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Дисертацията се състои от три части: 
 
І част: Текст 
Включва увод и шест глави, като последната е обобщаваща и 

изпълнява ролята на заключение. Към първата част са приложени 
библиография и списък на съкращенията. 

Обем: 235 страници 
 
ІІ част: Каталог 
Включва план на каталога и текстовата част на самия каталог. Той 

обхваща 845 каталожни единици. 
Обем: 273 страници 
 
ІІІ част: Образи, карти, приложения 
Включва: списък на образите; 193 табла с образи; 6 карти; 

Приложение І (с подробна информация за всички обекти и райони, от 
които произхождат археологическите материали, привлечени в 
изследването); и Приложение ІІ (с представяне на материалите от каталога 
в табличен вид). 

Обем: 260 страници 
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Съдържание на дисертацията: 
 

Част І: Текст 

Увод   

1. Предмет   

2. Географска и хронологическа рамка    

3. Цели и задачи. Подход и структура   

І. Извори и историография   

ІІ. Произход, предназначение и символика   

ІІІ. Форми и конструкции.  

ІV. Украса   

V. Материал, производство и разпространение   

VІ. Обща характеристика и особености   

Библиография   

Съкращения   

 

Част ІІ: Каталог 

Обща схема на каталога   

Каталог (текст)   

 

Част ІІІ: Образи. Карти. Приложения 

Списък на образите  

Образи  

Карти   

Приложение І   

Приложение ІІ   
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Увод 
 
1. Предмет.  
Предмет на настоящото изследване са частите от литургичното 

обзавеждане на раннохристиянските църкви в диоцез Тракия в периода ІV 
– VІ в. В това общо и събирателно понятие се включват следните 
съоръжения и конструкции, свързани по един или друг начин с 
литургията1:  
 канцел (олтарна преграда; гр. κυκλίδεξ и κάγκελλα  – ограда, θώραξ – 

букв. броня, прен. външна стена, защита; лат. cancelli – решетка, 
преграда, прен. граница, предел); 

 олтарна маса (свети престол; гр. άγια τράπεζα; θυσιαστήριον – букв. 
жертвеник; лат. mensa sacra); 

 други богослужебни маси, например за събиране на дарове или  
проскомидийна/ протезисна маса (гр. τράπεζα προθέσεως);  

 съоръжение за съхранение на мощи или други реликви (има голямо 
разнообразие във формите, устройството и размерите, но липсва 
стриктна и последователно използвана терминология);  

 киворий (балдахин; гр. κιβώριον; лат. ciborium) 
 катедра (епископски престол; гр. καθέδρα, επισκοπικός θρόνος;  лат. 

cathedra) 
 синтрон (съпрестолие; гр. σύνθρονον) и деамбулаторий (обходен 

коридор; гр. διάδρομος;  лат. deambulatorium) 
 амвон (гр. άμβων, πύργος; лат. ambo).  

По-специфично стои въпросът с обзавеждането на допълнителните 
помещения към храмовете. Дали тези конструкции влизат в обхвата на 
изследването зависи от функцията на съответния анекс и какво отношение 
има към литургията. Обзавеждането на един скевофилакий, служещ за 
съхраняване на богослужебна утвар, както и за събиране и подготовка на 
даровете за евхаристията, следва да се определи като литургично.  Същото 
теоретично се отнася и за т.нар. параклиси или малки допълнителни 
църкви, долепени към основния храм, доколкото там също може да се 
отслужи литургия. Когато обаче помещението е баптистерий, не трябва да 
се забравя, че то е замислено като „декор“ за други тайнства, различни от 
евхаристията – кръщение и понякога миропомазване; респективно 
обзавеждането на този вид анекси излиза извън тясното определение за 
литургично.     

Важен проблем поставя почитането на светиите и съответно на 
техните мощи в раннохристиянската църква. Мартириалният култ по 

1 В по-широк смисъл терминът „литургия“ и произлизащото от него прилагателно „литургично“ могат да 
се използват за всяко богослужебно действие. В дисертацията обаче е взето предвид тяхното по- 
конкретно и тясно значение, което ги свързва с най-важния християнски ритуален комплекс, този на 
светата евхаристия. 
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същество е различен от евхаристийния, но двата са тясно свързани – от 
факта, че първите християни понякога извършват тайнството на светото 
причастие над гробовете на мъчениците, през практиката да се издигат 
църкви над тези свети места, до „внасянето“ на мощи в архитектурната 
среда на храма. Аналогично се формира и почитта към светците, които не 
са мъченици. В този контекст е много трудно да се определи дали дадено 
обзавеждане, свързано с почитане на мощи, е само възпоменателно – 
например мартириална маса (гр. τράπεζα μαρτύρων; лат. mesa martyria), или 
има по-пряка връзка с евхаристията и съответно е и литургично. 
Посоченото преплитане на двата култа аргументира включването на някои 
мемориални съоръжения и конструкции към обсега на изследването. 

 
2. Географска и хронологическа  рамка. Исторически фон  
За географска рамка на дисертационния труд е избран създаденият в 

края на ІІІ в., по времето на император Диоклециан (284-305), диоцез 
Тракия, който е разположен в източната половина на Балканския 
полуостров. Част от аргументите за това са теоретични. Взето е предвид 
административното, политическо и църковно, деление през епохата, което 
позволява разглеждането на събрания материал в неговия автентичен 
контекст и дава възможност да се наблюдават различни регионални 
специфики. Налице са и някои практически съображения, свързани с 
достъпността на археологическите материали и информацията за тях. 
Основната част от диоцез Тракия попада в днешна България, като 
сравнително малки области остават зад граница: в Румъния, Гърция и 
Турция.  

Хронологически изследването е ограничено в един отрязък от 
приблизително три столетия, ІV – VІ в. – време, в което Римската империя 
изживява много вътрешни и външни трансформации, изминавайки пътя от 
Античността към Средновековието. Границите на този преходен период са 
относителни и трудни за определяне. Повече конкретност е допустима, ако 
мащабът се сведе до определен регион – Балканите и в частност до диоцез 
Тракия, както и ако фокусът попадне върху определен кръг проблеми – 
църковната архитектура и вътрешното устройство на християнските 
храмове.  

Предвид направените уточнения, началото на разглеждания период 
трябва да се постави в ранния ІV в. С реформите, започнати от Диоклециан 
(284-305) и завършени от Константин І (306-337), територията на 
империята получава ново цялостно административно деление, част от 
което е диоцез Тракия. За тематиката на изследването обаче по-важни са 
т.нар. едикти за веротърпимост , издадени съответно в Сердика през 311 
г. и Медиоланум през 313 г. След тях, и особено след втория, започва 
развитието на същинската църковна архитектура и на вътрешното храмово 
устройство, т.е. появява се обектът на настоящото изследване.  
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Горната граница на периода, що се отнася до диоцез Тракия, трябва да 
се постави в края на VІ – началото на VІІ в. По това време Балканите са 
опустошени от редица последователни и масирани нападения на авари и 
славяни, като славяните започват и да се заселват в земите на юг от Дунав. 
Последиците на регионално, балканско ниво са катастрофални. Връщайки 
се към темата на дисертацията, драматичните събития от края на VІ и 
началото на VІІ в. водят до разрушаването на огромен брой църкви. От 
своя страна, новото население в преобладаващата си част все още не е 
християнско. Като резултат, традицията в църковното строителство е 
ликвидирана трайно в обширни области на Балканите (най-вече на север от 
Стара планина) – явление, което бележи естествената горна граница за 
изследването. 

Диоцез Тракия  принадлежи към префектура Изток. Земите му 
достигат до черноморския бряг на изток и до линията на реките Места и 
Вит на запад. Точното трасе на западната граница не е известно. В района 
на Никополис ад Нестум (при с. Гърмен, Гоцеделчевско) към диоцез 
Тракия се включва и територия покрай десния бряг на реката. Между 
горните течения на Места и Вит има само един ориентир – проходът 
Траянови врата. Пὸ на север, някои изследователи поставят Еленската 
църква край Пирдоп в провинция Средиземна Дакия и съответно – в 
диоцез Дакия, макар това да не е сигурно.2 Северната граница е очертана 
от р. Дунав, а на юг Тракия достига до бреговете на Егейско и Мраморно 
море, като близките острови Тасос и Самотраки остават извън диоцеза. 
Константинопол и непосредствената му околност имат особен статут и 
също не принадлежат административно на диоцеза. В столицата обаче се 
намира неговото управление.  

Диоцез Тракия включва шест провинции: Скития, Мизия Втора, 
Хемимонт, Тракия, Европа и Родопа. През 536 г. дунавския граничен 
регион на Тракия е реорганизиран и е създадена т.нар. квестура 
екзерцитус – нова административна единица, обединяваща Скития и 
Мизия Втора с няколко вътрешни, мирни и по-богати области: Кария в 
Мала Азия, о. Кипър и Цикладските острови.  

В църковно отношение първоначално диоцез Тракия принадлежи на 
римския папа, който го управлява чрез своя екзарх в Солун. По всяка 
вероятност обаче, Константинопол, заради своята близост и заради 
амбициите на местната катедра, е оказвал силно влияние в църковния 
живот на Източните Балкани. С решенията на ІV Вселенски събор в 
Халкидон (451 г.) диоцез Тракия официално преминава под 
юристдикцията на константинополската катедра. Моделът на църковната 
администрация до голяма степен копира този на държавната със 
съответните области и центрове. 

2 В дисертацията Еленската църква е включена в провинция Тракия под въпрос. Подобно е положението 
и с няколко други обекта в граничната област между диоцезите Тракия и Дакия.  
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3. Цели и задачи. Подход и структура 
Настоящата дисертация има две основни цели:  
І. събиране и обработване на съществуващия и достъпен 

археологически материал;  
ІІ. интерпретация на събраните данни. 
Постигането на първата цел изисква решаването на следните задачи:  
1. събиране на цялата налична информация по темата – сведения от 

публикации и архиви, както и резултати от лично изследване, описване и 
заснемане на материали от фондове и експозиции на музеи и от обекти 
(публикувани и непубликувани);  

2. свързване, доколкото е възможно, на находките с определени 
инсталации и ситуиране в архитектурното пространство на храма;  

3. систематизиране на паметниците в каталог. 
Постигането на втората цел, от своя страна, е свързано с:  
1. извеждане на определени характеристики, специфични за 

литургичното обзавеждане в диоцез Тракия;  
2. откриване на подобни особености, ако съществуват, за отделните 

части на диоцеза;  
3. хронологизация на археологическия материал и проследяване на 

промените във вида и характера на паметниците във времето. 
Основният научен метод на работа е този на историческото 

изследване, включващ документиране, каталогизиране и сравнителен 
анализ. Тъй като много от образците са фрагментирани – нужно е 
виртуално да се реконструират, доколкото наличните данни го позволяват.  

В известна степен е приложен още един метод – на 
интердисциплинното изследване. С него археологическият материал се 
съпоставя със сведения от писмени исторически извори, със запазени 
изображения, с данни за литургичните традиции на църквата, както и с  
резултати от физико-химически изследвания.  

Сред очакваните резултати са:  
1) систематизиране и включване в научно обръщение на целия 

достъпен археологически материал, свързан с темата на изследването;  
2) поставяне на теоретични проблеми по отношение на литургичното 

обзавеждане в диоцез Таракия;  
3) опити за интерпретиране и даване на обща характеристика на 

разглежданите части от църковния интериор в проучвания регион. 
 
Структурата на текста отразява основните цели на изследването. 

Материалът е представен по два допълващи се начина. Събраната и 
систематизирана фактологическа информация е поместена в каталог, 
приложения, карти, табла с илюстрации и библиография. Аналитичната 
част на дисертацията обхваща шест глави, пет от които се занимават с 

7 
 



различен спектър от въпроси, отнасящи се до литургичното обзавеждане, а 
шестата е обобщаваща.   

Глава І е своеобразно продължение на уводната част. В нея са 
представени трите основни вида източници на информация, използвани в 
изследването: археологически паметници; научна литература; и 
оригинални произведения, съдържащи информация за литургичното 
обзавеждане (писмени извори и изображения). 

Глава ІІ е посветена на функциите и символиката на отделните 
инсталации. Макар тези въпроси да са интересни, информацията за тях е 
общодостъпна и в много отношения универсална за християнския свят. В 
този смисъл, представянето й няма конкретен научен принос, но служи за 
своеобразно въвеждане към спецификите на литургичното обзавеждане и 
оформя общия фон на изследването. Основната тежест на анализа е 
разпределена в следващите глави.  

Устройството на отделните части от църковното обзавеждане са 
разгледани в Глава ІІІ. Обърнато е внимание на разположението, формите 
и конструкциите с всички техни особености. Където е нужно и възможно, 
са предложени реконструкции, представени са различни интерпретации, 
коментирани са специфики, свързани с региони и периоди.  

Глава ІV е посветена на украсата. Направен е опит за систематизиране 
на декоративните мотиви и проследяване на тяхното разпространение, 
еволюция и значение.  

В Глава V литургичното обзавеждане е показано от съвсем различен 
ъгъл. Изследвани са материалите и техниките за изработка, потърсени са 
евентуално производствени центрове и са очертани пътищата на 
разпространение в земите на диоцез Тракия.  

Глава VІ е последна и изпълнява ролята на своеобразно заключение. 
Тя използва вече направените наблюдения и изводи и се явява кулминация 
и логичен завършек на изложението от предходните глави. В нея е 
направен опит да се изведат основните характеристики на литургичното 
обзавеждане, такова каквото се открива в църквите на диоцез Тракия през 
ІV – VІ в., като инсталациите са представени до колкото е възможно 
комплексно и ситуирани в естествената си архитектурна среда. Обърнато е 
внимание на датировките и вътрешната периодизация, както и на зоните на 
разпространение на отделните литургични съоръжения. Посочени са 
постигнатите резултати и са отбелязани срещнатите проблеми.  

Каталогът представлява истинската основа на изследването. Той 
обхваща реално съществуващи останки или следи от литургични 
съоръжения. В него обаче се включват и някои косвени, но достатъчно 
конкретни данни, придобити чрез анализ на архитектурата, интериорното 
устройство и друго особености на храмовите сгради. За всеки 
каталогизиран обект е представена информация за местонамиране, 
материал, сегашно състояние, размери, форма и сегашно местоположение. 
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Освен това е посочено дали е публикуван и къде. Към текстовото описание 
на обектите са прибавени чертежи и снимки. 

Наличните археологически паметници не могат да се включат в една 
стройна и ясна обща типология. Те са твърде разнородни, а често 
образците са единични, без паралел. Опит за изготвяне на типология е 
направен само по отношение на някои артефакти, които го позволяват, 
например плотовете от маси.  

За по-лесна работа, материалът е систематизиран условно, като са 
използвани следните критерии: 1) принадлежност към дадена инсталация 
(канцел, амвон и т.н.); и 2) вид на паметника като част от нейната 
конструкция (плоча, стълбче, колонка и т.н.). Схемата не е и не би могла да 
бъде съвсем стриктна. Особеностите на материала изискват допускането на 
определени изключения или компромиси. 

Понякога функционалната идентификация е несигурна или дори 
невъзможна. Затова дадени групи са обобщени, например светите трапези 
влизат в обща група с други богослужебни маси. Когато има сигурни 
данни за функцията, това е допълнително посочено. Отделни паметници не 
могат да се причислят категорично към една или друга инсталация 
(например някои фрагменти от плочи). Тогава, те са включени към тази, 
която е по-вероятната, а спорният въпрос е изрично посочен.  

За по-добро ориентиране във фактологическия материал, в 
дисертацията са включени две приложения. В тях, под формата на 
таблици, е систематизирана информацията за събраните археологически 
паметници и за обектите, от които произхождат. Към всеки обект и 
паметник е посочено дали е публикуван и съответната научна литература, 
ако има такава. Към приложенията са добавени и карти на диоцез Тракия с 
местата, където има данни за различните литургични съоръжения. 

 
Глава І: Извори и историография 
 
1. Състояние и достъпност на археологическите материали 
Паметниците, свързани с темата на изследването са различно 

достъпни. Някои могат да се проучат на място: на съответните 
археологически обекти и в музейните експозиции и фондове. Има обаче и 
материали, които не са съхранени и данни за тях  се откриват само в 
полеви дневници, архиви, инвентарни книги и публикации. 

Част от паметниците, свързани с раннохристиянското литургично 
обзавеждане, са обнародвани, но обикновено описанията са непълни или 
изобщо липсват. Ако към тях има документация (особено снимки), 
качеството й рядко е добро. Най-често материалите са споменати 
мимоходом в публикации, посветени на обектите, от които произхождат. В 
съвременните държави, в които попада диоцез Тракия интересът към 
темата за раннохристиянското литургично обзавеждане не е еднакъв и това 
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също се отразява върху състоянието на проучванията. Въпреки различната 
степен на изчерпателност данните от публикации и архиви са 
изключително важен източник на информация за темата на дисертацията.  

Описаните обстоятелства наложиха авторът лично да се запознае с 
много от археологическите материали, нужни за дисертацията. За целта 
бяха посетени музеи и обекти в двадесет и един града и села в България 
(Бяла, Варна, Велико Търново, Велинград, Девня, Дебелт, Добрич, Кабиле, 
Каварна, Несебър, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Поморие, Свищов, 
Силистра, Созопол, София, Стара Загора, Топола, Хисаря и Шумен), както 
и три в Румъния (Адам Клиси, Констанца и Мангалия).  

За нуждите на изследването беше събрана база данни с обем 845 
каталожни единици. Данните произхождат от: 1) 125 обекта (т.е. църкви, в 
които са открити някакви останки или следи от литургично обзавеждане); 
и 2) 30 „района“ („район“ е условен термин, който е използван за случаите, 
когато местонамирането на дадени паметници е известно само най-общо – 
например в рамките на улица, селище, община, област или др.).  

Информация за обектите, както и съответната научна литература, 
свързана с тях е поместена в Приложение І.  

 
2. Литература 
В настоящето изследване е използвана голяма по обем българска и 

чуждоезична  научна литература, която може да се систематизира според 
различни критерии: тематика, географски обхват, подход и т.н.  

Първата голяма група включва публикации, посветени на 
археологически обекти и паметници от диоцез Тракия, които предоставят 
данни за раннохристиянското литургично обзавеждане. Повечето от 
текстовете са кратки  (статии, годишни отчети и дори съобщения в научна 
периодика) и имат ограничен обхват – определен храм, един или група 
паметници, например от фондовете на даден музей и т.н. Тези публикации 
най-често са писани от археолози в България, Румъния, Гърция и Турция 
на съответните езици. Достъпните заглавия са представени към 
съответните обекти и райони в Приложение І.   

Следваща група включва обобщаващи изследвания, засягащи 
литургичното обзавеждане в църквите в диоцез Тракия през ІV – VІ в. 
Няма трудове, които да покриват изцяло тематичния, хронологически  и 
териториален обхват на дисертацията. Вместо това са налице разнообразни 
варианти: изследвания върху раннохристиянската архитектура и изкуство 
(с различна географска рамка), в които се включват и литургични 
съоръжения; изследвания върху конкретни литургични инсталации (напр. 
канцел); и др.  

Друга голяма група публикации е посветена общо на историята и 
археологията на диоцез Тракия през ІV – VІ в. – в това число и различни 
аспекти от развитието на християнството в този регион. Предвид акцента в 
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настоящата работа, тези изследвания имат по-второстепенен характер, но 
това не ги прави маловажни.  

Като цяло въпросът за раннохристиянското литургично обзавеждане в 
диоцез Тракия не е добре разработен. Затова, от голямо значение са 
изследванията по темата за други области на християнския свят през 
периода ІV – VІ в. Близките региони са особено важни, защото позволяват 
вписването на Тракия в една по-широка картина, отразяваща разнообразни 
връзки и влияния – като се започне от съвсем прагматични въпроси като 
производството и търговията, премине се през естетическите вкусове и се 
стигне до деликатни теми като литургичните изисквания на водещите 
християнски центрове. 

За целите на изследването е почерпена информация също от различни 
енциклопедии, посветени на християнската култура и изкуство, както и от 
каталози на международни изложби с подобна тематика. 

В повечето посочени заглавия литургичните съоръжения се 
разглеждат малко или много като археологически паметници и предмети 
на изкуството. Богослужебният им аспект обикновено е по-слабо застъпен. 
В тази област принос има друг тип литература, която е по-близо до 
въпросите на църковната история, богословието и развитието 
християнския ритуал.  

      
3. Писмени извори и изображения 
Третият вид извори, които дават информация по различни въпроси, 

засегнати в дисертацията, представляват оригинални произведения – 
текстове и изображения. 

Приносът на писмените извори е разностранен: информация за 
църковното административно деление; за йерархията на отделните 
центрове, както и за принадлежността им към една или друга литургична 
традиция; описания на храмове и елементи от тяхното обзавеждане; 
коментари за литургичната употреба на една или друга литургична 
инсталация; решения на църковни събори и т.н. 

Днес са запазени известен брой изображения, представящи елементи 
от литургично обзавеждане. Често образите са доста схематични или 
нарочно художествено деформирани, но въпреки това допълват наличните 
данни за тези части от църковния интериор или за начина на извършване 
на богослужебните ритуали. 

 
Глава ІІ: Произход, предназначение и символика 
 
Основните въпроси, на които е посветена тази глава от изследването 

са: за какво служат отделните литургични съоръжения и защо има нужда 
те да съществуват. 
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Направен е опит за всяка от литургичните инсталации, обект на 
изследването, да бъдат изяснени следните взаимосвързани теми: произход; 
практическо предназначение; ритуално предназначение; и семантична 
натовареност/ символика. Не винаги темите могат да се отделят ясно една 
от друга. 

Освен това в главата е дадена обща информация за най-широко 
разпространения вид на конструкциите и евентуално за по характерни 
местни вариации. 

 
1. Олтарна преграда 
Посочен е предхристиянският произход на конструкцията, най-вече в 

римската култура. Специално е изтъкната връзката с преградите, които 
ограждат трибуните в базилики и зали за аудиенции, използвани от 
римските магистрати и разбира се от императора. 

Коментирана е органичната връзка между плана на канцела и формата 
и разположението на олтарното пространство. 

От гледна точка на конструкцията, разграничени са два основни типа 
прегради: ниска (която е по-стара, от първите десетилетия на ІV в.) и 
висока – с колонки над подпорните стълбчета (която се появява в 
Константинопол от втората половина на V в. нататък и се разпространява в 
зоните под негово влияние). 

По отношение на материала, най-много данни има за мраморни 
олтарни прегради. От писмените извори, както и от оскъдни оцелели следи 
се знае, че имало и дървени конструкции. В богатите храмове е имало 
канцели изработени или поне украсени със скъпи метали.  

Първоначалното предназначение на канцела е съвсем практично – да 
предпази мястото на евхаристийното богослужение от събралото се 
множество вярващи. Постепенно преградата се натоварва и с богата 
символика. Олтарното пространство традиционно се асоциира с небесата, 
райската градина и Новия Йерусалим.  

 
2. Олтарна маса 
Олтарната маса е най-важната и напълно задължителна част от 

литургичното обзавеждане. Тя е абсолютният фокус на богослужебния 
живот и има едно основно предназначение – върху нея се принася 
безкръвната жертва (хляб и вино), която по мистичен начин се превръща 
в тяло и кръв Христови.  

Произходът на олтарната маса е потърсен в домашното обзавеждане, 
тъй като в първите три християнски столетия евхаристията се е 
извършвала най-често в частни домове. От времето на Константин Велики 
нататък светата трапеза заема своето централно място в новосъздадената 
църковна сграда. 
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Специално внимание е обърнато на проблема с идентификацията на 
дадена маса като олтарна. Когато фрагментите не са открити in situ на 
практика това е много трудно, поради възможността трапезата да е имала 
друга функция в храма или дори извън него.  

Най-често олтарните маси са правоъгълни (употребата на кръгли и 
сигмообразни трапези е спорна). Плотът обикновено е поддържан от 
четири или повече крака, но се срещат варианти със зидано тяло, с една 
масивна подпора или дори маси във формата на саркофаг (един пример за 
преплитането на евхаристийния и мартириалния култ). 

Подобно на канцелите, олтарните маси могат да бъдат изработени от 
мрамор, но има данни и за дървени конструкции, както и за такива 
направени от скъпи метали. 

Олтарната маса има богата и в известен смисъл противоречива 
символика, оформена под влияние на постоянно усложняващата се 
литургия. Тя е трапезата на Тайната вечеря, Божият жертвеник, Божият 
престол, Гробът Господен и пр. 

 
3. Допълнителни богослужебни маси  
В християнския храм съществува втора маса, различна от олтарната, 

но също свързана с Литургията – масата за дарове. Функциите й в началото 
са утилитарни (събиране на донесените хлябове и вино), но тя бързо се 
интегрира в богослужението и натоварва със символика. Мензата става 
център на оформящия се ритуал проскомидия преди великия вход.  

Масата или масите за дарове могат да се разполагат на различни места 
в храма, в зависимост от местните богослужебни традиции и архитектурни 
дадености. Формата на тези маси е разнообразна: правоъгълна, 
сигмообразна или кръгла, като плотовете могат да имат различно 
оформление: с профилирана рамка, с релефен фриз или с поредица от 
полукръгли вдлъбнатини („панички“). 

В християнския храм, освен вече разгледаните, е възможно да има и 
други допълнителни маси. Тяхното предназначение и устройство не е 
строго и ясно регламентирано от църковните правила. Това трябва да се 
има предвид, когато се интерпретират находки с неизяснен археологически 
контекст. 

 
4. Култ към мъчениците, мартириална маса и съоръжение за 

съхраняване на реликви 
Култът към светиите и съответно към техните мощи се развива 

отделно от евхаристийното богослужение, но още от най-ранните 
християнски векове двете започват да се съединяват и преплитат.  

В главата е проследена еволюцията на мартириалния култ от 
поменалите угощения около мартириална маса при гроба, през строежа на 
мартирии, до внасянето на мощите в храма. Обичаят за полагане на 
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частици от мощи под светата трапеза бележи крайната фаза от сливането 
на култа към мъчениците с евхаристията.  

Обърнато е внимание на голямото разнообразие от места и 
съоръжения за съхраняването и почитането на светите мощи. Също е 
отбелязано, че един от широко разпространените елементи, свързани с 
култа към реликвите е т.нар. мартириална маса. Поради липса на 
специални изисквания за нейната форма и украса обаче, идентификацията 
често е трудна и дори невъзможна, ако останките не са открити in situ  

 
5. Киворий 
Киворият не е задължителна част от литургичното обзавеждане. Това 

е балдахин, който най-често се поставя над светия престол, но има 
примери за подобни съоръжения и над други свещени топоси в интериора 
на храма. 

Киворият има предхристиянски произход и се свързва с гробничната 
архитектура. Появата в комплекса на светата трапеза трябва да се потърси 
по линия на нейното символично значение като Гроб Господен.  

По-късно киворият започва да символизира и небесния свод. Издигнат 
над светия престол той придава космическо, универсално значение на 
евхаристийното тайнство.  

 
6. Катедра, синтрон и деамбулаторий 
Катедрата, синтронът и деамбулаторият са тясно свързани помежду си 

конструктивно и като предназначение. Наличието и на трите не е 
задължително за всеки храм. Най-важен е епископският трон или 
катедрата.  

Епископският стол се появява още в апостолско време. Той се поставя 
в дъното на олтара, зад светата трапеза. Произходът на катедрата може да 
се потърси в няколко посоки, свързани с различни културни традиции: 
равинския стол в синагогата, креслото на античния философ и учител, 
столът на pater familias в римския дом, както разбира се и римското 
магистратско кресло.  

Тясно свързан с катедрата е т.нар. синтрон. Първите сигурни писмени 
и археологически данни за него са от V в. Той представлява пейка или 
пейки, от двете страни на епископския престол. Върху тях сядат по-
низшите представители на клира: епископи с по-нисък ранг или 
презвитери; дяконите по традиция стоят прави. 

Синтроните показват богато разнообразие като форми и устройство, 
като в главата са представени по-широко разпространените варианти: с 
едно, две или повече стъпала; с пейки пред апсидата или с издигната 
платформа. 
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Не във всяка църква има епископски трон и синтрон. От друга страна, 
днес се отхвърля мнението, че синтрон (и респективно катедра) има само в 
главната църква на даденото селище.  

Подобно на останалите елементи от литургичното обзавеждане, 
катедрата и синтронът също имат богата символика, но тя може да се сведе 
до най-основното: епископът седнал сред своя клир наподобява Христос 
сред апостолите. 

Понякога с устройството на синтрона (и съответно на катедрата) е 
свързан деамбулаторий. Той представлява проход, който се намира зад 
или под съпрестолието и свързва двата края на апсидата. Функцията му е 
съвсем практическа – да позволи незабелязаното преминаване от единия до 
другия край на олтарното пространство.  

 
7. Амвон 
Амвонът представлява издигната трибуна в наоса. Произходът му не е 

добре изяснен. Предполага се, че негов прототип е трибуната в синагогата, 
от която се четат свещените за юдаизма текстове. 

По време на богослужението от амвона се четат откъси от 
Евангелието и Апостола. Този ритуален акт се осмисля от Църквата като 
благовестене на Христовото възкресение. Затова, амвонът започва да се 
свързва символично с отваления камък от Гроба Господен. 

От гледна точка на конструкцията има три основни типа. Първият е с 
платформа с две срещуположни стълби: едната обърната към олтара, а 
другата – към входа на наоса. Вторият тип е с една стълба, обърната към 
олтара. Третият е с две, но които се извиват ветрилообразно около тялото 
на амвона. Съществуват множество вариации по отношение на формата на 
платформата (кръгла, овална или многоъгълна), оформлението на тялото 
(плътно или носено от подпори) и т.н.   

Мястото на амвона е винаги в наоса, но за точното разположение има 
три варианта: най-разпространеният е върху централната ос на храма, а 
другите са с изместване на юг или на север.   

В главата накратко е представен и един четвърти тип амвон, който е 
характерен само за някои области в Сирия и е твърде специфичен. Точното 
му ритуално предназначение още е обект на изследване и дискусия. В 
науката е наричан „бема“ или „сирийска бема“. Това литургично 
съоръжение е свързано с локална богослужебна традиция и няма 
отношение към другите части на християнския свят.  

Към темата за амвоните е добавен и въпросът за т.нар. „солея“ – 
пътека, понякога оградена с парапет, която свързва в някои храмове 
амвона с олтара. Тя не е задължителен и даже е рядък елемент от 
устройството на църковния интериор.  

Специално е обърнато внимание на две регионално разпространени 
конструкции, които изглеждат сродни със солеята, макар всъщност да 
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нямат общо с нея: „късата солея“ или „портик“ пред светите двери в някои 
от църквите в Западните Балкани; и широката оградена пътека пред олтара 
в някои ранни църкви в Италия (т.нар. schola cantorum) 

 
Наблюденията и изводите в следващите глави са базирани на 

археологическите данни, събрани от територията на диоцез Тракия. От 
техническа гледна точка, в текста на дисертацията всяко твърдение е 
подкрепено с примери в каталога, а чрез препратките в него може да се 
направи допълнителна справка в таблата с образи, картите и 
приложенията.  

 
Глава ІІІ: Форми и конструкции 
 
Главата е посветена  специално на конструктивните особености на 

литургичното обзавеждане в църквите в диоцез Тракия. Всички налични 
данни са археологически, тъй като писмени сведения и изображения от и 
конкретно за тази територия няма.   

Логично продължение на въпросите, засегнати тук, е темата за 
разполагането на литургичните конструкции в пространството и 
взаимодействието между тях в рамките на храмовия интериор. Поради 
своята специфика, тя е разгледана по-подробно отделно, в заключителната 
Глава VІ: Обща характеристика и особености.    

 
1. Олтарна преграда 
Археологическите данни от диоцез Тракия, засягащи 

раннохристиянската олтарна преграда, могат да се разделят в две групи. 
Първата включва косвени данни, структури или следи от такива, намерени 
in situ. Втората се състои от канцелни детайли, като най-многобройни са 
плочите и стълбчетата. Изключително рядко те се откриват паднали до 
оригиналните си места или някъде наблизо. Затова обикновено точното им 
място в съответната олтарна преграда не е ясно. 

Хипотетична представа за плана на канцела може да се получи от 
архитектурните особености на храма. Повече информация е налице, когато 
има някакви следи от конструкцията: например ивица от липсваща подова 
настилка или жлебове в стените. Още по-конкретни данни за плана, а 
донякъде и за вида на олтарните прегради, има, ако са запазени техните 
основи: най-често от големи варовикови или мраморни блокове; по-рядко 
зидани.  

Въпросът за хоризонталните планове на канцелите е органично 
свързан с този за формата на олтарното пространство. Поради своята 
специфика, двата са разгледани подробно, със съответните примери, 
хронология и статистически данни в Глава VІ. 
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Във височина канцелите в диоцез Тракия са два типа: високи и ниски. 
Долната част и на двата най-често се състои от правоъгълни плочи, 
прикрепени към подпорни стълбчета с почти квадратно сечение. 
Височината на тази конструкция е около 1 м. При високия канцел над 
стълбчетата са оформени колонки (обикновено монолитно слети с тях). 
Получава се височина около 2 м. 

Плочите от канцели в храмовете на диоцез Тракия обикновено са от 
мрамор и плътни. Само в отделни случаи се срещат ажурни плочи (т.нар. 
транзени). 

Понякога над плочите са монтирани специални парапетни корнизи. Те 
се откриват сравнително рядко, предимно в Черноморския регион. 

Изключения от описаните конструкции са зиданите олтарни прегради, 
издяланите от камък (в скални църкви, например в манастира Св. Никола 
край Мидия), както и дървените (най-често съществуването им се приема 
хипотетично; има един запазен сигурен пример – в параклиса към църквата 
в крепостта Градище край Габрово). 

В диоцез Тракия за сега няма сигурно идентифицирани фрагменти от 
епистил на канцел.  

 
2. Богослужебна маса 
Изучаването на т.нар. богослужебни маси от периода ІV – VІ в. крие 

някои методически трудности. На първо място, формите, материалът, а 
често и украсата не са достатъчни, за да определим предназначението на 
даден артефакт. Паметници с един и същ вид могат да служат както за 
църковния ритуал, така и за съвсем битови цели. Дори да има 
доказателства, че даден детайл е част от богослужебна трапеза, остава 
въпросът каква точно е била нейната функция – олтарна, за дарове, 
мартириална или др. 

Най-точно може да се идентифицира предназначението, ако останките 
от маса са намерени in situ и/или в ясен контекст. Обикновено става дума 
за основи на мензи или за солидни, зидани конструкции. Плотовете и 
краката-колонки често се намират разместени от оригиналното си място. 
Тогава за интерпретацията може да се използват единствено формата и 
украсата, но те, както вече стана дума, обикновено не позволяват сигурни 
заключения. 

В дисертацията е приложена типологията на масите, разработена от 
автора на базата на примерите от българските земи и публикувана във: В. 
Тенекеджиев. Раннохристиянски богослужебни маси от България. Опит за 
изработване на типология. – В: Studia archaeologica Universitatis Serdicensis, 
Supplementum V (2010), Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris 
Stephcae Angelova, София, 2010, 437 – 448.  

Тя засяга формата и украсата на плотовете: 
Група А: правоъгълни 
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Тип І: с просто профилирана рамка 
Подтип І: без украса върху рамката 
Подтип ІІ: с украса върху рамката 
Вариант 1: с врязана украса върху рамката 
Тип ІІ: със сложно профилирана рамка 
Подтип І: без украса върху рамката 
Подтип ІІ: с украса върху рамката 
Вариант 1: с широк жлеб върху вертикалните страни и със „С“-

видни изрезки в краищата 
Подвариант 1: без друга украса върху вертикалните страни 
Подвариант 2: с кръстове в краищата на вертикалните страни 
Група Б: сигмообразни 
Тип І: с просто профилирана рамка 
Подтип І: без украса върху рамката 
Подтип ІІ: с украса върху рамката 
Вариант 1: с „панички“ върху рамката 
Подвариант 1: с „панички“ само върху извитата част на рамката 
Вариант 2: с релефен фриз върху рамката 
Тип ІІ: със сложно профилирана рамка 
Група В: кръгли 
Тип І: с просто профилирана рамка 
Подтип І: с украса върху рамката 
Вариант 1: с релефен фриз върху рамката 
 
2.1. Олтарни маси 
Сигурните примери са относително редки. При тях има косвени данни 

или следи от разположението на светия престол. В някои случаи е запазена 
основата.  

Най-разпространеният вид олтарни маси, от гледна точка на 
конструкция, са тези с плот, носен от няколко крака, скулптирани като 
колонки. Най-често те стъпват върху каменна или зидана основа, която им 
придава стабилност. 

По-рядко се срещат маси с една масивна подпора и такива със зидано 
тяло. Използвани са маси и от дърво, но това може да се предположи само 
по косвени археологически данни. 

Формата на плота на олтарните маси (доколкото има данни) е 
правоъгълна. В отделни случаи има хипотетична възможност плотът да е 
бил с друга форма (там където има една масивна подпора, например в 
базиликата под царския дворец на Царевец). 

 
2.2. Други богослужебни маси 
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Идентифицирането на допълнителните маси в храма обикновено е 
трудно, дори когато останките са намерени in situ, тъй като нито мястото, 
нито конструкцията, нито декорацията указват винаги точната функция. 

Има два основни вида допълнителни мензи: за събиране на дарове 
(още протезисни и проскомидийни) и мартириални (в по-общ смисъл 
мемориални).  

Конструкциите на неолтарните богослужебни маси са подобни на тези 
на светите престоли. При плотовете се наблюдава по-голямо разнообразие: 
правоъгълни, сигмообразни или кръгли; с релефно профилирана рамка, с 
поредица от вдлъбнати „панички“ или с релефен фриз.  

В текста са представени основните теории на български и 
чуждестранни учени по въпроса кой тип маси за какво се е използвал. 
Обзорът води до очевидния извод, че стриктно правило не може да се 
изведе. 

 
3. Киворий 
3.1. Кивории над св. престол 
В диоцез Тракия останките от кивории са редки. Няма нито един 

запазен изцяло балдахин. Там, където са налични данни за плана на 
съоръжението, то винаги е с четири колони. Не е открит нито един детайл 
от горната част на киворий (над капителите). Не е изключено покритието 
да се е изработвало от дърво.  

 
3.2. Кивории над други свещени топоси в храма 
В диоцез Тракия има данни, макар и косвени (следи върху подовата 

настилка), само за един киворий над място в храма, различно от олтара. 
Това е криптата за реликви в южния край на олтара в Епископската 
базилика в Одесос (ІІ-ри строителен период). 

 
4. Съоръжения за съхраняване на мощи и други реликви 
Съоръженията за съхраняване на реликви в диоцез Тракия показват 

голямо разнообразие като форми, конструкции и разположение. Една част 
от тях са устроени под/в олтарната маса, докато други са разположени 
отделно. В главата са разгледани примерите от първата група и тези от 
втората, които попадат в чертите на храма. 

Два фактора имат голямо значение за вида и устройството на 
съоръженията: 1) дали съхраняваните мощи представляват цяло тяло или 
само частици; и 2) дали се предвижда да има някакъв контакт със 
светините – докосване, възлияния и т.н. 

Съобразно с тези условия, съоръженията могат да се разделят по 
следния начин: 1) малка камера/и за частици от мощи или други реликви; 
2) подземно помещение с място за частици от мощи или други реликви; 3) 
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гроб/гробница за цяло тяло на светец; 4) сложно устроено подземно 
съоръжение. 

 
4.1. Разположени под/в олтарната маса 
Повечето съоръжения за реликви са ситуирани при светата трапеза. 

Откриват се всички горепосочени типове. Значително преобладават онези, 
в които се съхраняват частици от мощи. 

Практиката да се поставят мощи под олтара не е повсеместна, което 
показва, че не е била задължителна в диоцеза през разглежданата епоха. 

 
4.2. Разположени на друго място в храма, различно от св. престол 
Примерите са много редки. Може да се предположи, че някои от т.нар. 

параклиси, долепени към храмовете са служили за съхраняване на мощи, 
макар обикновено да не са запазени специални археологически 
доказателства за това. В текста са представени различни примери със 
съответните хипотетични интерпретации към тях. 

По-специално внимание е обърнато на страничната крипта в олтара на  
Епископската базилика в Одесос (ІІ строителен период). Особено 
интересен е фактът, че мощите не са поставени под олтара, където няма 
следи от друга крипта, а е оформен един допълнителен свещен топос в 
рамките на бемата. Причините остават неизяснени.  

В няколко храма има данни за погребване в олтарното пространство 
или близо до него.  

 
5. Епископска катедра, синтрон и деамбулаторий 
Останки от катедри обикновено не се откриват, защото те са заемали 

най-високата част на синтроните. Последните се намират често, но 
обикновено в много разрушен вид. Налице са много конструкции, 
интерпретирани като синтрони с деамбулатории, но в повечето от тях 
идентификацията на обходния коридор е проблематична и буди съмнение. 

Някои спорни въпроси около конструкциите на синтрона и 
деамбулатория, както и връзката на тези съоръжения с общото устройство 
на олтарното пространство са разгледани в заключителната Глава VІ.  

 
6. Амвон 
От диоцез Тракия произхождат множество останки от амвони с 

различна степен на запазеност. Косвени следи от амвони и детайли от 
структури in situ се откриват относително рядко. Те показват без 
изключение, че тази литургична мебел е била разположена върху 
централната ос на храма, в средата на наоса или малко по-близо до олтара.  

Сред наличните археологически материали най-многобройни са 
мраморните фрагменти – най-вече плочи от парапети. 
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От гледна точка на формата, повечето амвони в диоцез Тракия са 
сглобени от отделни елементи и имат платформа, носена от подпори. 
Значително по-редки са трибуните с плътно тяло. Преобладават 
конструкциите с две стълби, поставени една срещу друга. Единственият 
сигурен пример за амвон с една стълба е в църквата в м. Джанавара край 
Одесос, при това от запад (а не както е логично – от изток към светите 
двери). Това вероятно е продиктувано от разположението на вход към 
криптата в пода точно пред дверите на олтара.  

В нито един храм в диоцез Тракия няма данни за солея. 
 
Глава ІV: Украса 
 
До голяма степен украсата зависи от конструкциите, върху които е 

поставена. Затова, в настоящата глава частите от литургичното 
обзавеждане са представени отделно (канцел, менза, киворий, амвон и 
т.н.). 

Предвид вида на запазените археологически материали, най-много 
информация има за релефната декорация на детайли от траен материал 
(предимно мрамор и по-рядко друг камък). Паметниците са елементи от 
различни литургични съоръжения и представляват: плочи, стълбчета, 
колонки, капители, плотове от маси, парапетни корнизи и др. В някои 
случаи самият вид на материала (цвят, фактура) играе ролята на декорация. 
Вероятно върху някои детайли е имало оцветяване и позлата. 

Поради изключително оскъдните останки, почти нищо не може да се 
каже за украсата на дървените конструкции.  

   Към темата за декорацията трябва да се включат още облицовката с 
мраморни или други плочки, както и живописта върху мазилка. Те имат 
отношение най-вече към синтроните и съоръженията за съхраняване на 
реликви. 

 
1. Олтарна преграда 
 
1.1. Основа  
Обикновено основата е без украса. В редки случаи има проста 

профилировка по периферията. 
 
1.2. Плътни плочи  
Плочите са с релефна украса от едната, а често и от двете страни. Тя 

до голяма степен следва утвърдени декоративни схеми със съответните 
вариации. Независимо от самата украса, най-често плочите имат леко 
изпъкнала и просто профилирана рамка, която огражда централното поле.  

Най-разпространеният символ върху плочите е латинският кръст с 
разширяващи се в краищата рамене. Той може да е представен 

21 
 



самостоятелно; вписан в леко изпъкнал диск; и по-рядко вписан във венец 
или поставен върху малък диск. 

Друг много разпространен мотив е Христовият монограм. Срещат се 
два основни варианта: преплетени букви І и Х; и латински или гръцки 
кръст, преплетен с буквата Х (наречен още и ставрограм(а)). Във втория 
случай вертикалната хаста на кръста съвпада с буквата І.  

И двата варианта могат да се използват самостоятелно, но по-често са 
вписани в диск. Хризмата от преплетени І и Х обикновено се интегрира и в 
сложна декоративна схема, която има подчертано триумфален характер. 
Символът се разполага във венец или в по-стилизираните версии – в 
пръстен (единичен или двоен). Отдолу се оформя декоративен възел, от 
който вляво и в дясно се развиват два ластара, завършващи със сърцевидни 
листа. Вариациите на схемата са много. 

Друга много популярна декоративна схема, също с разнообразни 
модификации, се състои от вписани рамки. В най-основния си вид тя 
включва две или три ромбовидни релефни рамки, поставени една в друга и 
изпълващи от край до край централното поле на плочата. Пространствата, 
образувани между външната, правоъгълна рамка и най-големия ромб, 
обикновено са запълнени с по един правоъгълен триъгълник. Значително 
по-рядко в средата на централното поле се поставят вписани правоъгълни 
рамки. 

Друга украса, която понякога се среща върху канцелните плочи от 
диоцез Тракия следва една изключително популярна схема в 
раннохристиянското изкуство. Тя се състои от някой от Христовите 
символи в средата, фланкиран от двойка животни или птици, 
символизиращи праведниците.  

В диоцез Тракия се откриват примери и за една декоративна схема, 
която произхожда от решетките на най-ранните канцели. Самите те се 
съхраняват с различни модификации, но разпространението им е 
ограничено. Срещат се обаче плътни плочи, украсени с орнаменти, 
имитиращи транзена (преплетени под ъгъл „летви“ или скачени дълги – 
т.нар. opus pavonaceum). 

В текста са представени със съответните примери не само главните 
декоративни схеми, но и техните многобройни вариации. 

 
1.3. Ажурни плочи 
Примерите за транзени от диоцез Тракия са малко. Може би 

причината е, че често са били изработвани от нетрайни материали като 
дърво. Мраморните ажурни плочи, от своя страна, са били твърде крехки и 
същевременно скъпи. 

Най-простият вариант е с преплетени по диагонал „летви“. 
Единственият пример е от Голямата базилика в Дуросторум, но вероятно 

22 
 



там решетките са преграждали корабите на храма, а не олтарното 
пространство. 

Друг вариант представлява сложна декоративна решетка от редици 
окръжности, в които са поставени кръстове и растителни орнаменти. 
Характерно е, че в горния край ажурните плочи нямат рамка, а завършват с 
редица от изправени трилистни орнаменти. Фрагменти от този тип 
транзени се откриват в Скития и Мизия Втора.  

По опростен вариант – решетка тип opus pavonaceum е 
засвидетелствана в югозападния край на диоцеза, в района на Никополис 
ад Нестум.  

  
1.4. Парапетни корнизи 
Декорацията на парапетните корнизи се изчерпва с профилировката 

им отстрани. Тя се състои от S-видна извивка с различни пропорции, по-
плавна или по-ъглеста. Горната плоска страна, която е най-видима, 
обикновено е полирана. 

 
1.5. Подпори  
Стълбчетата, независимо дали са от висок или нисък канцел, имат 

украса върху вертикалните си, видими страни. Най-често тя е еднотипна и 
се състои от правоъгълен орнамент, оформен от вписани профилирани 
рамки. Наблюдават се два варианта. При първия, правоъгълникът е без 
нищо специфично. С такова оформление са повечето известни примери. 
При втория, в горния и долния край в правоъгълните рамки са оформени 
извити „изрезки“ с различна дълбочина.  

Изключенията от гореописаната еднотипна украса са много редки. От 
раннохристиянската базилика в крепостта Цепина например има 
стълбчета, декорирани с растителни и зооморфни мотиви в разнообразни 
комбинации.  

Оформлението на горния край на стълбчетата зависи от това дали са 
от нисък или висок канцел. Според примерите от диоцез Тракия ниските 
могат да завършват със сфера, с полусфера или с по-сложно скулптиран 
детайл – например подобен на розета.  

Подпорите на високия канцел най-често се състоят от стълбче, върху 
което е поставена колонка. Тя има база, ствол и капител със съответното 
декоративно оформление. Профилировката на отделните части зависи от 
степента на стилизация, която обикновено е много силна. Капителите са 
опростен вариант на коринтския тип (с четири листа).  

 
1.6. Епистил 
Украсата на тази част от конструкцията на канцела в храмовете на 

диоцез Тракия не може да се коментира, поради липса на запазени сигурни 
паметници.  

23 
 



  
2. Маса (олтарна или с друго богослужебно предназначение) 
И тук, както при другите части на литургичното обзавеждане 

основната налична информация от диоцез Тракия засяга образците, 
изработени от трайни материали, най-вече детайли, направени от мрамор 
или друг вид камък.  

 
2.1. Основа 
Обикновено основата няма украса. Едно от твърде редките 

изключения е базата за маса от Голямата базилика в Марцианопол. Тя е от 
мрамор и с профилирана периферия. 

 
2.2. Горни плочи 
Тази част от изследването следва стриктно типологията на масите, 

чиято схема беше подробно представена по-горе – към Глава ІІІ, точка 2. 
Нужно е да се добавят няколко уточнения. Често се откриват плотове, 

които са толкова фрагментирани, че сигурното им причисляване към един 
или друг тип, вариант и т.н. е условно.  

Второ, изследването на паметниците и на контекста на намиране, 
показва, че много често не само конкретната богослужебна функция на 
масата е несигурна, но и изобщо свързването на дадения плот с църквата е 
под въпрос.   

В текста специално е обърнато внимание върху разнообразните и 
понякога противоречащи си теории за произхода и еволюцията на 
плотовете с релефни фризове и на тези с „панички“.  

 
2.3. Украса върху подпорни колонки 
Краката от маси в диоцез Тракия обикновено напомнят на големите 

мраморни колони – състоят се от плинта, база, ствол и капител. Тези 
елементи обаче имат декоративна функция и са изваяни като монолитно 
цяло. Те са представени силно стилизирано. 

Изключенията са редки. От Ятрус например са известни два крака, 
които са комбинация между четириъгълни стълбчета и спираловидни 
полуколонки от бял мрамор. Най-богато украсеният крак от маса в диоцез 
Тракия е намерен в Томис. Състои се от стълбче с правоъгълно сечение, 
към което е долепена скулптура на лъв. Този тип подпори (трапезофори) 
са известни още от предхристиянската епоха. Докато лъва не е 
експлицитно християнски символ, религиозната обвързаност на паметника 
се указва от допълнително врязаните християнски символи и надписи.  

 
3. Киворий  
Запазените останки от кивории от диоцез Тракия дават твърде оскъдна 

представа за украсата на този тип литургично съоръжение. Откритите бази 
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от колони са профилирани. В повечето случаи обаче става дума за 
преизползвани детайли.  

Стволовете обикновено са гладки. Има отделни примери за колонки 
със спираловидно извити канелюри – украса, която традиционно се 
свързва с кивории. По-любопитен е примерът за циментова колонка с 
инкрустирани мраморни плочки от базиликата в Голямо Белово. За нея 
също се предполага, че е от балдахин. 

 Капителите, които хипотетично се свързват с кивории са различни 
опростени варианти на коринтския тип. Повече внимание заслужава един 
паметник във Варненския музей – капител с кръст, слят със ствола на 
колонката.  

За декорацията на горната част на кивориите от диоцез Тракия данни 
за сега липсват.  

  
4. Подземно съоръжение за съхраняване на реликви 
Понякога мястото, където се пазят светите мощи е украсено. Видът на 

декорацията зависи много от формата, размерите и начина на употреба на 
съответното съоръжение.  

Примерите от диоцез Тракия са съвсем малко. Сред тях са криптите в 
базиликите в Халмирис и Никулицел, където стените и сводовете са 
покрити с живопис. Останки от подобна декорация се намират и на други 
места, но в силно разрушено състояние. 

 
5. Синтрон и катедра 
В диоцез Тракия са запазени само два епископски престола, и двата 

изсечени в камъка в скални храмове в провинция Европа. Върху тях обаче 
няма никаква декорация. 

Повечето синтрони в църквите на диоцеза са запазени частично и 
липсват данни за тяхното художествено оформление. В някои случаи са 
оцелели фрагменти от облицовка с тънки мраморни плочки – едноцветна 
или в няколко цвята. В базиликата под царския дворец на хълма Царевец 
във Велико Търново са открити две трапецовидни тухли с букви, които 
някога са съставяли надпис, както и една мраморна плочка със същата 
форма. Предполага се, че са били поставени на пода в конхата, покрай най-
долното стъпало на синтрона, образувайки декоративна ивица с надпис. Не 
е изключено обаче те да са украсявали някое от стъпалата.  

Част от синтроните са били покрити с хоросанова мазилка. При някои 
от тях, например в преустроената в църква зала в термите на Августа 
Траяна, се забелязват и следи от живопис, която имитира облицовка с 
разноцветни мраморни пана.  

 
6. Амвон 
6.1. Основа 

25 
 



Основата на амвона, когато е отделен детайл от конструкцията, 
понякога е украсена с профилировка по периферята. Тя може да е съвсем 
семпла, но обикновено е по-усложнена и има профил на класическа 
атическа база или някаква нейна модификация.  

 
6.2. Колонки, носещи платформата 
При амвоните, които са с платформа, издигната на колонки, тези 

подпорни детайли също имат украса: стилизирани коринтски капители.  
 
6.3. Платформа 
Когато платформата е самостоятелен елемент от конструкцията, 

понякога тя е украсена – на първо място с профилировка по периферията. 
Често декорация има и в средата, от долната страна на платформата. Там 
се оформя полусферична вдлъбнатина, която олекотява конструкцията, а 
декоративно погледнато имитира сляп купол. Вътре може да се постави 
релефна хризма или монограматична розета.  

 
6.4. Парапети 
Най-богатата украса на амвоните е концентрирана върху парапетите 

на платформата и стълбите. Те може да са сглобени от плочи с различна 
форма или да са по-сложни, комбинирани детайли. Ако амвонът е с плътно 
тяло, парапетите на практика са слети с останалата част на съоръжението. 

Парапетните плочи на стълбите имат форма на правоъгълен трапец, 
като едната страна следва наклона на стъпалата. Плочите имат 
профилирани рамки, като тази близо до горния край на парапета 
обикновено е по широка и сложно оформена.  

Профилировката върху амвонните плочи често е по-дълбока от тази 
при канцелите и жлебовете са двустъпални.  

Върху някои парапетни плочи от стълби има по-специална декорация 
в полето, оградено от рамката. Сред примерите от диоцез Тракия се срещат 
разнообразни мотиви: кръст, акантово листо, монограм, зооморфни 
изображения (например паун или кошута) и др. 

За декорацията върху парапетите на платформата обикновено се 
използват няколко схеми. Те са универсални и се срещат и върху канцелни 
и други преградни плочи. Първата включва поредица от правоъгълни пана, 
наредени едно до друго, независимо дали това отговаря на членението на 
платформата (например ако е многоъгълна) или не, както и дали парапетът 
е сглобен от няколко плочи или е един детайл. Паната най-често са 
украсени с няколко вписани ромбовидни рамки, понякога с листа в ъглите.  

Често срещан мотив в украсата на парапетите е релефният кръст, 
обикновено латински и с разширяващи се краища. Възможността 
страничните рамена да се скъсят без символът да загуби значението си го 
прави много подходящ за тесни и високи пана.  
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Върху парапети на амвони се срещат по-рядко и по-сложни 
композиции – например хризма във венец, фланкирана от кръстове, 
комбинация от правоъгълни рамки, запълнени с различни орнаменти и др.  

 
Глава V: Материал, производство и разпространение 
 
В диоцез Тракия, поради влажния климат, са запазени изцяло или 

частично само онези литургични съоръжения, които са били направени от 
трайни материали: мрамор, други видове камък, както и зидария (тухли, 
камъни и спойка от хоросан или кал). Рядко се откриват останки от 
овъглено дърво и само по изключение – по-съхранени дървени фрагменти. 
В случаите, когато става дума за косвени следи от изчезнали конструкции, 
понякога може да се допусне, че са били от нетрайни материали, като 
дърво, или скъпи, като метал.  

Предвид тези обстоятелства, изложението в настоящата глава е 
разделено на две части: 1) употреба на материали, които са трайни, 
запазени са и за тях има по-конкретни данни; и 2) употреба на материали, 
които не са съхранени, от тях има съвсем незначителни следи или 
съществуването им се допуска на базата на косвени сведения. Редно е да се 
уточни, че в диоцез Тракия липсват напълно археологически или други 
данни за метални литургични съоръжения. 

 
1. Трайни, запазени материали 
1.1. Мрамор 
Мраморът е сравнително лесен за обработка, позволява богата 

пластична украса, ефектен е и е траен. Употребява се широко в 
пластичната украса на храмовите сгради, както и за литургични 
съоръжения.  

Най-сигурният начин да се определи произходът на някой мраморен 
детайл е физико-химичното изследване на материала и сравняването с 
данните за различни кариери и производствени центрове. За съжаление за 
територията на диоцез Тракия тези изследвания са твърде редки. 

Развитото потребление на мраморни детайли в Римската империя е 
причина държавата да установи контрол над най-богатите кариери и важни 
ателиета. Създаденият монопол е свързан със стандартизация на 
производството и изграждане на широка система за разпространение на 
продукцията. Най-важни за Империята, особено за източната й половина, 
са кариерата и ателиетата на о. Проконесос (Мармара) в Мраморно море.  
Други известни кариери и центрове за обработка на мрамори има в Мала 
Азия, в Северна Африка и др., но те отстъпват по мащаби на производство 
и разпространение на Проконесос.  

Въпреки съществуването на монопол в добива и обработката на 
мрамори, продължават да функционират и местни кариери и работилници 
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за декоративни материали. Тяхната продукция има локално 
разпространение, показва по-ниско качество от държавните стандарти и 
понякога представя оригинални форми и мотиви на украсата. В главата са 
изброени различни кариери в земите на диоцез Тракия, като е коментирано 
доколко е вероятно те да са експлоатирани през периода ІV – VІ в. 

Пътищата и начина на разпространение на мрамора е друг въпрос, 
засегнат в дисертацията.  Продукцията на големите имперски ателиета 
става по вода. Това е най-евтиният, относително безопасен и бърз 
транспорт. Трафикът по море обяснява пътищата на проникване – от 
крайбрежието към вътрешността. Имайки предвид данните за Проконесос, 
изнасяният материал е в три форми: напълно готови произведения, 
полуготови (със зададени стандартни размери и грубо маркирани форми) и 
суров материал (блокове). Довършването на детайлите често е ставало на 
място от пътуващи или от местни майстори – това от своя страна е едно от 
обясненията за твърде различното качество на изпълнение на еднотипни, 
стандартни детайли.  

В главата е отделено място и на етапите на обработка на мрамора – от 
суров материал, през общото оформяне на детайлите, до фината 
завършителна работа и начините на сглобяване и монтиране. 

Върху много от мраморните детайли има врязани монограми, отделни 
букви и знаци. Техните функции са разнообразни. В текста са посочени 
някои от възможностите. Буквите могат да служат за технически знаци, с 
които се отбелязва партида, местоназначение или дори място в 
конструкцията. Монограмите могат да обозначават даден майстор, ателие 
или поръчител. Сред материалите от диоцез Тракия,  най-често монограми 
се откриват врязани върху крака за мензи. 

 
1.2. Други видове камък (варовик, шисти, пасъчник и др.) 
Безспорно, най-използваният материал за конструкциите от 

литургичното обзавеждане е класическият бял или сиво-бял мрамор. 
Понякога обаче той е заменен от други видове камък. Причините могат да 
бъдат поне две: търсене на по-евтин заместител или на по-ефектен 
декоративен материал.  

В първия случай се използват лесно достъпни и евтини скални породи 
– най-вече обикновен варовик, а понякога – мраморизиран. Във втория се 
търси камък с интересен вид – червен, зелен и др. (някои от тези породи са 
сродни на обикновения мрамор). 

В диоцез Тракия са известни находища на варовик на различни места. 
Сред тях през късноантичната епоха със сигурност са използвани тези при 
Марцианополис, в околностите на Месамбрия и Темплум Йовис, в района 
на Велико Търново (между Хотница и Самоводене) и в Северозападна 
България (около Лютиброд, Врачанско), т.е. недалеч от западната граница 
на диоцеза.     
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1.3. Зидария (тухли, камъни и спойка от хоросан или кал) 
Зидарията (камъни и/или тухли, споени с хоросан или кал) има 

разнообразно приложение в интериорното оформление на храмовете в 
диоцез Тракия.  

Някои от литургичните съоръжения по правило са зидани – например 
криптите за съхраняване на реликви или синтроните. При други зидарията 
е евтин заместител (например основи за маси или канцели).  

Когато зидарията се използва за видими конструкции, обикновено тя е 
измазана или облицована с мраморни плочки.  

 
2. Материали, които не са запазени: 
2.1. Дърво 
Дървото е един от най-достъпните и евтини материали в диоцез 

Тракия. Обработката му е относително лесна, като в същото време една 
майсторска дърворезба може да превърна обикновения дървен предмет в 
истинско произведение на изкуството.  

Може да се предположи, че в много от църквите поне част от 
богослужебните съоръжения са били направени от дърво. То е подходящо 
например за богослужебни маси, за канцели, катедри и т.н. (темата е 
коментирана многократно в дисертацията със съответните примери и 
аргументи).  

 
Глава VІ (Вместо заключение): Обща храктеристика и особености 
 
В тази заключителна глава е направен опит събраната в дисертацията  

информация да бъде синтезирана, за да се изведат, доколкото е  възможно, 
основните характеристики на литургичното обзавеждане в църквите на 
диоцез Тракия през ІV – VІ в.  

Важен момент е показването на отделните литургични инсталации не 
единствено сами за себе си (нещо което вече е направено до голяма степен 
в Глава ІІІ: Форми и конструкции), а разположени в храмовото 
пространство и във взаимодействие помежду си.  

    
Преди да се пристъпи към наблюденията и изводите е редно да се 

направят някои технически уточнения.  
Много от археологическите материали представляват мраморни или 

варовикови детайли от различни конструкции. Въпреки, че някои от 
паметниците сами за себе си носят важна информация, често липсата на 
ясен археологически контекст прави интерпретациите твърде хипотетични.  

Друг проблем е свързан с липсата на голям брой храмове, в които да 
има останки едновременно от няколко литургични инсталации. Оттук 
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следва, че няма достатъчно широка и сигурна информационна база за 
комплексни наблюдения и категорични заключения.  

Географски погледнато, най-много материали и съответно 
информация има за региона на Черноморското крайбрежие. От някои 
области, като например западните дялове на провинция Мизия Втора, 
южните части на Хемимонт и почти изцяло провинциите Европа и Родопа, 
има толкова малко паметници, че представата за обзавеждането на 
местните храмове е съвсем бегла и условна. 

Що се отнася до методиката на работа, изследването срещна сериозни 
трудности, заради невъзможността в много случаи да се използват 
конкретни данни. Проблемът има две проявления в зависимост от вида на 
материалите.  

В първата ситуация става дума за конструкции, които са намерени in 
situ. Почти без изключение обектите днес не са достъпни или ако са 
социализирани, останките от обзавеждането им са напълно 
компрометирани или дори премахнати. Съответно единствената достъпна 
информация е от публикации, а те твърде често са съвсем лаконични.  

Втората ситуация засяга мраморните детайли. За целите на 
дисертацията имаше възможност те да бъдат изследвани само от гледна 
точка на форма и украса. Като логично следствие, направените изводи са 
доста хипотетични. Значително по-конкретни данни биха се получили при 
физико-химически анализ на мрамора. Такъв обаче за сега няма, освен за 
отделни обекти. 

Въпреки изброените трудности, изследването на литургичното 
обзавеждане в диоцез Тракия през ІV – VІ в. даде достатъчно резултати, за 
да се направят представените по-долу наблюдения и изводи. 

 
1. Олтарното пространство и неговата граница 
В диоцез Тракия мястото на олтара е в най-източния край на църквата. 

То включва апсидата и най-често пространството пред нея. Изключенията 
от това правило са твърде редки, като интерпретацията на всеки един от 
случаите все още подлежи на дискусия.  

В разглеждания диоцез преобладават храмовете с едноделно олтарно 
пространство. Сравнително по-рядко е засвидетелствано наличието на две 
странични помещения или дялове с различна степен на интеграция към 
бемата.  

Въпросът за развитието на триделното пространство не е централен за 
темата на дисертацията. Във връзка с литургичното обзавеждане тук е 
достатъчно да се споменат няколко наблюдения и изводи. На първо място, 
в земите на диоцез Тракия триделният олтар, и в по-широк смисъл олтарът, 
към който има някакъв вид фланкиращи анекси, е слабо разпространен. 
Данните от Тракия не подкрепят мнението, че той постепенно заменя 
едноделния; дори през VІ в. църквите с триделни олтари са по-скоро 

30 
 



рядкост. Заслужава внимание наблюдението, че до края на разглежданата 
епоха едноделните олтари са характерни и за столицата Константинопол, 
под чиято духовна юрисдикция попада диоцез Тракия след Халкидонския 
събор (451 г.). 

Друг важен, но не добре изяснен въпрос е за какво са служили 
страничните помещения на т.нар. триделен олтар. Тезата, че става дума за 
напълно развити пастофории: протезис и дяконикон, свързани с 
оформянето на великия вход, среща сериозна критика, дори когато се 
говори за храмове от VІ в. Проблемът е, че в нито един храм в диоцез 
Тракия в странично помещение не са намерени останки in situ от неговото 
обзавеждане. От това следва, че тълкуванията могат да бъдат само 
хипотетични и на базата на паралели в други краища на 
раннохристиянския свят. Те, от своя страна, са доста разнопосочни и 
объркващи, което се дължи на различните местни литургични традиции.  

Практиката в столицата предполага употребата на специална сграда 
или анекс към храма, т.нар. скевофилакион – който да служи  
едновременно като съдохранилище и като място за събиране и подготовка 
на даровете за литургията. В църквите в диоцез Тракия обаче има само 
отделни, при това спорни, примери за самостоятелни скевофилакии. 
Косвена индикация за съществуване на подобни съоръжения може би са 
вратите, които се откриват в източните краища на северния или южния 
кораб на някои църкви в диоцеза.  

В храмовете в диоцез Тракия важността на олтарното пространство 
понякога е подчертана чрез издигане на подовото ниво над това на наоса.  
От броя на примерите, едва 10, става ясно, че повдигането на бемата не е 
повсеместна практика и не може да се изведе като правило за църквите в 
диоцеза. 

Понякога в рамките на самото олтарно пространство има 
допълнително издигане на подовото ниво. Най-често това се наблюдава в 
апсидата и е комбинирано с изграждането на синтрон. В един единствен 
случай предапсидното пространство е разделено на две нива – в Малката 
базилика във Филипополис (през І-вия строителен период). 

От гледна точка на хронологията, няма отчетлива зависимост между 
датировката на съответния храм и въпроса дали олтарът е издигнат или не. 
Общо казано, примерите могат да се разположат в границите на периода V 
– VІ в. 

Друг начин за отбелязване на олтарното пространство, неизключващ 
предходния, е чрез различна подова настилка или поне чрез различна 
декоративна схема на подовото покритие. Съществуват разнообразни 
възможности в зависимост от използваните настилки.   

„Лицето“ на олтарното пространство се определя от канцела. Има 
органична връзка между формата на презвитериума и тази на ограждащия 
го парапет.  
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Най-често срещаните прегради имат П-образен план, който очертава 
предапсидно пространство. Известни са около 24 примера. Датировката на 
тези канцели обхваща периода V (втората половина) – края на VІ в.  

В разположението на П-образните канцели има варианти. При единия 
олтарното пространство не се допира до носещите колонади на храма, а 
при другия се допира. Трети вариант на П-образния канцел е, когато 
западната му фасада се простира през цялата ширина на централния кораб, 
а страничните крила са вписани в колонадите. Възможно е странични 
крила да липсват, а пространствата между колоните или стълбовете да 
служат за допълнителни входове към бемата.  

Другият вид канцел е с праволинеен план. Той може да прегражда 
само апсидата. Когато праволинейният по план канцел е изнесен пò на 
запад, ситуацията на практика съвпада с последния описан вариант на П-
образната олтарна преграда. Има и друга възможност – предапсидното 
пространство да е ограничено от зидовете на сградата. Тогава то има 
преграда само от запад.  

Олтарната преграда с праволинеен план, която огражда само апсидата, 
е по-стара от тази с П-образна форма. Що се отнася до географския ареал 
на разпространение, П-образният канцел е характерен за Константинопол и 
за земите под неговото църковно влияние. Примерите от диоцез Тракия 
общо взето потвърждават това наблюдение. Любопитен е обаче въпросът 
какви са канцелите в храмовете, които са датирани преди официалното 
преминаване на диоцез Тракия под духовното ръководство на столичния 
патриарх – т.е. от ІV и първата половина на V в. За съжаление данните по 
този въпрос не са достатъчно ясни.  

От диоцез Тракия произхождат множество детайли, най-вече 
мраморни, от олтарни прегради. Те са подробно разгледани в различни 
аспекти в Глави ІІІ, ІV и V. Тук са нужни само някои допълнителни 
коментари. Откритите паметници показват, че в границите на диоцеза се 
срещат и двата основни типа канцели – нисък и висок. Силно изненадват 
обаче данните от статистиката. От наличните фрагменти от подпори (160) 
само девет са със сигурност от ниски прегради. Факт е, че 54 паметника са 
фрагментирани така, че не може да се каже от какъв тип канцел са. 
Въпреки това, разликата в цифрите е внушителна. Трябва да се добави, че 
поне в един случай (базиликата на н. Св. Атанас край Бяла) има 
едновременна употреба на ниски и високи подпори – вероятно за различни 
части на канцела.  

Високата олтарна преграда се появява в Константинопол във втората 
половина (може би дори през последните десетилетия) на V в., като 
основното й разпространение е през VІ в. Очевидно в периода след 
преминаването на диоцез Тракия към константинополската патриаршия 
модата на високите канцели от столицата се е разпространила в неговите 
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земи. Това е напълно логично от гледна точка на литургичната традиция, 
но и от тази на търговията.  

Високите канцели са хронологически маркер, доколкото те не могат 
да се отнесат към дата по-ранна от последните десетилетия на V в. 
Стълбчетата от ниски прегради могат да бъдат по-ранни, но това не е 
задължително, защото те не изчезват автоматично с появата на високите 
канцели (така или иначе, откритите примери са твърде малко за по-
сериозни заключения). Въпросът е какви са били олтарните прегради 
преди въвеждането на високия тип и по-важното – защо няма останки от 
тях. Така очертаният проблем всъщност е доста сериозен, защото косвено 
засяга голямата тема за датирането на ранните периоди от съществуването 
на храмовете.  

Може да се предположи, че „липсващите“ ранни канцели са били 
направени от дърво, което не е оцеляло. Това би било логично но доста 
неясно обяснение, което трудно може да се докаже. От него, освен това, 
възникнат цяла серия вторични въпроси – за възможностите на църковните 
общини преди късния V в., за степента на развитие на търговията с мрамор 
в източнобалканските провинции и т.н.  

Според наличните археологически материали, най-разпространеният 
канцел в земите на диоцез Тракия (поне в периода от края на V в. нататък) 
е с висока конструкция. Сигурни данни за такъв са открити общо в 24 
храма от цялата територия на диоцеза.  

Между подпорните стълбчета се поставят плътни плочи с релефна 
украса – такива са намерени в 30 църкви, а има и много случайни находки. 
Само в 5 храма има данни, че преградата е била ажурна.  

Понякога над плочите за допълнително укрепване са фиксирани 
парапетни корнизи. Известни са 19 детайла - повечето от Черноморската 
зона. Тези детайли са използвани често в Константинопол и може да се 
предположи, че проникват като мода от там. Не е сигурно кога е станало 
това, но най-вероятно през периода края на V – VІ в. 

Канцелите в диоцез Тракия задължително имат един вход в средата – 
т.нар. свети двери. В научната литература има предположение, че в някои 
храмове пред дверите на олтара е имало къса солея или портик – елемент 
твърде характерен, макар и не задължителен за църквите в диоцези Дакия 
и особено Македония. Данните от диоцез Тракия показват, че няма нито 
един храм, в който да се откриват сигурни доказателства за 
съществуването на подобна конструкция. 

В някои храмове канцелите са имали и допълнителни входове. 
Данните по този въпрос са твърде оскъдни.  

Украсата на канцелите е концентрирана най-вече върху плочите. 
Декоративният репертоар е до голяма степен стандартизиран. Основните 
мотиви и схеми са представени с подробности в Глава ІV. Една част от тях 
са типични за ателиетата на о. Проконесос: най-вече схемата с вписани 
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ромбове; тази с монограматична розета във венец, фланкирана от кръстове 
и ластари; както и някои други. Така декорираните детайли се датират най-
общо във втората половина на V и VІ в., като по-прецизна датировка 
обикновено е невъзможна. 

Не всички декорирани мраморни детайли от канцел могат да се 
свържат с проконеските ателиета. Някои схеми очевидно са произведения 
на други центрове или на местни майстори и често се отличават с 
оригинален стил и богатство на орнаментиката. Съществуват и имитации 
на проконеския тип украса. 

  
2. Олтарната маса и нейният комплекс 
В църквите в диоцез Тракия светият престол винаги се намира в 

олтарното пространство, върху централната ос на храма. Запазените следи 
и основи от олтарни маси (в около 20 обекта) указват точното му 
местоположение. Трапезата най-често се намира в предапсидното 
пространство. В редки случаи масата е поставена върху хордата на 
апсидата. Има и трети вариант, при който светият престол е вътре в 
олтарната конха.  

Местоположението на светия престол в църквите в диоцез Тракия 
общо взето следва най-разпространената традиция в раннохристиянския 
свят.  

Запазените основи и следи върху подовата настилка показват, че в 
повечето случаи олтарните маси в църквите в диоцез Тракия са били 
правоъгълни. Като конструкция най-широко разпространеният вид е с 
правоъгълен плот, носен от крака-колонки (обикновено четири и само в 
два известни случая - шест). 

Олтарните маси в диоцез Тракия не са поставени на специален 
подиум. Вместо това обаче, понякога основата е издигната леко над пода 
на бемата.  

В диоцез Тракия са намерени разнообразни останки от конструкции 
на маси, като тяхната функционална интерпретация в повечето случаи е 
несигурна. Откритите правоъгълни плотове от територията на диоцеза, 
които теоретично са от свети трапези, са общо 30. Фрагментите от крака-
колонки са около 85 (71 каталожни номера).  

Комплексът на олтарната маса се допълва в някои храмове от други 
две инсталации: киворий и място за съхраняване на реликви. 

В църквите в диоцез Тракия кивориите са редки. Сигурни данни за 
такива има само в пет храма. Може да се предположи, че балдахини е 
имало в още пет църкви. Има и известен брой случайни находки.  

Само в един храм има следи от предполагаем киворий над място 
различно от олтарната маса.  
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Кивориите се датират по храмовете, в които са намерени. 
Хронологическите граници обаче не могат да се стеснят повече от V – VІ 
в. 

 
3. Допълнителни маси 
Без съмнение в църквите в диоцез Тракия е имало допълнителни маси 

с различно ритуално предназначение. Както е коментирано не веднъж в 
предходните глави (основно в Глави ІІІ и ІV), функционалната 
идентификация на наличните археологически материали обикновено е 
много трудна или дори невъзможна. Случаи като този в Голямата базилика  
в Нове (с две маси за дарове) и в анекса към базилика В или С в Ятрус (с 
една маса за дарове или за почитане на реликви), са по-скоро изключения.  

Формата на допълнителните маси може да е разнообразна. За разлика 
от олтарните, при тях често се използват сигмообразни и кръгли плотове. 
Декоративното им оформление се разделя на три групи: с профилирана 
рамка; с поредица от „панички“ и с релефни фризове по периферията. 

Опитите да се изведат стриктни правила за употребата на плотовете в 
зависимост от оформлението им до сега общо взето са неуспешни.  

Датировката на плочите с „панички” не е уточнена и варира между V 
и VІ в. Не по-малко неясно е датирането на плочите с релефни фризове. 
Най-често те се отнасят към периода от края на ІІІ до края на ІV в., а тези с 
християнски мотиви малко по-късно – V в. Изследването на образците от 
диоцез Тракия  не дава голям принос за уточняването на датировката.  

 
4. Реликви и почитането им  
Данни за съхраняване и съответно почитане на реликви има в 48 

храма в диоцез Тракия. Те се намират под олтарната маса в 31 случая. 
Статистиката ясно показва, че култът към реликвите не е повсеместен в 
диоцеза през периода ІV – VІ в. Археологическите данни са напълно в 
съзвучие със сведението, че едва на VІІ Вселенски събор (787 г.) 
поставянето на реликви във всеки храм става задължително за Източните 
църкви.  

В храмовете в диоцез Тракия най-често се почитат мощи на светии и 
значително по-рядко има примери за друг вид реликви.  

Подробности за видовете съоръжения са дадени в Глава ІІІ. Тук е 
нужно да се добавят някои обобщаващи наблюдения. 

Съоръженията за съхранение на цели тела на светии са по-
разпространени в района на Долния Дунав и най-вече в Скития. Може да 
се предположи, че в центровете покрай Лимеса, където има присъствие на 
военни части, преследването на християни е било по-голямо и съответно са 
загинали повече мъченици.  

В останалите земи на диоцез Тракия се откриват най-вече съоръжения 
за съхраняване на частици от мощи – кататезиси или по-сложни структури, 

35 
 



но с малки ниши за реликвите. Наличието само на малък фрагмент от 
мощи, предполага, че той е придобит допълнително от друго място, като 
голяма религиозна ценност.   

Забелязва се тенденция храмовете, в които са намерени крипти за 
цели тела, да се датират по-рано (ІV в.) от тези с камери за частици. 
Еволюцията на самия култ към реликвите навежда на тази мисъл, но не 
трябва да се забравя, че въпросът опира и до това коя църковна община до 
какви мощи има достъп. В дунавската област например църквите 
разполагат с телата на местните светии и продължават да ги пазят и 
почитат дори и през V и VІ в., когато разширяват или строят наново своите 
храмове с криптите в тях. В останалите области на диоцез Тракия 
църковните общини обикновено се сдобиват по-късно с мощи и съвсем 
естествено те са само частици. Картината е доста разнообразна и затова 
направените наблюдения трябва да се приемат ориентировъчно и да не се 
абсолютизират. 

Археологическите материали от диоцез Тракия не дават много 
сведения за това как са почитани мощите. Обикновено не може да се 
говори за конфесио в стриктния смисъл на термина. Единствено в 
Маркели, през по-ранните строителни периоди, подземното съоръжение е с 
две срещуположни стълби, т.е. то е устроено така, че през него да минават 
голям брой поклонници.  

В храмовете, където има крипта с една стълба, вероятно е бил 
осигурен достъп до реликвите само за ограничен кръг християни по 
специални поводи, но не и за масата от богомолци. Може би светините са 
били изваждани от криптата за поклонение в определени празнични дни. 

В случаите, когато камерите за мощи са малки (кататезиси), те са 
запечатани и достъп до самите реликви на практика няма. 

Изключения се откриват само в Епископската базилика в Одесос през 
ІІ-рия строителен период и в Малката базилика в Нове. Там мощите сами 
по себе си са скрити в своите кататезиси, но са осигурени условия за 
извършване на ритуала libatio – т.е. за възлияния върху мощите.  

  
5. Катедра, синтрон и деамбулаторий 
Темата за тази комбинирана литургична инсталация и проблемите, 

свързани с нейната интерпретация е разгледана подробно в Глава ІІІ. По-
специално внимание заслужават няколко наблюдения и извода. 

В сравнително много храмове в диоцез Тракия има данни за синтрони: 
общо 51. Нужно е да се отбележи, че те не са само големи епископски 
катедрали.  

Друго важно наблюдение е свързано с размера на съпрестолията. 
Статистиката показва, че преобладават ниските синтрони – най-често с две 
или три стъпала.  
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Смята се, че многостъпалният синтрон е изобретение на 
константинополската църква и се разпространява в зоните под влияние на 
столицата. Датировката му, от своя страна, се отнася към VІ в.  

В диоцез Тракия има относително малко примери за многостъпални 
синтрони –  около 6 (състоянието на някои не позволява сигурна 
реконструкция). Храмовете се датират в V – VІ в., но при по-ранните не се 
знае дали съпрестолията не са добавени допълнително. В този смисъл, 
съоръженията от диоцез Тракия подкрепят съществуващите изводи за 
високите константинополски синтрони. Въпросът е обаче, че в 
разглеждания диоцез продължават да се правят и по-малки съпрестолия 
дори през VІ в. Причината може би е съвсем прагматична. Размерите на 
църквите в източната половина на Балкания полуостров обикновено не са 
внушителни, поне в сравнение с храмовете в Константинопол. Затова в тях 
няма нужда от особено големи съпрестолия. 

В диоцез Тракия се наблюдава една твърде характерна конструкция в 
апсидата, която изглежда изпълнява ролята на синтрон. Става въпрос за 
извит зид, който върви успоредно на стената на конхата на известно 
разстояние от нея. Подробен коментар на тази конструкция с 
възможностите за възстановка е направен в Глава ІІІ. Накратко, 
хипотезите се концентрират около две възможности: зидът да е 
основа/чело на дървена платформа или синтрон; или зидът да е основа на 
пейка, зад която (поне в някои случаи) е минавал открит коридор. 
Популярната идея, че тези зидове са от синтрони с обходен коридор/тунел 
зад тях е невъзможна поради малките размери на инсталациите. В отделни 
случаи може да се допусне съществуването на открит деамбулаторий (това 
се отнася за по-големите храмове). Примерите от диоцез Тракия не са ясно 
ограничени географски. Паралели извън него обаче не са известни. Ако се 
приеме, че става дума за платформа в апсидата, подобни, макар и зидани, 
се откриват в Западните Балкани. Съоръженията от диоцез Тракия се 
датират по храмовете: от края на ІV до VІ в. 

Данните за епископски катедри от изследвания географски ареал са 
съвсем малко – едва в 6 храма. С изключение на скалните манастири „Св. 
Никола“ край Мидия и в м. Асмакая край Бизия, става въпрос за косвени 
данни. 

Катедрата винаги е в средата на синтрона. В двата скални манастира 
тя е най-горе, докато в Базилика № 1 край Никополис ад Нестум  има 
индикации, че е била на предпоследното стъпало. В четири от шестте 
храма се откриват останки от допълнителна стълба към престола. Трябва 
да се има предвид обаче, че върху всеки синтрон по презумпция има място 
за епископ, т.е. катедра (дори да не е оформена по специален начин). 
Затова, тъй като повечето синтрони са без стълба в средата, следва, че тя е 
незадължително, даже рядко допълнение.    
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6. Амвон 
Археологическите данни от диоцез Тракия показват, че твърде често 

амвонът липсва в литургичното обзавеждане на храмовете. Останки от 
това съоръжение се намират в 29 църкви. Известен брой детайли от амвони 
не могат да се свържат с конкретен храм. Обектите не са ограничени в 
определен географски район на диоцеза, но се наблюдава по-сериозна 
концентрация по Черноморието и в големите градове. „Случайните 
находки“ са предимно от районите на Одесос и Марцианополис, както и на 
Месамбрия, т.е. отново от Черноморието.   

Повечето характерни особености на амвоните в диоцез Тракия са 
представени при обзора в Глава ІІІ. Тук ще бъдат посочени някои от най-
важните наблюдения. 

Амвоните винаги са върху централната ос на сградата. Могат да се 
наблюдават известни малки отклонения/ изкривявания, но не става въпрос 
за нарочно поставяне на трибуната вляво или вдясно.  

Почти във всички случаи съоръженията са с две стълби, поставени от 
изток и от запад. Сигурни примери има в 12 храма, а хипотетично в още 3.  

Амвоните с две стълби, разположени по средата на наоса са 
характерни за Константинопол и за регионите под негово влияние. Датират 
се от края на V в. нататък. Разпространението в западната половина на 
Балканите е ограничено, тъй като там има местни традиции.  

От гледна точка на конструкцията, повечето амвони са сглобени от 
мраморни детайли и имат издигната платформа с парапети, която се крепи 
от подпори-колонки и от стълбите (ако последните са две, колонките може 
и да липсват). Този тип конструкция е най-разпространен и извън диоцез 
Тракия, независимо от конкретната форма и броя на стълбите. В отделни 
случаи се откриват и трибуни с плътни тела.  

Парапетите от амвони имат релефна декорация, която напомня силно 
тази върху канцелните плочи. Повечето от схемите се повтарят с известни 
модификации, които са свързани с по-специфичните форми и пропорции 
на детайлите. Както при канцелните плочи и тук преобладават мотиви, 
които са част от репертоара на проконеските и константинополските 
ателиета.  

Една специфика, която за сега е засвидетелствана само при амвони от 
диоцез Тракия, засяга погребването под тези съоръжения. Има един 
сигурен пример – в църквата в м. Джанавара и два хипотетични –  в 
базиликата в Шкорпиловци и тази в Никулицел. 

В нито една църква в разглеждания диоцез няма останки или дори 
косвени данни за съществуване на солея, т.е. пътека с парапети от светите 
двери към амвона. Това е интересна подробност, която отличава църквите 
в диоцез Тракия от тези в Константинопол. Може би липсата на солея 
(едно съоръжение с подчертано практическа функция) се дължи на по-
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малките мащаби на провинциалните храмове, в които не е имало толкова 
сериозна нужда от защитни парапети. 

 
Ако трябва да се обобщят данните за литургичното обзавеждане в 

диоцез Тракия, могат да се направят няколко извода: 
1) Основните инсталации до голяма степен са устойчиви като 

разположение в интериора и като ритуални функции. При формите и 
конструкциите се наблюдават известни вариации, но те не променят 
същностно даденото съоръжение. 

Най-неясен остава въпросът за допълнителните богослужебни маси – 
основно поради липса на достатъчно конкретни данни за тях. 

2) Повечето характеристики на литургичното обзавеждане 
(разположение, форми, конструкции и декорация) могат да се свържат с 
константинополско влияние – от една страна литургично, а от друга 
икономическо (чрез доминиращия производствен център на о. 
Проконесос). Това от своя страна поставя въпроса какво е било 
богослужебното обзавеждане преди Халкидонския събор през 451 г. Защо, 
ако преди това диоцез Тракия е бил под юрисдикцията на Рим (чрез 
екзарха в Тесалоники), в него не се откриват следи от богослужебните 
традиции, характерни за западната половина на Балканския полуостров? 

3) Внимателният оглед на археологическите находки от диоцез Тракия 
подхранва впечатлението, че местните църкви най-често не са били 
особено големи, монументални и богато обзаведени и украсени.3 Това 
изненадва предвид близостта със столицата Константинопол. Може би 
феноменът се дължи на факта, че източнобалканските провинции са били 
подложени на постоянни нападения от различни варварски народи през 
целия период от края на ІІІ до началото на VІІ в. 

 
Научни приноси на дисертационния труд 
 
1. Дисертацията е първото общо и комплексно изследване в 

българската и чуждата научна литература на литургичното обзавеждане в 
църквите в диоцез Тракия през периода ІV – VІ в. 

2. В настоящия труд са описани, систематизирани и представени 
наличните и достъпни данни, свързани с посочената тема. Това е 
направено чрез: 

а) създаване на каталог (текстово описание и образи); 
б) събиране на наличните публикации и архивни данни; 
в) включване в научно обръщение на голям брой непубликувани 

материали; 
г) изработване на статистика; 

3 Разбира се някои изключения се откриват в южните предели на диоцеза, както и в отделни големи 
центрове: например Филипополис, Августа Траяна, Никополис ад Нестум и т.н. 
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д) картиране на наличния материал. 
 
Анализирането на събрания материал позволи да се постигнат 

следните резултати: 
 
3. Извеждане на основните характеристики на отделните литургични 

съоръжения такива, каквито се откриват в църквите на диоцез Тракия.  
Като принос тук трябва да се добави и опитът литургичните 

съоръжения да се разглеждат не само по отделно и сами за себе си, но и 
във взаимодействие помежду си в интериора на християнския храм. 

4. Очертаване (където е възможно) на географски зони на 
разпространение на определени литургични съоръжения или варианти на 
тяхното оформление.  

5. Датиране и периодизация в развитието на литургичните 
съоръжения и вариантите в тяхното оформление.  

По-тези два въпроса постигнатите резултати са скромни, заради 
липсата на достатъчно на брой, добре и прецизно датирани обекти и 
материали, които да се използват като база за сравнение. 

6. Свързване (където е възможно) на наличните археологически 
материали с определени производствени центрове.  

7. Посочване и опит за решаване на специфични проблеми, свързани с 
темата. Например опити за интерпретация и хипотетична реконструкция 
на конкретни съоръжения; или за решаване на по-общи, принципни 
въпроси, засягащи дадени видове литургични съоръжения (като тези за 
формата на богослужебните маси; за съществуването на деамбулатории зад 
синтроните и т.н.). 

8. Очертаване на проблеми, които изискват специално внимание, но 
все още не могат да бъдат решени (най-вече такива, които изискват 
интердисциплинарни изследвания – например на мрамора). 

 
Някои посоки за бъдещо развитие на изследването на 

литургичните съоръжения в диоцез Тракия (ІV – VІ в.) 
 
Изследване на мраморния материал. 
Сравняване на данните за литургичните съоръжения от диоцез Тракия 

с тези в съседни и по-далечни области на раннохристиянския свят. 
Съпоставяне в дълбочина на археологическите данни с това, което е 

известно за литургичните практики от писмените извори и оригиналните 
изображения. 

Включване на литургичните съоръжения като важен елемент при 
датирането и интерпретацията на църквите, проучвани по археологически 
път. 
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