира  информация  от  теренните
проучвания – за деструкции от представителна сграда с керемиден покрив в централната част
от укрепения пункт на хълма Кракра (до Горна Струма),  както и от жилищни структури,
разположени извън крепостните съоръжения на търговското средище (идентифицирано като
емпорион  Пистирос),  до  горното  течение  на  Марица.  При  настоящото  състояние  на
проучванията обаче не могат да се посочат убедителни археологически доказателства, които
да потвърждават „келтско“ обяснение на тези разрушения.

До времето на „голямото келтско нашествие” (от началото на 70-те на ІІІ в. пр. Хр.) към
централните и източните части на Балканите, отново липсват антични сведения за военна
заплаха от северозапад или за походи на „келтски“ контингенти срещу дардани, трибали или
гети.  Освен  споразумения  „за  добросъседство“  с  дунавските  „келти“,  в  балканската
периферия  на  елинистическата  зона  вероятно  функционира  система  от  дипломатически
връзки между отделни политически субекти, която по времето на Лизимах осигурява защита
на Тракия и Македония.

Първоначалното  разпространение  на  метални  изделия  с  латенска  форма  или
конструкция в ранноелинистическа Тракия се отнася към първата четвърт на ІІІ в. пр. Хр. По
типологически признаци и украса (характерни за накитите от етап латен В2) тези артефакти
се определят като импорти от латенската зона. Тяхната поява в политически и икономически
селищни центрове в Източните Балкани (Севтополис в Казанлъшкото поле и агломерацията
на  гетите  в  Сборяново),  потвърждава  констатация  за  контакти  и  взаимодействия  между
жители на големите укрепени структури „от градски тип“ с индивиди или общности на запад
от Железни врата и Трансилвания. Вероятните обяснения и механизми на тези отношения (от
десетилетията преди „голямото келтско нашествие”) включват размяна на дарове, търговски
обмен и индивидуална миграция. 

Началото на разпространение и възприемане на латенски форми при накити в местна
среда „изпреварва“ с няколко десетилетия миграции на конгломерати от племенни групи и
установяване  на  „келтски“  анклави  в  определен  регион.  Археологическите  данни  от
елинистическа  Тракия  не  контрастират  при  сравнение  с  наличната  информация  за  този
процес („латенизация“) в западните и северните части на Балканите. 

Анализът на сведенията от античната историография за „голямото келтско нашествие”
към Тракия (от края на първата четвърт на ІІІ в. пр. Хр.) представя това историческо събитие
като  поредица  от  кампании  на  „келтски“  групи  с  различна  организация,  състав,
предводители, изходни територии, маршрути и резултати. 

За планираната акция на Керетрий през 279 г. пр. Хр. срещу „траките и трибалите“ е
неясно, дали предварителният замисъл въобще е реализиран.

Сегменти от племенните групи на тектосаги, толистобои и трокми, предвождани от
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Леонорий и Лутарий, нахлуват в Тракия, след като в Дардания се отделят от кампанията на
Брен по коридора Морава-Вардар. Обща цел на всички келтски военни кампании към Тракия
от времето на „голямото келтско нашествие”,  отбелязани в античните писмени извори, са
Бизантион  и  европейската  част  на  зоната  около  проливите.  Съобщението  на  Тит  Ливий
(38.16.3) за събиране на трибут предизвиква основателни съмнения към популярно сравнение
на келтските нашествия с „цунами“.

В края на 278 г. пр. Хр., или през първата половина на следващата година, друга група
от „келти“ (вероятно с изходна територия в Трансилвания), побеждава „пълчищата на гетите
и трибалите“ (Iust. 25.1.3) и също достига до Югоизточна Тракия. За разлика от конгломерата
на Леонорий и Лутарий от племенни сегменти, който преминава в Анатолия, този контингент
представлява бойна формация. Според информация на античния извор, нейното ядро е отряд
от  пехотинци  и  конници  за  охрана  на  границите.  Преди  балканската  кампания  те  се
превръщат в значителна военна сила, способна да преодолее съпротивата и да премине през
териториите на гети и трибали. В околностите на старата Лизимахова столица, оцелелите от
похода през Тракия се срещат с Антигон Гонат. След неуспешен опит на епигона да впечатли
войните от север със слонове и многобройна флота, с цел да ги привлече за своята кауза като
наемен отряд, келтската армия претърпява поражение. Битката при Лизимахия става известна
като първият военен успех срещу галатите в открито сражение, а победителят Антигон Гонат
се представя като „спасител на Елада“ и превръща възпоменанието за това събитие в елемент
от пропагандата на Антигонидите.

Пристигането  на  друга  „келтска“  група  в  околностите  на  Бизантион,  под
предводителството на Комонторий, променя политическия ландшафт в елинистическа Тракия
през ІІІ в. пр. Хр. Според информацията от Полибий (4.46.1-3), тези галати „се спасяват от
поражение при Делфи“,  побеждават траките в хинтерланда на полиса и „създават царска
резиденция“ Тилис. Техният предводителят Комонторий е владетел на нова формация, която
в продължение на половин столетие оказва натиск и получава трибут от Бизантион.

Единствените  археологически  доказателства  за  разрушения  от  „голямото  келтско
нашествие“  в  голям  ранноелинистически  селищен  център  в  Тракия  са  открити  при
проучванията на търговското средище до горното течение на Марица, идентифицирано като
емпорион Пистирос. Монетно съкровище в пласт с деструкции и следи от пожар (от началото
на третото  десетилетие  на  ІІІ  в.  пр.  Хр.),  както и  накити и  въоръжение от  латенски тип
(намерени  върху  разрушенията),  насочват  към  констатация  за  значителен  катаклизъм  в
обитаването на селищната структура, който „подозрително“ съвпада с „келтските“ кампании
към Тракия.

Вероятна причина и обяснение за „нерадостната съдба“ на търговското средище при
тези  исторически  събития  е  неговото  стратегическо  местоположение  върху  основния
маршрут на „келтските походи“ през Южна Тракия. Аналог на регистрираната ситуация в
укрепения  пункт  до  Марица  предоставят  данните  за  разрушения  (и  укрито  монетно
съкровище) от същия период в елинистическия градски център на Вардарски рид (Гортиния)
до Гевгелия, който контролира важна транспортна артерия и достъп на „келтските“ групи по
течението на Вардар (Аксиос) към древна Македония.

Резултатите от проучванията в укрепения пункт на хълма Кракра (до Горна Струма) не
позволяват категорични заключения в подкрепа за „келтска“ причина за „хиатус“ в селищния
континуитет през ІІІ-ІІ в. пр. Хр., но частично разрушение на неговата западна крепостна
стена вероятно има връзка с маршрут на балканска кампания по време на „голямото келтско
нашествие“. 

Краят на ранноелинистическия период на обитаване в средището на хълма Кале до
Кършевица  (Сърбия),  също  отговаря  на  модел  за  регионални  центрове  (и  пунктове  със
стратегическо  значение),  засегнати  в  различна  степен  от  експанзията  на
централноевропейски бойни формации, както и отражението на тези исторически събития
върху местните общности.

Бронзови апликации за колесница от гробницата в могилата Мал тепе до Мезек са
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емблематичен  пример  за  латенски  импорт  в  „пластичен“  стил  в  Източните  Балкани  от
времето на „келтските“ походи (в края на първата четвърт на ІІІ в.  пр. Хр.).  По форма и
украса, ограничителите за оси и водачите за ремъци от монументалното гробно съоръжение
намират аналог с части за колесници в „пластичен“ стил от поречието на Сена, както и с
бронзови апликации в Бохемия и Моравия (от  латен В2). Металните елементи от „келтска“
бойна колесница (carpentum) са необичайни находки от елинистическа Тракия и се отнасят
към ранните образци на „пластичния“ стил.

Определяне на втората четвърт на ІІІ  в.  пр.  Хр. за  време на тяхното депониране в
гробницата  е  важен  хронологически  репер  за  начало  на  производство  на  изделия  в
„пластичен“  стил  –  непосредствено  преди  балканските  кампании,  както  и  за  тяхното
разпространение към Източните Балкани по време на „голямото келтско нашествие“.

Детайлен преглед на археологическата информация от подмогилното съоръжение води
до заключение, че апликации и части от предварително разглобена колесница са поставени
(pars pro toto) в различни помещения, след преустройство на сградата през втората четвърт на
ІІІ в. пр. Хр. Липсват доказателства за вторичен гроб на владетел на тракийските галати в
куполната  камера  или  в  коридора  на  монументалното  съоръжение.  Значителни  разлики
между данните за погребения с колесници (характерни за представители на елита в латенския
свят),  с  археологическата  среда  и  състав  на  частите  от  двуколка  (депонирани  във
вътрешността  на  гробницата  в  Тракия),  подкрепят  интерпретация  на  апликациите  от
carpentum в Мезек като военен трофей от битката при Лизимахия.

Формата и украсата на изделия в „пластичен“ стил от земите на гетите също намират
многобройни аналогии при находки от латенската зона. Индикации за локално производство
на ограничител от колесница от „Бобата“ (до Шумен) поставят нови въпроси за механизмите
на технологичен трансфер между ранноелинистическа Тракия и латенския свят (в периода на
келтската експанзия). 

Детайлният  преглед  на  накити  и  елементи  на  въоръжение  с  латенска  форма  или
конструкция  (латен  В2,  латен  В2/С1,  латен  С1),  техният  контекст  в  Севтополис,
Филипополис, Сборяново (Хелис) и в некрополите, свързани с тези агломерации, разкриват
локални специфики при възприемане на „латенската“ мода в ранноелинистически градски
центрове в Източните Балкани. Корелация между морфологични особености на изделията и
информация за археологическата среда на отделните групи от находки (билатерални фибули,
гривни,  железни  колани-верижки,  мечове  и  ножници),  показва  регионални  и  темпорални
измерения  на  разпространението  на  латенски  „прототипи“  в  Казанлъшкото  поле  и
Лудогорието. Данни за производство на билатерални фибули в градски ювелирни ателиета,
където се изработват и „тракийски тип“ фибули, насочват към заключение за водещата роля
на  политическите  и  икономическите  центрове  от  „градски  тип“  в  процеси  на  частична,
избирателна  и  регионална  версия  на  „латенизация“  в  отделните  части  на  елинистическа
Тракия. Възприемането и модификацията на латенски форми в локална културна среда (през
втората  четвърт  и  средата  на  ІІІ  в.  пр.  Хр.)  се  разглеждат  като  резултат  от  контакти  и
взаимодействия на местни общности с носители на латенски културни традиции (в периода
на „келтска“ експанзия на югоизток).

Маркери  в  изявата  на  статус  и  групова  идентичност  на  обитатели  в
ранноелинистически градски центрове, латенските елементи от костюма и въоръжението се
комбинират  с  предмети,  характерни за  местната  (балканска)  традиция  и  елинистическото
койне. Част от латенските импорти (накити и керамични съдове с графит от латен В2  /С1) в
Севтополис  и  Сборяново  (Хелис)  отразяват  индивидуална  мобилност,  контакти  и
взаимодействия на жителите на селищните агломерации с тракийски галати, както и техни
отношения с общности в Трансилвания (и дунавските области на запад от Железни врата), по
традиционни коридори на комуникации и обмен. 

Анализ на данни от Севтополис и неговия хинтерланд е в основата на предположение
за  контингент  от  наемници  галати  в  служба  на  градския  център  след  „голямото  келтско
нашествие“.  Броят  на  латенските  находки,  техният  контекст  и  концентрация,  обаче  не
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подкрепят хипотеза за масова миграция и многочислено келтско присъствие сред градските
жители.

Пряко отношение към разглежданите въпроси имат билатерална фибула (латен В2 /С1 )
в  каменно  съоръжение,  както  и  останки  от  кремация  с  железен  латенски  меч,  местни  и
вносни съдове, открити в надгробна могила №1 до Трихълмието. Комбинацията от предмети
и „амалгамата“ между елинистически и латенски влияния с местни традиции, напълно се
вписва  в  общата  картина  на  „мултикултурализъм“  в  Южна  и  Североизточна  Тракия  от
втората четвърт и средата на ІІІ  в.  пр.  Хр. Критичен преглед на дискусия за „етническа“
интерпретация  на  комплекса  илюстрира  трудностите  при  определяне  на  произход  и
„индивидуална“ идентичност. Вместо обяснение на контекста от надгробната могила в тесни
„етнически“  или  „културни“  рамки  –  гроб  на  „келтски  наемник“  или  на  „елинизиран  и
латенизиран местен войн“, се предлага интерпретация на инвентара като показател за появата
на специфична „войнска идентичност“.

Подробен анализ на сведения в античната писмена традиция за тракийски галати и
тяхната политическа формация води до констатация, че единствената надеждна информация
за  енигматичната  резиденция  Тилис  и  нейните  владетели  се  съдържа  в  съобщения  от
Полибий. В известията от елинистическия автор (за отношения между галатите в Тракия с
Бизантион)  се  съобщава  за  построяване  на  владетелска  резиденция  („царски  дворец“)  на
Комонторий  и  Кавар  в  „околностите“  на  полиса.  Липсват  убедителни  исторически,
археологически и лингвистични аргументи за локализация на Тилис в Казанлъшкото поле, по
средното  течение  на  Марица  или  в  долината  на  Камчия.  При  настоящото  състояние  на
проучванията, всички модерни опити за идентификация на останки от монументална сграда
или отделна селищна структура като владетелска резиденция на тракийските галати остават
без успех. 

Дефиниране на „келтски анклави“ в елинистическа Тракия (през втората и третата
четвърт  на  ІІІ  в.  пр.  Хр.)  също  не  намира  потвърждение  при  контекстуален  подход  към
наличните  данни.  Сравнение  с  информация  за  анатолийските  галати  определя  обективни
предпоставки  и  фактори,  които  обясняват  трудностите  за  идентификация  на  „келтските
анклави“ по археологически път. Галатите в Тракия и Анатолия се отличават с висока степен
на  мобилност  и  специфики  на  техните  обществени  структури.  След  пристигането  на
конгломерати от племенни сегменти и войнски формации в Югоизточна Европа и Анатолия
се  регистрира процес на инкорпориране на  носители на  латенските културни традиции в
местна  среда.  В  археологическите  данни  от  елинистическата  епоха  в  Източните  Балкани
обаче липсва информация за ферми, които са основни единици в организация на хабитата (в
латенския свят). Всеки опит за дефиниране на „келтски анклави“ или „келтска колонизация“
сред местните общности е неубедителен без основно ниво в селищната йерархия и отделни
некрополи на галатските групи. 

Нумизматични и фрагментарни епиграфски данни за отношения между владетелите
на Тилис с Кабиле (през третата четвърт на ІІІ в. пр. Хр.) представят различни аспекти на
взаимодействия между тракийските галати и елинистическия център при големия завой на
Тунджа. Липсват аргументи в подкрепа на хипотези за пряко отражение на „голямото келтско
нашествие“ върху Кабиле или за „келтска“ етническа принадлежност на династа Скосток.

Тетрадрахми с името на последения владетел на Тилис, сечени в монетарницата на
полиса, са единственото сигурно доказателство за връзки между тези политически субекти.
„Каваровата“ емисия вероятно отразява краткотрайни трибутарни отношения на Кабиле. Те
намират обяснение в модела „пари за защита“, конструиран по аналог с информацията от
Полибий за галатите и Бизантион. Регулацията на отношения с трибут е практика, характерна
за полисни структури през елинистическата епоха при военна заплаха от галати или местни
владетели. 

Конкретните причини и обстоятелства за края на „келтското царство“ в Тракия остават
неизвестни, но комбинация от „демографска ерозия“ на галатските групи и конкуренция от
локални центрове на власт, вероятно са сред факторите, „траките“ да „унищожат“ Кавар и
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неговата политическа формация. 
Тенденцията за възприемане на накити и въоръжение с латенска конструкция сред

общности  в  елинистическа  Тракия  продължава  и  след  края  на  царството  на  тракийските
галати около енигматичното Тилис (през последната четвърт на ІІІ в. пр. Хр.). Темпоралните
измерения на този процес и неговите регионални (източнобалкански) специфики през ІІ-І в.
насочват към определението – латенски влияния. 

В дългосрочна перспектива „континенталният“ тренд има важно значение за културни
трансформации  в  източните  части  на  полуострова  през  предримската  епоха.  Маркери  на
статус  и  групова  идентичност  –  металните  изделия  (накити,  умба  за  щитове,  мечове)
потвърждават констатация за частична и избирателна „латенизация“.

За разлика от общата картина през ІІІ в. пр. Хр. в Източните Балкани, когато накитите
(фибули, гривни, торкви, колани-верижки) доминират при индикаторите за контакти и връзки
с „келтския свят“, през следващите две столетия е популярно въоръжение от латенски тип.
Както при елементи на  мъжкия и  женския костюм,  така  и  при  оръжието  се  регистрират
значителни модификации на латенски форми, свързани с различни регионални, социални, а
вероятно  и  символни  аспекти  на  тези  изделия.  Промените  в  облика  на  средно-  и
къснолатенските  мечове  с  ножници,  металните  умба  за  щит,  както  и  нововъведения  като
плетените железни ризници, отразяват взаимодействия между различни групи на север от
Средиземноморието. Те са отговор на предизвикателства във военното дело от последните
столетия преди Христа и на конфронтацията с елинистически и римски бойни формации.  

Елементи  от  нападателно  и  защитно  въоръжение  в  гробен  контекст  разкриват
специално  отношение  и  значение  на  оръжието  в  погребалните  практики  от  предримския
период. Латенските мечове се комбинират с криви ножове, върхове на копия и елементи от
защитно въоръжение. Частичен аналог на тази практика се открива в некрополи в латенската
зона и нейната източна периферия. 

Метални  находки  с  латенска  конструкция  (билатерални  фибули,  гривни,  торкви,
въоръжение) в долината на Камчия от края на ІІІ или първата четвърт на ІІ в. пр. Хр. (латен
С1   и  латен С2  ), както и информация за контекста на изделията, не подкрепят хипотези за
„келтски анклав“ около Арковна. „Резиденцията на Кавар“ в Източна Стара планина вероятно
е опожарена през първата четвърт на ІІ в. пр. Хр., а не три десетилетия по-рано, когато е
унищожено царството на тракийските галати. Анализ на метални изделия със среднолатенска
конструкция  в  отделни  микрорайони  по  течението  на  Камчия,  както  и  на  сведения  от
античната писмена традиция за „келтско“ племе корали, също не потвърждава „етническо“
обяснение  за  концентрация  на  латенски  предмети  в  Североизточна  Тракия  или  тяхната
корелация с лингвистична конструкция за „келтска“ племенна група.

„Мултикултурният“  облик  на  находки  от  вкопани  структури  и  гробен  инвентар  в
могила №1 до Кълново насочват към констатация за погребални и поменални практики на
група,  която  комбинира  местни  традиции,  латенски  влияния  и  елинистически  маниери  в
изявата на статус и принадлежност към определена общност. Накити от костюма на „знатна
дама“,  погребана  в  гробна  структура  №3 от  некропола  до  Камчия,  както  и  елементи  на
нападателно и защитно въоръжение с латенска форма, депонирани над гробното съоръжение
на „военен командир“ в  могила №1, разкриват „амалгама“ от културни взаимодействия в
Източните  Балкани  (от  края  на  ІІІ  и  първото  десетилетие  на  ІІ  в.  пр.  Хр.)  и  нейното
отражение върху местните групи. Континенталните (латенски) влияния са адаптирани към
локален културен habitus и елинистически модели.

Гробен инвентар на „военен командир“ в  неограбена гробница с  полуцилиндричен
свод  („македонски  тип“)  от  Сашова  могила  до  Шейново,  Казанлъшко,  потвърждава
заключение  за  значение  на  латенските  влияния  в  изявата  на  „войнска  идентичност“  (от
началото на ІІ в. пр. Хр). „Мултикултурният“ облик на статус маркерите включва „келтско
защитно и нападателно въоръжение“, „тракийски“ тип шлем, „местна керамика“ и родоски
транспортни  амфори  от  вино.  Еклектичен  „гръко-келтски  стил“  на  златна  билатерална
фибула от неограбената гробница кореспондира на характеристиките на гробния инвентар и
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се  вписва  в  тенденции,  характерни  за  „новия  елит“  на  общностите  в  „долината  на
тракийските владетели“.

Въоръжение и накити от „войнски гроб“ в могила Фомус в Казанлъшката котловина
допълват картината за „латенизация“ на войните „на юг от Балкана“ (от втората четвърт на ІІ
в.  пр.  Хр.).  Гробният контекст (с  „тракийски“ тип шлем и „модерни“ форми на латенско
оръжие)  в  сянката  на  Хемус  се  разглежда като „свързващо звено“  между „хоризонта“  на
„военни  командири“  (първата  четвърт  на  ІІ  в.пр.  Хр.)  и  екипировката  на  войните  от
„културния феномен“ Падеа-Панагюрски колонии (втората половина на ІІ и първата четвърт
на І в. пр. Хр.).

За  разлика  от  „иновациите“  при  защитното  въоръжение,  една  стара  ножница  в
„унгарски стил“  от  Паволче  илюстрира ролята  на  размяна  на  оръжие  при формиране на
връзки  между  войни  от  различни  общности,  както  и  контакти  на  местните  групи  със
скордиските. „Женски комплект от Алтимир“ е индикация, че взаимодействията с латенската
зона  не  се  ограничават  с  адаптация  на  популярни  форми  на  оръжие.  Групите  от
Северозападна Тракия са включени в „дунавска система“ на контакти и обмен.

„Унифицираният“  гробен  инвентар  на  войни  (предимно  конници),  от  времето  на
„културния  феномен“  Падеа-Панагюрски  колонии (на  север  от  Стара  планина),  вероятно
отразява обща тенденция за социална трансформация към егалитарни структури, характерни
за групи на север от Средиземноморието (през последните две столетия преди Христа).

Могилните  некрополи  до  Панагюрските  колонии  представят  локални и  комунални
аспекти  на  тези  процеси.  При  сравнение  с  „трибало-мизийската“  зона  обаче,  гробните
контексти на войни в Средна гора са значително по-малък процент, а на „други“ (мъже без
оръжие и жени) доминират в данните от седловината Медет.

Накити и въоръжение с латенска конструкция (билатерални фибули, колани-верижки,
латенски мечове и умба за щитове) са популярни сред общности в Източните Балкани, но
липсват дори „минимални“ основания на хипотези за „дифузия“ на групи от скордиски или
бастарни. 

Комбинацията  на  разнообразни  естетически  импулси  в  късноелинистическия
„хоризонт“ на сребърни съдове отразява контакти, взаимодействия и мобилност на торевти и
„кавалеристи“  от  „моста  към  Европа“  през  предримската  епоха.  „Източнобалканските
медиатори“ активно участват в обмен, който води до широко географско разпространение на
изделия  със  сходни  „смесени“  стилови  характеристики  –  амалгама  на  „келтски“,
„тракийски“,  „елинистически“  и  „източни“  художествени  традиции,  характерни  за
„варварския“ стил Гундеструп. 

Справка за научните приноси

1. За първи път в настоящата работа е представен детайлен аналитичен преглед на развитието
на проучванията за контакти между „траки“ и „келти“ (през втората половина от І хил. пр.
Хр.) в контекста на българските и европейските археологически изследвания върху желязната
епоха на север от Средиземноморието.

2. Три десетилетия след дисертацията на М. Домарадски е предложено цялостно обобщаващо
изследване,  което  отразява  актуалното  състояние  на  археологическите  данни  за
взаимодействия  на  елинистическа  Тракия  с  латенския  свят.  Формулирани  са  два  големи
проблемни кръга. Първият от тях обхваща въпросите за „ранни контакти“ между индивиди и
групи от Централна и Западна Европа с техните съвременници в ранноелинистическа Тракия.
Вторият  проблемен  кръг  се  отнася   за  взаимодействия  през  предримската  епоха  между
местни общности в Източните Балкани със скордиски, даки и бастарни.

3. Териториалният обхват на дисертацията игнорира ограниченията на изследвания в рамките
на съвременните държавни граници и включва информация от обширен географски ареал –
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от Черно море до Атлантическия океан и от Анатолия и Пиринеите до Скандинавия. 

3. Към комбинацията между резултати от контекстуален подход и сравнение на артефакти по
формално-типологически признаци са включени компоненти от мрежов анализ за изследване
и  представяне  на  териториалното  разпространение  на  изделия  с  латенска  форма  и
конструкция в Източните Балкани.

4. Коментар на археологически данни и сведения от антични писмени извори позволяват да
се проследи пътя на войнски групи и мигриращи племенни сегменти от Централна Европа до
Железни  врата,  както  и  първите  дипломатически  контакти  на  новите  общности  в
Трансилвания  с  трибалите.  Детайлен  преглед  на  раннолатенските  импорти  в  Източните
Балкани  потвърждава констатация,  че  началото на разпространението и възприемането на
латенски форми при накитите в местна среда „изпреварва“ с няколко десетилетия „голямото
келтско нашествие“ към древна Тракия.

5. В опит да се корелира информация от античните извори и археологическите проучвания се
систематизират наличните данни за „келтски деструкции“ в ранноелинистически селищни
центрове. Предлага се модел за регионални центрове и пунктове със стратегическо значение
в Централните и Източните Балкани, засегнати от „голямото келтско нашествие“.

6. Подробен  анализ  на  латенските  импорти  в  „пластичен  стил“  в  елинистическа  Тракия
предлага нова интерпретация на емблематични находки за келтската експанзия на изток –
бронзовите апликации за колесница от Мал тепе до Мезек и от Бобата, Шуменско.

7. Преглед на морфологични особености на накити и елементи на въоръжение с латенска
форма  в  Севтополис,  Филипополис,  Сборяново  (Хелис),  както  и  на  информация  за
археологическата  среда  на  отделните  групи  от  находки,  позволява  да  се  идентифицират
локални  специфики  при  възприемането  на  „латенската“  мода  в  ранноелинистическите
урбанизирани центрове в Източните Балкани.

8.  Детайлен  анализ  на  резултатите  от  археологическите  проучвания  и  на  сведенията  в
античната  писмена  традиция  за  тракийските  галати  води  до  констатация,  че  липсват
основания  на  досегашните  опити  за  дефиниране  на  „келтски  анклави“  сред  местните
общности,  както  и  за  идентификация  по  археологически  път  на  енигматичната  царска
резиденция Тилис.

9.  Преглед на метални изделия със среднолатенска конструкция в отделни микрорайони по
течението на Камчия, както и на сведения от древните автори за „келтското“ племе корали, не
потвърждават „етническо“ обяснение за концентрация на латенски предмети в Североизточна
Тракия, както и тяхната корелация с лингвистична конструкция за „келтска“ племенна група
в региона.

10.  За  първи  път  се  предлага  комплексен  (типологически,  контекстуален  и  процесуален)
анализ на археологическата информация от гробните структури на „военни командири“ в
могилния некропол до Кълново, Шуменско и монументалната гробница в Сашова могила до
Шейново,  Казанлъшко.  „Мултикултурният“  облик на  гробния инвентар се  дискутира като
доказателство за материална изява на „войнска идентичност“ в Източните Балкани.

11. Систематизирани са данните за плоски гробове в територията между Огоста и Искър от
времето  на  културния  феномен  Падеа-Панагюрски  колонии (ІІ-І  в.  пр.  Хр.).  Преглед  на
специфики на металните умба за щитове води до дефинирането на два нови регионални типа
– Плевен и  Добруша.
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12. За първи път се идентифицира „женски комплект“ от накити сред гробен инвентар на юг
от Дунав от времето на  Падеа-Панагюрски колонии. Преглед на информацията за социален
статус  на  погребаните  индивиди  в  могилните  некрополи  и  плоските  гробове  подкрепя
констатация  за  обща  тенденция  към  егалитарни  структури  през  предримската  епоха  в
Източните Балкани.  
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