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огребалните практики 
заемат изключително ва-
жно място в тракийската 
култура, поради факта, 

че в древна Тракия мъртвите зае-
мат по-високо място от живите. Те 
са обект на култ, в основата на който 
стоят преклонението пред предците, 
вярата в безсмъртието и надеждата, 
че мъртвите се връщат.
Гробните практики и съоръжения са 
сред най-важните и консервативни 
категории археологически материал. 
Тяхното изследване разкрива важни 
етнически и културни аспекти на 
древните общества, населявали оп-
ределена територия.
Начинът, по който мъртвият е бил 
излаган и вещите, с които е погреб-
ван, показват, че той се подготвя да 
премине отвъд такъв, какъвто е при-
живе, или такъв, какъвто би трябвало 
или би му се искало да бъде – наме-
рение, илюстрирано от единичните 
елементи на пищност в по-скромни-
те гробове.
Хероизираният мъртвец е смятан за 
надарен с необикновена сила. Вярата 

в свръхестествената мощ на покой-
ника и опасенията или надеждата, че 
той може да влияе върху живота на 
живите, са сред причините, поради 
които в Тракия мъртвецът е обект на 
изключителни грижи.
Периодът на римско владичество 
над българските земи е много важен 
етап от живота на траките. Тракия, 
която е включена в огромната Рим-
ска империя, въпреки че е перифер-
на област и след ликвидирането на 
политическата й самостоятелност, тя 
продължава да проявява своята кул-
тура, която ясно се отличава в погре-
балните обичаи.
За погребалните обичаи на траките 
от предримската епоха са характер-
ни двата обреда – трупополагането и 
трупоизгарянето, които са практику-
вани едновременно и предлагат го-
лямо разнообразие на типове и фор-
ми гробни съоръжения.
В предримската епоха V-III в. пр. н. е. 
се срещат солидно изградени гробни 
съоръжения с богат гробен инвентар. 
През периода на римското владиче-
ство, особено в I и II в., гробните съ-
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оръжения са извънредно скромни по 
устройство, но с разнообразен и бо-
гат инвентар от бронзови и стъклени 
съдове, накити и др. Вероятно това 
се обяснява с ритуала, преобладаващ 
по това време начин на погребение – 
трупоизгарянето, което предполага 
значително по-скромни по устрой-
ство гробове. Този извод се потвърж-
дава и от факта, че в предримската 
епоха, особено през II-I в. пр. н. е., 
погребенията с трупоизгаряне съ-
държат също така прости по устрой-
ство гробни съоръжения.
За погребалните обичаи на траките 
от предримската епоха са характер-
ни двата обреда – трупополагането 
и трупоизгарянето, които са прак-
тикувани едновременно и предлагат 
голямо разнообразие на типове и 
форми гробни съоръжения. От из-
вестните гробни находки през пери-
ода V-I век пр. н. е. се долавят про-
мени в погребалните обичаи, които 
предхождат завладяването на наши-
те земи като се опростяват гробните 
съоръжения с практикуване почти 
без изключение на трупоизгаряне-
то. Периодът на римско владичество 
над българските земи е много важен 
етап от живота на траките. Тракия, 
която е включена в огромната Рим-
ска империя, въпреки че е перифер-
на област и след ликвидирането на 
политическата й самостоятелност, 
тя продължава да проявява своята 
култура, която ясно се отличава в по-
гребалните обичаи. Траките продъл-
жават да издигат надгробни моги-
ли, въпреки влиянието на римската 

култура, официалната римска власт, 
войската и администрацията, които 
налагат. Статистиката на гробните 
находки от този период показва бър-
зото нарастване на техния брой и ни 
предлагат разнообразни по устрой-
ство гробни съоръжения, които са 
класифицирани в следните типове и 
варианти:

1.  Т р у п о п о л а г а н е

1.1 Могили и могилни погребе-
ния

а) Погребения с трупополагане в нео-
формени гробове.
– Този тип погребения са разполо-
жени на различна дълбочина в мо-
гилния насип, в зависимост дали са 
главни (централни) или вторични. 
При централните не е констатира-
но вкопаване на трупа, а е поставян 
наравно с околния терен, след кое-
то е започвало натрупването на мо-
гилния насип (Образец 1). При вто-
ричните има известно вкопаване, но 
гробът не е оформен във вид на яма. 
Това вкопаване следва от нуждата 
трупът да се „вложи” в могилния на-
сип. Най-много такива погребения са 
открити в могилния некропол при с. 
Меричлери – могила 3, погребение 1; 
могила 4, погребения 1, 2 и 3; могила 
5, погребения 1, 2, 4, 8, 10; могила 6, 
погребения 1, 2, 3 и 13; както и при с. 
Болярци, Асеновградско – погребе-
ния 2, 3, 6, 7, 10 и 13.
Това е и главната разлика на по-
гребенията от този тип, защото при 
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другите имаме правилно оформена 
вкопана яма, с или без покритие. По-
гребенията със трупополагане в нео-
формени гробове се появяват през II 
в., а през III в. и особено през IV в. са 
масово разпространени.

  
Образец 1.       

б) Погребения с трупополагане 
в ями
–  При този тип погребения трупът е 
положен в предварително оформена 
вкопана яма (Образец 2), като поня-
кога тя е облицована с тухли (Обра-
зец 3). Такива се срещат в римските 
некрополи от Толбухинско и Варнен-
ско, Сливен и с. Люлин, Ямболски 
окръг.
При някои от погребенията е конста-
тирано наличие на покритие от тегу-
ли – вторично могилно погребение 
от некропола при Сливен; каменни 
плочи – с. Люлин, Ямболско, като 

ямата е изкопана в скалния терен, 
след което е надзидана с три реда 
тухли и камъни; дървени греди – 
разкопки на петте могили при Галата 
(Тончева 1951, 57-58); и фрагменти от 
долиум – Сливен (Морева, Ангелова, 
30). Отнасят се към периода от края 
на 2 в. до началото на IV в.
Малкият брой могилни погребения 
от този тип показва чуждия му про-
изход – те са много разпростране-
ни в некрополите на големите рим-
ски градски центрове като Абритус, 
Августа Траяна, Одесос (Мирчев 
1947/1948, 214-215), Пауталия (Ива-
нов 1919/1920, 87-88) и Филипопол 
(Ботушарова 1962, 80). Появата и 
разпространението му по нашите 
земи се предписва на римският етни-
чески компонент, под чието влияние 
се появява и при тракийските могил-
ни погребения.

     
Образец 2.   
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Образец 3.

в) Гробове от стреховидно по-
ставени тегули
– Устройството им е следното: трупът 
е покрит със стреховидно наредени 
от двете дълги страни тегули, които 
лежат на земята или върху хоризон-
тално поставени други тегули. По-
някога покритието имитира покрив, 
като се нареждат на имбрици по би-
лото и на мястото, където се съединя-
ват две от тегулите. Така оформени-
ят гроб е затварян с тегули или тухли 
откъм късите страни. При някои по-
гребения с трупополагане тегулите са 
похлупени над плитко вкопана яма и 
ръбовете им лежат в горния край на 
ямата, върху малко стъпало, наре-
чено берма (Образец 4, а – г). Този 
тип гробно съоръжение е непознат 

в Мизия и Тракия до завладяването 
им от римляните, но той се среща в 
италийските земи още в класическа-
та епоха, а през републиканската и 
императорската епоха много често 
е използван както при погребения 
със трупополагане, така и с трупоиз-
гаряне. У нас той се появява първо в 
градските некрополи в края на I в. 
(Погребение от некропола на Августа 
Траяна, непубликувано) и началото 
на II в., а по-късно и в могилите (По-
гребения от могилния некропол при 
Сливен, непубликувани). Гробовете 
от тегули се срещат масово през II в. 
и особено през III в., по-рядко през 
IV в., и то при вторични погребения 
на различни места и дълбочини в мо-
гилния насип. Не е известен случай 
на такъв тип съоръжение, използва-
но при централните погребения.

  
Образец 4.    
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г) Гробове от каменни плочи
– Те са изградени от изправени на 
дългата си страна каменни плочи, 
като са покривани също с плочи или 
тухли (Образец 5) – такива са моги-
лите до гр. Варна и гробницата до с. 
Пленимир (Тончева 1951, 121-122; Х. 
и К. Шкорпил, 1909, 10). Обикновено 
имат правоъгълна форма, но се сре-
щат и такива с трапецовидна форма, 
леко стеснени при краката (Могилни 
погребения от с. Горичане, Толбу-
хинско, непубликувани).

Гробовете с трупополагане се отна-
сят към II в. и III в., след това вече не 
се срещат.
Тези гробове са познати в Тракия 
още от предримската епоха – Горня-
ни, Неврокопско, Дуванли, като се 
срещат много често и в гръцките чер-
номорски колонии – Несебър.
Появата им при могилните погребе-
ния през римската епоха се дължи 
повече на римското влияние откол-
кото на по-стари форми, тъй като в 
Рим те са разпространени в същия 
вид и по същото време, както в наши-
те земи.

   
Образец 5.    

         
д) Саркофази
– Те са изработвани от монолитен 
каменен блок и се състоят от корито 
и похлупак. Според формата на по-
хлупака се различават два варианта:
Вариант А и Вариант Б.
При Вариант Б причисляваме гръ-
коримския тип саркофази, които са 
съставени от корито и похлупак във 
вид на двускатен покрив с акротери 
на ъглите (Образец 6), при които се 
практикува трупополагането. Те до-
биват масово разпространение през 
II в. и III в., когато трупополагането 
постепенно измества трупоизгаряне-
то. В началото те са чужди на траките 

гробовете с труПоПолагане се отнасят 
към II в. и III в., след това вече не се 
срещат.
тези гробове са Познати в тракия още 
от Предримската еПоха–горняни, не-
врокоПско, дуванли, като се срещат 
много често и в гръцките черномор-
ски колонии – несебър.

„
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и доколкото ги срещаме при могил-
ните погребения от предримската и 
римската епоха, то следва да се отда-
де на външни влияния. Откритите в 
могилни погребения саркофази про-
изхождат от хинтерланда на големи-
те римски градове като  Никопол на 
Росица, Нове и Филипопол (саркофа-
зите са открити при с. Никюп, Вели-
котърновско, с. Белене и с. Вардим, 
Свищовско и при с. Надеждино, Пло-
вдивско).
Очаква се това влияние да е по-силно 
изразено върху траките, които живе-
ят в съседство с тези градове. Като 
резултат от това е използването, ма-
кар и по-рядко, на саркофазите при 
могилни погребения.

 
Образец 6.    

е) Зидани гробове
– Те са най-масово разпространени-
ят тип гробно съоръжение в нашите 

земи през римската епоха. В зависи-
мост от вида на покритието им раз-
личаваме два варианта – гробове с 
равно покритие и гробове със сводес-
то покритие. При тези съоръжения 
разграничаваме и 3 варианта: А, Б и 
В, като в могилите са констатирани 
само варианти А и В.
Вариант А – Спадат около 50 гроба, 
открити в могилни погребения, като 
само малка част от тях са изградени 
от камъни (Образец 7) – погребение 
от  некропола при Сливен, а всички 
останали са тухлени, със спойка от 
хоросан или кал (Образец 8). Някои 
от тях отвътре са измазани с хоросан 
– Брезово. Обикновено са покрити 
с една или повече каменни плочи, с 
тухли и по-рядко с тегули. При тях 
погребението е извършвано чрез два-
та обреда – и трупополагане и трупо-
изгаряне. През III в. трупополагане-
то взема превес, като през IV в. вече 
по-рядко са изграждани зидани гро-
бове. Големият брой зидани гробове 
през II в. и III в. отразява икономиче-
ски подем, който може да се свърже 
с епохата на Антонините и Северите.

Някои от тухлените гробове са из-
граждани на дъното на дълбока 
правоъгълна яма (Образец 9). При 
могилното погребение от Видим сте-
ните й са облицовани с тухлен зид, 
като това е най-сложният по устрой-
ство тухлен гроб от Вариант А (Обра-
зец 10).
Вариант В – Спадат солидно изгра-
дените със сложно разчленен план 
еднокамерни и многокамерни гроб-
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ници, зидани от тухли или камъни. 
Това са каменната гробница от с. 
Строево, Пловдивско (Цончева 1969, 
102-119) и гробницата от Поморие, 
която е изградена от тухли и камъни 
в системата на opus mixtum (Петров, 
Венедиков и Кузупов 1960, 16 - 17). И 
двете гробници са открити ограбени 
и поради липсата на гробен инвен-
тар, по отношение на архитектурата 
може да се даде приблизителна да-
тировка – с. Строево – края на I в. 
до началото на II в., а поморийската 
гробница – не по-рано от III в. По от-
ношение на архитектурата си и двете 
съдържат елементи, които продъл-
жават традицията си от елинистиче-
ската епоха. При гробницата от По-
морие това ясно се откроява, защото 
дромосът й напомня дромосите на 
куполните гробници от Мезек и Мъг-
лиж и има същите фланкиращи вхо-
да помещения като тази от Мъглиж. 
Дори и като най-късен представител 
на куполните гробници в Тракия, тя 
много напомня на римските мавзо-
леи от императорската епоха.

 
Образец 7. 

    
Образец 8.    

 
Образец 9. 

   
Образец 10. 
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1.2 Плоски гробове

Тук спадат всички типове съоръже-
ния като при могилните погребения 
с трупополагане, като погребението 
е извършено извън могилния насип 
или в некрополите.
а) Погребения с трупополагане 
в неоформени гробове.

б) Погребения с трупополагане 
в ями.

в) Гробове от стреховидно по-
ставени тегули.

г) Гробове от каменни плочи.

д) Саркофази
- При вариант А спадат саркофази-
те с плоско покритие, състоящо се от 
една каменна плоча с размерите на 
коритото. У нас се срещат в плоски 
погребения, масово в некрополите 
на големите римски градове по Ду-
навския лимес и във вътрешността 
на страната, като погребенията в тях 
са извършени чрез трупозаравяне.

е) Зидани гробове

2.  Т р у п о и з г а р я н е

2.1. Могилни гробове

а) Гробове клади
– При това изключително просто 
гробно съоръжение няма почти ни-
какви грижи за изгорените останки 
освен издигане на надгробната моги-

ла.
Този тип погребения има два вари-
анта: Вариант А и Вариант Б.
Вариант А – могилата е издигната на 
мястото, където е извършено трупо-
изгарянето. Повечето такива погре-
бения са вторични – 28 от общо 37. 
Извършени са едновременно или 
известно време след централното по-
гребение. Типични примери за това 
са могилните некрополи при с. Ме-
ричлери и с. Обручище, Старозагор-
ско, както и тракоримският могилен 
некропол в района на промишления 
комплекс „Марица-Изток”.
При някои от погребенията има до-
натрупване на могилата, а в някои 
случаи изгарянето е ставало на за-
равнена площадка на склона, обик-
новено в периферията на могилата. 
Но когато погребението е централ-
но, то е извършвано наравно с окол-
ния терен в основата на могилата, 
без непременно да бъде в центъра 
й – Разкопките около Мезек и гара 
Свиленград; също и Величково, Па-
зарджишко. Само в три случая има 
изграждане на кладата на един ме-
тър над основата на могилата, което 
е предшествано от предварителното 
й натрупване на известна височина.
От погребенията от двата варианта 

централните Погребения винаги са 
разПоложени в основата на могилата 
на нивото на терена, въПреки, че не 
винаги са в геометричният й център. 
някои от могилите съдържат Повече 
от едно главно Погребение.

„
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може да се направят няколко извода:
Всички погребения се вместват хро-
нологически в границите между края 
на I в. и началото на II в. и IV в., като 
най-масово са разпространени през 
II в. и III в.
Малко погребения от този тип за цен-
трални, а повечето са вторични, за-
щото тяхното устройство е по-просто, 
удобно за извършване на вторично 
погребение, върху вече оформените 
могили.
Централните погребения винаги са 
разположени в основата на могилата 
на нивото на терена, въпреки, че не 
винаги са в геометричният й център. 
Някои от могилите съдържат повече 
от едно главно погребение.
И двата варианта се появяват едно-
временно, но вариант Б е по-масово 
разпространен през късната римска 
епоха. Това е резултат от намалява-
нето на броя на надгробните могили. 
Съответно се увеличава броя на вто-
рично извършените погребения вър-
ху вече натрупаните могили. Вариант 
Б е едно просто гробно съоръжение, 
удобно за извършване на вторични 
погребения с трупоизгаряне.

б) Гробни ями с трупоизгаряне
– Те се срещат при тракийските мо-
гилни погребения, като формата на 
ямите е правоъгълна или квадрат-
на и са пригодени за индивидуални 
погребения, като трупоизгарянето 
обикновено е ставало в самата яма 
(Образец 11). Примери за това са тра-
кийския некропол при Поповица, не-
кропола на античния Пловдив, тра-

кийското могилно погребение при 
с. Просеник (могила 1) и могилните 
погребения от Видинско.
Използвани са както за главни, така 
и за вторични погребения.
Някои от могилите съдържат повече 
от едно погребение. Тъй като са раз-
положени на едно и също ниво в ос-
новата на могилата се смята, че тя е 
донатрупана с новоизвършените по-
гребения - могилните погребения от 
с. Тулово, Старозагорско. (Цанова, Г. 
и Гетов, Л., 1969, стр. 29)
Няма наличие на покритие на ямите, 
но наред с предметите от инвентара 
се откриват и железни гвоздеи, кое-
то показва, че такова покритие може 
и да е имало, но е било изградено от 
нетраен дървен материал.
Липсва определено правило за ори-
ентиране на ямите, като те са ориен-
тирани във всички посоки.
Този тип гробно съоръжение е ма-
сово разпространен през римската 
епоха като и в Централна Италия е 
познат по времето, когато е прак-
тикувано трупоизгарянето, затова е 
трудно да се определи произходът 
му. По-скоро роля имат традициите 
на предходната епоха, а не влияние-
то на римската култура.

този тиП гробно съоръжение е масо-
во разПространен През римската еПоха 
като и в централна италия е Познат 
По времето, когато е Практикувано 
труПоизгарянето, затова е трудно да 
се оПредели Произходът му. 

„
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Явяват се два варианта, като вариан-
тите се отнасят за могилните погре-
бения и за плоските гробове.
Вариант А са стъпаловидните ями, 
като на дъното на правоъгълна яма 
е вкопана друга, която е по-малка и 
е разположена по цялата й дължина 
или спазва очертанията й в намалени 
размери. Сечението й е или правоъ-
гълно или трапецовидно. Дори изга-
рянето да е извършвано извън гроба, 
останките са събирани и поставяни в 
малката яма, която в случая се явява 
като гроб-урна (Образец 12).
Находките показват голямо разноо-
бразие по отношение на покритието 
на голямата яма и гроба-урна. Гро-
ба-урна е покриван с тегули, които са 
наредени хоризонтално върху дърве-
на конструкция (Образци 12,13) или 
стреховидно, без поставяне на такава 
конструкция (Образец 12а, 6).
Забелязва се, че голямата яма е по-
дълбока при богатите погребения, 
което може да следва от нуждата да 
се помести в нея многобройният и 
разнообразен инвентар, който често 
се състои от обемисти предмети. Точ-
но това е породило нуждата да се на-
прави покритие от дървени греди, за 
да се запази инвентарът от повреж-
дане при натрупване на могилата.
При по-бедните погребения, по-ма-
лобройният инвентар е поставян в 
гроба-урна, който е покриван с тегу-
ли, а при някои от тях дори не е от-
кривано покритие.
Проучването на гробните находки, с 
този вариант на правоъгълните ями 
с трупоизгаряне, се забелязва, спо-

ред характера на гробния инвентар, 
че по-голямата част от тях принадле-
жат на жени (10 от общо 17).

Най-ранните стъпаловидни ями се 
отнасят към средата на I в. Това са 
Чаталка – могила Рошава Драгана” 
и могила 7, Пловдив, а най-късните 
– към втората половина на II в. След 
тази дата това гробно съоръжение 
вече не се среща. Стъпаловидните 
ями се откриват изключително при 
могилните погребения само през 
ранната римска епоха. Срещат се и 
в други области на балканските про-
винции през ранната римска епоха, 
като хронологически разпростране-
нието им съвпада с трупоизгарянето. 
Вариант Б са правоъгълни ями, кои-
то са облицовани с тухли. Известни 
са три могилни погребения, които 
се отнасят към I до края на II в. или 
началото на III век. Това са гробове 
от Чирпанско и Старозагорско. Този 
вид гробно съоръжение има римски 
произход и под римско влияние се 
среща и при тракийските могилни 
погребения, въпреки рядко и за срав-
нително малък период.
Пример, за такива гробни съоръже-
ния можем да дадем с Тракийската 
надгробна могила от римската епоха 
край с. Пет могили, Новозагорско.
Проученият некропол се състои от 
три могили, които са разположени 
върху най-високата част. През 60-те 
години при поставяне на стълб за ви-
соко напрежение е унищожена обо-
значена като могила № 3, най-южна-
та в некропола, като липсват и данни 
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за намерени материали от могилния 
насип. В края на април 1992 г. При 
направата на водоем е разрушена и 
могила № 2. Налага се спешно про-
веждане на спасителни разкопки, за-
щото е застрашена и могила № 1.
В могилата са открити 32 гроба, в 
които погребенията са извършени 
чрез трупоизгаряне: 17 са на място, а 
15 извън могилния насип.
Гробните съоръжения извършени с 
трупоизгаряне на място се отнасят 
към типа „гробни ями с трупоизгаря-
не” по класификацията на Л. Гетов, 
с различни варианти. Към вариант А 
със стъпаловидна гробна яма се от-
насят 4 гроба. При тях на дъното на 
голямата яма е вкопана друга – по-
малка, която служи за урна.
Към този тип спадат и правоъгълни-
те и елипсовидни при отвора гробни 
ями, с правоъгълно или трапецовид-
но напречно сечение. Към този вари-
ант се отнасят 13 гроба, като с право-
ъгълна форма са 10, а с елипсовидна 
– 4.
В гробните съоръжения, където из-
гарянето е извършено на място се за-
белязва отухляването на стените от 
силен огън и неравномерен пласт от 
въглени, пепел и недогорели кости-
ци. За начина, по който е изградена 
кладата може да се съди само по запа-
зените легла от греди разположени 
по дългите страни на 2 от гробовете. 
В предварително оформени гнезда 
върху бермите са поставяни напреко 
по 3 греди, като те са били основата 
на изградената клада. Такива гробни 
съоръжения са известни и от с. Лю-

бенец (Игнатов, Велков) и с. Карано-
во, Новозагорско (Борисов, Игнатов 
1990, 1991, 129), с. Меричлери, Ха-
сковско, Чаталка, Старозагорско (Бу-
юклиев 1986, 56), Кабиле (Гетов1982, 
47, 50), Августа Траяна (Калчев 1984, 
83), с. Чернозем, Пловдивско (Детев 
1971, 39-40) и се датират до средата 
на IV век. (Игнатов 1996, 72).

       

Образец 11.       
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Образци 12 и 13.  

в) Урни.
– При погребения с трупоизгаряне, 
костите често са събирани в урни. 
Разделяме ги на два варианта.

При вариант А са урни с цисти, при 
които урната е поставена в малък 
гроб-циста, който е изграден от камъ-
ни или тухли. Известни са 4 могилни 
погребения, които се отнасят към II 
и началото на III век – с. Горичане, 
Толбухински окръг. Появата им през 
римската епоха, и в такова малко ко-
личество показва стара местна тра-
диция. Урните в цисти са широко 

разпространени и в предримската 
епоха в областта на днешна Северо-
източна България.
Съществуват глинени и каменни 
урни.
Гробовете с урни съдържат беден ин-
вентар и причината е, че принадле-
жат на хора с по-ограничени мате-
риални възможности, а освен това те 
произхождат от вторични, по-късни 
погребения. Може би е търсено по-
просто и удобно съоръжение за из-
вършване на вторични погребения, 
като след средата на II в. натрупване-
то на могили вече не е толкова интен-
зивно и се оказва по-удобно да се из-
вършват вторични погребения върху 
вече изградени надгробни могили.
Погребенията в урни се появяват към 
края на първата четвърт на II в., като 
най-ранните са датирани с монети 
на Траян, сечени между 115 и 117 г., 
а най-късните са от втората полови-
на и края на III в. и началото на IV 
в. За урни са използвани специално 
предназначени за целта съдове или 
подходящи такива от битовата кера-
мика.
Каменните урни са известни от ня-
колко гробни находки и се отнасят 
към кратък период от края на I в. до 
втората половина на II век. Това са 
погребения предимно на мъже, за-
можни представители на тракийска-
та робовладелска аристокрация. Та-
кива са гробовете от Чаталка, могила 
„Рошава Драгана”, с разнообразен 
инвентар от въоръжение, несъмне-
но са на лица, свързани с военното 
дело. Погребението от с. Брезово, 
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Пловдивско, в което е открита и ко-
лесница, също показва високото об-
ществено и социално положение на 
покойния.
Урните от Чаталка представляват 
обикновени каменни „кутии” без 
украса, докато тази от Брезово на-
пример има формата на саркофаг с 
двускатен покрив и едва загатнати 
акротери на ъглите.
Каменните урни имат италийски 
произход и в Рим са широко разпрос-
транени в края на републиканската и 
началото на императорската епоха. 
В ранната римска епоха у нас са из-
ползвани рядко като нарушава тях-
ната традиция. Пример за това е ап-
локираният към похлупака на урната 
златен погребален венец при втория 
мъжки гроб от могила „Рошава Дра-
гана” при Чаталка.
г) Гробове от стреховидно по-
ставени тегули
– Такъв тип съоръжение се среща 
както при погребения с трупополага-
не, така и при тези с трупоизгаряне. 
Първо в градските некрополи, след 
това при могилните погребения.
Най-ранните могилни погребения с 
това съоръжение са с трупоизгаряне.

д) Гробове от каменни плочи
– Най-ранните могилни погребения 
от този тип са с трупоизгаряне и се 
датират във втората половина на I 
век. Такава е тракийската гробница 
при Пловдив. Съдържат богат инвен-
тар, а погребенията са на мъже, като 
при всички изгарянето е извършено 
извън гроба, който в случая играе ро-
лята на урна.
е) Саркофази
– Единственото могилно погребе-
ние с подобен саркофаг е това от с. 
Аликария, Бургаско, което е извър-
шено чрез трупоизгаряне (Велков 
1928/1929, 26). Състои се от две поло-
вини на каменни корита, които са съ-
единени помежду си, а погребението 
се датира от I в.
ж) Зидани гробове
– Срещат се и двата обреда – трупо-
полагане и трупоизгаряне.
При вариант Б причисляваме три 
гробни находки, при които зиданите 
гробове имат полуцилиндричен свод 
(Образци 14, 15, 16) – Кадин мост, 
Стралджа, Ямболско, Чаталка. По-
гребенията са извършени с трупоиз-
гаряне и се датират във II в.
Те са единствените и най-ранни 
представители на засводените зида-
ни гробове от римската епоха са у нас, 
като най-ранната сводеста конструк-
ция в могилно погребение е открита 
в могила 7 при Чаталка и е изграде-
на на дъното на яма с изгаряне. Те са 
единствени по рода си съоръжения и 
поради липсата на аналогии трудно 
могат да се интерпретират. Явно са 
изпълнявали роля на урни, където са 

каменните урни са известни от ня-
колко гробни находки и се отнасят 
към кратък Период от края на I в. до 
втората Половина на II век. това са 
Погребения Предимно на мъже, за-
можни Представители на тракийската 
робовладелска аристокрация.

„
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поставяни не само останките от кла-
дата, но и гробният инвентар. Късите 
им страни са плътно зазидани и ня-
мат отвор.

       
Образец 14.

   

 Образец 15.   

 

 Образец 16.
   
2.2. Плоски гробове

а) Гробове-клади
– При Вариант Б трупоизгарянето 
е извършвано встрани от мястото, 
където е изградена могилата и това 
място обикновено е било общо за це-
лия некропол.

б) Гробни ями с трупоизгаряне
– Такива ями се откриват и извън мо-
гилите, в непосредствена близост до 
тях, като отделни гробове в градски-
те некрополи или в самостоятелни 
некрополи от плоски гробове. Това 
са некропола с. Драшан, Врачанско, 
датиран с монети от края на II в. до 
средата на III в., както и некропола 
при Сливен.
Друг пример, за такива гробни съо-
ръжения можем да дадем с Тракий-
ската надгробна могила от римската 
епоха край с. Пет могили, Новоза-
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горско.
Погребенията, които са извършени 
чрез трупоизгаряне извън могилния 
насип, се отнасят по класификацията 
на Гетов към типа „гробове-клади”, 
вариант Б. Останките от кремирани-
те кости, въглени, пепел и гробни да-
рове са вложени в могилния насип. 
Такива гробни съоръжения са 14 на 
брой. Като и при тези гробни съоръ-
жения се среща леко отухляване на  
части от стените или дъното на яма-
та, което е свързано с предварител-
ното й опалване или с полагане на 
тлеещите останки. Аналогични гроб-
ни съоръжения са познати от Любе-
нец, Караново, Новозагорско, Мед-
никарево, Радневско, с. Меричлери, 
Хасковско и Дъбово, Казанлъшко. 
(Игнатов 1996, 73).
в) Урни
– При глинените урни са известни 
около 30 могилни гробни находки, 
с изключение на няколко, при кои-
то изгарянето е на самото място, при 
всички останали е извършено извън 
могилата.
г) Гробове от стреховидно по-
ставени тегули
У нас се появява в края на I в. и нача-
лото на II в. най-напред в градските 
некрополи – погребение от некропо-
ла на Августа Траяна.
д) Гробове от каменни плочи

е) Саркофази
– Романизираните траки, които жи-
веят в градовете, са погребвани в сар-
кофази, които не са поставяни в мо-
гилата. Те са декорирани с елементи 
от тракийския бит и религия. От не-
кропола в Рациария са известни сар-
кофази с релефно изображение на 
Херос.
След военното и административно 
усвояване на територията от рим-
ляните в областта на погребалните 
обичаи настъпват изменения. Про-
дължава съвместното използване на 
плоски и на могилни гробове. Обре-
дът кремация се практикува почти 
без изключение през I в. Като белег 
за степента на романизация се счита 
постепенното навлизане на трупопо-
лагането от началото на II в. най-на-
пред в градските некрополи от край-
брежните зони и лимеса. През целия 
II в. двата обреда съжителстват съв-
местно. От началото на III в. трупо-
полагането постепенно започва да 
доминира, за да се наложи оконча-
телно към края на века. 
През I век е практикувано изключи-
телно трупоизгарянето. През II век 
погребенията с изгаряне преоблада-
ват, но вече се срещат и погребения 
с трупополагане. В III век се конста-
тира изравняване на съотношението 
между двата вида погребални ритуа-

През I век е Практикувано изключително труПоизгарянето. През II век Погре-
бенията с изгаряне Преобладават, но вече се срещат и Погребения с труПоПо-
лагане. в III век се констатира изравняване на съотношението между двата 
вида Погребални ритуали. 

„
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ли. Ясно се забелязват две тенденции 
– намаляване броя на погребенията с 
изгаряне и увеличаване на тези с тру-
пополагане. В IV век съотношението 
вече е в полза на трупополагането 
и са известни само няколко погре-
бения с трупоизгаряне в средата на 
IV век. Погребения с трупополагане 
липсват в I век, а тези с трупоизгаря-
не не се срещат вече след средата на 
IV век.
Периодът II-I в. пр. Хр. се характери-
зира с висока степен на унифицира-
ност на гробните практики и използ-
ваните гробни съоръжения.
Основният обред е изключително 
кремация. Останките на покойния са 
събрани в керамична урна, положена 
в малка яма в или върху земята.
При гробовете с кремация изгаряне-
то е извършвано на място в гробната 
яма, докато при трупополагането се 
употребяват различни типове гробо-
ве, градени от камъни. Разпростра-
нени са и гробниците с полуцилин-
дричен свод.
За периода I-III в. се наблюдава раз-
нообразие от гробни съоръжения. 
Почти всички типове гробове нами-
рат употреба и в плоски и в могилни 
некрополи, например обикновената 
яма с различна форма се прилага и 
за двата обреда.
По-голямата част от могилите, натру-
пани през римската епоха, се отнасят 

към така наречените малки и средни 
по големина насипи, като са рядко 
разположени единично, те обикно-
вено оформят фамилни некрополи.
Броят на надгробните могили в Бъл-
гария е спорен, но е факт, че по-го-
лямата част от тях са натрупани през 
римската епоха. Сигурен белег за 
тракийската етническа принадлеж-
ност на погребаните, е запазване-
то на могилата като надгробие след 
включването на Тракия в границите 
на Римската империя. Различните 
черти на погребалния обред показ-
ват придържането на траките към 
старите погребални практики като 
биритуализъм, изгаряне на тялото 
и предпочитанията към кремация-
та, заравянето на коне и колесници 
в близост, както и включването на 
правени на ръка съдове в погребал-
ния инвентар и други.
По-голямата част от могилите, на-
трупани през римската епоха, се от-
насят към така наречените малки 
и средни по големина насипи, като 
са рядко разположени единично, те 
обикновено оформят фамилни не-
крополи. Както през I хил. пр. Хр., в 
тях са погребвани представители на 
тракийското знатно съсловие.
Въпреки множеството си общи чер-
ти, могилите от римската епоха по-
казват, че всяка една от тях е уни-
кален надгробен паметник не само 

за Периода I-III в. се наблюдава разнообразие от гробни съоръжения. Почти 
всички тиПове гробове намират уПотреба и в Плоски и в могилни некроПоли, 
наПример обикновената яма с различна форма се Прилага и за двата обреда.
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заради начина, по който е натрупана, 
но и заради гробните дарове и изгра-
дените в нея съоръжения. Следите от 
обредни действия показват, че както 
по време на самото погребение, така 
и след него са извършвани много и 
различни ритуали, като по-голямата 
част от тях имат корени в раннотра-
кийската погребална обредност.
Друга, важна роля за намаляване на 
броя на могилните погребения, зае-
ма и издаденият през 212 г. Едикт на 
Каракала, с който се дават граждан-
ски права на почти всички жители на 
Рим и провинциите. С него е нанася 
удар върху прерогативите на местна-
та тракийска аристокрация, заради 
които тя е успяла да натрупа значи-
телни богатства и е могла да използ-
ва безплатния труд на зависимото 
население за натрупване на могили, 
а с издаването на едикта тази въз-
можност е отнета.
За периода I-III в. се наблюдава раз-
нообразие от гробни съоръжения. 
Почти всички типове гробове нами-
рат употреба и в плоски и в могил-
ни некрополи. Обикновената яма с 
различна форма се прилага и за два-
та обреда. Типът е сред най-ранните 
съоръжения, използвани в Мизия до 
към средата на II в. изключително за 
трупоизгаряне (Томи, Скупи). Някои 
гробове с трупоизгаряне на място под 
могилен насип, като тези в с. Смочан, 
Ловешко се отличават с богат гробен 
инвентар.
Изключително важен факт е нали-
чието на плитки тракийски гробове, 
като техния брой се увеличава с на-

маляването на броя на могилните 
погребения след края на II век. След 
като има ограничен брой могилни 
погребения в IV в., това не означава, 
че броят на тракийските погребения 
е малък. Заради отсъствието на този 
характерен белег, какъвто е надгроб-
ната могила и при измененията в 
ритуала под влиянието на християн-
ската религия, тракийските погребе-
ния трудно могат да бъдат индети-
фицирани. Можем да приемем, че 
плоските гробове с изгаряне, които 
са открити в градските некрополи и 
които се отнасят след средата на II 
век, принадлежат на траки, които са 
се установили да живеят в градовете 
и които са изоставили обичая да се 
натрупват могили, но все пак са за-
пазили изгарянето като характерен 
за тях по това време начин на погре-
бение.
Изоставянето на обичая да се натруп-
ват могили води до увеличаване на 
вторичните погребения в тях. Проти-
чало е по два начина – донатрупва-
не на могилите или обединяване на 
няколко по-малки в един общ насип 
и използването на вече изградените 
могили за нови погребения. Начало-
то на IV в. е крайната фаза в издига-
нето на надгробни могили от страна 
на траките, като от този период е из-
вестно само едно главно могилно по-
гребение, което е датирано с монети 
на Константин Велики (306 – 337 г.) 
(Цончева 1969, 134-137).
Вторичните погребения от този пе-
риод показват, че традициите на ми-
налото са все още живи, като те са и 
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последният отглас за все още живите 
традиции, на които траките са били 
верни в продължение на почти пет-
надесет столетия.
За периода V-I век пр. н. е. можем 
да заключим, че през последните 
два века, които предхождат завла-
дяването на нашите земи от Рим, в 
погребалните обичаи на траките се 
долавят чувствителни промени, като 
изключително опростените и скром-
ни гробни съоръжения с практикува-
не на трупоизгарянето.
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