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РАЦИАРИЯ

(RATIARIA)

Венцисл ав Динчев
ИМЕ , ИСТОРИЯ И ПИСМЕНИ ИЗВОРИ

Най-значител11ият римски и късноантичен център в днешна Северозападна България е Рациария (обр .

1).

Неговите развалини днес се намират в северните покрайнини на с. Арчар, Видинско- в бившата турска махала
и в м. Калето, близко дор . Дунав (обр .

2).

С установяването на контрола по десния долнодунавски бряг римляните оценяват предимствата на

посоченото място с оглед комуникациите в централната част на Балканския полуостров (обр .

1). През 1 в. сл.
IV Флавиев и VII Клавдиев легион.
Тук е имало база и на римския военен речен флот (Геров 1952, 18; Велков 1965, 5; Velkov 1966, 157- 158; Giorgetti
1980, 18- 20; Bollini 1980, 94- 95; Giorgetti 1983, 24; Velkov 1987, 7- 10; lvanov 1987, 26, 28, 29). Самото име
"Ratiaria" впрочем се тълкува днес като производно от латинското название на вид кораби ( ratis) (Velkov 1987,
11 - 12). Военното присъствие стимулирало заселването на ветерани , както и приток на uивилно население . При
Хр. тук са лагерували различни военни части , вероятно и подразделения на
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1. Карта на областта на Рациария (по Giorgetti 1980, tav. /1; с мои gопмнения - В.
Fig. 1. Мар of the Ratiaria region (after Giorgetti 1980, tav. /1; 1vith ту additions V. D.)

Д.)

1 Коло вията (colonia) с град с въз мож1ю вай-голяма а втономия . жителите ва кой то са пъшюправви римски гр аждави .

13

териториално-административната реформа през

Рациария попада в източната част на провинция Горна

Мизия . След дакийските войни

86 г.
(1011102- 105/106 г.)

и изместването на границата към карпатските хребети

Рациария е напусната от военните части (или поне присъствието им тук е силно редуцир.шо), а цивилното

селище е въздигнато от император Траян в ранг на колония'. Пълното име на града в началния период на
съществуването му узнаваме чрез надпис от
През

li

и

lll

в.

Рациария

е

125 г.- Co\onia Ulpia Traiana Ratiaria (CIL, III 14499).

проспериращ

град с

твърде

романизирано

население

и

с

автономно

самоуnравление, организирано по италийски образец. В местната курия са влизали ветерани , както и

преселници от италийски и източен произход2 . Аграрната експлоатация на територията между р. Дунав , р.
Тимок , Стара планина и р. Цибрица е осигурявала благосъстоянието на градската аристокрация. Рациария
е и голям занаятчийско-търговски център. Тук има станция на

митнически

пункт. Наред с официалното почитсtне на императора и на

portorium 1/lyrici, т . е. всtжен
Iuppiter Optimus Maximus (върховния

повелител в

италийския пантеон) в Рациария са били разпрострсtнени и ред други култове- на Херакъл, на Митра и т. н.

Свидетелство за състоянието и развитието на града през този период са материалите, откривани случайно
в неговсtта площ, в близката му околност или в по-отдалечените райони на територията му

-

многобройни

нсtдгробни и посветителни паметници, саркофази, някои от които са с богсtта пластична украса, скулптурни
произведения, множество златни накити ит. н. (Геров \952,69- 80; Велков 1965,5- \3; Velkov 1966, \58- 168;
Giorgetti 1980, 20- 27; Martelli \980а , 35- 48; Bollini 1980,93- 96, 126- 127; Sctsel 1984; Атанасова-Георгиева,
Митовсt-Джонова 1985, 18- 19,25-36, 147- \59; Naidenova 1987; Ivanov 1987,25-28, 30- 31 ; Giorgetti 1987, 79
- 84; Ruseva-Siokoskct 1991, 17 - \8, 212) 3.
Писмените извори не съдържат данни за опустошения на Рациария по време на "варварските" нашествия

нсt Балканите през средата на

III

в. След изоставянето нсt отвъддунавска Дакия през

272

г . и последвалите

териториално-администрсtтивни реформи Рациария е провъзгласенсt за столица на новоучредената провинция

Крайбрежна Дакия 4. Административният управител (в случая
провинцията, както и техните свити, са резидирали в столицата

о

praeses) 5 и военният управител (dux ) на
(Not. Dign. Or~. I, 55, 121).
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2.

Карта на близkата оkолност на Рациария (по

Fig. 2.

Мар

Giorgetti 1987, tav. Vll; с мои gопълнения
of tl1e vicinity of Ratiaria (after Giorgetti 1980, tav. 11; with ту additions V.D.)

- В. Д.)

2 Курията (curia) - • ·радеки съвет по италийски образец- е висшият орган на местното самоуправление.

3 Виж и цитирюште там nубликации.
4 Провющията е включвала днеш1ш Северозападна Бънr·ария и днешна Североизточна Сърбия (Vctters 1950, 3- 18).
5 По-късно, в началото на Vl в. , административният уnравител на Крайбрежна Дакия е с титлата consularis (Hier .. Synccd ..

14

655. 1).
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Обр.

3. Топографсkа ckuцa на .мястото на Рациария (по Atanasova 1980, tav. XJI).
Fig. 3. Topographical drawing of the site of Ratiaria (after Atanassova 1980, tav. XJI).

В края на

111 - IV

в . военното nрисъствие в Раци ария, която отново е на границата, е значително. От Аnулум
XIII Двоен легион (Not.

(Ари/ит, днешната Алба Юлия , Румъния) тук са nредислоцирани основните части на

Dign. Or., XLII, 38)6. Предвид новата структура на армията този легион nринадлежи към т. нар. limitanei, т. е.
към граничните войски. С важна роля в също реорганизираната римска дунавска флота е базираното в Рациария
nодрюделение

classis Ratiarensis, командвано от nрефект с разгърнат щаб (Not. Dign. Or., XLII, 43- 50).

За военното

nрисъствие , както и за икономическото развитие на Рациария , е доnринесло устройването тук на една от ш есте

държавни оръжейни работилници на Балканския nолуостров

JV

(Not. Dign. Or., XI , 38).

В края на

III - н а ч алото

на

в. се увеличава и цивилното население на града - nредимно с nреселници от старите дакийски nровинции .

Сред откритите досега монети от Рациария най-многобройни са монетите от
интензивния стоnански живот в града

no

това време

IV в ., което е доказателство за
(Bozkova 1984; Bozkova 1987; Атанасова 1995, 80).

С разnространението и утвърждаването на християнството Рациария става еnискоnски и митроnолитски
център. Първият засвидетелстван в изворите местен еnискоn е

Paulinos (340 г . ) Еnискоn Sy lvester участва в
343 г. и е сред защитниците на никейските догми. Най-видната фигура в местния
клир обаче е Palladius- еnискоn на града от 346 до 381 г., един от най-активните nоддръжници и теоретици на
арианетвото в Имnерията (Velkov 1966, 169; Martelli 1980Ь ; Марков 1995, 28 - 30 , 36- 37, 45) 7.
В изворите за войните с готите nрез nоследната трета на JV в. Рациария не се сnоменава. Една от nричините
Сердикийския събор nрез

за незасвидетелстван готски интерес към града ще да е в доброто състояние на укреnленията в nровинция

Крайбрежна Дакия по това време 8. Съгласно историкаПриск nрез nървата nоловина на
е голям център с многобройно население: n6Лtc;

Jleyicrtr]

каl noЛuavepronoc;

V в. Рациария все още
(Prisc., fr . 3- FHG, IV, р . 73). През

442- 443 г. обаче градът е nревзет от хуните и е nострадал сериозно 9.
Важен за историята на Рациария е откритият неотдавна официален надnис , свидетелстващ за доnълването на
иметой с оnределението "А настасиева" и засвидетелстващ nризнателност към имnератор Анастасий

"+Anastasiana Ratiaria semper jloreat " (Велков 1984; Velkov 1985, 886- 889) 10.
6

I (491 - 518):

Повод за този надnис е оказването на

Присъствието на части 1-1а le~<io Х111 Geminu в Рациария е засвидетелствано и епиграфски (Bollini 1980, 96- 97 . 113 - 11 5; 1vano v 1987, 28

-29, 31).

Вр е крутите за този лег ион е им ало и малоазийци

(Speidell983).

7 Виж посочените там извори и nо-ранни публикации .
8 Свидетелство за ремонтирането на съществуващите и за изграждане на нови укреnления в nр овинцията е указ от
ду к с

9

364 r. до местния
Velkov 1977, 211).
Мнени ето. че хунските разрушения в Рациария не са били големи (Giorgetti 1983, 31 - 32), не се п отвърждава от извършените

Tuu/omedus (Chod. Theod. , 15, 1, 13: виж Vetters 1950, 26, а също

и

а рхеологически проучвания. чиито р езултати ще представя по-нататък.

10 В литературата е предложено и тълкуване на

"t1

"Anastasiana"

като латинска ·гран скрибция на гръцкото прилагателно " разрушена " (от

ava<пacrta " ) , а надписът като цяло се предатира към времето на Юстиниан

1 (Popovie 1991 . 283).

Взаи мстването на гръцк и термин при

официален възпоменателен надпис в един латиноез ичен град за латиноезичен император обаче е малко вероятно.

15

1118

N

\

1 - археологическа база
(антично светилище ?);
2 - т. нар. сграда
със съкровище ;

3 - резиденция ;
4 - з ападна порта;
5 - античен път;
6 - т.

о

50

250

100

нар. военен лагер ;

7 - големи терми ;
8 - обект в м. Ялията;
9- гробище от XVIIIXIX в. (античен форум?)

500m

1. Archeological hase (an ancient shrine?);
2. the huillding with the treasure;
Giorgetti 1987, tav. А)
3. late-Roman residence;
4. the western gate;
Fig. 4. Hypothetica/ geпera/ p/an of Ratiaria (Gior5. an ancient road;
getti 1987, tav. А)
6. so called military camp;
7. the large termae;
8. the site at the Yaliata locality;
сnециална низвънредна nодкреnа за града от Анастасий 1, включваща по всяка вероятност и строителна дейност.
Обр.

4.

Хипотетичен общ план на Рациария (по

В известния Пътеводител на Хиерокъл, чието изготвяне се отнася към началните години на уnравлението на

имnератор Юстиниан

1 (527 - 565), селището е nосочена като J.1111P61roA~ , т. е. като главен град сред останалите
(Hier., Synecd., 655, 2). Сnоред Прокоnий Рациария е един от центровете , в които
Юстиниан 1 извършил възстановителни работи (Procop., De aedif., IV, 6, 24). Рациария се сnоменава и от Теофилакт
Симоката във връзка с nревземанетой от аварите nрез 586 г. (Тheoph. Sim., 1, 8, 10). Това събитие всъщност бележи
края на няколковековното развитие на дунавския град (V elkov 1966, 170; Martelli \984).
градове на Крайбрежна Дакия

ИСТОРИЯ НА ПРОУЧВАНИЯТ А
Начален тласък на "възкръс ването " на Рациария за историческата и археологическата на ука дават
оnисанията на Ф . Каниц в края на

XIX

в.

(Kanitz 1879 , 96- 99) .

Точното локализиране на останките

на града и nървите обнародвани материали дължим на В . Добруски и Б . Д якович (Добруски

22 - 3\;

Дякович

\900 , 156 - 167).

\890 ,

В началните десетилетия на ХХ в . Б. Филов, Г . Кацаров и други

наши изтъкнати учени nубликуват ред случайно открити находки и гробни съоръжения (Филов

191 О ;
и

Кацаров ,

1911 ) 11 •

Обнародването на инцидентно открити находки и съоръжения nродължава

В· годините след Вторат а световна война , като с най-значителен

nринос сега са В.

Велков

и

Й. Атанасова (Hosek , Velkov 1958; Атанасова 1964; Велков , Атанасова 1967 ; Атанасова 1969;
Атанасова
в

1972;

Атанасова , Герасимова

nо-общите изследвания

1979;

Атанасова

1991).

Съответната информация е отразена

върху разни асnекти на културата и

историята на долнодунавските и

източнобалканските римски nровинции (Димитров

1942, 30, 32 , ... 89 , 106; Vetters 1950 ; Геров 1952,
69- 80 ; Велков 1959 , 74, ... 145 , 197 ; Морфона 1963 , 28- 30; Mirko vic 1968,74- 81; Biernacka-Lubanska
1973,95-98,224- 225; Ruseva-Siokoska 1991 , 17- 18 , ... 212). Междувременно от 1958 до 1962 г. nод
ръководството на В. Велков се nровеждат nървите nланирани археологически nроучвания в nлощта
11 П о-пълна библиографска сnравка за nубли к ациите от тоз и nериод виж nри : Велков

16

\965; Velkov 1966.

на Рациария (Велков

1962;

Велков

1965, 16 - 17).

На същия nринадлежат и nървите обобщаващи научни

nубликации , nосветени сnециално на Рациария (Велков

1965; Velkov 1965). Разкоnките са възобновени nрез
1976 г . с участието на сnециалисти от археологическия институт към БАН и от музея във Видин 12• От 1978 г. в

проучванията се включват и италиански сnециалисти от университета в Болоня. Усnоредно с разкоnките nрез

следващото десетилетие излизат няколко тома от nоредицата

"Ratiariensia",

където в един или друг асnект

е анализирана nочти цялата налична информация за античния град. Най-nълният и систематичен обзор на
резултатите от разкоnките в nоследния том е дело на Д. Джорджети

от изследваните обекти се nоявяват и nо-късно (Атанасова

(Giorgetti 1987). Публикации за някои
1995; Kuzmanov 2000; Valeva 2000). В началото на

90-те години на ХХ в . обаче разкоnките са nреустановени , като за съжаление лиnсата на достатъчно средства

възnреnятства и надежното оnазване на nроучените и неnроучените останки от античния град 1 ~
ТОПОГРАФИЯ
Местността Калето , където са останките от креnостта на Рациария , е висока, незаливна тераса със стръмни

склонове на север към р . Дунав , на изток и на юг към старото корито нар. Арчарица. На заnад терасата завършва
в подножието на Тошли баир (обр.

2 и 3). До неотдавна защитената nлощ на Рациария се оnределяше с размери
1,5 х 0,3 км , т. е . на 45 ха (Velkov 1966, 173; Claude 1969, 18, not. 42; Mocsy 1970, 101 ; Biernacka-Lubanska 1982,
226). Тези размери и nлощ обаче се отнасят за терасата като цяло 14• От установеното вече трасе на западната
крепостна стена, което остава неnроменено до края на VI в. (Atanasova, Popova 1987; Атанасова 1995), става ясно,
че заnадната част от терасата не е била включена g градската креnост (обр. 3 и 4).
Анализирайки една въздушна снимка Д. Джорджети nриема, че креnостта на Рациария nървоначално е с

квадратна форма и че nо-късно е разширена на юг , в резултат на което добива nравоъгълна форма с размери

426 (север-юг)

х

284

м

(Giorgetti 1987, 40-42, tav. А; виж тук обр . 4). Въnросната снимка , която съм

разглеждал

внимателно , обаче nозволява сигурно локализиране само на югозападния сектор на nървоначалната крепост

5) 15. Известна представа за късноримското разширение на града днес дават случайните открития .
Новотрасирана креnостна стена от края на lll - началото на IV в. е засечена в североизточния край на м .

(обр .

Калето . Идентична стена е nроследена и по югоизточната nериферия на терасата , сред частни селски дворове

(Велков

1965, 16; Velkov 1966, 173) 1 ~ Очевидно с обявяването на Рациария за столица на Крайбрежна Дакия

е изградена значително nо-голяма градска креnост. Освен nлощта на nо-ранната креnост тя включва нови
терени в източна nосока , като нейните стени тук следват конфигурацията на терена. Защитеl-'ата по този начин

площ възлиза общо на около ЗО

+/- 5

ха 1 ~ Засега не е ясно дали тя е заnазена през

VI

в. Предвид общите

тенденции в развитието на градовете в региона, не би било учудващо ако защитената площ на

Ratiaria е

редуцирана

(Dintchev

1999а ,

Anastasiana

60).

ПЛАНИРОВКА , У ЛИЧНА МРЕЖА, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
Рациария е nритежавала ортогонална планировка, като уличната й мрежа е с отклонение от около

24° от
- на

световните nосоки: спрямо географския север отклонението е на североизток; сnрямо географския запад

северозаnад,- ит. н. (обр.

4

и

5).

За удобство тук се изnолзват основните географски nосоки- "север" вместо

"север-североизток", "запад'' вместо "запад-северозаnад" ит. н.
Върху основата на споменатата въздушна снимка Д. Джорджети nредлага хипотетична възстанонка на
плана като система от еднакви nарцели

улица с направление изток-заnад

1987, 41 - 42;

виж тук обр.

4).

(insulae), симетрчно разnоложени и организирани около една главна
(decumanus maximus) и две главни улици , ориентирани север-юг (Giorgetti

По снимката обаче могат да се установят сигурно само улиците и инсулите в

югозаnадната част на защитената площ. Между заnадната и южната крепостна стена трасето на декуманус

максимус и на източната улица с наnравление север-юг

(cardo)

личат

6

инсули, отделени чрез междинни

декумани. Инсулите са ориентирани изток-заnад, като размерите им най-вероятно са по

60 х 25 м 18. По-тясна-

12 Взел съм уча<:тие в разУ.оnките от 1987 до 1989 1·. По това време бях асnирант на ст. н. с . Г. Кузманов от АИМ-БАН .
13 През октомври

2001

г. участвах в междуведомствена комисия по nроблемите на оnазването на Рациария и с горчевина констатирах

послсдиците от безкруnулната иманярска дейност nрез nоследните години . Площта на nресюпе иманярски изкопи в античния град и в
некро11олите му неколкократно надхвърля проучената до

1991

г. nлощ.

14 Друг е въnросът, че и nосочените размери не са точни . По близки до реалните са посочените от Д . Джорджети размери на терасата
около

850 (изток-заnад)

х

450

м

(Giorgetti 1987, 35).

15 Поради това не може да се изключи аnриорно и възможността за правоъГ'Ьлен nлан с ориентация изток-заnад за ранната креnост , т.
с . 11редложеното от Д . Джорджети трасе на източнатай стена (обр .

4)

не е безсnорно . Друга немаловажна nодробност е , че на въnросната

снимка личат очертания на външни правоъгьлни кули както nри заnадната , така и nри южната стена на началната креrюст , които не са

представени в nлана наД . Джорджети (обр .

4).

Предвид периодизацията и хронологията на изследваните съоръжения

no западната стена,

на които ще се спра по-нататък , може да се допусне, че неизследваният западен участък от южната стена на ранната крсnост също е запазен

като трасе в крепостта от края на

111 -

на чалото на

1V в.

16 Догrьлните.пна информация за тези стени получих от Й. Атанасова, за което съм й благодарен. Осьщt:ствил съм и лични наблюдщ1Ия на тере11а.
17 Тези ми наблюдения и и :шоди са вече обнародвани (виж Иванов 1999, 150).
18 Размерите на инсулите и ширините на прилежащите им улици не могат да бъдат nрецизиран и само чрез въздушната снимка .
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Fig. 5. General plan of the studied remains of Ratiaria ( after the author V.D.)
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1 - западна крепо стна стена;
2 - западна порта;
3 - късноримска баня;
4 - място на сградата,
изследвана през 1959-1 961 г. ;
5 - късноримска и ранно 

1 - tЬс wc.ttwrn wal;

3- Jatc-Roman Ьаt.Ь;

2- the wc.t.twtn ga tc;

4 • the Ьui.lding, e.m~vated in 1959 - 1961;

5 - latc Roman .res.kkDOC;
6 ~ Scoond norfhcrn declll.n4nus;

на сградата със

съкровището от

V в.

7- R uimJ mШе ocntцl toun z,onc;
8- the buUdiцg with the t.teas.ure.

около

15

м,- е само крайната югозаnадна инсула (обр.

5).

На снимката се забелязват улични трасета и вън от

югозаnадната зона, но тяхното nроследяване е несигурно.

Безсnорната връзка на уличната мрежа в югозаnадната зона на защитената nлощ с югозаnадния сектор

на креnостта (обр.

5) е указание, че nланирането на улиците е станало още с изграждането на креnостта 19.

Същемременно самият факт, че улиците и инсулите личат отчетливо върху въздушната снимка, nоказва
отсъствието на съществени nо-късни nромени в nланировката на югозаnадната зона.

При изследването на заnадната креnостна стена е установено nлътно застрояване на терена откъм
вътрешнатай страна (Младенова, Атанасова
Ако тук е имало обиколна улица

1981, 62; Младенова, Атанасова 1982,44- 45; Атанасова 1995, 76).
(via sagularis, imervallum), то тя е била застроена още nрез 11- 111 в.

Улицата, ограничаваща от север изследваната nредставителна резиденция в централната северна градска
зона, се nриема като втория декуманус, северно отдекуманус максимус

(Giorgetti 1987, 42; Kuzmanov 2000, 28) 2 ~

Ширината на съответната инсула е не nо-малко от ЗО м, а дължинатай надхвърля

Относно местоnоложението на централния градски nлощад
на юг отдекуманус максим ус, на

200- 250

(forum)

м източно от заnадната nорта (обр.

все още не nотвърждават това nредnоложение (Велков и др. 198З,

109-11 О;

Найденова и др.

50; ...

45

м (обр.

5/5-6).

има nредnоложение, че е неnосредствено

4/9).

Проучванията досега обаче

Велков и др.

1990, 9З; Велков

и др.

1991 ,

1992, 64) 2 ~

Реално разкритите досега улични nлатна се отнасят nредимно към nериода

V-VI

в. Само nри nортата, т. е.

в заnадния край на декуманус максимус е установена заnазена част и от nървоначалната настилка с големи
каменни nлочи (Атанасова

1995, 67-68;

виж тук обр.

6).

Най-значителният разкрит уличен участък е от т. нар . втори северен декуманус. Ширината на nлатното

е около

6

м. Няма тротоари и бордюри. Настилката е от необработени и nолуобработени каменни nлочи,

като някои от тях са със стари коловози, т. е. nреизnолзвани са. Вероятно те са от nо-ранната настилка

на същата улица, която е била значително nо - ниско от установената. Една оnорна стена по nротежение на
северната фасада на резиденцията е трябвало да nредnази новата настилка от nроnадане. Съоръжаването на
тази настилка и на оnорната стена се отнася към началото на

обр.

5/6, обр. 7).

По-късно, вероятно към края на

V-

V в. (Kuzmanov 2000, ЗI-З2, fig. З, 4, 10; виж тук
VI в., уличното ниво тук е nовдигнато отново,

началото на

но без съоръжаване на солидна настилка (Kuzmaпov

2000, З4).

Късни улични настилки с nо-дребни камъни, трамбовани в землени насиnи или в nластове с деструкции, са
установени и в централната градска зона, южно от сnоменатата резиденция (Велков и др .

110; Найденова и др. 1992, 64). Към

края на

V-VI в.

1987, 114; Велков и др. 1991,

нивото кадекуманус максимус nри заnадната nорта е nовдигнато

като новата настилка е с чакъл и деструкции, включително фрагментирана строителна керамика (Ataпasova,

Popova-Aseпova

1987, 95; Атанасова 1995, 68). Подобна

настилка е установена и nри улицата, фланкираща от изток

т. нар. сграда със съкровището в североизточната градска зона (Джордж ети

1988, ЗО).

Градската улична мрежа се е свързвала с nътищата от и за Рациария. В м . Парлозите, на заnад-югозаnад
от защщната nopт<t е уст<tновено и

nроследено в nротежение на няколкостотин

метр<t тр<tсето на <tнтичния

nът към/от Комбустика (nри днешното с. Кладоруб, Видинско) и Найсус (днешният Ниш; виж обр.
наnравените разрези на nътното nлатно е констатиран nласт с nръст, чакъл и nясък, дебел

0,40

1).

При

м (nодложка?).

Не е открита настилка от nо-едри камъни (Атанасова

1969,87- 88). Установен е и още един nът, който е излизал
4/5). Ширината на nлатното му е около З м.
чакъл (Giorgetti 1987, 50). Вероятно това е участък от античния

от заnадната nорта. Той се nроследява в северозаnадна nосока (обр.
И тук е констатиран nласт с трамбована nръст и
крайдунавски nът (обр .

1).

римски мост" (Добруски

В края на

XIX

в. nри старото корито нар. Арчарица са личали останки от "каменен

1890, ЗО; Дякович 1900, 159). Ако

мостът е античен, той маркира nът в nосока на изток

от града (nродължението на крайдунавския nът?).

Несъмнено важно комуникативно значение е имало и nристанището на Рациария. Останки от съответни
съоръжения засега не да открити, но наблюденията върху бреговата ивица нар. Дунав и отчитането на nромените

в нейната конфигурация nозволяв<tт локализирането на античното nристанище неnосредствено до м. Калето ,
т. е. северно от градската креnост (Велков и др.

1985, 127; Giorgetti 1987,51-59, tav. VII; виж тук обр. 2).
10 км в югозаnадна nосока- в м. Жидовец

Каnтажът за главния водоnровод на Рациария е на около

десния бряг нар . Арчарица (днес в землището на с. Лагошевци; виж обр.

форма. От него са заnочвали два водоnровода

-

на

1). Каnтажът е с шестоъгълна в nлан

един зидан и един с глинени тръби. Втори каnтаж с nо-малък

дебит, който е захранвал водоnровод с оловни тръби, е установен в м. Пещерите на около

1 км

източно от с .

Държаница. При nоследното водоnроводите от двата каnтажа са nрехвърляли реката чрез масивна мостова
конструкция с дължина около

200

м. До моста, на десния бряг на реката са открити останки от охранителна

19 Вес още обаче нс е ясно дали това общо nланиране на улиците и креnостните стени тук е свързано с ранния военен лагер или nък е
израз на урбанИ<.:тична ко1щеnция от 11ачалото на

(Atanasova-Georgieva 1986, 440; Atanasova, Popova-Asenova 1987, 92-93; Атанасова
1 в. сл. Хр. засега остава открит.
20 На общия nлан наД. Джорджети тази сграда е в североизточната защитена градска зона (обр. 4/3), нотрасето на източната креnостна
стена тук не е безспорно дори за периода 11-111 в. (виж 110-rope бел. N 15). Сnоред условните означения в nолсвата документация, ПL1И
1995, 73), т.

11

в.

е. въnросът за мястото и устройството на военния лагер от

сграда е в сектор

11.

21 Предвид полевата докумеfпация , това са проуванията в сектор 111 и в обект

IV ("Турски гробища" ).

19

кула. В близост до срещуположния край на моста пък има останки от съоръжение, интерпретирано като
резервоар-колектор. От тук водопроводите са се отправяли към града, следвайки левия бряг на реката. В м .
Парлозите, сред западния градски некропол е локализиран разпределителният резервоар, от който водата е

била насочвана чрез по-малки водопроводи към отделните квартали. При западната порта са засечени два
крайни водопровода с глинени тръби. В самия град са разкривани ограничени участъци от различни зидани,
глинени и оловни водопроводи. (Biernacka-Lubanska 1973, 95- 98, 224-225; Atanasova 1980; Giorgetti 1984, 93-97;
Giorgetti 1987, 76 - 79; Атанасова 1995, 68) 2 ~
Главният каптаж и зиданият водопровод са изградени, според използваните в тях тухли с печати (Bolini
1980, 100-101), при управлението на император Адриан (117-138). Водопроводът с глинени тръби от м. Жидовец
е по-късен - вероятно от края на 111 - началото на IV в. Прокарването му е било обусловено от нарасналите
нужди на Рациария по това време (Giorgetti 1984, 97-102).
Наличната

информация

канализационната

система

на

за

Рациария

оскъдна. Един зидан канал с размери
х

м

0,40

в

сечение

е

засечен

под

е

0,26

късна

c-;::::::;J - градеж

на кал

c=J - трамбована глина

улична настилка в централната градска зона

(Найденова и др .

1992, 64). В

края на

XIX в.

/,'

/?

''
~:

в

().

на стените е

1,60 х 0,55

5

•.

югоизточната част нам. Калето е бил разкрит
случайно участък от заеводен подземен канал

с вътрешни размери

J:i:J

(d

N

м. Дебелината

м . Каналът се е спускал

0,60

1

по южния склон на терасата и е достигал до

р . Арчарица (Дякович

1900, 161).

Предвид

BIVCIV
BVCV

обратния наклон е ясно , че този канал не е
водоснабдително съоръжение. Вероятно това
е основният отходен канал

( с/оаса maxima)

на античния град.

УКРЕПИТЕЛНА СИСТЕМА
От

крепостта

изследвана

част

на

Рациария

засега

е

от

западната

стена

с

прилежащите й кули и западната порта, която
се

предполага

(обр.

5/1-2).

като

главната

градска

порта

През първия строителен период

куртината се състои от две успоредни стени,

като

предната

е

значително

по-дебела.

Градежът им е с дялани каменни блокове

-

по-големи

при

цокъла

и

по-малки

във

височина

( opus quadratuт)
( opus vitatuт).

1

/

На еднакви разстояния между стените има
напречни

свързващи

зидове.

1

в

тях

вероятно

стълби.

При

вътрешните

кирпичи .

достига

са

се

вмествали

по-късна

пространства

Общата

3,85

м.

дебелина

Кулите

по

запълнени

на

на

31

до

33,50 м

една от друга. Западната порта

основен стро
ителен период

~

- втори

основен стро
ителен период

1 1

1 1
1 1

са

е фланкирана от две седмоъгълни кули , чиито

- първи

-

1 1

с

вътрешни, с правоъгълна форма, разположени

1

11
1 1
1 1

куртината

куртината

1

1
1

11

дървени

реконструкция
са

2.

/J':"'f:

Вътрешните

пространства първоначално са били свободни
и

1

1

1==::J - трети основен стро

1 1
1
1

ителе н период

1
1

/l~t::
/3

1

,' /~

запазени долни части са оформени в опус

AVI Vl
AVIIBVII

О

5

10

20m

квадратум. Кулите при портата отчасти се
издават и отчасти вдават спрямо куртин ата. Самата

Обр.

на проходите й е

6.

Запаgната kрепостна стена и запаgната порта

(по Alaпasova, Popova -Aseпova

порта е с размери

7,60 х 5,00 м, като ширината
по 5,40 м (обр . 6). Изграждането

1987, tav. XIX).
Fig. 6. Westem wall and gate (after Ataпassova, 1987, tav.
XIX) .

на представените фортификационни съоръжения се

22 Може би с античния град е свързан и един "стар кладенец , зидан с хубави дялани камъни " , който в края на
централната част нам. Калето (Добруски

20

1890, 29;

Дякович 1900,

160).

XIX в. се е виждал в

отнася към края на

преустройства

60-74;

Иванов

1 - началото на ll в. През следващите два века в тях са извършвани различни частични
(Atanasova-Georgieva 1986, 438- 440; Atanasova, Popova-Asenova 1987, 85- 93; Атанасова 1995,
1999, 157- 158).

Вторият основен строителен период е в края на

стена с дебелина около

2

111 -

началото на

IV

в. Сега е изградена нова крепостна

м. Тя долепва до по-ранната външна стена, която е била частично съхранена и

използвана като междинна платформа. Новата стена е била в смесена зидария

тухлени пояси

( opus mixtum).

-

с камъни и изравнителни

Западната порта е съществено преустроена с издигането на две фланкиращи я

външни правоъгълни кули. Техните останки обаче са твърде зле съхранени. Големи външни правоъгълни кули

са били издигнати и по куртината. Една такава е открита на

54 м южно от портата. Вътрешните размери на
1О , 1Ох 7,80 м, а дебелината на стените й е от 1,50 до 1,70 м (Atanasova-Georgieva 1986, 439;
Atanasova, Popova-Asenova 1987, 93- 94; Атанасова 1995, 74- 76; виж тук обр . 6). По строителните си белези
въпросната кула са

крепостната стена на разширението на Рациария , засичана случайно по югоизточната и североизточната
периферия нам. Калето , се свързва с този строителен период.
При хунските нашествия в средата на

V

в. градската крепост е пострадала чувствително, което е наложило

и нейното преизrраждане . Третият основен строителен период се отнася към края на

V-

началото на

VI

в. При

изследвания западен сектор е осъществено надзиждане на стената от втория период. То започва от различна
височина в зависимост от степента на разрушенията на по-ранната стена . Градежът на новата стена също е

в опус микстум. Дебелината й е само

1,ОО

м, но до вътрешното й лице има зидани пиластри. При западната

порта са издигнати отново две външни правоъгълни кули. Именно с тях се свързва официалния надпис за

Anastasiana Ratiaria. Издигната е отново , макар и с намалени размери , и правоъгълната кула южно от портата
(Atanasova-Georgieva 1986,439, 440; Atanasova, Popova-Asenova 1987, 94-96; Атанасова 1995, 78-79; виж тук обр.
6). Установените през последните работни сезони останки пред портата предполагат наличието на втора, външна
крепостна стена (proteichisma) през този период (Велков и др . 1987, 113; Велков и др . 1988, 78; виж тук обр. 5/2).
Установените на места преправки по крепостната стена и по кулите с разнороден строителен материал,

включително сполии, на слаб бял хоросан се отнасят от проучвателите към времето на император Юстиниан

(527-565) (Atanasova, Popova-Asenova 1987, 96).

Вероятно с последните дни на Рациария тр1'бва да се свържат
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Обр.

7. Резиgенцията на проВинциалния упраВител на КрайбреЖна Даkия (по Kuzmaпov 2000, fig. 3).
Fig. 7. Resideпce of the Governor of Dada Ripensis(after Kuzmaпov 2000, fig. 3).
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кърпежите по външното лице на крепостната стена, както и преизграждането на челната стена на южната кула

на западната порта (обр.

6). Градежът в тези случаи е с преизползвани материали
1989, 63; Атанасова 1995, 79). На места камъните и фрагментираната строителна
подобно на рибена кост ( opus spicatumj2 3.

икалов разтвор (Велков и др.

керамика са редени под ъгъл,

ГР АДОУСТРОЙСТВО
Един от изследваните сектори в защитената площ на Рациария е покрай разкрития участък от западната
крепостна стена. С изграждането на новата куртина към края на

111 -

началото на

IV

в., вътрешните

правоъгълни кули от по-ранния период не са разрушени, но вече не са използвани като такива, а са преустроени

в помещения с различни функции. Южната полигонална кула при портата е облицована отвътре с тухлен кожух
и е nригодена за обитаване (обр.

6).

В северната полигонална кула пък е устроена железарска работилница.

Разкритите няколко правоъгълни помещения, наредени покрай ранната крепостна куртина северно от портата ,

също се интерпретират като работилници или като складове. Вероятно по това време , краят на
на

IV

111 - началото

в., непосредствено на юг от портата е изградена банска постройка с няколко помещения . Едно от тях е

с префурниум и с подова отоплителна инсталация със зидани тухлени арки (обр.

5/3).

По-късно, когато банята

вече е изоставена, тук е издигната голяма правоъгълна постройка. Най-късните останки в участъка южно от
портата са от верижно наредени помещения, опиращи до крепостната стена. За разлика от по-ранните сгради,
те са градени на калов разтвор, като на места вторично използваните фрагментирани тухли и камъни са в

опус епикатум (Младенова, Атанасова

Атанасова

1981, 61-62;

Младенова, Атанасова

1982, 44-45;

Велков и др.

1984, 75;

1995,76-77, 78) 2 ~

В близост до заnадната крепостна стена, североизточно от портата, са разкрити частично още при първите
разкопки останки от голяма сграда (обр.

5/4).

Началнатай дата не е уточнена, но не е преди

IV

в. Макар и

без употребата на хоросан градежът й е солиден, с камъни на глинен разтвор и кирпич, с дълбоки основи и
сравнително дебели стени . Дължината на източнатай стена, в която е установен вход, надхРърля

25

м. Входът

осигурява достъп до две помещения. В едното от тях са открити много земеделски сечива, различни битови
nредмети и монети, най-късните от които са от средата на

(Велков

Vl в. Сградата
1962; Велков 1965, 16; Ve1kov 1966, 173; Атанасова 1991, 15- 16).

е изоставена е след силен пожар
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ВъзстаноВkа на пърВоначалния план на резиgенцията (по Kuzmaпov,

Fig. 8. Restored origiпal рlап of the

23 Доnълнителна информация за изследванията

resideп ce

(after

Kuzmaпov,

fig. 6)

fig.6)

no заnадната креnостна стена съм nолучил от сътрудниците на ГИМ Видин Й.

Атанасова , А. Поnова и И. Цветков, за което им благодаря. Осъществил съм и лични наблюдения на вече разкритите фортификационни
останки.

24 Резултатите от nроучванията в този сектор все още не са nубликувани изчерnателно. Информация съм nолучил от nроучвателите ,
nосочени в бел .

22

23.

Появата на представителния комплекс, разкрит частично в централната северна градска зона (обр.

обр.

7),

се отнася към началото на

IV

апсида от запад. Вътрешните размери на залата са
достига

22

5/5,

в. Основно място в него заема голяма, квадратна в план зала с една
х

16

16

м. С апсидата вътрешнатай дължина (запад-изток)

м. Градежът на стените навсякъде е в опус витатум

(Kuzrnanov 2000, 27- 30;

виж тук обр.

8).

Залата

с апсидата е притежавала красива подова мозайка с фигурална композиция , представяща вероятно мита за

свирещия на лира Орфей, заобиколен от животни и птици

(Valeva 2000).

Времето на поява, местоположението

и характеристиката на комплекса дават основания на проучвателя му да го идентифицира с резиденцията на

управителя на провинция Крайбрежна Дакия

(Kuzrnanov 2000,37- 41) 2 ~

В границите на първата половина на V в . резиденцията е пострмала от пожар, но е възстановена приблизително
в предишния си вид. Западно от залата с апсидата сега е изградено едно ново помещение с подова отоплителна

инсталация (обр.

7).

Не след дълго , вероятно към средата на

V

в., комплексът отново е опожарен. Поредното му и

последно всъщност възстановяване, което се отнася към края на

V-

началото на

VI

в., е внушително. В повечето

помещения, включително в залата с апсидата, са издигнати мощни кръстати пилони, които във височина са се

свързвали чрез арки и сводове. Върху тях се е развивал значителен горен етаж, който е поел представителните
функции на резиденцията. Специфичната форма на пилоните при апсидата показва, че във височина нейните

очертания са били запазени (обр. 7). Градежът на пилоните е само от тухли и хоросан . (Кuzrnanov 2000, 30 - 36,
41 - 42). Мащабното възстановяване и възпроизвеждането на първоначалния план на комплекса към края на V-

началото на

Vl

в. е допълнителен аргумент в полза на предложената му интерпретация 2 ~

Окончателното разрушаване на резиденцията се свързва с аварското нашествие в

586

г. Последният етап от

живота в сектора пък се свързва с няколко малки, примитивни жилища, функционирали известно време сред
останките от приземния етаж на резиденцията

(Kuzrnanov 2000, 36-37, 42;

виж тук обр.

7).

В централната градска зона, южно от резиденцията, са разкрити частично няколко сгради от периода

IV-Vl

в.

Повечето са градени с камъни на калов разтвор и кирпичи . На места, най-вече при ъглите, са използвани и тухли .

По-цялостно разкрита е една правоъгълна постройка от
декуманус максимус (обр .

5/7).

VI

в. , която би следвало да попадне върху трасето на

През последните работни сезони в този сектор е изследвана и част от масивна

сграда , чиито останки са в опус квадратум (Велков и др.

1983, 50; Велков

и др.

1985, 127;

Велков и др.

1987, 114;

Велков и др . 1989,63- 64; Велков и др. 1990, 93; Велков и др . 1991, 109-110; Найденова и др . 1992, 64) 2 ~
В североизточната градска зона е изследвана отчасти една сравнително голяма жилищна сграда (обр .
обр .

5/8).

4/2,

Разграничени са няколко строителни периода, но информацията за по-ранните от тях е все още

твърде оскъдна. Към края на

IV -

началото на

V в.

теренът тук е бил значително повдигнат. При последвалото

преизграждане на сградата са използвани обработени и необработени камъни, фрагментирани тухли и кирпичи .

Покривът е бил с дървена конструкция, покрита с тегули. Вътрешните разделителни стени са по-слаби

- с плет,

обмазан с глина. В едно от помещенията, което има тухлена подова настилка, е открито съкровище със златни

накити и сребърни предмети. Сградата е опожарена и разрушена при хунското нападение през 40-те години на

V в.

По-късните останки в сектора, отнасящи се към

VI

в., са градени с разнородни материали на калова спойка

(Giorgetti 1987, 45 - 49; Велков и др. 1988, 79; Джорджети 1988; Велков и др . 1990, 93) 2 ~
В ограничен сондж в източния край нам. Калето, при днешната археологическа база (обр.

4/1), са разкрити
(Giorgetti 1987, 51).
Ранните сведения за видими монументални останки вм . Калето (Дякович 1900, 160- \61) днес не са особено

останки от съоръжение, за което се предполага, че е било с култови функции

полезни, тъй като върху съвременния терен не е запазено нищо от тях. За съжаление, строителните материали

и архитектурните детайли , разпиляни днес около и в пресните иманярски изкопи, свидетелстват за загубена

научна информация 2 ~
Върху споменатата по-горе въздушна снимка

-

в централната южна градска зона, вън от първоначално

защитената площ, личат очертанията на огромна сграда с правоъгълен план, в който са вписани симетрично

различни помещения и зали . Три апеиди от юг - централната е най-значителна, допълват плана (обр. 4/7)
и го правят сравним с плановете на банските постройки от т. нар . императорски тип (Giorgetti 1987, 43 - 44,
tav. В) . ПЛощта на тази предполагаема баня в Рациария възлиза на около 9 дка- значително повече от всички
изследвани у нас антични бани, включително от известните терми в Одесос (днешната Варна).

25 Проблемът за идентификацията на представителните късноримски комплекси с едноапеидни и/или полиаnеидни зали е твърде
дискусионен в международната научна общност.

Най-последователният скептик например относно възможностите за официална

интерпретация на тези комплекси през последните няколко десетилетия е Н . Дювал

(Duval 1960; 1979; 1984; 1992).

Данните за нашия

комплекс и за неговия контекст обаче действително са указание за официална рез иденция на висш магистрат, а не за богато частно жилище
на местен аристократ. Виж и бел.

26.

26 Примерите изобщо з а представителни комплекси с едноапеидни и/или полиапеидни зали , функционирали в края на

V- Vl в. са малко .

Още по-малка е вероятноСТI·а мащабното възстановяване по това време на такъв комплекс в граничен град като Рациария да е дело на
частно л ице .

27 Резултатите от nроучванията в този сектор (виж по-горе бел.

21)

все още не са публикувани .

28 Самата сграда все още не е публикувана . Допълнителна информация за проучванията в сектора получих от И. Цветков, за което
поредно му бла годаря.

29 Виж по-горе бел.

13.
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През по-голямата част от времето на съществуването си Рациария е притежавала значителни предградия .

На юг и изток от укрепения град, по левия и по десния бряг нар. Арчарица (обр .

2, обр. 3) са засичани

случайно

основи и стени от постройки, тухлени подови настилки, отоплителни инсталации и т . н . Открити са и най

различни находки . Предградието по левия бряг на реката, т. е. по-близкото до крепостта, се очертава като
жилищно. Видът на съоръженията и находките по десния бряг на реката дава основание да се допусне, че тук

е имало занаятчийски квартали. Функционирането на предградията по двата бряга на реката се отнася общо

към периода

11- средата

на

V в.

(Атанасова

1964,24, 28; Атанасова 1991, 11, 13- 15) 3 ~
При разкопките, проведени вм. Ялията на около 250 м северозападно от западната градска порта (обр. 3,
обр. 4/8) са разкрити части от представителна жилищна сграда ( domus suburbana) , включително полихромна
подова мозайка с геометрични мотиви и фигурални изображения. Сградата е функционирала откъм средата на

ll

до края на

lll

в. Предполага се, че е резиденция на административното лице, което е упражнявало контрол

върху дейността на пристанището. Към края на

111 -

началото на

резиденция започват да се вкопават гробове и гробници. В края на

(18 х 14

IV
IV

в . сред останките на предполагаемата

в. тук е издигната скромна по размери

м) трикорабна едноапеидна християнска базилика с тухлен под. Към средата на

V в.

култовата сграда

е претърпяла разрушение, но е възстановена без съществени промени в плана си. Съществува до края на
когато отново е разрушена и изоставена

(Giorgetti 1987, 59- 76, tav. VII-XVII, D).

Vl

в.,

Конкретните функции на тази

култова сграда все още не са изяснени (гробищна църква?) .
Значим проблем на градоустройството на Рациария е този за начина и мястото на разполагане на щаба
и частите на

XIII

Двоен легион, дислоциран тук в края на

изграден обособен военен лагер с размери около

на около

120

100

111

в. Д. Джорджети допуска, че за целта е бил

(север-юг) х

60

м в северозападния край на м. Калето

м северозападно от западната градска порта, непосредствено на юг от м. Ялията (обр.

Предположението на автора се базира основно на въздушната снимка

1999, 258 - 259).

(Giorgetti 1987, 49 - 51;

4/6).

виж и Иванов

Разпознаването на въпросния лагер по снимката съвсем не е убедително. Археологически

проучвания в съответния сектор не са извършвани. В пресните и дълбоки иманярски изкопи там обаче личат

останки са~о от гробни съоръжения, при това от

11- IV в. 31

На Балканите има случаи, когато до значителни и вече укрепени градски центрове към края на

lll - IV

в.

се изграждат крепости с военни функции- например до Пауталия и до Дуросторум . В сравнение с размерите
нат. нар . лагер в северозападния край на м. Калето обаче тези военни крепости са неколкократно по-големи,

а съответните градски крепости пък, за разлика от тази на Рациария, не са били разширявани

l999a, 46, 49, 60) 32.

(Dintchev

Следва да се изтъкне още, че посочените случаи са изключения предвид промените във

военната организация и по-точно в начина на стациониране на военните части. За разлика предходния период,

тенденцията към и след края на

111

в . е значителните военни гарнизони да не се обособяват от градовете и

селищните центрове изобщо , а да се инкорпорират в тях

Dintchev l999b,

(Lander 1984, 259 - 261, 302; Dintchev 1998, 1ОО - l О 1;
XIII Двоен легион да са в

172) 3 ~ Поради това смятам, че е по-вероятно щабът и казармите на

защитената градска площ на Рациария , включително в късноримскотой разширение , а не вън от нея.

НЕКРОПОЛИ
Некрополите на Рациария досега не са били обект на една по-мащабна , предварително планирана
изследователска програма, но броят на инцидентно откритите и изследвани гробни съоръжения е вече

значителен. За съжаление, още по-значителен е броят на унищожените от иманярите гробове и гробници 3 ~
Като твърде голям се очертава некрополът, простиращ се на запад от защитената градска площ . През него
минават античният път за Найсус, крайдунавският античен път, както и дешиото шосе от с. Арчар за с. Държаница .

Основната концентрация на гробове тук е в м. Парлозите и в м. Какармиш . Споменатите по-горе гробове и
гробници в м. Ялията са в северозападната периферия на този некропол (обр.
съоръжения са на около

1,5 км

2, обр. 3).

Най-отдалечените гробни

западно от градската крепост. Твърде голям е и източният некропол на Рациария,

простиращ се по двата бряга нар. Арчарица и на значителна площ източно отреката-в м. Бабуя и в северната част
на днешното с. Арчар (обр.

2).

Гробове са откривани и непосредствено на юг от градската крепост.

Некрополите на Рациария представят голямо разнообразие по отношение на гробните съоръжения

-

каменни и оловни саркофази, зидани тухлени и каменни гробове, заеводени едно- , дву- и четирикамерни

гробници, прости гробове със стреховидно покритие от тегули ит. н. Често констатирано явление е вторичното

използване на по-ранни саркофази, гробници и надгробни плочи при по-късни погребения (Дякович

1900,
159- 160; Филов 1910; Кацаров 1910; Кацаров 1911, 853- 859; Атанасова 1964, 24; Атанасова 1969; Атанасова
1972, 141 - 145; Атанасова 1978; Атанасова , Герасимова 1979, 21; Giorgetti 1987, 72- 75; Велков и др. 1990, 93;
Атанасова 1991, 11-13;Велковидр . 1991, 110).
30 Допълнителна информация за случайно откритите съоръжения и находки от тези предградия получих от Й. Атанасова.

31 Виж по-горе бел.

13.

32 Виж посочените там публикации.

33 Виж посочените там примери и публикации .
34 Виж по-горе бел .
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13.

Информацията за некрополите, въпреки случайния характер на добиването й , nодлежи на научен синтез
и допълва познанията ни за развитието на Рациария. Гробове от

11 - 111

в., включително с характерните за

този период саркофази, се откриват както в м. Парлозите, така и по двата бряга на р. Арчарица, източно от

града. Сред откритите гробове по левия, nо-близкия до града бряг на реката обаче няма такива, които със
сигурност да се отнасят към края на

111 - IV

в. Същевременно заеводените гробници, които са характерни

именно за този период, са най-отдалечените от градските крепостни стени гробни съоръжения. Отдалечаването
и разширяването на некрополите в края на

111 - IV

в . е очевидно отражение на възходящото развитие на

Рациария през този период, в който тя се утвърждава като столица на новата провинция Крайбрежна Дакия .
Твърде променена е ситуацията с градските некрополи в края на V - VI в. Християнски гробове с опростени
съоръжения или с вторично използвани саркофази са вкопани сред останките на предградията по двата

бряга на р. Арчарица, южно и югоизточно от градската крепост. Въnросните гробове са безинвентарни и
не могат да бъдат датирани точно, но е ясно , че са от посочения период, тъй като самите предградия все
още са функционирали през първата половина на

V в. Няма основания да се предполага, че и обикновените
безинвентарни гробове, открити непосредствено пред западната крепостна стена, са по-ранни 3 ~ Опростяването
на гробните съоръжения, доближаването им до крепостните стени и свитата площ на градските некрополи
към края на

V - VI в., са безспорен израз на стагнацията,. обхванала Рациария през този nоследен период от

съществуването й.
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RATIARIA
Summary
Ventsislav Dintchev
Writteп sources апd epigraphical data represeпt Ratiaria as опе ofthe most importaпt Romaп апd Early Byzaпtiпe ceпtres
the lower Danube area.(Fig.1) . lt was estaЬiished iп the 1st century A.D. as а military eпcampmeпt апd а civilian settlement
which grew arouпd it . After 1Об Trajan withdrew the legioпs апd raised its status to а соlопу cal\ed Coloпia Ulpia Traiana
Ratiaria. ln the 2"d and 3'd century Ratiaria flourished with а romaпized polulatioп. Towards the end ofthe 3'd century Ratiatria
was already the main town of the пеw province Dacia Mediterranea and опее again had а coпsideraЬie garrison. lп the 4th
ceпtury it became ап important bishoprics seat. ln the first half of the 5th century Ratiaria was still а major centre with а
large population, however in the 40ties ofthe Yh century it was sacked Ьу the Huns. Uпder Aпastasius 1 (491-518) restoratioп
operations were carried out and the town received а new name Aпastasiana Ratiaria. lt seems the overrunning of the towп in
586 Ьу the Avars led to the end ofits existence.
For а loпg time archeological information about Ratiaria was based on chance finds. The first excavatioпs were carried out
Ьу У. Velkov between 1958 and 1962. 1t was also Yelisar Ye1kov who wrote the first summarized puЬiicatioп about Ratiaria
(Yelkov, 1965; Yelkov 1965). Excavations were renewed over the 1976-1991 period, including work with ltaliaп specialists.
Georgetti has offered the most exhaustive review of the results of excavatioпs (D.Giorgetti 1987).
Ratiaria was situated on а raised river terrace along the Danube (Fig.2, Fig.3). The aпalysis of an aerial photograph Ьу L.
Giorgetti allows the conclusioп that the fortificatioпs of Ratiaria originally were in the form of а square апd later was extended
to а rectaпgular shape with dimensions 426 m Ьу 284 m (Fig. 4). However this photograph, which 1 have examined carefully
only allows the location ofthe southwestem sector ofthe origiпal fortificatioпs (Fig.5). Chance discoveries show that towards
the 3'd апd early 4th с. а consideraЬiy larger wal\ was built, iпcludiпg пеw ground in an eastem directions. The protected area
amouпted to approximately 30 ha- 35 ha. 1t is поt clear whether it was maiпtained in the 6th с .
Giorgetti 's restoration ofthe plan and the street пetwork of Ratiaria (Fig.4) is largely hypothetical. The опlу positive locatioпs
which сап Ье estaЬiished on the photograph are the streets апd the insulae in the southwestem part of the fortified area (Fig.5).
The most exhaustively studied sector ofthe street comes from the so-cal\ed second northem decumanus. (Fig.5/6).
The course and structures along the main water supply system for Ratiaria- from the Zhidovetz locality over 10 km in а
southwestem direction - are well knowп (Fig.l ). А drain covered Ьу an arch, fouпd Ьу chance on the southeastem part of the
town was probaЬiy the maiп draiп (cloaca maxima).
Only part of the westem wall of Ratiatria with its towers апd the westem gate, probaЬiy the principal gates, has been
studied. Three maiп coпstruction periods have been estaЬiished: from the end ofthe )'t and early 2"d с. ; from the end ofthe 3'd
and early 4th с. ; from the end ofthe 5th and the early 6th с . (Fig.5/1-2, Fig.б).
Remains from various buildings have Ьееп found off the westem wall , iпcludiпg that of а late-Roman bath (Fig.5/3). А
large building, which functioned until the end ofthe бth с. was estaЬiished to the northeast, close to the westem gate (Fig. 5/4).
Buildings from the 4th_бth с . have been partially studied earlier iп the ceпtral town section (Fig.5/7) and the northeastem urban
· zопе- the so called building with the treasure (Fig. 5/8).
The central northem city zопе has been studied with а representative complex with а large опе apse hall (Fig.5/5, Fig.8).
The hall is considered to fall within the early 4th с. and is coпsidered the residence of the ruler of the province of Dacia
Mediterranea. One ofthe arguments for building work оп а large scale was the rebuilding ofthe complex at the епd ofthe Yh
and early бth с . (Fig.7).
The aerial photograph shows the outlines of ап eпormous bath structure with an area of approx. 0.9 ha (Fig.4/7).
Up to the mid 5th с. Ratiaria had consideraЬie outskirts iп а southem and eastem directioп . The quarter on the left bank ofthe
iп
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Archaritsa river appears to have Ьееn occupied Ьу dwellings, while artisan's workshops were on the right bank ofthe river.
At excavations in the Yaliata locality, to the north of the fortifications (Fig.4/8) а representative dwelling, was partially
uncovered ( probaЬiy the residence ofthe harbour master А modest Christian basilica was built here towards the end ofthe 4th с.
L. Giorgetti believes that а specific camp was made with dimensions 1ОО m Ьу 60 m Ьeyond the town walls (Fig. 4.6)
and sees this in connection with the stay of Legio 13 Gemina after the end of the 4'h с . in Ratiaria. However in the respective
sector only burials have been found. Considering the tendencies ofthe stationing ofmilitary units at the time, 1 believe that the
headquarters and the barracks of the legion shou\d Ье expected to have been in the protected part of Ratiaria, including its \ate
Roman extension, not beyond them.
Data from the great number of incidental burials shows that towards the 3'd-4th с. the necropolis of Ratiaria was extended
and placed as far as possiЬie from the town fortifications. The situation towards the 5'h-6th с. was quite different when the
necropo\ises appear close to the walls, including the area of ear\ier quarters. Evidently these changes reflect the general state
and development ofthe town during these periods.
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