
   
Софийски Университет 

“Свети Климент Охридски“ 
 

Исторически Факултет 
Катедра “Археология“ 

   
Божидар Ангелов Драганов 

                
Култът на Хермес в римските 

провинции Долна Мизия и Тракия 
 

Автореферат 
на дисертация за присъждане на 

образователна и научна степен “Доктор” 
 
                                      
 
           
                                                        
Научен ръководител :                                          Рецензенти: 
доц. д-р Костадин Рабаджиев                       доц. д-р Тотко Стоянов 
                                                                                        проф. дизк. Иван Маразов 

  
 
 

                            София, 2011 
 
 



 
 
 
 Дисертацията е структурирана в две части – текст и каталог, съдържащи 
общо 497 страници. Текстът се състои от Въведение, три глави, Заключение и 
списък на използваните съкращения и цитирана литература.  
 Като цяло, каталогът е съставен от две основни части – Главен каталог и 
Спомагателен каталог. В Главния каталог са поместени всички паметници, 
свързани с култа към Хермес-Меркурий, произхождащи от територията на Долна 
Мизия и Тракия, като са обособени в няколко групи – епиграфски паметници (11 
броя), оброчни паметници (77 броя), паметници на каменната пластика (37 броя), 
паметници на бронзовата пластика (147 броя), паметници на глиптиката (33 
броя), нумизматични паметници (226 броя) и други паметници (17 броя). В 
Спомагателния каталог са включени подбрани паметниците, свързани с култа към 
Хермес, открити на територията на Древна Тракия в периода VІ – І в. пр. Хр. (36 
броя), паметниците, свързани с култа към Хермес-Меркурий, произхождащи от 
административната територия на Ratiaria (11 броя) и паметниците, върху които е 
пресъздаден раннохристиянския иконографски мотив „Добрия пастир” (5 броя).  
 В края на каталога са поместени и четири карти. 
 За по-ясна прегледност и по-лесна вторична обработка, както в текста, така 
и в каталога, номерацията на паметниците, освен с числов е придружена и с 
литерален индекс: 
 

- E – епиграфски паметници (epigraphic monuments); 
- V – оброчни паметници (votive monuments); 
- S – паметници на каменната пластика (stone plastic/stone sculpture 

monuments); 
- B – паметници на бронзовата пластика (bronze plastic/bronze sculpture 

monuments); 
- G – паметници на глиптиката (glyptic monuments); 
- N – нумизматични паметници (numismatic monuments); 
- O – други паметници (other monuments); 
- T – паметници от територията на Древна Тракия – VІ – І в. пр. Хр. 

(Ancient Thrace monuments – sixth - the first century BC);  
- R – паметници от административната територия на Ratiaria (Ratiaria 

monuments);  
- GS – паметници, върху които е пресъздаден ранно-християнския 

иконографски модел „Добрия пастир” (“The Good Shepherd” monuments). 
 

  
 
 
 
 
 



ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 
 
  В увода са посочени основните цели и задачи на изследването, както 
и пряко свързаните с тях изисквания към подлежащия на анализ епиграфски и 
археологически материал. Обоснован е изборът на териториалния и 
хронологически обхват на темата. Посочени са и използваните методи на работа. 
 Хермес е божество, което има дълбоки корени в индоевропейската религия. 
Проявления на неговата същност под различни форми откриваме в пантеона на 
египтяни, малоазийци, гърци, етруски, римляни, келти, германи и др. Въпреки че 
тракийското общество е безписмено до нас достигат, както преки, така и  косвени 
сведения, които доказват, че в периода VІ – І в. пр. Хр. идеята за Хермес, като 
божество, покровителстващо най-вече „прехода” не е чужда на тракийското 
общество. За съжаление, ние не знаем, а може би и никога няма да научим неговото 
автохтонно име. Едно е сигурно, благодарение на гръцката колонизация по 
крайбрежието, както и на походите на Филип Македонски във вътрешността на 
Тракия, иконографията на Хермес започва да се припокрива с определени местни 
религиозни вярвания. В периода І в. пр. Хр. – І в. сл. Хр. се разгръща поетапното 
военно-политическо администриране на източната част на Балканския п-ов от 
страна на Римската империя. Именно тогава се осъществява и първичния досег 
между наглед студения и прагматичен римски Меркурий и многоликия гръцки 
Хермес на тракийска почва. В своето естество това е процес, който не е 
едностранен, а има различни проявления, които се преплита чак до масовото 
приемане на християнството. 
   
 Цели и задачи на работата 
 Основната цел на настоящия труд е да бъдат проследени, както 
археологическите паметници, така и проникването и интерпретациите, свързани с 
култа на Хермес в провинции Долна Мизия и Тракия в периода І – ІV в. сл. Хр. По 
този начин той би допълнил общата картина на религиозния живот в проучвания 
ареал и би се превърнал във важно допълнение към извършените до момента 
задълбочени изследвания (на археоложко и културоложко ниво), посветени на 
различните представители на гръко-римския и тракийски пантеон като Тракийския 
конник, Аполон, Асклепий, Артемида, Херакъл, Дионис, Бендида и др. Това би 
било възможно единствено при изпълнението на няколко приоритетни задачи на 
изследването: 
 - да се изработи каталог на всички публикувани до момента паметници на 
Хермес от територията на провинции Долна Мизия и Тракия; 
 - да се извърши коректна интерпретация на паметниците с помощта на 
иконографския, стиловия и изворовия анализ, съчетан със сравнителния метод и 
комплексния подход към всички данни, а в някои случаи и с моделите на 
реконструкцията; да се обърне внимание на функционалната характеристика на 
паметниците, както и на анализа на данните от посветителните надписи, монетните 
изображения и митографските сведения като извор за историята на религиозния 
култ; 



 - да се направи опит за историческа реконструкция на Хермесовия култ в 
разглеждания ареал, като се обърне внимание на етническия и социалния характер 
на посветителите, наличието на предполагаеми култови средища, както и на 
разнообразните аспекти, практики и тенденции в развитието на религиозната идея.  
 
 Териториален обхват 
 Териториалният обхват на темата е ограничен в пределите на Долна Мизия 
и Тракия поради обстоятелството, че днешната българска територия почти изцяло 
попада в техните граници, което предизвиква и значително по-голям интерес към 
тях, както и по-лесен достъп до материали. От съществено значение за избора на 
тези две провинции са от една страна, засвидетелстваното присъствие на 
Хермесовия култ в предходната епоха, а от друга големите разлики между тях, 
както при самото им основаване, така и във военно-административната и етно-
социалната им характеристика. В изложението и Каталога са приети границите 
между двете провинции, установени след 193 год, като за целите на анализа са 
отчетени техните промени от самото им създаване. 
 
 Хронологически обхват 
 Хронологическият обхват на темата обхваща периода от І в. сл. Хр. до ІV в. 
сл. Хр.  Долната граница е поставена условно и съвпада със създаването на 
провинции Долна Мизия и Тракия, въпреки че някои паметници от 
Западнопонтийските градове е възможно да бъдат датирани и в І в. пр. Хр. Горната 
хронологическа граница би трябвало да се свърже с масовото приемане на 
християнството след подписването на Медиоланския едикт през 313 год. и 
постепенното отмиране и преобразяване на старата политеистична религия.  
 
 Терминология 
 Изборът на гръцкото наименование „Хермес” пред латинското „Меркурий” 
в по-голяма част от изложението и Каталога е обосновано от факта, че като цяло и 
Долна Мизия, и Тракия спадат към гръко-елинистическия културен кръг и с 
изключение на селищата по Долнодунавския лимес преобладава използването на 
гръцки език. Но въпреки тази констатация, в отделни случаи, в които благодарение 
на стиловия или иконографския анализ е възможно да се долови, някакво, дори и 
минимално западно влияние, не съм се колебал да използвам смесеното 
наименование „Хермес-Меркурий”. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Глава Първа. 
 Култът на Хермес-Меркурий в  

Античността 
 

 В първата глава подробно са разгледани култовете към Хермес и Меркурий, 
съответно в Гърция и Рим, като е направен и опит за сравнение между тях. 
Потърсен е индоевропейският субстрат на култа към Хермес и корените му в 
минойско-микенската епоха. Обърнато е внимание на иконографската му 
характеристика и разпространението на паметниците, на мястото му в класическия 
олимпийски пантеон, както и на взаимодействието му с други древногръцки, 
анатолийски и египетски божества. Като паралел на този анализ са разгледани 
теориите за проникването на култа към Меркурий в Рим, както и епитетите и 
спецификата на изображенията и почитта му в Галия и Германия. Това своеобразно 
въведение в историята на култа към Хермес-Меркурий е породено от факта, че и 
провинция Тракия, и провинция Долна Мизия, по традиция са свързани с 
елинистическия културен кръг, но същевременно с това са и част от Римската 
империя. Затова и въпросът за мястото и ролята на бога в религиозната система на 
Гърция и Рим е от съществено значение за разглежданата тема. Въпреки че не 
попада в хронологическите рамки на зададената тема, в края на главата е 
разгледана накратко сложната проблематика, свързана с разпространението на 
култа към Хермес в Древна Тракия, в периода VІ – І в. пр. Хр., като по този начин е 
направен опит да се потърсят корените на хипотезата за съществуването на 
култово-религиозен континуитет между елинския и „тракийския” Хермес от една 
страна и римския Меркурий от друга. 

 
І.1. Хермес в Древна Гърция – произход и същност на култа, 

храмове, паметници 
 

 В гръцката митология Хермес е един от най-популярните олимпийски 
богове. Култът, свързан с него е богат, както в символно, така и в културно 
естество. Но той не бива да бъде възприеман само и единствено като божество, 
отъждествявано със специфичните елински религиозни представи. По своята 
същност, той е пряко свързан с индо-европейската религия, а по всяка вероятност 
част от неговият образ е изграден и още преди ІV хил. пр. Хр. Ето защо при него 
често се наблюдава взаимодействие и взаимопроникване с други култове – 
древногръцки, анатолийски, тракийски, египетски, етруски, германски и др., като 
същевременно се осъществява известно култуво-семантично припокриване с 
множество божества с индо-европейски корен – Арес, Дионис, Пан, Кад(с)милос, 
Гигес, Потос (Pothos), Меркурий, Один, Митра и др.  
 

Митологична основа (мит, образ, култ)  
 В гръцкия пантеон Хермес е едно от дванадесетте главни олимпийски 
божества. Първоначално е асоцииран като пеласгийски или аркадски бог на 
ветровете и дъжда, а поради пъргавината си е възприеман като вестител и пратеник 
на Зевс и другите олимпийски богове. Той е покровител на скотовъдците, на 



стадата от дребен и едър рогат добитък, на пътищата и пътниците, търговските 
отношения, пазарите и търговията. Той дава в търговията печалба, изпраща на 
хората богатство и подпомага растежа на животните. Като древно божество на 
плодородието, най-вероятно с предгръцки малоазийски корен, той се превръща в 
бог на благосъстоянието, съответно на късмета, а оттам и на крадците. Възприеман 
е и като бог на красноречието, а същевременно и на извъртането и измамата, ето 
защо е патрон на ораторите, но и на измамниците. Освен това Хермес е покровител 
на атлетите, бог на гимнастиката и бойните изкуства (бокс, борба и παγκράτιον), 
както и на ловкостта и сръчността, а статуите му са поставяни в палестрите и 
гимназионите. Счита се, че той изнамира мерките, теглилките, числата, азбуките, 
астрономията и астрологията, както и култивацията на маслиновото дърво и 
научава хората да ги употребяват, ето защо е възприеман като сходен на боговете 
на мъдростта от древния Изток. Хермес покровителства пътниците при пътуване 
приживе и пак той съпровожда душите на покойниците до подземния свят 
(„Ψυχοπόμπος” – „водач на душите”), следователно той е медиаторът между двата 
свята и във връзка с подземния свят е епитетът му („Χθόνιος” – „подземен”). 
Понеже сънищата идват от света на сенките, той също е техен бог, а с вълшебния 
си жезъл може да потопи в дълбок сън всички – и хора, и богове, и чудовища. След 
завоюването на цялата персийска държава от Александър Македонски (края на ІV 
в. пр. Хр.), когато в Азия и Египет възникват елинистически държави, Хермес се 
отъждествява с египетския бог на науката Тот и става бог на магията и 
астрономията. Започват да го наричат „триславният, трижди великият Хермес” – 
„‛Ερμη̃ς Τρισμέγιστος”. Негови атрибути са крилатите златни сандали – „гр. – 
̉αρβυλόπτερα; лат. – talaria”, символ на пъргавината му, крилатата пътническа 
шапка-шлем – „гр. – πέτασος; лат. –  petasos”, кесията с пари – „гр. – μαρσύπιον, 
βαλάντιον; лат. – marsupium”, сърповидния меч и вълшебния, златен жезъл, с две 
обвити около него змии и с криле на върха, подарен му от Аполон, след тяхното 
помирение – „гр. – κηρύκειον; лат. – caduceus”. Правоъгълните каменни колони, 
символ на бога, се наричат херми. Те са поставяни пред вратите на къщите и 
храмовете или служат като пътепоказатели по пътищата и площадите.  

Античният извор, който дава най-пълно сведение за митологичната 
генеалогия на Хермес е „Омировият химн” посветен на бога. Хермес е роден на 
четвъртия ден от месеца и затова този ден и това число са свещени за него. В 
Древна Гърция за свещени животни на бога се смятат овена, козела, костенурката, 
заека, ястреба, гарвана, както и няколко вида риба, а сред растенията – минзухара, 
палмата и дивия арбутус „ягодово дърво”. 
 
 Разпространение на култа 
 Култът към Хермес е широко разпространен из цяла Гърция. Поради 
многофункционалността на бога, той е почитан повсеместно, като това ясно 
проличава в множеството му локални и персонални наименования. Хермес е силно 
почитан в Пелопонес и по-специално в неговата родна Аркадия. Не случайно, той 
първоначално е възприеман като аркадски бог на ветровете и дъжда. Култът към 
бога е широко застъпен в древна Атика и по-специално в Атина и това не е 
учудващо, защото това е град, чийто просперитет се дължи главно на търговията и 
търговските взаимоотношения. На много места почитта към бога е 



засвидетелствана и в Беотия, северните части на континентална Гърция, егейските 
и йонийските острови. Като бог, който покровителства пътищата и търговията, 
Хермес се превръща в едно от основните божества, съпътстващи гръцката 
колонизация. Ето защо култът към бога получава широко разпространение в 
повечето малоазийски полиси, а те от своя страна (основно Милет), чрез 
колонизаторската си политика го пренасят през VІІ в. пр. Хр. по крайбрежието на 
Евксински понт. В източна посока култът към Хермес достига до Египет, където 
при възникналия синкретизъм с Анубис и Тот се поражда почитта към ‛Ερμη̃ς 
Τρισμέγιστος. С развитието на търговията и на гръцката колонизация, култът към 
бога се разпространява и на запад, като достига Етрурия и о-в Сицилия, където 
Хермес и Херакъл са почитани заедно в образа на Хермеракъл – покровител на 
младежите и атлетите. В края на VІ в. пр. Хр. чрез гръцки търговци, култът към 
Хермес достига и Рим, където почти веднага се припокрива с италийския си 
еквивалент Меркурий.  
 
 Същност на култа 
 Като цяло Хермес има изключително важна роля в гръцката религия и 
митология. Той е свързващото звено между двата свята, като понякога е по-близо 
до „земния свят”, отколкото до Олимп. В подземното царство е водач, както на 
човешките души, така и на безсмъртните герои, а на небето е освободител и 
помощник на всички богове. Персонификацията му като „Ψυχοπόμπος” е широко 
застъпена в гръцката митология, защото той най-често е възприеман като бог, 
свободно прекосяващ границите между световете, и чийто основен приоритет е 
общуването със смъртните.   

Хермес е бог на лъжата, склонност към която проявява още от люлката. 
Едва ли е случайно, че неговите херми често съдържат два образа – той е по 
принцип амбивалентен, може и да даде, и да вземе, и да обещае, и да не изпълни. 
Тази двойнственост стига чак до крайния си израз в образа на сина му 
Хермафродит. Показателно е, че при създаването на Пандора, той я дарява с 
лъжите, красивите и ласкателни думи и „крадливото предразположение”, като сам 
я отнася при Прометеевия брат – Епиметей. 
 Разглеждайки етимологията на името на Хермес, се установява, че то е 
засвидетелствано в своята архаична форма още в микенския език. Формата „E-ma-
a2” (дат. пад.) се среща пет пъти в табличките с Линеар Б. Според някои 
изследователи названието може да се интерпретира като „този, на когото 
пръчката е професионален атрибут”, т. е. „вестител”, като една от основните 
Хермесови функции. Изглежда, че егейско-микенската (итифалическа) идея е 
съхранена в старогръцкото „‛έρμα”, в смисъл на „подпора, камък, скала, на която 
акостира кораб, стълб”. Този стълб именно по-късно дава името си на бога, чийто 
образ се поставя отгоре му. Не е изключено теонимът да произлиза и от другото 
значение на „‛έρμα”, което е „купчина камъни, натрупани камъни”, които в Гърция 
бележат пътищата и своеобразните граници. Тази функция на Хермес е потвърдена 
и от неговите епитети  ̉Ενοδιος (този, който е близо до пътя) и ‛Οδιος (този, който 
е свързан с пътуването). 

В митичната си биография Хермес е едновременно и покровител, и 
похитител на стадата (и „вълк”, и „куче”): отначало той открадва добитъка, а след 



това става негов защитник. Тази трансформация има своите дълбоки индо-
европейски корени. Едрият рогат добитък – крави, говеда, бикове, биволи имат 
водеща роля в икономиката и религията на ранните индо-европейци. Те се 
превръщат в символ на богатство и инсигния за върховна власт. Стадата се 
идентифицират като медиатор и средство за комуникация между боговете и 
отделните групи население, като се получава един своеобразен, затворен кръг – 
боговете, омилостивени от множеството жертви, даряват животновъдите с големи 
стада. Враговете или злите сили ги открадват, войните ги намират и връщат, а 
жреците принасят част от тях в жертва на боговете. Така се зараждат и голяма част 
от митовете, свързани с боговете воини и пастири – Херакъл, Аполон и Хермес. 

Именно от такова символно естество е митът за кражбата на Аполоновите 
крави от току що родения Хермес (Hom. Hymn. 4). Тази кражба се явява един вид 
форма на божествена инициация, чрез която богът доказва своя статут и влиза в 
семейството на олимпийците. Типичният похитител на стада в гръцката митология 
е Херакъл, като олицетворение на това е изграденият въз основа на неговия образ 
идеал, „похитителят” да носи „голяма тояга” и да говори гръмогласно. Хермесовата 
същност в този аспект е точно противоположна; в неговата цялостна митология 
винаги се акцентира върху менталните умения и хитростта, в противовес на 
физическата сила. Семантиката на добитъка е пряко свързана с икономиката, 
богатството и социалния престиж в архаичните общества. Ето защо стадото 
придобива символична роля на всеобщ икономически еквивалент, която навлиза 
нашироко в мита и ритуала. Именно значението му на примитивна форма на пари 
определя и позицията му в размяната – всичко, което се купува или продава, се 
изчислява в количество волове, поради което и ранните парични знаци са 
оформяни като обтегнати волски кожи. Стадото постоянно функционира като 
медиатор, както на космогонично, така и на социално равнище, както в мита, така и 
в ритуала. Именно в тази си функция кравата се отъждествява митично с жената, 
която също е медиатор в качеството си на основен обект на социална обмяна. 
Кражбата, търговията, войната, бракът и жертвоприношението на добитъка са 
символ на медиация между различните части на обществото, от една страна и 
между смъртните и боговете, от друга. „Открадването” на чужда жена (от друго 
племе или от друго семейство) е магичен акт, който е пряко свързан с ритуалите на 
„границата”. По този начин и Хермес бива възприеман, както като покровител на 
магическото изкуство на прелъстяването, така и като бог на брака. На божествено 
равнище размяната се осъществява именно от него – той е основател на търговията 
(като законен способ на размяна), покровител на крадците (като незаконен начин 
на размяна) и в същото време е свързан с брачните ритуали (т. е. с размяната на 
жени). А епитетите му „̉Εριούνιος” и „Δώτωρ ̉εάων” (съотв. „раздавач на блага” и 
„дарител на блага”), отразяват именно социалната и митологична функция на бога 
като посредник в размяната. В Гърция Хермес е възприеман основно като бог на 
комуникацията – покровител, както на стадата и търговията, така и на „границата” 
като общо понятие. В епохата на селските (племенни) общности именно на тази 
„граница” се развиват взаимоотношенията. Когато търговията се премества в града 
(полиса, емпориона, колонията), половината от Хермес става основно селски и 
пасторален, а другата половина градски и търговски.  
 



І.2. Култът към Меркурий в Рим и Западните провинции 
 

 Меркурий в Рим 
Римският Меркурий има малко общи черти с Хермес. Той е преди всичко 

бог на търговията, стокообмена и печалбата и като такъв е изобразяван с кесия 
пари в ръце, която се превръща в негов основен отличителен атрибут след началото 
на І в. сл. Хр. Произходът на култа към бога все още представлява отворен въпрос 
сред изследователите, занимаващи се с римска религия като в научните среди са 
разпространени две основни теории. Представителите на първата теория твърдят, 
че Меркурий всъщност е interpretatio Romana на гръцкия бог Хермес, докато 
представителите на втората отстояват на мнението, че Меркурий е местен бог, 
много по-близък до етруския Turms и римския Dei Lucrii, който само присвоява 
иконографията на гръцкия си корелат. 

Както вече споменахме, в римската религия Меркурий е възприеман като 
бог на търговията и търговците и това може би е неговата най-ранна функция, тъй 
като самото му име е във връзка с думите „merx” – „стока, търговия” и „mercor” – 
„купувам”. Проучвайки етимологията на теонима някои автори достигат до извода, 
че названието Mercurius може да не е по произход римско, а да е привнесено от 
съседните италийски области.  
 Още през 495 год. пр. Хр., първият центурион на легион Marcus Laetorius 
посвещава храм на бог Меркурий, като в същия ден е основано и сдружението на 
търговците (collegium mercatorum) (Liv. II, 27). Този акт го превръща в едно от най-
старите божества, почитани по гръцки модел, на което е издигнат храм в Рим през 
V в. пр. Хр. Храмът на Меркурий се намира на Circus Maximus, между Авентинския 
и Палатинския хълм. Самото му местонахождение, между укреплението на 
плебеите – Mons Aventinus и центъра на патрициите – Mons Palatinus, подчертава 
медиаторската роля на бога. Там е и място, както за срещи и търговия, така и за 
състезания. Не е засвидетелстван flamen, който да отговаря за култа към Меркурий, 
но в негова чест и в чест на майка му Мая, на 15 май (месеца, носещ името на Maia 
Maiestas) се провежда всеобщ фестивал – Mercuralia.  

По време на републиканския период Меркурий е почитан основно като бог 
на красноречието и посредничеството, докато в императорския е тачен предимно 
като пазител на търговията и търговците. Не случайно неговите основни атрибути 
подчертават именно тази функция. Кесията с пари (marsupium) е символ на 
успешната професионална дейност – търговия, занаятчийство и т.н. От друга 
страна, кадуцеят би трябвало да се възприема не само като отражение на ролята му 
на пратеник, но и като символ на добре извършената търговска сделка, 
превръщайки се впоследствие в имперски символ на мира и просперитета. 

Меркурий, по подобие на Хермес е божество, което се характеризира със 
своето многообразие и многофункционалност. Той е почитан като пазител на 
пътищата и пътниците, моряците и портите (Viator); покровител на изкуството, 
сръчността и занаятчийството (Lucri conservator, Potens, Repertor), пазител на 
изворите и термалните води, както и на стадата и земеделието (Cultor); посредник 
между живота и смъртта, който освобождава душите на починалите и ги 
съпровожда до отвъдния свят (Psychopompos), защитник на обикновения човек 
(Domesticus), но също и пазител на държавността и Императора (Victor, Pacifer). 



Меркурий в Западните провинции 
 Култът към Меркурий е най-силно засвидетелстван в западните провинции 
Галия, Германия, Белгика и Британия. Доказателство за това откриваме и в 
прословутото сведение на Цезар за религията на галите  (Caesar De bello Gallico VI, 
17, 1). Няма съмнение, че определението на Цезар акцентира върху едно 
„многофункционално“ божество, което придобива популярност сред всички 
социални слоеве на населението в романизирана Галия. „Галският Меркурий” 
често е възприеман като еквивалент на върховния бог Луг – известен в пантеона на 
континенталните келти като Лугус, а в Британия като Лу(гх) (Леу). Предполага се, 
че в случая се наблюдава добре известния процес на interpretatio Romana. Това 
обяснява факта, че в романизираните галски земи са открити повече от 500 
епиграфски и над 350 фигурални паметника, посветени на Меркурий, което 
разкрива една популярност на култа към това божество, каквато в рамките на 
римската религия като цяло не е присъща. Поради това някои изследователи на 
келтската митология изказват предположението, че феноменът на „Галския 
Меркурий” е възможно да бъде възприет като една нова, модерна „маска” на Лугус. 

„Галският Меркурий” често е свързан с възвишенията на всяка племенна 
територия, в която е почитан. Очевидно разположението на храма му върху най-
високото място има ясна теологична обосновка. Тези възвишения носят общото 
название Mercurii Montes. Обикновено върху хълмовете са издигани храмове или 
статуи на бога, а един от най-конвенционалните образи на Меркурий го разкрива 
като седящ на върха на планина. В средата на І в. сл. Хр. племето Aruerni (Arverni) 
възлага на гръцкия скурптор Xenodorus да издигне внушителна бронзова статуя на 
Меркурий (висока над 30 м.) на върха Puy-de-Dome, където е било най-голямото 
светилище на бога в Галия. Този статуарен паметник не е достигнал до нас, но най-
вероятно богът е представен с обичайните му атрибути – кесия и кадуцей, а в 
краката му гущер и костенурка.  
 Епитетите на Меркурий, откривани върху епиграфски и вотивни паметници, 
са най-многобройни и разнообразни именно в Римска Галия, като често разкриват и 
синкретизма му с други, най-често келтски или германски божества. От 500-те 
надписа, посветени на „Галския Меркурий” получаваме сведения за около 50 
епитета, които спомагат, а понякога и затрудняват точното определяне на 
същността и характера на проучваното божество.  
 Анализът на достигналите до нас епитети на т. нар. „Галски Меркурий”, 
както и част от вотивните фигурални изображения издават преди всичко 
объркването на галите, които при настъпилата антропоморфизация на почитания от 
тях върховен бог, породена от досега им с римския пантеон и иконография, се 
колебаят между образите на Меркурий и Марс, а също така и между тези на 
Меркурий и Аполон. Подобно припокриване на иконографски белези и древни 
индоевропейски религиозни представи, въплътени в култовете към Хермес, Арес, 
Аполон, Дионис и др. откриваме и в Тракия след походите на Филип Македонски. 
 Географското разпространение на епиграфските и фигуралните вотивни 
паметници, както и някои от проучените епитети (Cimbrianus, Cissonius, Gebrinius 
и др.) показват, че култът към т. нар. „Галски Меркурий” е широко разпространен и 
сред германските племена. Тази констатация е потвърдена и от изворови данни. 
Тацит по подобие на Цезар споделя, че Меркурий е сред най-почитаните божества 



в Германия (Tacitus Germ. 9, 1). Твърде вероятно е в сведението на римския 
историк за пореден път да се сблъскваме с interpretatio Romana и под 
наименованието на Меркурий да се крие германският бог Wôdan/Odin. Редица 
изследователи разглеждат сходствата между Меркурий и прото-германския 
Wōđanaz, като форми на отделни остатъци от един индоевропейски бог-прототип. 
Други считат, че култово-иконографското въплъщение на Уотан възниква 
значително по-късно –  в І в. сл. Хр. в района на Северно море като имитация на 
„Галския Меркурий” или Лугус. 
 Въпреки сходната иконография, култовете към гръцкия Хермес и към 
римския Меркурий доста се различават един от друг. Първият изпъква със своята 
многофункционалност, докато вторият се възприема предимно като покровител на 
просперитета, богатството, паричните взаимоотношения и търговците. И въпреки 
своята привидна практичност и опростеност, така присъща като цяло за римската 
религия, култът към Меркурий сякаш оживява при досега си с местните 
религиозни вярвания в Галия, Британия и Германия. Една от основните цели на 
настоящия труд е не само да бъде извършен преглед и анализ на познатите 
паметници, но и да се проучи в дълбочина култът към Меркурий в провинции 
Долна Мизия и Тракия. Само по този начин ще е възможно да се разбере дали 
култът към бога намира почва в двете провинции в чистия си вид или влиза в пряк 
контакт с други божества или религиозни представи, за които имаме изворови, а и 
археологически сведения, че са разпространени в Древна Тракия в периода VІ – І в. 
пр. Хр. (Hdt. V. 7. 1). 
 

І.3. Хермес в Древна Тракия. 
„Царския Хермес” и сведението на Херодот /5. 7. 1/. 

(реалност или слух) 
 
 По своето естество, проблематиката, касаеща култа на Хермес в Древна 
Тракия, в периода VІ – І в. пр. Хр., е изключително сложна, като все още не е 
извършено цялостно мащабно проучване. Въпреки че, хронологически не попада в 
обособените граници на изследване е извършен кратък очерк, в който са посочени 
най-важните елементи, съпътстващи разпространението на култа към Хермес в 
Тракия през втората половина на І хил. пр. Хр. Разбира се този анализ, както и 
посочените подбрани паметници в спомагателния каталог, в никакъв случай не са 
достатъчни за цялостното разрешаване на една подобна сложна проблематика, но 
несъмнено биха били от полза при извършването на своеобразен паралел, който би 
загатнал съществуването на култово-религиозен континуитет между елинския и 
„тракийския” Хермес от една страна и римския Меркурий от друга. 

Характеристиката на Хермесовия култ в Тракия е сложна проблематика, 
която със самото си поставяне поражда множество въпроси. Самият анализ на 
божеството трябва да бъде проследен в няколко пласта, които са тясно свързани 
помежду си. Когато говорим за Хермес в Тракия, ние всъщност визираме 
различните измерения на едно и също божество, за което единствено знаем, че има 
ясно изразен индо-европейски корен. Колко „Хермеси” има в Тракия? Има 
„тракийски” Хермес, за който Херодот казва, че е царско божество; има „елински” 
Хермес, който е натоварен с многопластова семантика, поради силно изявената си 



многофункционалност на психопомп, трикстер, пастир, атлет, музикант, търговец, 
оратор, пътник, медиатор, протагонист, занаятчия, „културен герой”, крадец, 
любовник, хералд и какво ли още не; има „малоазийски” Хермес, който съчетава в 
себе си Кандаул и Приап; има Хермес, който притежава черти на Арес, Дионис или 
Аполон; има „елинистически” ‛Ερμη̃ς Τρισμέγιστος; има „орфически” Хермес; има 
„хтоничен” Хермес; има „итифалически” Хермес; има Хермес, който се 
припокрива с Тракийския конник; има Хермес, който е един от Великите 
Самотракийски богове; има и Хермес, който е възприеман като част от тракийската 
„тетрада”.  

Дали сведението на Херодот за царската религия у траките е „непотвърден 
слух” или реалност е трудно да се определи. Едно е сигурно, Хермесовата идея има 
корени в Тракия от дълбока древност. За съжаление ние не знаем, а най-вероятно и 
никога няма да научим как древните траки са наричали божеството, 
отъждествяващо тази идея. Херодот го оприличава на „елинския” Хермес. Същият 
този „елински” Хермес започва да прониква иконографски и семантично във 
вътрешността на Тракия чрез гръцките градове-колонии по бреговете на Понта, 
Пропонтида и Тракийско море още през VІ в. пр. Хр. Дали обратния процес може 
да бъде наблюдаван, най-вече в Самотракийската мистериалност е сложен въпрос, 
чийто отговор е по-скоро отрицателен. Едно е сигурно, след походите на Филип ІІ 
Македонски във вътрешността на Тракия през 341 год. пр. Хр., елинските 
религиозни представи, свързани с Хермес (а и не само с него) трайно се 
припокриват с установения от векове местен митологичен модел. И въпреки че 
подхождам с известни резерви към Хермес, като тракийско „царско” божество, не 
мога да не отбележа, че под различна иконографска форма, той се среща поне в пет 
аристократични могилни погребения от края на ІV – началото на ІІІ в. пр. Хр., 
между които изпъкват тези от „Голямата Косматка”, „Светицата” и Калояново (кат. 
№№ T22, T23, T24, T25?, T35, T36?). Керамични съдове с изображения на Хермес 
или на итифалическа херма се откриват преимуществено в аристократични 
тракийски гробнични могилни комплекси (кат. №№ T22, T23, T24, T25?). Това 
може да се дължи, както на местните тракийски религиозни представи, повлияни от 
гръцкия митологичен модел, така и на съпричастността на управляващата 
племенна тракийска прослойка към някои елински мистериални култове. 

Както се вижда от извършения до момента анализ, проблематиката свързана 
с „тракийския” Хермес е изключително сложна и многопластова. От своя страна, 
чистият култ към „римския” Меркурий изпъква със своята практичност и 
студенина, нещо, което е характерно за римската религия като цяло. При 
съпоставката между „римския” Меркурий от една страна и „елинския” и 
„тракийския” Хермес, както и „Галския Меркурий” от друга се вижда, че всъщност 
има малко допирни точки в култово-религиозната им същност. И все пак, с 
помощта на подробния семантичен анализ на паметниците на Хермес-Меркурий от 
Долна Мизия и Тракия е възможно да бъдат открити някои реликти, съхранени в 
изобразителния език на римското провинциално изкуство от І – ІV в. сл. Хр., които 
да бъдат атестат за своеобразен религиозен континуитет между „тракийския” 
Хермес и „римския” Меркурий в проучвания от нас ареал. 
 
 



Глава Втора. 
 Паметници, свързани с култа към Хермес-Меркурий в 

провинции Долна Мизия и Тракия 
 

  Още в самото начало прави впечатление, че за разлика от други 
божества от гръко-римския и източния пантеон, иконографията на Хермес-
Меркурий (не само в разглеждания ареал) е доста еднообразна и консервативна, 
като се срещат и отделни паметници (както импортни, така и с местен произход), 
които се отличават от изградената шаблонна схема. Анализирайки всички познати 
до момента паметници с изображения на Хермес-Меркурий от територията на 
Долна Мизия и Тракия, могат да бъдат обособени няколко основни иконографски 
модела: 
  - Хермес-Меркурий прав, младолик, с кесия и кадуцей – тази схема се среща в 
над 90 % от случаите, като обединява в себе си, както традициите на гръцката 
скулптура (Поликлет, Праксител), така и някои римски нововъведения (кесията). 
Широкото й разпространение е засвидетелствано, както върху импортни 
паметници с високи художествени качества, така и върху доста посредствени, 
почти схематични примери на занаятчийското изкуство от двете провинции.  Този 
модел е широко застъпен в паметниците на каменната пластика, бронзовата 
пластика, глиптиката, нумизматиката и други. Освен различия в облеклото – 
присъствие или отсъствие на петасос или крилати сандали, положение на 
хламидата и т.н., в редки случаи е възможно да има и различия в атрибутите. 
Понякога вместо кесия или кадуцей, Хермес-Меркурий държи в ръцете си 
костенурка (кат. № B100), рог на изобилието (кат. №№ V13, N208), патера (кат. № 
V9), житни класове (кат. № R7, G19) скиптър (кат. №№ G16, N9, N94) или лавров 
венец (G1, G18, G19, G33); 
 - Хермес-Меркурий, седнал върху скала – рядък иконографски модел. Среща 
се върху единични паметници на бронзовата пластика (кат. № B96) и глиптиката 
(кат. №№ G4, G5, R11), както и в монетосеченето на някои от градовете; 
 - Хермес-Меркурий легнал – среща се единствено върху бронзовата 
апликация от кв. Пастуша, Пещера (кат. № B138). Вместо кесия, богът държи 
патера в ръката си; 
 - Хермес-Меркурий в иконография, наподобяваща Тракийския конник – счита 
се, че този модел е уникален за провинция Тракия, като го откриваме в каменната 
пластика (кат. №№ S4, S5), оброчната плочка от (Горна) Ковачица, Берковско (кат. 
№ V1), глинения модел за калъп от вилния комплекс „Чаталка” (кат. № О3), 
монетните емисии на Pautalia (кат. № N109) и Philippopolis (кат. № N143); 
 - Херми, представящи Хермес-Меркурий – сравнително често срещан модел 
в паметници от най различно естество (вж. подробно в частите, анализиращи 
каменната и бронзовата пластика /ІІ.3; ІІ.4/); 
 -  Освен самостоятелни изображения, от Долна Мизия и Тракия са известни 
множество паметници, върху които Хермес-Меркурий е представен в 
многофигурални сцени заедно с други божества от гръко-римския и източния 
пантеон, митични герои, адоранти и свещени животни. Сред тях откриваме: 
Анубис (Херманубис) (кат. № G8); Аполон (кат. №№ B142, B146); Арес-Марс 



(кат. №№ V61, B145, B146); Артемида-Диана (кат. №№ V22, O15); Асклепий 
(кат. №№ V18, V34, B142); Атина-Минерва (кат. №№ Е1, V5, V7, V10, V11, V23, 
V32, V44, V47, V48, B146); Афродита-Венера (кат. №№ Е5, V61, B142); Великата 
богиня (кат. № О9); Деметра (кат. №№ V4, N85); Дафне (кат. № V35); Дионис 
(кат. №№ Е5, V58, B3, B142, N86, N104, R1); Диоскурите (кат. № V61); Дунавски 
конници (кат. № О9); Зевс-Юпитер (кат. №№ Е1, Е2 – Юпитер Сабадий, Е3 – 
Юпитер-Сабадий, Е5, V4, V6, V10, V18 – Юпитер-Плутон, V36, V61, B146 – 
Юпитер-Посейдон, G18, G19); Нике-Виктория (кат. №№ B146, O15, R2); Орфей и 
Евридика (кат. № N 132); Сатурн (кат. № V61); Сол и Луна (кат. №№ V18, V35, 
V61, О9); Пан (кат. № V35); Плутон (кат. № V18); Прозерпина (кат. № V18); 
Сабазий (кат. №№ Е2 – Юпитер Сабадий, Е3 – Юпитер Сабадий, V35, B140, 
B141); Силван (кат. № V61); Телесфор (кат. № V34); Tomos (кат. №№ N 75, N76); 
Тракийския конник (кат. №№ V35, V55, V58, V64 – V68); Трите нимфи (кат. № 
V52); Тюхе-Фортуна (кат. №№ V33, V34, V35, G1, G33 – Фортуна-Изида, O12 – 
O14); Хеката (кат. № V38); Хера-Юнона (кат. №№ Е1, Е5, V4, V10, V18 – Юнона-
Прозерпина); Херакъл (кат. №№ Е5, Е7, E8, Е11, V4, V10, S13 – S20, B142, N74, 
N76, O15); Хефест-Вулкан (кат. №№ Е1, V47); изображения на адоранти (кат. 
№№ V1?, V3, V13, V17, V35?, V64 – V68) и свещени животни (петел, овен, козел, 
куче, костенурка).  В посочения списък са включени и епиграфските паметници. 
При т. нар. „Сабазиеви ръце” (кат. №№ B 140, B 141) и „Panthei” (кат. № B142) 
вместо изображения на божества откриваме техните символи. 
 

ІІ.1. Епиграфски паметници 
 
  Може би, едни от най-важните сведения, касаещи разпространението 
на даден религиозен култ в римските провинции са епиграфските паметници. 
Съвсем условно, те могат да бъдат разделени на две основни групи: 

1) надписи върху посветителни и обществени ари, плочи, постаменти, 
колони и т. н; 

2) надписи върху индивидуални оброчни паметници, при които се срещат и 
изображения на почитаните божества. 

 Реално погледнато епиграфските паметници, свързани с култа на Хермес-
Меркурий в Долна Мизия и Тракия не са много на брой, като по този показател той 
отстъпва значително на други религиозни култове като тези на Зевс-Юпитер, 
Херакъл, Аполон, Асклепий и т.н. От друга страна достигналите до нас надписи са 
от индивидуални посветители, а не от определени организации, гилдии, военни или 
държавни провинциално-императорски институции, което говори, че култът към 
Хермес-Меркурий не е силно застъпен обществено, но за сметка на това се радва на 
популярност сред отделния човек. 
 От първата група са известни едва десетина паметника – четири от 
провинция Долна Мизия, шест от градовете по тракийското крайбрежие и само 
един от вътрешността на провинция Тракия. Поради своята многофункционалност, 
култът към Хермес-Меркурий често се припокрива с култа на голям брой гръко-
римски и източни божества. Това ясно проличава и при разглежданите епиграфски 
паметници. Единствено надписът от Durostorum (кат. № E4) е посветен специално 
на Меркурий. Във всички останали паметници, наред с Хермес-Меркурий, е 



направено посвещение и на други божества от гръко-римския и източен пантеон 
(кат. №№ Е1 – Е3, Е5 – Е11; вж. подробно въведението към втора глава). 
 Поради етно-политически причини е напълно разбираемо, че надписите от 
провинция Долна Мизия са на латински език и са посветени на Mercurius, а тези от 
провинция Тракия и западнопонтийските градове са на гръцки език и са посветени 
на ‛Ερμη̃ς. Това е и предпоставката посветителите от Долна Мизия да носят имена 
на римски граждани или шаблонни римски имена, вероятно на романизирани лица 
от перигринален произход, чийто етнически генезис е трудно да бъде установен, 
докато посветителят, на единствения ни познат надпис от провинция Тракия, носи 
типично тракийско име. 
 Що се отнася до социалния статус, от достигналите до нас надписи 
научаваме, че двама от посветителите са част от личната канцелария на 
провинциалния управител. Олтарът от Долна Бешовица (кат. № E1) е поставен от 
Aurelius Pudens, който заема поста на strator consularis. В култово-религиозно 
отношение, другият паметник (надписа от Durostorum (кат. № E4)) е от голямо 
значение, тъй като е единственият, посветен персонално на  Меркурий. Издигнат е 
за здравето на императорите от Caius Antonius Herculanus – ветеран от ХІ Клавдиев 
легион. 
 Два декрета от Odessus (кат. №№ E6, E7) и един надпис от Mesembria (кат. 
№ E8) свидетелстват за посветени на Хермес и Херакъл състезания, организирани 
от градските управи по време на ежегодните празници, честващи бог Хермес (т. 
нар. „Хермаи” – „τὰ ‛Έρμαια”). Наличието им е засвидетелствано в Odessus, 
Mesembria, Callatis, Histria, Olbia, Perinthus, Sestus, Byzantium и др. 
 В столицата на провинция Тракия – Perinthus, Хермес основно е възприеман 
в качеството му на Ψυχοπόμπος. Ето защо, не е учудващо, че върху един надгробен 
паметник от некропола на града, откриваме специален поздрав към бога, който 
трябва да отведе душата на покойника в подземното царство (кат. № Е10).  
 Втората, условно, обоснована група съдържа надписи, които са поместени 
върху индивидуални оброчни паметници на Хермес-Меркурий. От всички над 70 
оброчни паметника, произхождащи от територията на Долна Мизия и Тракия, 
върху 31 се срещат надписи с различна степен на запазеност и съдържание. 
Предвид съотношението между степен на романизация, от една страна и 
елинистическа традиция, от друга, напълно разбираема е констатацията, че в Долна 
Мизия надписите са на латински език, а в провинция Тракия, западнопонтийските 
градове, градовете по крайбрежието на Пропонтида и административната 
територия на Nicopolis ad Istrum на гръцки. Прави впечатление, че от всички 31 
надписа върху оброчни плочи, с изображения на Хермес-Меркурий, само върху 
шест се среща конкретно посвещение, съдържащо името на бога (кат. №№ V1, V2, 
V11, V13, V40, V46). Върху оброчна плоча, открита в района на Велико Търново и 
произхождаща най-вероятно от Nicopolis ad Istrum, са изобразени Хермес и Атина 
(кат. № V11), като посвещението е извършено и към двете божества (̉Αθηναι̃ και ̀
‛Ε(ρ)μη̃ι). Поради своята многофункционалност, Хермес-Меркурий често е 
изобразяван върху оброчни паметници с голям брой други божества, но в 
съпътстващите надписи липсва конкретно посвещение към бога (кат. №№ V4, V6, 
V18, V38, V52, V61, V64-V68). Има и единични случаи, при които самостоятелно е 
изобразен Хермес, а посвещението е отправено към други божества (кат. № V53).  



От надписите върху 22 от достигналите до нас оброчни плочи с 
изображения на Хермес са ни известни имената на посветителите, като в някои от 
случаите дори професиите или обществените им длъжности. 
 В провинция Долна Мизия се срещат предимно имена на римски граждани 
или шаблонни латински имена, чийто етнически генезис е трудно да бъде 
установен (кат. №№ V3, V4, V13, V61). Сред имената на посветителите от 
провинция Тракия и административната територия на Nicopolis ad Istrum 
преобладават тези на лица от тракийски произход или с тракийски имена (кат. №№ 
V9, V38, V40). Тук трябва да се има предвид също и вероятността за 
принадлежност към тракийската етно-културна група на значителна част от 
посветителите с романизирани или гръцки имена, чийто произход не може да бъде 
точно определен. Към тази група би трябвало да се причислят и многобройните 
оброчни дарове на Хермес-Меркурий, които не носят посветителни надписи и 
които в голямата си част са дело на тракийското население. Само малка част от 
посветителите носят римски имена, изразяващи тенденция към романизиране или 
придобито римско гражданство (кат. № V18). Процесът на романизация на 
населението е най-ясно засвидетелстван в надгробните паметници, произхождащи 
от територията на столицата на провинция Тракия – Perinthus (кат. №№ V70 – V73). 
Сравнително често се срещат и посветители от тракийски произход с гръцки имена 
във вътрешността на провинция Тракия (кат. №№ V28, V53). По крайбрежието на 
Понта посветителите носят предимно гръцки имена (кат. №№ V59, V63, V65, V67), 
но се срещат и такива, при които има тенденция към романизиране (кат. № V69), 
както и такива, които подсказват малоазийски произход (кат. № V68): 
 При анализа на социалната принадлежност на дедикантите, изградена на 
базата на епиграфските паметници, трябва задължително да се отчита фактът, че не 
всички посветители могат да се възползват, или съзнават необходимостта да 
поставят надпис върху своите оброчни дарове. И все пак, от достигналите до нас 
сведения, научаваме, че повечето от посветителите в провинция Долна Мизия са 
част от римската държавна администрация (кат. №№ V3, V4, V11). Освен в сферата 
на държавната администрация, лицата посвещаващи оброчни дарове на Хермес се 
занимават и с други, доста по-обикновени дейности като бакали или кръчмари (кат. 
№ V13).  
 Другите паметници, от които получаваме информация за социалната 
принадлежност на посветителите, произхождат от ареала на западнопонтийските 
градове. Два от тях представляват надгробни плочи, върху които е изобразена 
херма на бога, в качеството му на покровител на спортните и атлетически 
занимания. Според Kalinka, върху първата, произхождаща от Dionysopolis (кат. № 
V59) е представен гладиатор-retiarius в момента на неговото liberatio, пред хермата 
на бога на гимназиона – Хермес. Докато върху втората, която е от Odessus - 
гимназиарх (кат. № V63). Една голяма група от територията на Odessus (кат. №№ 
V64 – V66) и светилището край Галата, Варненско (№№ V67, V68) представя 
иконографска схема, обединяваща Тракийския конник и Хермесова херма. 
Посвещението е направено от сдружението на „ловците” на паламуд (скумрия, 
риба тон?), но в конкретния случай е възможно да става дума и за обособена група 
от „симпозиасти”. От Mesembria произхожда оброчна плоча, върху която е 
представена херма на Hermes-Mercurius Bifax (?) (кат. № V69). От обширния 



надпис в рамкираното поле става ясно, че всъщност това е декрет поставен от 
агораномите на града.  
 От всички, разгледани епиграфски и оброчни паметници, касаещи култа на 
Хермес-Меркурий в Долна Мизия и Тракия, едва 15 са с преки посвещения към 
бога. Същевременно с това се налага впечатлението за твърде бедния репертоар от 
епитети, включващ най-стандартните от тях, касаещи голяма част от божествата в 
гръко-римския пантеон. Хермес е наречен Κύριος („Господар”) в надписа върху 
оброчната плоча от Златовръх, Асеновградско (кат. № V40) и Θεός („Върховен бог-
покровител”) в надписа върху оброчната плоча от Augusta Traiana (кат. № V46), а 
посвещението в епиграфския паметник от Durostorum (кат. № E4) е отправено към 
Mercurius Sanctus (Светия Меркурий). Източно от акропола на Histria е открита 
база от бял мрамор, върху която е направено посвещение към ‛Ερμη̃ς ̉Αγοραι̃ος от 
един от агораномите на града. Паметникът условно се датира в края на ІІ в. пр. Хр. 
Сходен култово-религиозен контекст може да бъде потърсен и в една мраморна 
плоча за измерване (т. нар. mensa ponderaria / σήκομα), произхождаща от агората в 
Тасос, върху която откриваме посвещение, отправено към бог Хермес от местен 
агораном.  

При извършения анализ на епиграфските данни се очертава известна 
разлика между римските провинции Долна Мизия и Тракия, преди всичко по 
отношение на предполагаемия етнически състав на посветителите, както и по 
отношение на социалната им характеристика. Тук трябва да се подчертае, че в 
количествен план, посвещенията на гръцки език са два пъти повече, което би 
трябвало да се свърже с проблема за разпространението и посоките на религиозно 
влияние, както и със запазената елинистическа традиция в някои райони.  
 

ІІ.2. Оброчни паметници 
 
  От провинции Долна Мизия и Тракия са познати около 70 оброчни 
паметника, свързани с култа към Хермес-Меркурий. Основна част сред тях заемат 
оброчните плочки, но се срещат и по-големи оброчни релефи (кат. №№ V3, V4, 
V10, V 61, V 69), надгробни паметници (кат. №№ V59, V62, V63, V70 – V72), 
саркофази (кат. №№ V 73, V74), както и един фигурален жертвеник (кат. № V34). 
 Що се отнася до представените иконографски схеми, могат да бъдат 
обособени четири групи: 

- самостоятелни изображения на Хермес-Меркурий; 
- изображения на Хермес-Меркурий с други божества или адоранти; 
- изображения на херми; 
- изображения на ‛Ερμη̃ς Ψυχοπόμπος върху надгробни паметници. 

 За разлика от други божества като Тракийския коник, Аполон, Херакъл и 
Дионис, иконографията на Хермес-Меркурий върху оброчните паметници е 
еднообразна. Той е представен прав, гол, младолик, наметнат само с хламида. В 
дясната ръка, спусната надолу, държи кесия, а в лявата – издигната нагоре кадуцей. 
Разбира се, срещат се и отклонения от посочената схема. Понякога той е облечен с 
хитон (кат. № V24) или скъсена над коленете туника с дълги ръкави (кат. № V3). 
Вместо обичайния си атрибут кесия, е възможно Хермес-Меркурий да държи в 
дясната си ръка патера (кат. № V9) или рог на изобилието (кат. № V13). Въпреки че 



върху някои от паметниците чертите на лицето са предадени доста схематично, 
почти винаги Хермес-Меркурий е изобразен голобрад и младолик. Единствено 
върху една от оброчните плочки, открити във Philippopolis (кат. № V27), богът, 
като че ли е представен с брада и мустаци. Върху оброчните паметници от Долна 
Мизия и Тракия, Хермес-Меркурий рядко е изобразяван с петасос (кат. №№ V3, 
V17, V18, V47 – V49, V58), като в някои от случаите се наблюдават и известни 
специфики (кат. № V3, V17). Често до изображенията на Хермес-Меркурий върху 
оброчните паметници са представяни или жертвеник, или някое от свещените му 
животни – петел, овен, козел, куче, като са възможни и най-разнообразни 
комбинации между тях. 
 От иконографска гледна точка, може би най-интригуваща е оброчната 
плочка от (Горна) Ковачица, Берковско (кат. № V1). По подобие на някои 
паметници, върху които е изобразен Хермес-Меркурий, яздещ овен, тук е 
представена сходна иконографска схема, но богът е възседнал козел. И тук е 
възможно да бъдат открити аналогии с изображенията на Тракийския конник, още 
повече, че зад Хермес-Меркурий е представено дърво, а вдясно женска фигура, 
държаща кошница в ръка – елемент, който често присъства върху оброчните 
плочки, посветени на божеството конник. 
 И Хермес, и Меркурий са божества, чиито основни функции не бива да се 
свързват единствено и само с търговията, печалбата и паричните взаимоотношения, 
като много често се припокриват или допълват с тези на най-разнообразни 
представители на гръко-римския и източния пантеон. Затова върху около 1/3 от 
оброчните паметници с изображения на Хермес-Меркурий от Долна Мизия и 
Тракия откриваме и други божества. В композиционно отношение, разглежданите 
примери могат да бъдат обособени в две основни групи – оброчни плочки, върху 
които освен Хермес-Меркурий е представено и друго божество и оброчни плочки, 
с разгърната върху тях фигурална сцена. В първата група най-многобройни са 
съвместните изображения на Хермес-Меркурий с Атина (кат. №№ V5, V7, V11, 
V23, V32, V44, V48), следвани от тези със Зевс (кат. №№ V6, V36). Освен тях, 
откриваме и единични паметници, върху които наред с „пратеника на боговете” са 
представени Артемида (кат. № V22), Фортуна (кат. № V33), Хеката (кат. № V38) 
или Трите нимфи (кат. № V52). Във втората група се срещат фигурални 
композиции, в които е възможно Хермес-Меркурий да бъде изобразен заедно с 
цяла плеяда божества (вж. подробно въведението към втора глава).  

В повечето от оброчните паметници, изображенията на Хермес-Меркурий са 
идентични по размер с тези на другите представени божества, което говори, че в 
посветителния акт те са считани за равноправни. Изключение от това правило са 
оброчните плочки от Бутово (кат. № V6) и Брестник (кат. № V36), върху които 
„пратеникът на боговете” е изобразен значително по-малък от върховния бог 
Зевс-Юпитер. Подобна е иконографската схема, използвана при паметника от 
Брацигово (кат. № V22), но там разликата в ръста между Хермес-Меркурий и 
Артемида не е толкова голяма.  
 Интерес сред разглежданите паметници предизвиква групата, в която вместо 
Хермес-Меркурий е изобразена неговата херма. По правило тези примери 
произхождат от територията на Западнопонтийските градове (кат. №№ V55, V59, 
V62 – V69), като сред тях откриваме и три надгробни паметника от Dionysopolis 



(кат. № V59) и Odessus (кат. №№ V62, V63), както и един оброчен релеф, върху 
който е представена херма на Hermes-Mercurius Bifax (кат. № V69). Върху 
останалите паметници (кат. №№ V55, V62 – V68) срещаме сходна иконографска 
схема – Тракийският конник в ход надясно, а пред него правоъгълен олтар, херма и 
жертвено животно (овен или бик), като зад олтара са изобразени орантка и 
разклонено дърво, в чиито клони е увита змия с насочена към конника глава. Почти 
всички оброчни плочки, представящи разглеждания сюжет, произхождат от 
територията на Odessus (кат. №№ V64 – V66) и светилището край Галата, 
Варненско (кат. №№ V67, V68) като посредством стиловия и иконографския анализ 
може да се допусне, че всички те са дело на едно и също каменоделско ателие. 
Единствената оброчна плочка от вътрешността на провинции Долна Мизия и 
Тракия, върху която откриваме изображение на херма на Хермес-Меркурий 
произхожда от административната територия на Pautalia, като по своето 
изпълнение тя по-скоро наподобява ксоанон или умалено копие на някоя архаична 
статуя (кат. № V53). 
 От територията на столицата на провинция Тракия – Perinthus, и най-вече от 
нейните некрополи, се обособява една изключително интересна група надгробни 
паметници. Тя е съставена от три надгробни плочи (кат. №№ V70 – V72) и два 
саркофага (кат. №№ V73, V74). Това, което ги обединява в иконографско 
отношение е изображението на ‛Ερμη̃ς Ψυχοπόμπος, използвано като „емблема”. С 
изключение на надгробна плоча с каталожен № V70, при всички останали примери, 
образът на бога е изключително малък, в сравнение с общия размер на паметника. 
Той е позициониран в плитко издълбано поле в десния долен ъгъл на плочите 
(саркофазите). Възможно е тази тенденция да бъде възприета или като отличителен 
белег на някое каменоделско ателие, чиято основна дейност е свързана с 
производството на надгробни паметници, или преди всичко да се акцентира върху 
образа и символиката на бога, чиято основна функция е да придружава и да 
предпазва уязвимата душа на покойника в последния й, изпълнен с опасности, път 
към отвъдния живот. 
 С оглед на една от основните задачи на настоящото изследване, а именно 
съпричастността на населението на двете провинции Долна Мизия и Тракия към 
култа на Хермес-Меркурий, вотивният релеф като форма на индивидуален оброк 
пред бога има първостепенно значение. Малките оброчни плочки са лесно 
преносими, затова и локализирането на ателиетата е особено труден въпрос. Това 
се дължи на факта, че иконографските схеми са общи за значителен по обхвата си 
историко-географски ареал и на тази основа е трудно да бъдат локализирани 
отделни ателиета, а производството им от занаятчии, невинаги запознати с 
каноните на религиозния образ и пластическото му пресъздаване, поставя ред 
въпроси пред използването на стиловия анализ за тази цел. Другият главен аспект, 
който създава множество проблеми при цялостното изследване на оброчните 
плочки е коректното датиране в тесни хронологически граници. И тук, както и при 
определянето на провинциалните ателиета, проблемите се коренят от една страна в 
заложените иконографски типове, които не се променят в течение на столетия, и от 
друга в цялостното изпълнение на релефа, което запазва занаятчийския си 
характер. Известни възможности за по-детайлно датиране предлагат паметниците, 
върху които има съхранени надписи. Разбира се, тук трябва да се отчете и фактът, 



че не всички посветители могат да се възползват или съзнават необходимостта да 
поставят надпис върху своите оброчни дарове. 
 И въпреки че до момента в ареала на двете провинции не е открито 
светилище на бога, все пак могат да бъдат установени няколко центъра на култа, 
където се наблюдава съответната концентрация на вотивни релефи. В Долна 
Мизия, несъмнено това е административната територия на Nicopolis ad Istrum (кат. 
№№ V6 – V11). В провинция Тракия, по цялото средно течение на реките Марица 
(Hebrus) и Тунджа (Tonzus), е засвидетелствано повсеместно присъствие на 
оброчни плочки с изображения на Хермес-Меркурий (кат. №№ V19 – V50), като 
най-ясно изразен център на култа се обособява Philippopolis, където са 
локализирани поне три каменоделски работилници, в които се работи предимно 
дребна пластика за нуждите на култа. В територията на Perinthus, богът основно е 
почитан в качеството си на Ψυχοπόμπος. Докато в Западнопонтийските градове, 
култът към Хермес е най-силно изразен в Odessus (кат. №№ V60 – V68), като за 
целия ареал са характерни своеобразни стилови и иконографски реминисценции, 
които доближават паметниците до късно-елинистическата изобразителна традиция. 
 Освен от камък, вотивните релефи е възможно да бъдат изработени и от 
други материали като метал (бронз, олово), глина или дори дърво. Предполага се, 
че техният брой се е доближавал или дори е надхвърлял броя на паметниците от 
мрамор или варовик, но за съжаление достигналите до нас примери са по-скоро 
изключение. Това се дължи, както на нетрайния материал (дървото), така и на 
факта, че при настъпилата религиозна реформа, съпътстваща масовото приемане на 
християнството през ІV в. сл. Хр., голяма част от глинените оброчни плочки и 
калъпи са ритуално „натрошени”, а тези изготвени от бронз или олово, съответно 
претопени и преизползвани. От територията на Долна Мизия и Тракия са известни 
няколко подобни паметника с изображения на Хермес-Меркурий, които допълват 
цялостната картина за разпространението на неговия култ. Голям интерес 
предизвикват глинените модели за калъпи от Montana (кат. № О1) и от Чаталка 
(кат. № О3), както и бронзовата матрица от Кръвеник (кат. № B139). Към тази 
група, с някои условности е възможно да бъде добавен и калъпът за апликации от 
Бутово (кат. № О2). 
 Изображения на Хермес-Меркурий се срещат и върху една група 
паметници, която е пряко отражение на сложния религиозен символизъм, 
характеризиращ процесите на припокриване между западните и източните култови 
представи в периода ІІ – ІV в. сл. Хр. Това са многофигуралните оловни оброчни 
плочки с изображения на т. нар. „Дунавски конници”. Върху два такива силно 
повредени паметника, произхождащи от района на Враца, откриваме две 
огледални, доста схематични фигури, които е възможно да бъдат интерпретирани 
като изображения на Хермес-Меркурий (кат. № О9). 
 В заключение трябва да споменем, че вотивните релефи с изображения на 
Хермес-Меркурий не са сред най-разпространените в Долна Мизия и Тракия, а 
паметниците, представящи самостоятелни изображения на бога са доста 
еднообразни в иконографско отношение. От друга страна, посветителните надписи, 
които откриваме върху оброчните плочки са изключително ценен извор за анализа 
на култа към Хермес-Меркурий в двете провинции, тъй като го определят като 
божество, което поради своята многофункционалност (покровител на 



просперитета, търговията, пътищата, psychopompus и т.н.) заема специално място в 
индивидуалния сакрален свят на дедикантите. От култово-религиозна гледна точка 
голям интерес предизвикват и вотивните релефи (общо около 30 на брой), върху 
които срещаме съвместни изображения на Хермес-Меркурий с цяла плеяда 
божества от гръко-римския и източния пантеон. Този многопластов процес на 
припокриване и допълване на сложната божествена същност, характеризираща 
Хермес-Меркурий, е изключително благодатен при цялостното изследване на 
анализа на култа към бога в Долна Мизия и Тракия, на което ще бъде обърнато 
специално внимание в следващата глава.  
 

ІІ. 3. Каменна пластика 
 
  Достигналите до нас паметници на каменната пластика от провинции 
Долна Мизия и Тракия, свързани с култа към Хермес могат да бъдат условно 
разделени на три главни групи – статуарни паметници, архитектурно-
декоративни паметници (пиластри и релефи) и т. нар. херми. Въпреки че като 
цяло, паметниците на каменната пластика повтарят познатите ни иконографски 
схеми от нумизматиката, глиптиката, дребната бронзова пластика, оброчните плочи 
и т. н., те носят в себе си по-специфична култово-религиозна натовареност. 
Предназначението им често не е свързано с олицетворение на интимния религиозен 
живот на отделната личност, а е насочено по-скоро към възприятията на широк 
кръг от хора, изпълнявайки архитектурни или декоративни функции. Този тип 
паметници произхождат основно от обществените комплекси на големите градски 
центрове (форуми, терми, стадиони и т.н.) и от декорацията на писцините или 
имплувиумите в някои от луксозните римски вили. 
 

Статуарни паметници 
 Достигналите до нас статуарни паметници на Хермес от разглежданите две 
провинции, не са запазени в добро състояние. Повечето от тях са силно повредени, 
но все пак могат да бъдат определени като римски копия на гръцки оригинали (кат. 
№№ S7, S8, S11). Другите два скулптурни паметника, от античната вила № 1 край 
Montana (кат. № S1) и от Nicopolis ad Nestum (кат. № S6), се характеризират с 
белезите на провинциалното каменоделско изкуство.  

Най-голям интерес предизвикват статуарните паметници, представящи 
сложното взаимодействие на преплитащите се иконографии на Хермес и 
Тракийския конник. Тук става въпрос за една плоска оброчна мраморна статуетка, 
открита при разкопките на античната Serdica (кат. № S5), върху която е 
пресъздадено божество, което на пръв поглед силно наподобява Тракийския 
конник. При по-подробния анализ на паметника обаче се откриват множество 
характерни елементи, които го отличават и характеризират като Хермес – той язди 
не на кон, а на овен и в дясната си ръка държи кесия с пари. Същата иконографска 
схема има и една друга оброчна статуарна композиция от с. Мламолово, 
Дупнишко, попадащо в административната територия на Pautalia (кат. № S4).  
 При анализа на разгледаните досега статуарни паметници може да бъде 
извършено и едно вторично разделение. Статуите с кат. №№ S1, S6, S7, S8 и S11 в 
оригиналното си състояние са били сравнително големи, с височина около 1 м или 



приближаващи човешки ръст, като най-вероятно са експонирани на обществени 
места (това със сигурност се знае за статуите, произхождащи от термите на 
Diocletianopolis (кат. № S7) и Odessus (кат. № S8)). Другата група паметници (кат. 
№№ S2 – S5, S9) са с доста малки размери, ненадвишаващи 20 см, което води до 
предположението, че те най-вероятно произхождат от светилища (това със 
сигурност се знае за паметниците от Копиловци (кат. №№ S2, S3)) или са тясно 
свързани с религиозните възприятия на някоя отделна личност, което като 
предназначение силно ги доближава до същността на оброчните паметници. 
 

Архитектурно-декоративни паметници 
 Разгледаните до момента примери на каменната пластика от провинции 
Долна Мизия и Тракия имат предимно декоративен или култово-религиозен 
характер. За разлика от тях пиластрите, облицовъчните релефи и голяма част от 
хермите, произхождащи най-вече от писцините или имплувиумите на луксозните 
римски вилни комплекси се отличават с ясно изразения си декоративно-
архитектурен характер. Така например дебелината (над 60 см) на релефния блок от 
Oescus (кат. № S12) подсказва, че освен за украса на интериора или екстериора на 
някоя голяма обществена сграда в colonia-та, най-вероятно изпълнява и 
конструктивни функции.  

От входа на стадиона във Philippopolis произхождат общо девет пиластъра – 
цели или на части (кат. №№ S13 – S20), които са били прикрепени с метални скоби 
към стените. Според Д. Цончев, те се разделят на „леви” и „десни”, като 
изображенията на Хермесовата херма са винаги en face, докато атрибутите на 
Херакъл са разположени съответно от вътрешната лява или дясна страна.  
 Без съмнение, съществува връзка между декорацията на публичните здания 
и предназначението им –  в този случай – стадиона. От една страна, Херакъл е 
персонификация на физическата сила – покровител на гимнастическите 
упражнения и атлетически борби, както и основател на Олимпийските игри. От 
друга – Хермес е покровител на съревнованията и е възприеман като бог на 
палестрите, младите атлети и физическите упражнения. Ето защо не е случайно, че 
именно съвместните изображения на тези две божества са представени върху 
пиластрите, фланкиращи входа на стадиона във Philippopolis.   
 
 Херми 
 Сред паметниците на каменната пластика може да се обособи една отделна 
група, обединяваща т. нар. херми. Техният античен произход е пряко свързан с 
култа към Хермес.  
 От териториите на провинции Долна Мизия и Тракия произхождат около 30 
херми, чиято датировка варира от края на І – началото на ІІ в. сл. Хр. до началото 
на ІV в. сл. Хр. Те могат да представят изображения, както на Хермес, така и на 
Асклепий, Хигия, Дионис или неговия тиас (Пан, сатир, силен), портрети на атлети, 
готи и др. В изготвения каталог, третиращ култа на Хермес в двете провинции са 
поместени 17 херми (кат. №№ S21 – S37). От тях само половината (кат. №№ S23, 
S24, S28 – S31, S33, S37) са определени със сигурност от проучвателите си като 
херми на Хермес. 



 Повечето от хермите, произхождащи от провинции Долна Мизия и Тракия 
са част от оградни съоръжения. Това може да са балюстради или парапети, които 
изграждат декоративния облик на имплувиумите и писцините във вилните 
комплекси, както най-вероятно и своеобразни прегради в някои обществени 
постройки – подиуми на стадиони, трибуни на форуми, базилики, здания на 
градската управа и пр. Сред тях са хермите от вилите „Армира” (кат. №№ S34 – 
S36), „Долна Кремена” (кат. №№ S21, S22) и „Филиповци” (кат. №№ S25 – S27), 
както и хермите от Philippopolis (кат. №№ S29, S31) и Augusta Traiana (кат. № S32). 
Хермите, за които със сигурност се знае, че са свободностоящи са значително по-
малко – това са една херма с неизвестно точно местонахождение от Северна 
България, част от колекцията на Васил Божков (кат. № S24), хермата, 
произхождаща между Костинброд и Мрамор, Софийско (кат. № S28), хермата от 
Генерал Тошево и една от хермите от Philippopolis (кат. № S30). 
 Над половината от хермите с изображения на Хермес от Долна Мизия и 
Тракия са с повече от една глава. Двуглави са хермите от вилните комплекси 
„Долна Кремена” (кат. №№ S21, S22) и „Филиповци” (кат. №№ S25 – S27), една от 
хермите от Philippopolis (кат. № S31), Augusta Traiana (кат. № S32), Караново (кат. 
№ S33), както и една херма с неизвестно местонахождение, представяща младия и 
възрастния Хермес (кат. № S37). 
 Единствената херма с четири глави е открита в района между Костинброд и 
Мрамор, Софийско (кат. № S28). Тя е дело на местни майстори и представя 
примитивни изображения на брадат Хермес, ориентирани към четирите страни на 
стълба. Тя, както и една херма, съхранявана във фонда на ИМ – Генерал Тошево са 
и единствените, за които със сигурност може да се предположи, че са служили или 
за завършек на провинциална милиарна колона или за пътепоказател. 
 Освен като главен съставен елемент на каменната пластика, пряко свързан с 
култа на Хермес в Долна Мизия и Тракия, изображения на херми се срещат и върху 
оброчни плочи (кат. №№ V53, V55, V59, V62 – V68, V69), паметници на 
нумизматиката (кат. №№ N223, N215, N194, N196) и бронзовата пластика (кат. №№ 
B25, B41, B103 – B132, B137, B144, B145, B143), както и като миниатюрни 
произведения от мрамор (кат. № O16), кост (кат. № O17) и глина (кат. № O5). 
Независимо от естеството на експониране и употреба, хермите запазват 
апотропейните си функции и в голяма степен са отражение на многообразието в 
култа на Хермес, възприеман като покровител на пътищата и пътниците, вратите, 
ключалките, парите, плодовитостта под формата на итифализма, както и на 
последния преход на душите в качеството си на „Ψυχοπόμπος”.  
 

ІІ.4. Бронзова пластика 
  
 Сред паметниците, свързани с култа към Хермес-Меркурий в Долна Мизия 
и Тракия, едни от най-широко разпространените са тези на бронзовата пластика. 
Техният брой, поместен в каталога е около 150, като са разделени в три основни 
групи – бронзови статуетки (кат. №№ B1 – B104), херми-затварачи за тоалетни 
сандъчета (кат. №№ B105 – B132) и една обща група, обединяваща най-
разнообразни паметници – апликации, статуетки от украсата на колесници, 
вотивни паметници и предмети на бита и въоръжението (кат. №№ B133 – B147). 



Бронзови статуетки 
Статуетките на Хермес-Меркурий, наред с тези на Афродита-Венера са може 

би едни от най-често срещаните паметници на дребната бронзова пластика в 
периода ІІ – ІІІ в. сл. Хр., не само по нашите земи, но и в голяма част от Римската 
империя.  

От територията на Долна Мизия и Тракия са известни над 100 подобни 
паметника, изобразяващи „вестителя на боговете”. Множество изследователи, 
занимаващи се с бронзовата пластика в различни ареали на Империята, изграждат 
типологии на статуетки, представящи бога, като акцентират основно на стойката и 
облеклото на Хермес-Меркурий. За територията на провинции Долна Мизия и 
Тракия, също е приложима една подобна смесена типология: 
 
 І. Хермес прав с кесия и кадуцей: 
  І.1. Хермес гол; 
  І.2. Хермес с хламида през лявото рамо; 
  І.3. Хермес с хламида, преметната през двете рамене;  
  І.4. Hermes vêtu (Хермес с пътническо облекло). 
 ІІ. Хермес с малкия Дионис. 
 ІІІ. Хермес седнал върху скала. 
 ІV. Хермес легнал. 
 V. Август-Меркурий. 
 VІ. Херми. 
  
 І. Хермес прав с кесия и кадуцей е най-широко разпространеното 
изображение на бога, не само сред бронзовите, но и сред всички паметници на 
художествената пластика. Значителен брой статуетки от този тип са открити, както 
в Долна Мизия и Тракия, така и в съседните провинции, Мала Азия, Централна и 
Западна Европа, Северното Причерноморие и Северна Африка, т. е. в целия римски 
свят и по неговите граници, като количественото им съотношение представлява над 
90 % от общия брой. Картината в разглеждания ареал е идентична. От общо 104 
статуетки в двете провинции, 97 принадлежат към този общ тип.   

І.1. Вариантът Хермес гол е сравнително рядко срещан в Долна Мизия и 
Тракия. Влиянието на Лизип и Поликлет се долавя в моделирането на статуетките, 
открити в централната част на Долна Мизия и по Дунавския лимес, като 
паметниците от Поповско и Novae са продукт на локалните ателиета. Голяма част 
от статуетките представят типа Хермес-Тот, като това е ясно доловимо в 
провинция Тракия, където седем от деветте паметника са именно такива.  
 І.2. Вариантът Хермес с хламида през лявото рамо е най-широко 
разпространен в двете провинции и е представен главно от еклектични 
произведения, като съставлява малко под 50 % от общия брой паметници. Той се 
среща повсеместно из цялата Римска империя, като стиловият анализ на 
паметниците с висока художествена стойност показва прякото влияние на 
произведенията на Поликлет, на неговата школа или на неговите наследници. Все 
пак, в голямата си част статуетките на бога, не само в Долна Мизия и Тракия, не 
разкриват много за своите модели, поради опростената си и дори груба изработка. 
Често могат да бъдат идентифицирани единствено очертанията на структурата на 



телата и позицията на ръцете, които са общи с техните прототипи – обикновено 
римски копия на елинистически оригинали. 
 І.3. В стилово отношение, статуетките от третия вариант Хермес с хламида, 
преметната през двете рамене са силно повлияни от школата на Поликлет. Този 
вариант е най-широко разпространен в централната част на Долна Мизия и по-
специално в ареала на производствения център край Попово. 
 І.4. Хермес с пътническо облекло (т. нар. Hermes vêtu) е най-рядко 
срещаният вариант от този тип в двете провинции. До момента са известни само 
два паметника – един от Долна Мизия (кат. № B19 – гр. Опака) и един от Тракия 
(кат. № B57 – Philippopolis). Богът е представен прав, облечен в дълъг химатион, 
който оставя открити врата, горната част на гърдите, ръцете и ходилата. Този вид 
изображение несъмнено е свързано с почитането на Хермес като покровител на 
пътищата и пътниците. Разпространението му е широко в Римската империя – от 
Мала Азия до Британия, като статуетките, намерени досега, са предимно от 
Италийския (Апенинския) полуостров и централната част на Галия.  
 
 ІІ. Типът Хермес с малкия Дионис е представен от един паметник, открит в 
Oescus (кат. № B3). Статуетката е дело на много добър майстор, чиято работа 
очевидно е повлияна от творби на предримската скулптура. Цялостната трактовка е 
далечна и свободна реплика на известната група „Хермес, носещ малкия Дионис” от 
Олимпия, приписвана на Праксител (може би Праксител ІІ).  
 
 ІІІ. Типът Хермес седнал върху скала е познат само от един паметник с 
неизвестно местонахождение (кат. № B96). Този тип е най-широко разпространен 
сред бронзовите изображения на бога в Галия и Италийския (Апенинския) 
полуостров – съответно около 6 % и 10 % от общия им брой.  

 
ІV. Типът Хермес легнал е засвидетелстван само от един паметник, 

произхождащ от територията на провинция Тракия. Това е статуетка, принадлежаща 
към украсата на колесница № ХХVІІ (по номерацията на Ив. Венедиков), открита 
край кв. Пастуша, Перущица (кат. № B138). Богът е представен полулегнал надясно, 
като в лявата ръка държи кадуцей, а в дясната, рядко засвидетелстваната при 
изображенията му чаша (патера?). Подобни по иконография са една апликация, 
открита в околностите на Смедерево (най-вероятно от ант. римска Vinceia), Горна 
Мизия и една бронзова статуетка от Oderzo (ант. Opitergium), Северна Италия. 

 
V. Типът Август-Меркурий е познат само от един паметник с неизвестно 

местонахождение (кат. № B100). Ако приемем, че той действително произхожда от 
ареала на Долна Мизия и Тракия, то със сигурност е импорт, като впечатление 
прави и голямата му височина (над 25 см).  
 
 VI. Херми. Функцията на малките бронзови херми, както и на всички херми, 
независимо дали са от гръко-елинистическия или римския период е основно 
апотропейна. Това символично изображение на Хермес от метал често е включвано 
в украсата на колесници, мебели, тоалетни принадлежности, сандъчета и др. От 
територията на Долна Мизия и Тракия са известни четири подобни паметника (кат. 



№№ B25, B41, B103, B104), като за тези от Окорш, Силистренско (кат. № B25) и от 
колекцията на Димитър Иванов (кат. № B104) може да бъде изказано 
предположението, че принадлежат към групата на т. нар. херми-затварачи. 
 
 Предвид големият брой паметници на дребната бронзова пластика, 
представящи статуетки на Хермес-Меркурий, което е предпоставка за стилово и 
иконографско разнообразие, е възможно да бъдат направени и някои други 
наблюдения, които да бъдат в допълнение на изготвената типология, касаеща 
територията на Долна Мизия и Тракия: 
 1) При 69 от паметниците Хермес е представен с петасос с крилца на 
главата. При 19 от статуетките, крилцата се подават направо от прическата на 
божеството, подражавайки тези на петасоса, а при седем Хермес е изобразен 
гологлав – без петасос и без крилца. При някои от паметниците се наблюдават и 
известни изменения от тази обща схема – наличие на диадема с крилца (кат. № 
B56), венец и прическа тип „Цезар” (кат. № B70) или taenia (кат. № B83); 
 2) Обикновено, в дребната бронзова пластика от Долна Мизия и Тракия, 
Хермес е представян босоног, но при 14 от паметниците той е изобразен с 
характерните за него крилати сандали (talaria) или с крилца, прикрепени към 
глезените му; 
 3) 16 от бронзовите статуетки на Хермес-Меркурий от проучвания ареал са 
позиционирани върху постаменти с разнообразна форма. Разбира се, тук трябва да 
се отчете факта, че голяма част от постаментите не са достигнали до нас поради 
отчупване, преработка и т.н. Съдейки по функционалността на самия постамент, 
със сигурност може да се каже, че този тип статуетки са част от интериора на 
домове, ларариуми, светилища и т.н; 
 4) Когато е възможно да бъдат проследени, стилово-иконографските белези 
на дребната бронзова пластика, представяща Хермес-Меркурий от Долна Мизия и 
Тракия, то те напълно съвпадат с традициите на гръцката класика. Изключение от 
тази обща формула прави единствено бронзовата статуетка от Durostorum (кат. № 
B27). При нея богът е представен като младеж, с детинско закръглено лице и меки, 
преливащи една в друга форми на тялото;  

5) От иконографска гледна точка, интерес предизвикват и две статуетки 
(първата от Бутово – кат. № B13, а втората с неизвестно местонахождение – кат. № 
B88), които представят Хермес под форма, силно наподобяваща тази на петел – 
едно от неговите свещени животни, като същевременно са пресъздадени и 
характерните му атрибути – кадуцей, кесия и петасос. Няколко схематично сходни 
паметника са известни и от територията на провинция Македония.  

6) От Родопите произхожда бронзова статуетка на Хермес-Меркурий (кат. № 
B77), която предизвиква интерес с факта, че около врата й е увита тънка сребърна 
нишка, наподобяваща торква. Този иконографско-стилов модел намира своите 
паралели в Britania, където е изключително популярен.  

7) При част от паметниците на римската бронзова пластика, представяща 
Хермес-Меркурий, се открива специфичен декоративен елемент между малките 
крилца, подаващи се съответно от главата или от петасоса. В края на ХІХ и 
началото на ХХ в. се води остра полемика, както за символната му интерпретация 
(„ибисово перо”, „лотосов лист”), така и за точната идентификация на 



представеното божество (Herm(es)-Apollon). Въпреки множеството интерпретации, 
в научната литература този тип статуетки носят най-често „хибридното” име 
Хермес-Тот. От Долна Мизия и Тракия са познати 17 подобни паметника, които са 
свидетелство за срещата на религиозни представи от Изтока и Запада. 

 
Херми-затварачи за тоалетни сандъчета 
Втората група паметници на дребната бронзова пластика, които са пряко 

свързани с култа към Хермес-Меркурий са  т. нар. херми-затварачи за „тоалетни 
сандъчета”. От територията на Долна Мизия и Тракия досега са публикувани над 
30 херми-затварачи. Те представляват бюстове на Хермес върху четвъртита колона, 
която се стеснява надолу. Долният край на колоната стъпва върху профилиран в 
горния и долния край пиедестал, като от предната й страна е оформен фалос.  
 Хермите-затварачи, както и останалите декоративни и функционални 
бронзови елементи от тоалетни сандъчета се откриват основно във вътрешността и 
прилежащата територия на по-големите градски центрове. Изглежда освен, че са 
служили за съхранение на бижута и ценности и самите сандъчета са били предмети 
на лукса, като не са били достъпни за голяма част от градското население.  

Някои изследователи изказват мнението, че хермите-затварачи от тоалетни 
сандъчета произхождат от тракийски могилни погребения, извършени чрез 
изгаряне. Действително паметниците с кат. №№ B118, B119, B122, B123, B125 
произхождат от подобен контекст, но не можем да твърдим, че поставянето на 
тоалетни сандъчета в могилни погребения е повсеместна практика. По-скоро те са 
възприемани като предмети на лукса и съответно са имали дълъг период на 
експлоатация, като дори някои са претърпявали значителни репарации. Ето защо 
откриването им в градска среда (кат. №№ B106, B108, B109, B110, B117, B127, 
B128), в резиденциални центрове (кат. № B129) и в терми (кат. № B105) е 
показателно за функцията им и тяхното разпространение.  

В митологичен аспект Хермес е пряко свързан с ключалките, вратите и 
заключването от една страна и отключването и кражбата от друга. Като цяло, най-
често се срещат херми-затварачи и затварачи, представящи Афродита, като оттук 
лесно може да се стигне до съждението, че тоалетните сандъчета собственост на 
мъже имат херми-затварачи, а тези на жени, затварачи, изобразяващи Афродита. 

И накрая, може би една от най-важните причини за широкото 
разпространение на хермите-затварачи за тоалетни сандъчета би трябвало да се 
търси главно във функционален аспект. Изчистената форма на стесняващия се 
правоъгълен стълб на хермата, предразполага към по-голяма здравина и по-плътно 
прилягане на затварача към заключващия механизъм. Освен това липсата на 
прикрепени крайници и божествени атрибути спестява място и предпазва от 
нежелани наранявания при ежедневна употреба. 

 
 Други паметници 
 Поради своята многофункционалност, култът към Хермес-Меркурий е 
засвидетелстван в най-разнообразни паметници на дребната бронзова пластика от 
Долна Мизия и Тракия, които намират приложение, както в ежедневния, така и в 
сакрално-религиозния живот на своите притежатели. Тази група обединява 
апликации (кат. №№ B133 – B136), статуетки от украсата на колесници (кат. №№ 



B137, B138), вотивни паметници, сред които откриваме култови вотивни пръчици, 
плочки-матрици (кат. № B139), т. нар. „Сабазиеви ръце” (кат. №№ B140 – B141), 
статуетки на Panthei-те (кат. № B142) и др., както и предмети на бита и 
въоръжението – сфероиден съд (кат. № B143), канделабри (кат. №№ B144, B145), 
шлем (кат. № B146) и тежест за везна (кат. № B147).  
 Извършеният анализ на паметниците на дребната бронзова пластика от 
Долна Мизия и Тракия, представящи изображения на Хермес-Меркурий показва, 
че култа към бога е широко застъпен в религиозно-сакралния и ежедневен живот на 
обитателите на двете провинции. Наблюдават се стилови влияния, както от западни 
и източни (Хермес-Тот) бронзолеярски центрове, така и от съседните провинции 
(най-вече от Македония). За някои от бронзовите статуетки на Хермес-Меркурий 
може да се предположи, че са импорт от Италийския (Апенинския) полуостров, 
Галия и Мала Азия (кат. №№ B1, B3?, B8, B27, B36?, B44, B65, B67, B70, B83?, 
B92, B96, B100), но по-голяма част от паметниците са дело на местни ателиета. 
Тяхната продукция се характеризира със своеобразна схематичност, обобщено 
третиране на формите и дори грубост, което може да се възприеме като реално 
отражение на необходимостта от ускорено серийно производство, наложено от 
нарасналите нужди на потребителите-дедиканти. Проученият археологически 
материал показва, че изделия с изображения на бога най-вероятно са част от 
репертоара на локални бронзолеярски работилници, чието съществуване е 
засвидетелствано или се допуска в градските центрове Novae, Durostorum, Tomis, 
Nicopolis ad Istrum, ареала около Попово, Odessus (предимно херми-затварачи за 
тоалетни сандъчета), Pautalia, Philippopolis, Augusta Traiana и др. Особен интерес 
предизвиква наблюдението, че първите паметници от двете провинции, върху 
които откриваме образа на Хермес-Меркурий са импортни и се датират в средата 
на І – началото на ІІ в. сл. Хр. (кат. №№ B143 – B146). Те условно принадлежат към 
предметите на бита и ежедневието, но контекстът им на намиране – надгробни 
могили с кремации, предполага култово-религиозна символика, предопределена от 
многофункционалността на бога, най-вече в качеството му на водач на душите – 
Ψυχοπομπός. 
 

ІІ.5. Глиптика 
 
 Значителна част от гемите, открити в Долна Мизия и Тракия, представят 
изображения на Хермес-Меркурий в обичайната му иконография, седнал върху 
скала или заедно с други божества. До момента са обнародвани над 35 екземпляра, 
като има и доста голям брой геми, съхранявани във фондовете на Свищовския, 
Варненския и Пловдивския музей, които все още не са придобили общественост. 
 В количествено отношение, най-голям брой геми и камеи от територията на 
двете провинции са открити в ареала на Novae. Тази констатация е валидна и за 
полускъпоценните камъни с изображения на Хермес-Меркурий, от които над 1/3 
произхождат именно от тук. Големият брой геми, между които и незавършени, и 
очертаващите се групи със своя собствена сюжетна линия, стил и техника на 
изработка, са предпоставка за предположението, че в пределите на града е 
съществувало гравьорско ателие, чиято дейност, въз основа на особеностите на 
стила, може да бъде позиционирана на прехода между ІІ и ІІІ в. сл. Хр.  



Голям интерес представлява гема кат. № G12, принадлежаща към 
колекцията на Балаческу. Най-важната констатация при анализа на паметника е, че 
той е останал недовършен. От тялото на бога са гравирани торсът и крайниците без 
ходилата, липсват още шията и главата. Ако се обърне внимание на голямото 
значение на тази гема като незавършена и произхождаща от България, то тя дава 
неоспорими доказателства за съществуването на гравьорски работилници на 
територията на провинция Долна Мизия, тъй като е недопустимо незавършени 
геми да бъдат предмет на импорт   

Хермес-Меркурий седнал върху скала се среща върху геми с кат. №№ G4, 
G5 от Novae и с кат. № R11 от Ratiaria. Единствената обнародвана до момента гема, 
произхождаща от българските земи, върху която е представен само бюста на бога, 
също е от ареала на Ratiaria (кат. № R10). Интересното при тези мотиви е, че те 
намират пълно съответствие в монетите на множество от градовете в Долна Мизия 
и Тракия, което доказва схващането, че много често изображенията представени 
върху монетите, отразяват прецизно развитието на глиптиката през вековете.  
 От каменен саркофаг, открит в римския некропол, край с. Беляново, 
Свищовско (в близост до Novae), произхожда сребърен пръстен с гема от николо 
(кат. № G9). Върху нея е изобразена изправената фигура на Хермес-Меркурий. В 
лявата, протегната напред ръка държи кесия, а над дясната е представено триделно 
неясно изображение, което е интерпретирано от проучвателя като пеперуда – 
символ на човешката душа, отнасяна от Хермес Ψυχοπόμπος в отвъдния свят.  
 Както и при други паметници на античното изкуство, така и при глиптиката, 
поради своята многофункционалност, Хермес-Меркурий често е представян с 
други божества от гръко-римския и източен пантеон. От Долна Мизия и Тракия 
произхождат три геми (кат. №№ G1, G18, G33), които могат да бъдат обединени в 
една стилова и иконографска група. И при трите, Хермес-Меркурий, в качеството 
си на хералд и вестител на боговете, както и на покровител на богатството и 
просперитета, коронясва с лавров венец Зевс (кат. № G18), Тюхе-Фортуна (кат. № 
G1) и статуарно изображение на Изида-Фортуна върху правоъгълен олтар (кат. № 
G33). Всички тези паметници се датират в края на І в. и началото на ІІ в. сл. Хр. В 
синкретизирания образ на Фортуна-Изида с Хермес-Меркурий, с победен венец в 
ръка, се въплъщават покровители на плодородието, гаранти на мира, добруването и 
щастието. Този тип паметници ясно показват настъпващото религиозно 
взаимодействие във всички римски провинции, обединяващо в едно древногръцки, 
типично римски и източни (египетски) култове, които взаимно се допълват и 
обогатяват. Фортуна дава на хората щастливата съдба, Изида – плодородието, а 
Хермес-Меркурий – богатството. 

Появата в края на ІІ в. и в началото на ІІІ в. сл. Хр. на т. нар. „грили” в 
пределите на Долна Мизия и Тракия също трябва да се свърже с все по-
нарастващите културни и религиозни влияния на Египет и Мала Азия в живота на 
долнодунавските провинции. Често срещана комбинация е тази на птица, 
обикновено петел (свещената птица на Хермес), с маска на силен или Пан. 
Композицията между тяло на птица и човешка глава е схващана като образ на 
душата и е била свързвана с култа към Хермес Ψυχοπόμπος в неговата функция на 
спътник на душата в задгробния живот.  



 Появата на грили в Долна Мизия и Тракия по време съвпада с появата на 
геми с египетски и гностически изображения, т. е. ІІ – ІІІ в. сл. Хр. Такива са 
изображенията на Озирис във вид на мумия, лъв стъпил (тъпчещ) върху скелет, 
Озирис и Анубис с атрибути на Хермес Ψυχοπόμπος. Проявите на сливане на 
соларните и астрални символи, характерни за старите богове с елинистическите и 
римските, е резултат от търсенето и утвърждаването на универсални и 
монотеистични култове. В Египет Хермес-Меркурий е отъждествяван с Анубис, 
като между двете божества има множество общи паралели. След І в. сл. Хр. те 
започват да се отъждествяват във формата на Херманубис. От Novae произхожда 
гема, датирана в ІІІ в. сл. Хр., върху лицевата страна, на която е представен 
египетския бог на смъртта и мумифицирането – Анубис, който тук е синкретизиран 
с Хермес (Херманубис) чрез кадуцея, високите обувки и ключа – основни 
атрибути, определящи функциите му на придружител и водач на душите на 
мъртвите в подземния свят (кат № G8).  
 Съвместното припокриване на източни, египетски и гръко-римски култове 
(не само върху паметниците на глиптиката) е илюстрация на сложния път на 
изкристализирането на идеята за универсален единен бог - Пантеос (Πανθεός). Зевс-
Сарапис, Изида, Хнубис, Харпократ и Митра, подобно на Хермес, Херакъл, 
Дионис, Деметра, Хера и Артемида са схващани от местното население като 
божества на вегетацията и живота в природата, вероятно, на което се дължи и 
тяхната нарастваща популярност. 
 В заключение, при цялостния анализ на гемите с изображения на Хермес-
Меркурий от територията на римските провинции Долна Мизия и Тракия, трябва 
да бъде обърнато внимание на няколко основни фактора. В количествено 
отношение, неговите изображения върху геми, заедно с тези на Зевс-Юпитер и 
Тюхе-Фортуна са сред най-разпространените в двете провинции. И докато при 
Зевс-Юпитер, тази констатация би трябвало да се обвърже с императорския култ и 
римската политическа пропаганда, то гемите с изображения на Хермес-Меркурий и 
Тюхе-Фортуна, възприемани като покровители на късмета, богатството и 
просперитета, са преди всичко амулети, пряко свързани с индивидуалната вяра на 
отделния човек.  
 

ІІ.6. Нумизматични паметници 
 

Хермес-Меркурий е представен твърде стандартно върху монетите от 
източните римски провинции, като това е валидно в голяма степен и за Долна 
Мизия и Тракия. Условно, изображенията на бога върху монетите от двете 
провинции, могат да бъдат диференцирани в три отделни групи: 

 І – конвенционални изображения; 
 ІІ – изображения с локален характер; 
 ІІІ – изображения върху псевдоавтономни монети. 
И трите групи са строго специфични, като от всяка една от тях е възможно 

да бъде извлечена интересна информация за характера  и разпространението на 
култа. 

І. В общ план „конвенционалните изображения” са пряко повлияни от 
елинистическите статуарни паметници, чиито копия са широко разпространени 



през римската епоха. Реверсните типове с „конвенционални изображения” на 
Хермес могат да бъдат разделени на няколко групи, които се срещат повсеместно 
сред повечето провинциални монетарници в Империята. Това са: 

 І.1. – Хермес прав, гол, с кесия и кадуцей; 
 І.2. – Хермес седнал (почиващ си) върху скала; 
 І.3. – Бюст на Хермес; 
 І.4. – Кадуцей. 
І.1. Върху 2/3 от реверсните печати с изображения на Хермес, които 

произхождат от монетарниците на Долна Мизия и Тракия е представен един и същ 
конвенционален тип: „Хермес прав, гол, с небрежно прехвърлена през ръката му 
хламида, държащ двата основни атрибута – кесия и кадуцей”. Този тип се 
открива върху печатите на всички монетарници от вътрешността на провинциите, 
които регулярно секат монети с изображението на бога и същевременно отсъстват 
или се срещат сравнително рядко сред тези, произхождащи от монетарниците по 
западнопонтийското и северноегейското крайбрежие, където предримските 
монетарни традиции са силно застъпени. Разбира се, поради повсеместното си 
разпространение, този реверсен тип не е унифициран, а притежава своите стилови, 
иконографски и локални специфики. Така например, обикновено Хермес държи 
кесията в дясната си ръка, а в лявата, през която е преметнат края на хламидата, 
държи опрян на рамото кадуцей, но тази основна схема търпи и множество 
вариации.  

І.2. Най-близкият паралел на другия конвенционален тип: „Хермес гол, с 
петасос на главата, седнал върху скала, с крилат кадуцей в ръка” е статуята на 
бога от Херкуланския музей, която е римско копие на елинистическа творба, 
приписвана на Лизип. Този иконографски модел е по-рядко застъпен от 
предходния, но се среща в доста от провинциалните монетарници. В Долна Мизия 
и Тракия реверсни монетни печати с такова изображение секат монетарниците на 
Histria (№ 52); Tomis (№№ N57, N58); Anchialos (№№ N87, N89 – N92); Pautalia 
(№№ N91, N97); Philippopolis (№№ N129, N133); Hadrianopolis (№ N173) и Perinthus 
(№№ N201, N203). Като цяло, този тип се пресъздава стандартно. Единствено при 
монетарницата на Anchialos се разнообразява тази схема. При един от реверсните 
типове, Хермес не седи върху скала, а върху cippus – „граничен стълб” (№ N92). 
При друг, вместо да държи кадуцей в ръка, свири на лира (№ N91).  

І.3. „Бюст на Хермес” върху реверса на императорските монети се среща 
единствено в емисиите на Marcianopolis (№ N25) и Hadrianopolis (№ N180), като 
прави впечатление, че богът е без петасос, а само при монетата от Hadrianopolis (№ 
N180) зад лявото рамо се забелязва краят на кадуцея. Този тип е характерен 
основно за псевдоавтономните монети. 

І.4. „Кадуцеят” като конвенционално реверсно изображение се среща 
основно върху печатите на малоазийските политии – Tomis (№ N54); Dionysopolis 
(№№ N77, N78); Byzantium (№№ N218, N219) и Sestus (№ N226), които и в 
предримския период секат монети, върху които е представен Хермес или 
атрибутите му. Във вътрешността на Тракия единствено Hadrianopolis пуска 
емисии, върху реверса, на които е изобразен кадуцей, но той е представен заедно с 
други божествени атрибути – кесия (№ N190) и змия и рог на изобилието (№ 
N191). По правило, в императорското монетосечене атрибутите на божествата се 



поставят обикновено върху реверса на монетите с дребен номинал, като такава 
тенденция се наблюдава и при конвенционалното изображение на кадуцея в 
провинциалното монетосечене на Долна Мизия и Тракия. 

 
ІІ. В групата на изображенията с локален характер влизат тези реверсни 

типове, чиито сюжети са свързани по някакъв начин с определена провинциална 
монетарница или градски център. Те могат да третират конкретна митологична 
сцена, архитектурен паметник (храм), статуя или монументален релеф. По правило 
те се срещат само върху монетите на един или рядко на няколко града, чиито 
монетарници имат пряка връзка една с друга, като някои от композициите са 
уникални по своя характер. В Долна Мизия и Тракия могат да бъдат дефинирани 
няколко такива локални типа с изображения на Хермес: 

ІІ.1. Реверсният тип с изображение на „Хермес, Орфей и Евридика” се среща 
единствено върху няколко емисии на Hadrianopolis от времето на Гордиан ІІІ (№ 
N192).  

ІІ.2. „Хермес с малкия Дионис” се среща върху монети на Anchialos (№ N86) 
и Pautalia (№ N104). Единствената разлика помежду им е, че при монетата от 
Pautalia (№ N104) богът държи кадуцей в дясната ръка. 

ІІ.3. Реверсен тип с изображение на „‛Ερμης̃ Δισκοβόλος” се среща върху 
монети на Pautalia (№№ N94, N96) и Philippopolis (№ N124).  

ІІ.4. Реверсен тип с изображение на „Хермес, стъпил върху скала” е 
засвидетелстван върху монети на Nicopolis ad Istrum (№№ N13, N16, N24) и 
Marcianopolis (№№ N39, N40, N51). Възможно е богът да бъде представен, стъпил 
не върху скала, а върху шлем (№ N24 – Nicopolis ad Istrum) или глава на овен (№ 
N51 – Marcianopolis).  

ІІ.5. Иконографски рядката статуя на „Хермес, подпрян на колона”, която 
също е реплика на гръцки оригинал е експонирана върху реверса на монети от 
Marcianopolis (№№ N36, N38), Deultum (№ N173) и Hadrianopolis (№№ N194 – 
N196), като при екземплярите от последната монетарница е възможно колоната да 
бъде заменена с херма (№№ N194, N195). 

ІІ.6. В Долна Мизия и Тракия реверсни типове, върху които е представен 
„Храм със статуя на Хермес” се срещат единствено върху монетите на 
Philippopolis (№№ N133, N136, N140, N141, N144, N145). По своята архитектура 
храмът може да бъде тетрастилен (№№ N133, N136, N140, N141), хексастилен (№ 
N144) или октостилен (№ N145). Върху реверса на една рядка монета от Pautalia, 
сечена по времето на Комод е представена „Едикула със статуя на Хермес” (№ 
N97а). 

ІІ.7. Типът „Хермес, яздещ овен” се среща върху монети от Pautalia (№ 
N109) и Philippopolis (№ N143), като несъмнено тук трябва да бъдат потърсени 
местни религиозно-иконографски тенденции, пряко повлияни от аналогиите с 
Тракийския конник. 

 
ІІІ. В Долна Мизия и Тракия псевдоавтономни монети с изображения на 

Хермес или неговите атрибути (кадуцей или херма) секат градовете Tomis (№№ 
N74 – N76); Mesembria (№ N85); Byzantium (№№ N221, N222); Perinthus (№№ N215 
– N217); Philippopolis (№№ N148 – N152); Hadrianopolis (№№ N197, N198) и Bizye 



(№ N205). Както се вижда от пръв поглед, това са градове, които са или 
„малоазийски политии” с традиции в монетосеченето още в предримската епоха 
(Tomis, Byzantium, Perinthus) или градове във вътрешността на Тракия, за които се 
предполага (Hadrianopolis) или е доказано (Philippopolis, Bizye), че са достигнали 
градоустройствен стадий много преди масовата урбанизация на провинцията в края 
на І – началото на ІІ в. сл. Хр. Съдейки не само по посочените нумизматични 
паметници, но и при цялостния анализ на проблематиката, може да се предположи, 
че култът към Хермес е популярен в тези градски центрове още през 
елинистическата епоха. По иконографски белези, псевдоавтономните монети, 
сечени от управата на въпросните градове могат да бъдат разделени на две основни 
групи: 

ІІІ.1. В тази група влизат монетите, върху чийто аверс е представен „бюст 
на Хермес” с петасос на главата. Обикновено богът е изобразен младолик и 
голобрад, но върху монети на Philippopolis (№№ N148, N149) се използва 
архаичната му иконография с по-възрастно изражение и брада. Най-често върху 
реверса е представен основният атрибут на бога – крилатия кадуцей, но са 
възможни и други реверсни типове – триножник (Philippopolis – № N148), грозд 
(Hadrianopolis – № N197), орел с лавров венец в клюна (Hadrianopolis – № N198) 
или звезда с осем лъча (Byzantium – № N221). 

ІІІ.2. При другата основна група върху аверса са представени алегорични 
изображения на митическия главен бог-основател или покровител на града, а върху 
реверса изображения на Хермес или неговите атрибути. При псевдоавтономните 
монети на Tomis, върху лицевите печати е изобразен брадат бюст на Херакъл (№№ 
N74, N76) или младежки бюст на митичния основател на града – Tomos (№ N75), 
при тези на Mesembria – Деметра (№ N85), а при монетите на Perinthus –  бюст на 
градското божество с corona muralis (№ N215).  
 За основа на изградената типология са използвани около 220 реверсни 
печата с изображения на Хермес или неговите атрибути, сечени от градовете в 
Долна Мизия и Тракия. В действителност, техният брой е много по-голям, тъй като 
често се появяват множество емисии, при които се комбинират различни лицеви и 
реверсни печати. Извършеният подробен нумизматичен анализ показва, че въпреки 
своята привидна константност, изображенията на Хермес са сред едни от най-често 
срещаните върху реверсните печати от двете провинции. Разбира се тази тенденция 
е възможно да бъде обяснена, както със сходството в гравьорските модели в по-
голяма част от Империята, така и с факта, че в римската си иконография, Хермес-
Меркурий е възприеман преди всичко като покровител на търговията и паричните 
взаимоотношения. И все пак, традициите в монетосеченето от предходната епоха в 
някои от гръцките полиси по тракийското крайбрежие (най-вече Aenus, както и 
Tomis, Odessus, Abdera, Maroneia и Selymbria), наличието на голям брой емисии от 
псевдоавтономни монети дори и в градове от вътрешността на Тракия 
(Philippopolis, Hadrianopolis, Bizye), както и изображенията със специфичен 
локален характер (Хермес, Орфей и Евридика /ІІ.1/; Хермес, яздещ овен /ІІ.7/; Храм 
със статуя на Хермес /ІІ.6/; ‛Ερμης̃ Δισκοβόλος /ІІ.3/; Хермес с малкия Дионис /ІІ.2/) 
са предпоставка за предположението, че някои градски монетарници пускат в 
обръщение емисии, които са пряко повлияни от местните религиозни възприятия, 
свързани с почитта към бога в двете провинции.  



ІІІ. Анализ на култа към Хермес-Меркурий в провинции Долна 
Мизия и Тракия  

 
 
  Цялостният анализ на култа към дадено божество през римската 
епоха е сложен и многопластов процес. Това се дължи най-вече на факта, че 
религията през разглеждания период е трудно да бъде изследвана единствено и 
само през призмата на традиционния гръко-римски пантеон. Големият 
териториален обхват на Империята, както и непрекъснатия процес на 
взаимопроникване между различни по своя произход и структура етнически групи 
е предпоставка за своеобразната поливалентност на римските религиозни 
представи. 
 Култът към Хермес-Меркурий в Долна Мизия и Тракия може да бъде 
анализиран в няколко основни аспекта: 
 -     териториално и етно-социално разпространение на култа; 
 -     култово-религиозни измерения на почитта към Хермес-Меркурий; 
 -  взаимопроникване и допълване на култовете към Хермес-Меркурий 
заедно с тези на други божества от гръко-римския и източния пантеон. 
  

***** 
 

 Посредством извършения анализ на паметниците, съвсем условно могат да 
бъдат обособени три основни зони в ареала на провинции Долна Мизия и Тракия, 
във всяка една, от които, култът към Хермес-Меркурий се характеризира със 
своеобразните си специфики. Това са: 
 - т. нар. Римски долнодунавски лимес и прилежащите му територии във 
вътрешността на провинция Долна Мизия; 
 -   Западнопонтийските градове; 
 -  градовете и центровете на култа към Хермес-Меркурий във вътрешността 
на Тракия (коректно е тук да бъдат включени и административните територии на 
Nicopolis ad Istrum и Marcianopolis, които предвид устройството и етническия си 
състав остават под силното въздействие на Тракия и Мала Азия, дори и след 
присъединяването им към провинция Долна Мизия в края на ІІ в. сл. Хр.). 
 
 Милитаризация на Долна Мизия, която е последвана от усядане на ветерани 
и команден и помощен състав, както от италийски, така и от западноевропейски и 
източен произход е предпоставка за поетапното романизиране и на завареното 
местно население. Важна роля в този процес изиграват урбанизацията, създаването 
на административен апарат и най-вече битово-социалните контакти. За това не е 
учудващо, че епиграфските паметници от Долна Мизия, посветени на бога са на 
латински език и са отправени към Mercurius (кат. №№ Е1 – Е4; V1). Въпреки че 
откриваме надписи, издигнати от ветерани (кат. № Е4), Хермес-Меркурий за 
разлика от Митра, Марс, Херакъл, Виктория, Дунавските конници и т.н. не е 
типичното военно божество. Той със сигурност е почитан от войниците, но като 
цяло култът му се характеризира със своята индивидуалност. Липсата на 
организирани форми на адорация, съчетана с големия брой паметници, които могат 



да се причислят към сакралния свят на отделната личност (дребна бронзова 
пластика, глиптика и т.н.), не само в зоната на Долнодунавския лимес, но и в 
Тракия, показват, че култът към Хермес-Меркурий всъщност е разпространен сред 
най-разнообразни прослойки от населението. Разбира се, като патрон на Юлиево-
Клавдиевата династия, в някои от предимно импортните паметници на бога (кат. 
№№ B1, B3, B8, B27, B96, B100 и др.) е възможно да се потърси и отражение на 
римската пропагандна имперска политика. Но въпреки това, в своето естество, 
Хермес-Меркурий е възприеман основно като покровител на пътищата, търговията, 
печалбата, късмета и просперитета. Ето защо е напълно нормално сред неговите 
почитатели да откриваме, както обикновени войници, така и търговци и занаятчии, 
заселили се впоследствие в съответния vicus или canabae. Количественият анализ 
на дребната бронзова пластика и глиптиката в проучвания ареал показва, че 
Хермес-Меркурий, наред с Афродита-Венера и Фортуна са сред най-често 
изобразяваните божества. Това от своя страна е ясно доказателство, че в сакралния 
си култово-религиозен живот, обикновеният човек се прекланя основно пред 
божествата, които са покровители на „радостите” в живота – любовта, красотата, 
печалбата, здравето и щастието. И въпреки че проблематиката, свързана с 
производствените ателиета е изключително сложна, независимо от това дали става 
дума за паметници на каменната пластика, бронзовата пластика, глиптиката и т.н., 
с помощта на стиловия анализ е възможно да бъдат локализирани някои от тях. 
Художествени ателиета, произвеждащи паметници с изображения на Хермес-
Меркурий са засвидетелствани в Ratiaria (кат. №№ R1 – R9), Oescus (кат. №№ S12, 
B3, G1), Novae (кат. №№ V5, B6 – B10, G2 – G9, G12 – G17, O17), Durostorum (кат. 
№№ B26 – B30), Montana (кат. №№ V1 – V3, S1, O1) и ареала около Попово (кат. 
№№ B16 – B22). Струва ми се, че би било свръхинтерпретация всички от 
изброените селища, независимо от своя административен статут да бъдат 
определени като центрове на култа към бога. Ако се позовем единствено на 
количествения анализ, то несъмнено Novae изпъква по концентрация на 
паметниците. За съжаление нито там, нито където и да е на територията на Долна 
Мизия не е проучен храм или епиграфски паметник, който да ни даде основание за 
подобно заключение. Въпреки това, големият брой художествени изделия, сред 
които откриваме, както бракувани, така и недовършени паметници, е предпоставка 
за предположението, че производственият процес е отговарял пряко на 
изискванията на пазара, който би трябвало да се възприеме като отражение на 
религиозните представи, както на военно-административния апарат, така и на 
частично романизираното местно население и източни преселници (занаятчии, 
търговци, строители и т.н.). Доказателства за появата на източни елементи в култа 
на Хермес-Меркурий в проучвания ареал са паметниците, върху които откриваме 
изображения на Херманубис (кат. № G8) и Хермес-Тот (кат. №№ B5, B9, B10, B18, 
B28, B33, B34, R8). Като изключим източните влияния, иконографията на бога, 
представена върху паметниците, произхождащи от територията на Долнодунавския 
лимес почти изцяло е подчинена на традициите в изображенията на римския 
Меркурий. И въпреки че от разглеждания ареал са известни няколко интересни 
паметника от предримската епоха (кат. №№ Т30 – Т32), които свидетелстват за 
своеобразен иконографски прочит и разпространение на култ към божество, което 
по своята същност се доближава до древната идея, съпътстваща „индоевропейския” 



Хермес, то в периода на римското усядане (І – ІV в. сл. Хр.) ние не откриваме 
свидетелства за подобна символно-религиозна реминисценция, която е налице в 
югозападната част на провинция Тракия. Това би трябвало да се обясни, както със 
засилената романизация, така и с процесите на миграция на тракийско население 
във вътрешността на Тракия.   
 
 Западнопонтийските градове попадат под силно римско влияние, още преди 
обособяването на провинции Долна Мизия и Тракия. Поради този факт, някои от 
поместените паметници в Каталога, носещи култа към Хермес-Меркурий през 
римската епоха, е възможно да бъдат отнесени в по-ранен период, а именно І в. пр. 
Хр. – началото на І в. сл. Хр. (кат. №№ V62, E6, E7).  
 Като цяло, култът към гръцкия Хермес е широко разпространен в 
Западнопонтийските градове през елинистическата епоха. До каква степен, чрез 
тяхното посредничество, семантиката и иконографията на бога проникват в 
тракийския хинтерланд и сред тракийските етнически маси, е трудно да бъде 
установено, но предвид силното влияние на гръцките колонии основно върху 
аристократичните слоеве на населението, този процес най-вероятно намира своето 
развитие с течение на времето, най-вече чрез икономическите и социалните 
контакти. Интригуващо е, че голяма част от откритите паметници в 
Западнопонтийските градове в периода VI – I в. пр. Хр. са пряко отражение на 
хтоничната и медиаторска функция на Хермес (кат №№ Т20, Т21, Т26, Т27, Т29). 
 През римската епоха култът към бога в т. нар. „малоазийски политии” 
запазва своите специфики, които го отличават от установените стереотипи в 
иконографията и почитта към италийския Меркурий. Почти във всички градове 
има сведения, че се запазва традицията на елинистическите празници „Хермаи” „τὰ 
‛Έρμαια”, а Хермес продължава да бъде почитан като покровител на младежите и 
атлетите. Същевременно с това се запазва и практиката върху някои от 
надгробните паметници да се изобразяват херми (кат. №№ V59, V62, V63) като 
символ на прехода на душата в задгробния живот. По правило оброчните 
паметници от Западнопонтийските градове са с малко по-големи размери. Една 
група от тях се отличава с интересна схема, представяща съвместно изображение 
на Хермесова херма и Тракийски конник. В този сюжет също е възможно да бъдат 
потърсени реминисценции от религиозните представи, съпътстващи 
късноелинистическата епоха (кат. № № V55, V64, V68).  
 Анализирайки паметниците на художествения бронз и по-специално тези на 
Хермес – Меркурий от провинция Долна Мизия, П. Георгиев се доближава до една 
доста интересна тенденция. Въпреки че икономиката на всички Западнопонтийски 
градове е предимно с търговски характер, единствено от територията на Tomis са 
известни бронзови статуетки, представящи изображения на „бога на търговията и 
парите” (кат. №№ В83 – В85). Това не означава, че неговият култ не е 
разпространен в проучвания ареал. По-скоро трябва да се възприеме схващането, 
че сложната същност на поливалентния елинистически Хермес (покровител на 
ефеби, атлети, на прехода от живота към смъртта, част от Самотракийската 
мистериалност и т.н.) е дълбоко вкоренена в религиозните представи на местното, 
предимно гръцко население и съответно трудно може да бъде изместена от 



семантиката и наглед „баналната” иконография на „скучноватия” римски бог на 
търговията – Меркурий.  
 
 Култът към Хермес-Меркурий във вътрешността на Тракия (тук освен 
територията на провинция Тракия е коректно да се причислят и някои части от 
провинция Долна Мизия) има доста специфики, които го отличават, както от зоната 
на Долнодунавския лимес, така и от Западнопонтийските градове. Неговата поява и 
възникване не е единичен акт, който може да се свърже със създаването на една 
или друга римска провинция на Балканския полуостров, а е сложен многопластов 
процес. Корените му могат да бъдат потърсени в религиозните представи на 
древните траки, които поради ред причини е трудно да бъдат напълно 
дешифрирани и научно обосновани дори и днес. В консолидирането на култа в 
иконографско и семантично ниво важна роля изиграват, както Гръцката 
колонизация, така и политиката на „македонския елинизъм”, макар че най-ясно той 
изпъква едва в периода на римското усядане. Въпреки това, за разлика от Trium 
Daciarum и Западните провинции, като цяло може да се обобщи, че римското 
присъствие в разглеждания ареал е сравнително ограничено. Не само при 
паметниците, свързани с култа към Хермес-Меркурий, но и към повечето божества 
от гръко-римския пантеон, преобладават посвещенията на гръцки език, а голяма 
част от посветителите са или от гръцки произход или от средата на местното 
тракийско население. Тук, разбира се трябва да се отчете и факта, че поради 
географското разположение и съпътстващите исторически процеси, както Тракия, 
така и Долна Мизия са изложени на силно гръцко влияние далеч преди идването на 
римските войски. Въпреки че и преди създаването на двете провинции, в Тракия 
имаме градски структури (Philippopolis, гръцките полиси по крайбрежието, 
търговските емпориони във вътрешността и др.), то заслугата за масовата 
урбанизация е основно римска. Именно в новосъздадените градски центрове се 
наблюдава голям приток на преселници от Изток, особено от Мала Азия. 
Посочените фактори намират проявление и в пластическата характеристика на 
паметниците (не само тези на Хермес – Меркурий), като стилово се приближават 
до каноните на Източните провинции, към които би трябвало да присъединим и 
Тракия, в която елинистическата традиция запазва своето силно влияние.  
 От една страна, картината на разпространението на паметниците, свързани с 
почитта към Хермес-Меркурий във вътрешността на Тракия, представя големите 
градски центрове като основни средища на култа. Този факт е възможно да бъде 
възприет като свидетелство за чуждо религиозно влияние, което прониква в 
тракийските земи посредством римската и гръцка градска култури. От друга страна 
множество паметници, предимно индивидуални оброчни дарове и бронзови 
статуетки се откриват вън от градските центрове – в техните околности, по 
трасетата на главните пътни артерии или във вилни комплекси. Въпреки тази 
пъстра картина на разпространение, с помощта на количествения и географско-
териториалния анализ могат да бъдат обособени главните центрове на култа към 
Хермес – Меркурий във вътрешността на Тракия. Това са административната 
територия на Nicopolis ad Istrum (кат. №№ E2, E3, V6 – V11, S23, B11 – B15, B35, 
B105, B139, B140, N1 – N24, O2, O4, O7) и Pautalia (кат. №№ E5, V15?, V16, V53, 
S2 – S4, B37 – B51, B74, B143, N94 – N110) и най-вече на Philippopolis (кат. №№ 



V19 – V43, V54?, S7, S13 – S20, S29 – S31, B55 – B58, B117 – B119, B133, B138, 
B141, N123 – N152, O6) и Augusta Traiana, заедно със средните течения на Hebrus и 
Tonzus (кат. №№ V44 – V50, S32, S33, B59 – B68, B70 – B73, B75, B76, B120 – 
B131?, B136, B144, B145, G19 – G21, N153 – N160, O3, O5, O10 – O14).  
 Цялостният иконографски анализ на изображенията на Хермес-Меркурий, 
произхождащи от територията на Долна Мизия и Тракия, с изключение на рядко 
срещания мотив, пресъздаващ „бога възседнал овен” (кат. №№ S4, S5, V1, O3, 
N109, N143) не показват различия от представата за бога, изградена в гръцкия и 
римския свят. Този факт е възможно да бъде обяснен с предположението, че в по-
голямата част от двете провинции, култът към Хермес-Меркурий е възприет 
наготово в религиозно-семантично и иконографско отношение. За това 
свидетелства и анализът на имената и социалната характеристика на 
посветителите. В ареала на Долнодунавския лимес те са предимно от средите на 
военните части и ветераните. Във вътрешността на Тракия и в градовете по 
западния бряг на Понта преобладават посветителите с гръцки имена, като сред тях 
се срещат и такива с тракийски произход, както и преселници от Мала Азия. Една 
част сред посветителите от тракийски произход носят римски имена (предимно в 
Долна Мизия) или гръцки (в Тракия), което свидетелства, че те са обвързани по 
някакъв начин с римската войска или с местната администрация в градовете. Този 
факт дава основание да се предположи, че на съпричастността им към Хермесовия 
култ е възможно да се гледа като израз на тяхното приобщаване към римската или 
гръцката култура – съответно като проява на романизация или елинизация.  
 Като цяло картината, изградена на базата на писмените посвещения е 
значително непълна и отразява само общи тенденции в развитието на култа към 
Хермес-Меркурий. Преобладаващата част от оброчните паметници са лишени от 
надписи било поради счупване или поради отсъствието на необходимост у 
посветителя да остави името си, което затруднява тяхното интерпретиране. Все 
пак, логично е те да се свържат основно с местното тракийско население, което в 
голямата си част е чуждо на идеята да персофиницира с името си молбата към бога.  
 Като изключим някои паметници, произхождащи от Западнопонтийските 
градове и градовете по крайбрежието на Пропонтида, в които ясно се долавя 
силната елинистическа традиция, а общата им датировка попада в преходния 
период I в. пр. Хр. – I в. сл. Хр. (кат. №№ Е6 – Е8, Е11, V62, V63?), то първите 
паметници от територията на провинция Тракия, в които откриваме изображения 
на Хермес-Меркурий, подвластни на каноните на римската иконография, могат да 
бъдат отнесени в края на I – началото на IІ в. сл. Хр. В по-голямата си част те са 
импортни и принадлежат на образци на дребната бронзова пластика (кат. №№ В143 
– В146, О15), като би следвало да се обърне и внимание на факта, че всички те са 
открити в погребален контекст – надгробни могили с кремации. Тази група 
паметници трудно би могла да се интерпретира като сигурно свидетелство за 
разпространението на Хермесовия култ сред тракийското население в този период. 
И дори за някои от носителите му да се предполага, че принадлежат към 
тракийската етническа група (могилния некропол край вилния комплекс 
„Чаталка”), то те са силно подвластни на римското религиозно и битово-социално 
влияние (римската религия, бит и култура). Сред паметниците от II в. преобладават 
тези с репрезентативен характер – статуи, пиластри, херми, релефи, предимно от 



големите градски центрове и представителните вилни комплекси. През първата 
половина на III в. значително се увеличава делът на малките оброчни релефи като 
форма на индивидуален оброк пред бога. Голяма част от тях се откриват в близките 
до градовете селища и оброчища, като се увеличава и тракийското участие в култа. 
Поставянето на точни хронологически граници, касаещи паметниците на дребната 
бронзова пластика и глиптика е доста трудна задача, но в общи линии в края на II и 
началото на III в. техният брой нараства, като голяма част от тях са плод на 
дейността (продукцията) на провинциални работилници, задоволяващи 
потребностите на местния пазар. Това популяризиране на паметниците на култа 
към Хермес-Меркурий съвпада по време и с периода на икономически просперитет 
на тракийските земи.  
 
 Що се касае до храмове и извънградски светилища, посветени на Хермес – 
Меркурий, то на територията на Долна Мизия и Тракия до момента не е открито 
нито едно такова. Въпреки че до момента нямаме конкретни археологически данни, 
предвид анализа и концентрацията на паметниците, е възможно да се предположи 
съществуването на храм, посветен Хермес – Меркурий в някои от 
Западнопонтийските градове или тези във вътрешността на Тракия, като Tomis, 
Odessus, Nicopolis ad Istrum, Pautalia, Philippopolis или Augusta Traiana. Единствено 
върху серия реверсни печати, пуснати в обръщение от монетарницата на 
Philippopolis (кат. №№ N133, N136, N140, N141, N144, N145) откриваме данни, 
които подкрепят такова становище, като разбира се трябва да се отчете и факта, че 
при анализа на нумизматичните паметици е препоръчително да се подхожда доста 
предпазливо, за да се предпазим от погрешни изводи и свръхинтерпретация. И 
въпреки че, нито един от посочените центрове не прераства в голямо култово 
средище, свързано с почитта към Хермес-Меркурий, може само да се надяваме, че 
бъдещите археологически проучвания ще имат шанса да открият епиграфски или 
архитектурен паметник, който да подкрепи нашите предположения.  
 Що се отнася до извънградските светилища, най-голямата концентрация на 
индивидуални оброчни дарове е по средните течения на Hebrus и Tonzus. Х. 
Буюклиев изказва предположението, че в района на вилния комплекс „Чаталка” е 
възможно съществуването на отделно светилище, свързано с култа към Хермес-
Меркурий. Аз се отнасям доста скептично към тази хипотеза, като съм по-склонен 
да приема схващането, че има вероятност някъде в този обособен район на 
провинция Тракия да съществува светилище, в което Хермес – Меркурий да е 
почитан редом с божество, чийто култ е много по-широко застъпен – (Тракийския 
конник, Аполон?). 
 
 Както до момента неколкократно бе изтъкнато, Хермес-Меркурий е 
божество с поливалентна същност. Ето защо в неговия култ, разпространен в Долна 
Мизия и Тракия се откриват множество и най-разнообразни аспекти. Направеният 
подробен анализ на паметниците, тяхната иконография и контекст на откриване, 
показват, че в двете провинции богът основно е възприеман като покровител на 
търговията, пътищата и стокообмена. Считам, че не е нужно отново да се спирам 
подробно на тази проблематика, а е по-добре да акцентирам вниманието си върху 
някои аспекти, чиято семантика не е толкова ясно доловима.  



 В градовете във вътрешността на Тракия, както и тези по западния бряг на 
Понта и Пропонтида, където гръцкото влияние е особено силно, Хермес е почитан 
в аспекти, характерни предимно за неговия култ в гръцкия свят. В Odessus, 
Mesembria, Callatis, Histria, Olbia, Perinthus, Sestus и други, наред с Херакъл, той е 
възприеман като покровител на ефебите и младите атлети, а в Pautalia и 
Philippopolis като патрон на спортни игри и съревнования. В гръцката митология 
богът често е свързван с плодородието и по-специално с умножаването и 
подпомагането растежа на дребния рогат добитък. Но тук трябва да бъде направено 
пояснението, че итифализма в изображенията на Хермес, както в Древна Гърция, 
така и в Рим, и Долна Мизия и Тракия не е коректно да се свързва с плодородиeто 
по подобие на култовете към Дионис и Деметра. В него основно би трябвало да се 
потърси семантиката, определяща го като апотропей и символ на прехода. Може би 
още през елинистическата епоха голяма част от фертилните функции на Хермес са 
възприети от неговия син Приап, придобил широка популярност в Мала Азия и 
голяма част от Римската империя. Разбира се при по-детайлен анализ и 
интерпретации всяко божество от индоевропейския пантеон е възможно да бъде 
свързано със земното плодородие и кръговрата на живота в природата. 
Проучвателите на някои паметници, свързани с култа към Хермес-Меркурий в 
провинции Долна Мизия и Тракия, откриват подобни аспекти в семантиката на 
изображенията му. Наличието на кантарос (кат. № S6) или рог на изобилието в 
неговата иконография, както и появата му върху паметници, представящи Деметра 
е възможно да бъде възприето по-скоро като вторично наслагване, вследствие на 
специфичните нужди на посветителите, които са търсили помощта на своя бог – 
покровител, отколкото разглеждането на Хермес-Меркурий като божество на 
земното плодородие.   
 Хермес е възприеман като покровител на изворите, дъжда и ветровете в 
древна Аркадия, а присъствието на херми, често е посочвало на пътниците 
близостта до вода. Ето защо е напълно възможно да предположим, че в култа към 
Хермес-Меркурий в Долна Мизия и Тракия съществуват аспекти, които 
функционално биха го определили като здравеносно божество. Доказателство за 
това са паметниците, върху които той е представен заедно с Трите нимфи, 
Асклепий и Телесфор. От района на Галиполи произхожда оброчна плочка (кат. № 
V52), върху която Хермес-Меркурий е представен като водач на танца на нимфите 
– χορηγὸς Νυμφω̃ν, а във Philippopolis е запазен недовършен мраморен олтар, върху 
който освен бога са изобразени Фортуна, Асклепий и Телесфор (кат. № V34). 
Фактът, че негови статуарни паметници се откриват в големите римски бански 
комплекси в Odessus (кат. №№ S8 – S10) и Dioclecianopolis (кат. №S7) също е 
атестат Хермес-Меркурий да бъде възприеман като божество, което 
покровителства здравето и термалните извори.  
 Не е учудващо, че здравеносни функции често се откриват в същността на 
божества, които главно са възприемани като покровители на мъртвите. Анализът 
на някои паметници от Долна Мизия и Тракия показва, че Хермес-Меркурий е 
почитан като медиатор между света на живите и света на мъртвите, както и като 
водач на душите в последния им път (Ψυχοπόμπος, Psychopompos) (кат. №№ Е10, 
V58, V62, V63, V70 – V74, B138, R2, G9). Появата на неговата херма върху 
надгробни паметници от Западнопонтийските градове е възможно да бъде 



възприето като остатък от една късноелинистическа традиция (кат. №№ V62, V63). 
Интерес предизвикват и бронзовите апликации на колесницата от кв. Пастуша, 
Перущица, представящи полулегналите и облакътени фигури на Хермес (кат. № 
B138) и Херакъл. Съвместната им поява е очаквана като се има предвид функцията 
им на покровители на пътниците в гръцкия и римския свят. Но тук колесницата не 
бива да бъде възприемана единствено и само като средство за придвижване. 
Широката й употреба като гробен инвентар в могилните погребения през римската 
епоха е възможно да бъде разгледана като една стара тракийска обредна практика и 
вяра, според която благодарение на коня, мъртвецът или неговата душа се пренася 
в света на блажените отвъд смъртта. Може би на това се дължи странната и рядко 
засвидетелствана иконография на вечно бързащия Хермес. Тук той е изобразен 
полулегнал, с чаша в ръка, сякаш пирува, за да покаже спокойствието и идилията в 
отвъдния свят. 
 Някои изследователи изказват мнението, че когато Хермес е представен с 
крилат петасос, кадуцей и крилати сандали, той символизира „психопомпа”, готов 
във всеки момент да отнесе душата на покойника в света на мъртвите. Ето защо в 
римската фунерална иконография той често е изобразяван заедно с други хтонични 
божества, като Плутон, Прозерпина и Херакъл. От административната територия 
на Долна Мизия и Тракия нямаме засвидетелстван подобен паметник, но в 
некропола на Ratiaria, провинция Горна Мизия е открит саркофаг, върху който са 
представени изображения на Хермес-Меркурий, Виктория и два крилати ероса 
(кат. № R2). Тук трябва да бъде обърнато и специално внимание на една обособена 
група паметници – три надгробни плочи (кат. №№ V70 – V72) и два саркофага (кат. 
№№ V73, V74), произхождащи от некрополите на столицата на провинция Тракия 
– Perinthus, върху които откриваме изображението на ‛Ερμη̃ς Ψυχοπόμπος под 
формата на „емблема”. И въпреки че е трудно да бъде доказано, голяма част от 
паметниците на бронзовата пластика и глиптиката (кат. № G9), употребявани като 
апотропеи, най-вероятно са съдържали в себе си идеята за „бога-психопомп”, от 
който се е очаквала необходимата помощ в последното, но най-важно пътуване на 
техните притежатели. 
 
 Често изследователите, занимаващи се с римска религия изказват мнението, 
че между отделните култове на божествата, се поражда синкретизъм. Примерите, 
които подкрепят това твърдение са доста, особено когато се преплитат функциите 
на богове от гръко-римския и източния пантеон. Но истина е фактът, че 
изключително рядко е възможно да бъде наблюдаван процес, при който да се 
извърши пълен религиозен синкретизъм. Ето защо считам, че този термин трябва 
да се употребява с особена предпазливост и внимание. По-вероятна е възможността 
в някои от аспектите към култовете на дадени божества да се породи припокриване 
или взаимопроникване, като твърде често този процес е двустранен, но не е 
съпътстван с цялостно изземане на функциите. Дори и силно повлиян от 
прагматичността на римската религия, в своята същност Хермес-Меркурий си 
остава едно многофункционално божество, което продължава да бъде по-близо до 
човека, отколкото до Олимп. Именно поради тази поливалентност 
(многофункционалност), често наблюдаваме припокриване на неговия култ (или 
аспекти от неговия култ) с този към други божества. В паметниците, 



произхождащи от Долна Мизия и Тракия откриваме съвместни изображения и 
посвещения на Хермес-Меркурий, заедно с повече от 30 други богове и митични 
герои, както от  гръко-римския, така и от тракийския и източния пантеон, като най-
ясно този процес е засвидетелстван в съвместните му паметници с Атина-Минерва, 
Херакъл, Тракийския конник и Сабазий. 
 
 В периода на късната Империя като най-мощна соларна и монотеистична 
религия се обособява митраизмът. Връзката между Хермес и Митра е 
изключително интересна, тъй като в някои епиграфски паметници от източните 
провинции, Митра е идентифициран с Хермес в качеството му на Ψυχοπόμπος. От 
Долна Мизия и Тракия нямаме подобен паметник, но правя този паралел поради 
факта, че почти напълно, картата онагледяваща разпространението на култа към 
Сабазий се припокрива с картата на находките, свързани с култа към Митра, което 
подсказва, че е възможно да има сходна връзка между божествата.  
 Не е учудващо, че митраизмът, като водещо религиозно течение в късната 
Империя, повлиява силно мистериалните практики и структура на набиращото все 
по-голяма популярност крипто-християнство. Ето защо и част от символиката, 
свързана с култа към Хермес, намира място във възприятията на последователите 
на зараждащата се нова монотеистична религия. Разбира се, подобно твърдение е 
трудно да бъде доказано, но в разглеждания от нас ареал се срещат, макар и рядко, 
паметници, които биха подкрепили една подобна хипотеза. Така например, в 
известната мозайка от Augusta Traiana е представен жезълът на Хермес – кадуцея, 
наред със старохристиянски символи като малтийския кръст и чашата с вино. 
Тяхното едновременно присъствие несъмнено отразява преходния характер на 
паметника.  
 Типичен пример в това отношение е и образът на „Добрия пастир”. 
Особената му популярност през ранните векове на християнството е 
засвидетелствана чрез достигналите до наши дни стотици паметници от цялата 
територия на Империята. Това са, както монументални живописни и релефни 
изображения, така и такива върху съвсем дребни предмети, предназначени 
очевидно за лична употреба. Подобно на десетки други християнски изобразителни 
сцени и образи от времето на Късната античност и тази иконографска схема се 
основава на по-древни „езически модели”.  При създаването на образа на Добрия 
пастир, несъмнено, най-голяма роля изиграват изображенията и вложената в тях 
символика на някои от „криофорните” божества –  главно Хермес, Аполон и 
Аристей. Още в предримската епоха те са приемани като символи на победата на 
доброто над злото, поради което на изображенията им са възлагани апотропейни 
функции. 
 От територията на провинции Долна Мизия и Тракия (административно 
преструктурирани при управлението на Аврелиан и Диоклециан) са познати 
няколко паметника, представящи изображения на Добрия пастир (кат. №№ GS1 – 
GS6). Освен статуарни паметници (кат. № GS1 – GS3) са известни и няколко 
малки апотропейни амулета (кат. №№ GS5, GS6). Още от първите християнски 
векове, образът на Добрия пастир е възприеман като символ, предпазващ от злото. 
Ето защо собствениците на подобни амулети, несъмнено са очаквали помощ за 
спасението на душите си и закрила срещу многобройните зли демонични същества, 



каквито според вярванията от епохата дебнели човека през целия му живот, а дори 
и след смъртта му. Именно в тази насока е възможно да бъде потърсено и 
сходството с апотропейните функции въплътени в образа на Хермес Ψυχοπόμπος. 
 
 Проблематиката свързана с прехода от политеистично езичество към 
монотеистично християнство е изключително сложна. Това не е единичен 
исторически акт, а процес, който обхваща векове. Ето защо звучи нереалистично, 
залезът на даден античен гръко-римски култ, в случая този на Хермес-Меркурий, 
да се обвърже с конкретна дата – 313 год. (Медиоланският едикт), 306-337 год. 
(управлението на Константин І Велики), 363 год. (смъртта на Юлиан Апостат), 391 
год. (едиктът на Теодосий І) или 529 тод. (унищожаването на Платоновата 
академия в Атина). И въпреки че като горна граница на настоящия труд е поставен 
ІV в., то култът към Хермес-Меркурий в разглеждания ареал продължава да 
съществува под една или друга форма поне още век. Със сигурност може да се 
предположи, че дори и след масовото приемане на християнството, идеята за 
Хермес-Меркурий като божество-закрилник, покровителстващо прехода остава 
жива още дълго време. Доказателство за тази тенденция може да се потърси в 
контекста на намиране на статуята на бога, открита в античния вилен комплекс „№ 
1” край Montana (кат. № S1). Тя е вградена в олтарната част на раннохристиянската 
еднокорабна църква, издигната в края на ІV – началото на V в. Малко вероятно е, 
паметникът да е преизползван единствено като сполия, тъй като примерите на 
вградени оброчни плочки или статуи, най-вече на Тракийския конник, в основите 
на раннохристиянски църковни сгради в периода ІV – V в. от проучвания ареал не 
са изключение, а по-скоро правило. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
   
 Чрез цялостния анализ на разнообразния археологически материал се 
изгражда една обща картина, която проследява в детайли отделните етапи, 
съпътстващи проникването и развитието на култа към Хермес-Меркурий в 
провинции Долна Мизия и Тракия в периода І – ІV в. сл. Хр. Този пъстър комплекс 
от разнообразни предмети, в които често откриваме баналната иконография на 
бога, всъщност съдържа в себе си тази своеобразна „пъстрота”, характеризираща 
истинската същност на бога. Подобна „пъстрота” в израза и семантиката е 
възможно да бъде открита в голям брой паметници, свързани с култа към Хермес-
Меркурий, не само в проучвания ареал, но и в широките географски и 
хронологически граници на гръко-римската култура. Пътят от небрежно 
натрупаната купчина камъни през итифалическата херма до крипто-християнската 
символика на „Добрия пастир” е дълъг и сложен. Ясно е, че в едно тясно 
археологическо изследване е трудно и дори невъзможно да се достигне до отговори 
на всички провокиращи въпроси, които поражда една подобна многопластова 
проблематика. В настоящия труд е направен опит да се проследи религиозния 
живот в Тракия през римската епоха в една малко по-различна светлина. Култът 
към Хермес-Меркурий е далеч от мащабите и повсеместното разпространение на 
почитта към Тракийския конник. От друга страна, неговото проникване не може да 
се обвърже цялостно и с култовете, които придобиват етно-социална популярност 
чрез императорската и военно-административна пропаганда. Силно повлиян от 
елинистическата традиция, от символиката на гало-римската иконография и от 
присъствието и последвалата двустранна инфилтрация на разнообразно по своя 
произход население (предимно от Мала Азия и източните провинции), култът към 
Хермес-Меркурий намира своето проявление и в тракийска среда. Именно 
спецификата на част от паметниците (оброчни плочи, бронзова и каменна пластика, 
реверсни монетни печати и др.), открити в подобна тракийска среда (основно 
крайградски територии и светилища) е предпоставка за предположението, че 
измеренията на култа към бога не са само повърхностни, повлияни от функциите 
му на покровител на паричните взаимоотношения, но всъщност са пряко отражение 
на неговата многопластност, която намира проявление в тракийските религиозни 
представи. 
 Действително в някои от паметниците е възможно да се потърси 
потвърждение на хипотезата за съществуването на култово-религиозен 
континуитет между елинския и „тракийския” Хермес от една страна и римския 
Меркурий от друга, но като цяло би било свръхинтерпретация да се обясни 
сравнително широкото му разпространение в разглеждания ареал през римската 
епоха със съхранени реминисценции в съзнанието на местното население от 
втората половина на І хил. пр. Хр. И все пак не бива да забравяме, че сложността на 
материя като духовната култура и религията като неин специфичен феномен, които 
са уловими винаги в условни граници, предопределят хипотетичността и 
относителността в много от изводите. 
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