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Александър Минчев

КЪСНОАНТИЧНИ БРОНЗОВИ ЛАМПИ  
С ПОДСТАВКИ ОТ БЪЛГАРИЯ

Варна

През археологическото лято на 2013 г., на обекта „Късноантичен 
пристанищен град на нос Свети Атанас“ до Бяла, Варненска област (края на ІV / 
началото на V – началото на VІІ в.)1, в сграда, която е била долепена до вътрешната 
страна на крепостната стена, бе открита много добре запазена бронзова лампа, 
заедно с нейната подставка. 

Намирането на такива предмети в комплект, при това в отлично състояние, 
се случва сравнително рядко в нашата страна, а бих казал – и в света, и затова 
всяка подобна находка заслужава специално внимание. Същевременно, това 
е добър повод да се съберат и разгледат по-обстойно и други подобни предмети 
от късноантичната епоха, които са намерени в България – една идея, която имах 
отдавна2. Те не са много и преди това са представени накратко в обобщаващ труд 
за християнския Дуросторум (Силистра)3, в каталог на музейна колекция4 и в една 
монография за археологически обект5.

КАТАЛОГ 
Лампа с подставка от Бяла (обр. 1; табло І: 1–4)
Късноантичната крепост на нос Свети Атанас. Пол. инв. № 1227. 
Двете части – лампата и подставката, са направени от еднакъв 

висококачествен бронз6, което показва, че са изработени едновременно, в една и 

1 В. Йотов, Ал. Минчев. Късноантична крепост на нос Св. Атанас. София, 2014.
2 Ръководител на разкопките в Бяла, които започнаха през 2009 г. и продължават и досега е 
доцент д-р Валери Йотов, а заместник-ръководител – авторът. Радвам се, че тази статия е в 
сборник посветен на 60-годишния юбилей на моя колега и приятел. 
3 Г. Атанасов. Християнският Дуросторум-Дръстър. Варна, 2007, с. 118, обр. 14; табл. 
ХХХVІІ, обр. 58–59. За предоставените ми по-обстойни данни за тези две лампи и снимки, 
благодаря на на колегата Г. Атанасов от РИМ – Силистра.
4 Г. Радославова, Г. Дзанев, Д. Ганчева, Е. Иванова. Исторически музей – Разград. Каталог 
избрани находки. Русе, 2004, с. 55.
5 Акра – проучване на ранновизантийска крепост на полуостров Свети Никола при град 
Черноморец, І (съст. Ив. Христов). София, 2013, с. 66; 68. 
6 Лампата бе открита разпаднала се на съставните й части, поради високата температура 
по време на пожар в сградата, който е разтопил припоя между тях. Преди консервацията 
й, в ТУ – Варна бе направен спектрален анализ от инж. Д. Петрова – виж Приложението. 
Лампата е реставрирана и консервирана в Реставрационното ателие към НИМ – София, за 
което изказвам и тук най-сърдечна благодарност на работилия по нея екип.
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съща работилница и вероятно като части на 
серия от подобни предмети. 

1-А. Лампа (табло І: 2)
Лампата е масивна, тежка, но с 

елегантна форма. Има крушовидна форма, 
с издължен фитилник с профилиран ръб 
и широк отвор под него, и ниско конично 
столче. Дръжката й е с форма на изтеглен 
назад кръст с правилно оформени капковидни 
рамена, с малки шипчета в краищата и 
плосък, кръгъл „медальон” в средата им. 
Долното рамо на кръста е издължено, като в 
долния му край отзад има припоен масивен 
пръстен за по-удобно носене на лампата. 
Капачето й наподобява формата на шахматна 
пешка, припоено е върху по-широка кръгла 
пластина и е свързано с двоен шарнир към 
лампата. Това е позволявало то да се отваря 
от две страни: напред към фитилника и назад 
– към дръжката. В масивното дъно на лампата 
е изрязан къс пирамидален отвор, в който 
влиза шипа на подставката при използването 
на комплекта в стационарно положение 
(като настолна лампа). Изработена е чрез 
леене и струговане, като отделните й части: 
тяло, дръжка, пръстен, столче и капаче са 
направени поотделно и споени допълнително. На места личат следи от изпиляване 
и заглаждане, а цялата лампа е полирана и е била покрита с тъмнозелена благородна 
патина, пострадала при пожара в сградата.

Дълж. на лампата с пръстена: 0,175 м; диам. 0,61 м; макс. вис. с дръжката: 
0,138 м; дълж. само на лампата 0,12 м; деб. на лампата 0,007 м; вис. на лампата с 
капачето 0,083 м; вис. на капачето 0,032 м; диам 0,025 м; вис. на столчето 0,008 м; 
диам. 0,038 м; вис. на дръжката 0,11 м; шир. 0,075 м; деб. 0,019 м. диам на пръстена 
0,026 м. 

Ако се съди по отличното оформление и изработка, може да се предположи, 
че лампата е част от продукцията на металообработваща работилница с много 
добри традиции в бронзолеярството и направата на висококачествени изделия 
от тази сплав. По всяка вероятност, произвежданите в нея изделия са намирали 
приложение както в бита на частни лица от средната и висшата класа, така и в 
религиозния живот на Ранновизантийската империя. 

Обр. 1. Лампа с подставка от Бяла 
Fig. 1. Standing lamp from Byala



249Добруджа (30) 2015

Тялото на бронзовата лампа от комплекта – с издължен фитилник и 
закръглен резервоар за маслото, е твърде характерно за късноантичната епоха 
(ІV–VІ в.). То е отделено от изследователката на бронзовите осветителни тела от 
този период М. Ксантопулу (M. Xantopoulou) като тип 3.7 Формата на капачето 
и дръжката (т. нар. отражател) при този тип варират, но много често тя е кръст, 
оформен по различен начин. Точно тази форма на кръста-дръжка обаче, се среща 
сравнително по-рядко.8 

1-Б. Подставка (табло І: 3)
Подставката, макар и със скъсени пропорции, също е по своему елегантна. 

Има невисоко, кухо и сложно профилирано тяло (ствол), което завършва отгоре със 
силно разширен и леко вдлъбнат диск с биконичен профил, с подчертан горен ръб. 
Изработена е чрез леене в калъпи, на части, допълнително обработени на струг, 
споени и полирани. Тя е съставена от девет отделно изработени части, запоени в 
едно: тяло (от три профилирани сегмента), подложка, шип, основа и три крачета. 
Основата й наподобява формата на голяма извита трилистна детелина, с къси 
заострени шипове между листата и три масивни крачета във вид на стилизирани 
животински (лъвски?) лапи, разположени по средата им. По подставката също 
има следи от допълнителна обработка – изпиляване, заглаждане и полиране, а по 
крачетата има и допълнителни врязвания с длето, за да се имитират пръстите на 
лапите. На долната страна на основата, под един от шиповете, е врязан допълнително 
издължен по височината кръст с размери 0,015 х 0,005 м и с отсечки по краищата 
на рамената (табло І: 4). Подставката е покрита със същата патина като лампата.

Вис. 0,23 м, шир на основата 0,096 м; вис. на основата с крачетата 0,037, 
деб. 0,006 диам. на крачетата 0,026 м; диам. на диска с шип 0,086; вис. 0,021 м; вис. 
на тялото 0,135 м; макс. диам. 0,03 м; вис. на шипа 0,052 м. 

Публикуваните досега отделни бронзови лампи със същата форма на 
тялото и дръжката като тази от Бяла, са сравнително малко – само осем на брой, като 
само една от тях е намерена в комплект с подставка. Всички те са отнесени общо 
към V–VІІ в., като някои от тях са намерени без капачета и точното местонамиране 
на всички е неизвестно9. За една от тях се смята, че произхожда от Босра (Bosra) 
– Сирия и сега е в Националния музей – Дамаск.10 Друга такава лампа се пази в 
Историческия музей на Хераклеон – Крит и вероятно произхожда от този остров11, 
а още две има в сбирката на Коптския музей в Кайро, като може да се предположи 
с голяма доза сигурност, че те са намерени в Египет.12 

7 M. Xantopoulou. Les lampes en bronze à l’époque paléochretienne (= Bibliothéque de l’Anttiquité 
tardive, 16). Turnhout, 2010, p. 6–9.
8 Ibidem, p. 9–10.
9 Ibidem, p. 132–134, Nos. LA 3.151-LA 3.158.
10 Ibidem, p. 133, No LA. 3.156.
11 Ibidem, p. 133, No LA 3.155.
12 Ibidem, p. 133–134, No LA. 3.157 и 3.158.
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Най-сходна до находката от Бяла е лампата от един бронзов комплект със 
същата форма на двете части – включително и подставката, от частна колекция в 
Мюнхен, Германия. Местонамирането на комплекта е неизвестно, но е изказано 
предположението, че произхожда от Мала Азия13 като двата предмета са датирани в 
VІ–VІІ в. Общата височина на лампата и подставката от Мюнхен е 0,364 м – твърде 
близка до тази на комплекта от Бяла (0,334 м).14 Още една напълно еднаква по форма 
лампа, в комплект с подставката, е експонирана в ранновизантийската сбирка на 
музея Метрополитън в Ню Йорк (табло V: 1)15. Разликата между тях е само, че 
основата на подставката от Ню Йорк е с малко по-раздвижена форма и лъвските 
лапи-крачета са изработени по-реалистично. Освен това, този комплект е по-голям 
– общите размери на двете части са: 0,436 x 0,213 x 0,163 м; само подставката е 
0,297 x 0,163 м, а самата лампа – 0,156 x 0,213 x 0,083 м. Комплектът от лампа с 
подставка от музея Метрополитън е случайна находка – откупен е за музея през 
1961 г. Датиран е в V в. Предполага се, че произхожда от Сирия, като трябва да се 
отбележи, че в текстът – анотация в интернет сайта на музея Метрополитън, тази 
атрибуция е поставена под въпрос16. 

Подставките с тази форма са често срещани в ранновизантийския свят и 
когато се откриват отделно от лампите, често се интрепретират като свещници.17 

Всъщност, използването им и с така функиция е напълно възможно, но все пак, в 
такива случаи трябва да се обръща внимание доколко остър и дълъг е техния шип, 
което несъмнено би подпомагало закрепването на свещта. 

Само основата на подставката от Бяла намира близки паралели в няколко 
подобни бронзови предмета. Една от тях е намерена в Херсонес Таврически и е 
отнесена към VІ–VІІ в.18 Друга подобна подставка е от споменатия комплект от 
частна колекция в Мюнхен, Германия е датирана в широките граници на V–VІІ в. и 
се предполага, че произхожда от Мала Азия.19 Донякъде такава е и основата на една 
ранновизантийска бронзова подставка oт Истанбулския археологически музей, 
отнесена към VІ–VІІ в.20

13 Не бива да се изключва възможността тази лампа с подставката да е намерена в България, 
тъй като в тази колекция има много предмети от късната античност, чиято форма и изработка 
насочват към произход от ранновизантийските провинции в нашата страна.
14 Die Welt von Byzanz – Europas östliches Erbe (Hrsg. L. Wamser). München, 2004, S. 224, Nr 
329; M. Xanthopoulou. Les lampes en bronze..., p. 9, fig. 16; р. 132–133, No LA 3.153.
15 http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/468574?rpp=30&pg=1&ft=
byzantine+lamps&pos=4
16 Все още липсва научна публикация.
17 M. Xanthopoulou. Les lampes en bronze..., p. 34–39 и цит. лит.
18 Т. Яшаева, Е. Денисова, Н. Гинькут, В. Залесская, Д. Журавлев. Наследие византийского 
Херсона. Севастополь – Остин, 2011, с. 511, № 174.
19 Die Welt von Byzanz..., S. 224, Nr 329;
20 Schätze aus der Türkei. (Hrsg. W. Oberleitner). Leiden – Wien, 1995, S. 172, Nr 248.
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Що се отнася до врязаният кръст от долната страна на основата, от 
познатата ми научна литература по тази тема, не ми е известен друг точно такъв 
знак на подставка или бронзова лампа от ранновизантийската епоха. Склонен съм 
да приема, че това е „запазената марка” на майстора или на бронзолеярското ателие, 
където е бил изработен този комплект. Най-близкия паралел е един кръстовиден 
монограм с несигурно разчитане на името, врязан също отдолу – върху основата 
на бронзова подставка за лампа от V–VІ в., с неизвестно местонамиране. Сега тя се 
пази в Националния музей – Атина21, като може да се предположи, че е намерена 
някъде в Гърция.

Както бе споменато, общата височина на подставката с поставена върху 
нея лампа е 0,334 м, а максималната й ширина е 0,133 м, което я нарежда сред 
стандартните за епохата предемети от този тип. Така например, две бронзови лампи 
с подставки, с неизвестно местонамиране, датирани в V–VІ в., а сега в Бруклинския 
музей – Ню Йорк, са високи съответно 0,356 и 0,323 м.22 Eдин подобен комплект 
от сбирката на института Дъмбъртън Оукс във Вашингтон, за който се предполага, 
че произхожда евентуално от Сирия или Египет също от V–VІ в. обща височина 
0,42 м; на лампата – 0,085 м.23 Близка като височина – 0,175 м и още повече като 
цялостно оформление, е една подставка с неизвестно местонамиране от колекцията 
Лацис (Latsis) в Гърция, от VІ–VІІ в.24 Формата на подставката на една лампа с 
неизвестно местонамиране, от сбирката на Израелското управление на старините 
в Йерусалим, също е почти идентична на тази от Бяла. Общата височина на този 
комплект, датиран, в V–VІ в. е 0,48 м.25 

Публикуваните досега отделни бронзови лампи със същата форма на 
тялото и дръжката като тази от Бяла, са твърде малко – осем на брой. Всички те са 
отнесени общо към V–VІІ в., като някои от тях са намерени без капачета. За една 
от тях се знае, че произхожда от Босра (Bosra) – Сирия и сега е в Националния 
музей – Дамаск.26 За още три лампи с неизвестно местонамиране от тази група, 
може да се приеме с известна доза сигурност откъде произхождат. Едната се пази 
в музея на град Хераклион – Кипър27 и е твърде възможно да произхожда този 
остров, а другите две са в сбирката на Коптския музей в Кайро28, като най-вероятно 
са намерени в Египет. 

21 M. Xanthopoulou. Les lampes en bronze..., р. 251–252, No CD 6.040.
22 J. D. Cooney. Pagan and Christian Egypt. Brooklyn 19742, p. 33–34, Nos. 88–89.

23 M. C. Ross. Catalogue of the Byzantine and Early Mediaeval Antiquities in the Dumbarton Oaks 
Collection. Washington DC, 1962, p. 34–35, No 34.
24 Everyday life in Byzantium (ed. D. Papanikola – Bakirtzi). Catalogue of Exhibition. Athens, 
2002, p. 288, Nо 303.
25 Cradle of Christianity (eds. Y. Israeli, D. Mevorah). Jerusalem, 2000, p. 219, fig. – оn p. 107.
26 M. Xanthopoulou. Les lampes en bronze..., p. 133, No LA. 3.156.
27 Ibidem, p. 133, No LA. 3.155.
28 Ibidem, p. 133–134, No LA. 3.157 и 3.158.



252 Добруджа (30) 2015

За разлика от споменатите по-горе находки, датирането на лампата с 
подставка от Бяла не представлява особено трудност. Както вече беше споменато, 
тя бе намерена в горелия пласт на пода на късноантична сграда, загинала от пожар. 
Заедно с нея там бяха открити и няколко десетки бронзови монети от ІV – началото 
на VІІ в., като най- късните са на император Фока (602–610). Въз основа на тези 
и всички останали данни, събрани при разкопките на късноантичния град на нос 
Свети Атанас бе изяснено, че той е бил разрушен и опожарен при последното 
голямо аваро-славянско нашествие по времето на император Ираклий в 614–615 г.29 

Това дава и най-късната възможна дата на нейната направа – началото на VІІ в., но 
по-вероятно е това да е станало към края на VІ в. 

Що се отнася до мястото на нейната изработка, то не може да се определи 
със сигурност. Както вече споменах, един от нейните най-близки паралели е лампата 
с подставка от музея Метрополитън в Ню Йорк, за която се предполага а priori, 
че произхожда от Сирия. Пак от Сирия – от Босра (Bosra) е споменатата лампа 
със същата форма и дръжка като тази от Бяла. Така, Сирия остава като един от 
възможните региони за произхода на намерения на нос Свети Атанас комплект. Не 
бива да се забравя обаче близостта на най-големия производствен, консуматорски 
и търговски център в Ранновизантийската империя – Константинопол, където 
е имало многобройни работилници за най-различни предмети от скъпоценни и 
по-обикновени метали. Те произвеждали разнообразна продукция за нуждите на 
държавата и Църквата и част от тях били специализирани в направата на бронзови 
изделия.30 Като се има предвид големия обем на тяхното производство и тази 
географска близост, по-вероятно е лампата от Бяла да е била изработена именно 
в столицата. Както и някои други луксозни стоки, открити при разкопките на 
късноантичния пристанищен град на нос Свети Атанас, тя е достигнала до него 
по търговски път – най-вероятно по море. Не е изключено, междинният търговски 
пункт, откъдето тя е достигнала до пазара в града край Бяла, да е бил най-близкия 
голям пристанищен и търговски център – Одесос.

Вече бе споменато, че сградата, в която бе открита лампата, се намира 
непосредствено до линията на крепостната стена – на място, където в непосредствена 
близост навярно е била и главната порта на града. Сградата е разположена от 
южната страна на настланата с каменни плочи главна улица на града (т. нар. mesa), 
от където чрез вход се е влизало вероятно към нейния втори етаж. Тази централна 
улица е тръгвала от градската порта и е водела на изток – към изградения в края 
на носа раннохристиянски църковен комплекс, построен и използван през V–VІ в.. 
Сградата където е открита лампата е двуетажна, с доста голяма площ, и е имала 
жилищно-търговски функции. Стените на долния етаж са иззидани до известна 
29 В. Йотов, Ал. Минчев. Късноантична крепост..., с. 76.
30 T. Talbot Rice. Everyday life in Byzantium. London-New York, 1967, p. 125; 131.
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височина от добре оформени малки варовикови квадри, свързани с хоросан, а 
нагоре – включително и на втория етаж, те са били с паянтов градеж – дървена 
конструкция, запълнена с кирпич и обмазана с глина. До мястото, където бе намерена 
бронзовата лампа – в северната част на сградата, на стента и на пода личаха следи 
от изгоряла голяма дървена лавица или шкаф, а в непосредствена близост наоколо 
бяха открити струпани почти на куп над тридесет неупотребявани глинени лампи, 
като повечето са варианти на един и същи тип характерен за VІ – началото на VІІ 
в. Това подсказва, че може би всички те са били наредени и съхранявани в шкафа 
(лавицата). В същото помещение бяха намерени и фрагменти от късноантични 
амфори, от битова керамика (включително и вносна), рамо на бронзова везна и др., 
както и голям брой късноантични бронзови монети, най-късните от които, както 
бе вече споменато, са от времето на император Фока, от периода 603–610 г.31 До 
източната стена бе открит и правоъгълен мраморен плот – навярно от дървена маса. 
Всичко това подсказва, че тази двуетажна сграда е имала на долния си, приземен 
етаж, магазин за продажба на определени стоки за бита – може би предимно лампи, 
а втория етаж вероятно е бил използван от собственика за жилищни нужди. 

Събраните археологически данни от провежданите през последните 
пет години разкопки на нос Свети Атанас показват ясно, че в този крайбрежен 
късноантичен град е имало немалък брой такива жилищно-търговски, както и 
жилищно-производствени сгради – т. нар. „ергастерии”.32 Те са функционирали 
твърде активно през целия период на неговото съществуване – от края на ІV – 
началото на V в., до самия му край в началото на VІІ в. Тогава той е бил превзет, 
ограбен и опожарен, при аваро-славянското нападение на Балканите в 614–615 г. 
Може би бронзовата лампа с подставка е била едно от луксозните изделия, които 
– наред с по-обикновени глинени лампи (каквито са всички останали намерени 
там), са били продавани в магазина до главната порта на града. Не е изключено 
обаче, тя да е била използвана от неговия собственик във всекидневния живот – за 
допълнително осветление на помещението. 

Бронзът, от който са направени лампата и нейната подставка изглежда 
визуално и според направените анализи напълно еднакъв (виж Приложенията), 
което показва, че и двете са изработени едновременно, и на едно място в една и съща 
бронзолеярска работилница. В нея очевидно са работили високо квалифицирани 
майстори, с традиция в направата на висококачествени изделия от бронз. 
Лампата с подставката от Бяла един от най-хубавите примери на късноантичното/ 
ранновизантийското бронзолеярско изкуство от България. 

31 Монетите са определени от д-р Йото Валериев, член на проучващ ия археологическия 
обект в Бяла екип, за което му благодаря и тук.
32 В. Йотов, Ал. Минчев. Късноантичната крепост..., с. 45–46.
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2-3. Две лампи с подставки от Силистра – Античния Дуросторум  
(обр. 2–3 а–б; табла ІІ: 1–2; ІІІ)

Споменати в: Г. Атанасов. Християнският Дуросторум – Дръстър. Варна, 
2007, с. 118, обр. 14; табл. ІV/ 2. Датирана в V–VІ в. 

Тези лампи с подставки са намерени преди около 50 години в Дуросторум 
(Силистра), заедно с още една подставка или свещник (табло ІІІ: 3) и голям брой 
(общо двадесет и девет), други медни и бронзови църковни съдове и предмети, 
свързани с литургичните нужди. Предполага се, че те представляват част от 
имуществото на една от раннохристиянските църкви в града – може би на неговата 
епископска базилика през VІ в. 33 Не е изключено обаче, част от предметите (или 
всички?) да принадлежат и на друг 
раннохристиянски храм от региона. Като 
свидетелство за тази възможност може да 
се посочи надписът на един от съдовете – 
бронзово котле за съхранение на виното 
за причастие. В него се споменава, че то 
е дарение – явно на някаква църква – от 
жителите на Кандидиана (Candidiana) – 
съседна, по-малка късноантична крепост 
на р. Дунав, близо до с. Малък Преславец, 
Силистренско.34

Комбинацията на лампа и 
подставка № 2 от силистренската находка 
е направена от Г. Атанасов, а на лампа и 
подставка № 3 – от автора.

2-А. Лампа с подставка и 
с дръжка във формата на глава на 
грифон (обр. 2; табло ІІ: 1)

Спомената в: Атанасов. 

Християнският Дуросторум – Дръстър. 
Варна, 2007, с. 118, обр. 14; табл. ІV/ 2. 

Лампата има елегантно 
издължено тяло с биконичен резервоар 
за маслото, ниско цилиндрично столче 
и издължен, леко извисен фитилник с 
широк отвор. Той е очертан отгоре с 
едри перли и отделен от тялото с двоен, 

33 Г. Атанасов. Християнският Дуросторум – Дръстър. Варна, 2007, с. 118.
34 Г. Атанасов. Християнският Дуросторум, с. 118,  табл. ІV, обр. 3.

Обр. 2. Лампа с дръжка – глава на 
грифон и подставка от Силистра 

(Дуросторум) 
Fig. 2. Standing lamp with griffin-shaped  

handle from Silistra (Durostorum)
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релефно предаден шнур. Дръжката е извисена – извита към лампата и е оформена 
като релефна глава на грифон с издължена шия и масивен, незатворен пръстен отзад 
за носенето й. Главата на грифона е малка, но доста реалистично скулптирана, с 
високи тънки уши, врязани малки, елипсовидни очи и къса, извита надолу човка. 
Главата и шията са украсени отгоре с четири едри перли. Отворът за масло е 
сравнително малък, украсен с извисен ръб и оформен като стилизирано цвете 
(лотос ?), и не е имал капаче. Основите на дръжката и фитилника са подчертани 
чрез релефна украса, също във формата на плосък и издължен многолистен цвят. 
Столчето е ниско и цилиндрично. Лампата е изработена чрез леене в две форми, 
като допълнително е обработена с фин резец и полирана. Дълж. 20 см; ширина 7,2 
см; вис. 6 см. Регионален исторически музей – Силистра, инв. № ІІ 1709.

Лампите с дръжка – извита глава на грифон, оформени по различин начин 
се срещат сравнително често през Късната античност и като цяло спадат към една 
доста близка в художествено отношение серия, която е отделени от М. Ксантопулу 
като тип 4. Въпреки тяхната „езическа” форма, всички изследователи ги отнасят 
към късната античност, независимо дали по тях има, или няма кръстове.35 Някои 
от тези лампи имат допълнителна скулптирана украса по дръжките – главите на 
грифоните: това са предимно гълъбчета, понякога комбинирани с кръстове, а при 
други се срещат и христограми. Твърде е възможно, тези добавени изображения да 
символизират победата на християнството (във вид на гълъб – символ на Светия 
Дух и кръст – символ на вярата) над езичеството (грифона – митично хищно 
полуживотно-полуптица).

Най-близка по форма е една подобна, но висяща лампа от Британския музей, 
датирана в ІV–V в. (Табло V: 2; Plate V: 2) 36 Тя е описана в инвентарната му книга 
като намерена в „Италия – Херкулан”, което е невъзможно, понеже градът е загинал 
под пепелта на Везувий през І в. (79 г.). Друга, също много сходна, но с многоъгълен 
фитилник, релефен христограм на тялото и топче в човката на грифона, се пази в 
сбирката на Ермитажа в Санкт Петербург и също е с неизвестно местонамиране. 
Датирана е в ІV в., което според мен е твърде ранна дата37, както показват и другите, 
споменати по-долу паралели. 

Още една лампа (двуфитилна), с подобно скулптирана дръжка-грифон има 
и в една частна колекция в Мюнхен. Тя е отнесена към ІV–V в. и се предполага, че е 
била изработена в Константинопол.38 При една подобна висяща лампа с неизвестно 
местонамиране от колекцията на Института за изкуства в Детройт, САЩ, датирана 
в ІV–V в., отворът на фитилника е оформен по същия начин като при тази от 
35 M. Xanthopoulou. Les lampes en bronze..., р. 14–16, fig. 33–34; р. 163–173.
36 М. Xanthopoulou. Les lampes en bronze..., p. 168, No LA 5.004.
37 Искусство Византии в собраниях СССР, І (сост. А. В. Банк, М. А. Бессонова). Москва, 1977, 
с. 67, № 67.
38 Die Welt von Byzanz.., S. 228, Nr. 340.
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Силистра – като разцъфнал цвят39.

Освен находките от Силистра, които със сигурност са били използвани в 
раннохристиянски църковни ритуали, за употребата на лампи с дръжки-грифони в 
църковни сгради и за други религиозни нужди, свидетелстват и няколко миниатюри 
в християнски книги от Късната античност и Ранното средновековие. Такива има в  
Евангелието на Раббула от 586 г. и Псалтирът от Щутгарт от ІХ в., като за последния 
се предполага, че са използвани по-стари илюстрации.40 

2-Б. Подставка (обр. 2; fig. 2; табло ІІ: 2; Plate II: 2)
Спомената и илюстрирана в: Г. Атанасов. Християнският Дуросторум – 

Дръстър. Варна, 2007, с. 118, обр. 14; табл. ІV–2. 
Подставка за лампа от много доброкачествен бронз, съставена от три части. 

Изработена е чрез леене отделно н трите части, които са споени, са допълнително 
обработени на струг и полирани. Основата представлява три извити крачета във 
формата на делфинчета, свързани чрез релефни миди между тях и нисък пръстен 
отгоре. В нея е втъкнат издължен, биконичен стълб, с двойно профилиран пръстен 
в горната част. Подложката за лампата е фуниевидна, също с двойно профилиран 
пръстен в основата и висок, заострен шип в средата. 

Тази подставка се отличава от останалите намерени в България, както и от 
повечето такива предмети, известни по света. Разликата е в нейната много изящна 
изработка, както и във формата на крачетата й – вместо масово използваните 
лъвски или по-общо – животински лапи, те са представени като доста реалистично 
скулптирани делфинчета в скок надолу. 

Най-близка до силистренската е една подставка от Сиракуза в Сицилия 
(Италия), датирана в V–VІ в.41 По подобен начин, но още по-натуралистично, 
са оформени делфинчетата при друга изключително красива подставка с лампа, 
където обаче връзката между крачетата са маски. Тя е намерена в гроб от нубийския 
царски некропол в Балана (Balana) – Египет и е датирана в края на ІV – началото 
на V в.42, а в този некропол има още една подобна, но от друг гроб.43 Тези лампи 
са отнесени по-общо към ІV–VІ в. и се смята, че са произведени в Египет.44 От там 
произхожда и една подставка, датирана къв края на V в., при която връзката между 
крачетата-лапи на основата са миди – както при тази от Силистра.45 

39 Ibidem, p. 165, No LA 4.014.
40 Ibidem, p. 15–16, figs. 33-34.
41 Ibidem, p. 244, No LA 6.008.
42 L. Török. Late Antique Nubia. History and archaeology of the southern neighbor of Egypt in the 
4th–6th c. AD. Budapest, 1987 (= Antaeus, 16), p. 113, No 38, pl. 105/ 1; 3.
43 Ibidem, p. 113, No 69, pl. 60/ 1.
44 Ibidem, р. 113.
45 Ibidem, p. 132 , No. 9, pl. 92/ 1.
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3-А. Лампа с дръжка – кръст (обр. 3)
Спомената, заедно с рисунка / възстановка в: Г. Атанасов. Християнският 

Дуросторум – Дръстър. Варна, 2007, с. 118, обр. 14; табл. ІV/ 2. 
Тази лампа – също част от голямата 

сборна находка от раннохристиянска църковна 
утвар, открита през 60-те години на ХХ в. в 
Силистра, за съжаление е била изгубена.46 

Колегата Г. Атанасов от Силистренския 
музей е направил и публикувал рисунка по 
единствената стара и твърде некачествена 
снимка от нея, запазена в архива на 
Силистренския музей. Тази рисунка е и 
отправната точка за нейното описание тук. 

Лампата е имала приплеснато 
крушовидно тяло с ниско конично столче 
и издължен, леко извисен фуниевиден 
фитилник. Дръжката-отражател е оформена като плосък кръст, с леко разширени 
краища и издължено долно рамо, поддържан отзад от пръстен за носене и 
допълнителна дъговидна подпора под него. Капачето е било ниско, конично, с 
кръгла плоска дръжка и вероятно е било свързано с шарнир към лампата. Размерите 
й не са известни, но ако се съди по запазента обща снимка на цялата находка, тя е 
била малко по-малка от тази с дръжка-грифон. Изработена е вероятно чрез леене в 
два калъпа, допълнително обработена с резец и вероятно полирана, като дръжката 
и капачето са правени отделно. 

Тази лампа е от твърде разпространен тип и се отличава преди всичко с 
доста семплото си капаче, което не се среща често като форма. Най-близка до нея е 
една бронзова лампа от Ком Фарес (Kom Fares – античният Crocodilopolis) в Египет, 
сега в Националния музей – Кайро, датирана в V–VІІ в.47 и друга, стара находка от 
Керч в Крим, отнесена към същото време48. Със същата форма и подобно капаче, но 
по-различна дръжка-кръст е и една лампа датирана в VІ–VІІ в. от Алепо (Сирия), 
сега в частна колекция в Гърция.49 както и една от Израел, също с по-различен 
кръст, датирана в V–VІ в.50 По принцип, раннохристиянските лампи с дръжки-
кръст, включително и бронзовите, са най-типичните сред подобните им изделия за 
ІV–VІ в. и съответно – най-широко разпространени през епохата, като формата на 
кръстовете е твърде разнообразна.51 

46 Лампата е изчезнала при внезапната смърт на пенсионирания консерватор от АИМ при 
БАН – София В. Василев, на когото е била дадена за консервация. 
47 М. Xanthopoulou. Les lampes en bronze..., p. 106, No LA 3.030. 
48 Ibidem, p. 106, No LA 3.032.
49 Light on Light: an Illuminating Story. Exhibition catalogue (eds. I. Motsianos, E. Bintsi). 
Thessaloniki, 2011, p. 166, No 54.
50 Cradle of Christianity, p. 218, fig. on p. 107/ b.
51 M. Xanthopoulou. Les lampes en bronze..., p. 96–124.

Обр. 3-а. Лампа с дръжка – кръст от 
Силистра (Дуросторум)

Fig. 3-a. Lamp with cross-shaped 
handle from Silistra (Durostorum)
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3-Б. Подставка (обр. 3-б; fig. 3-b; табло ІІІ: 2; Plate III: 2)
Спомената в: Г. Атанасов. Християнският Дуросторум – Дръстър. Варна, 

2007, с. 118, обр. 14; табл. ІV/ 1, в средата.
Има средно високо тънко, биконично стъбло, профилирано горе и долу, с 

плоска подложка с широк плосък ръб за лампата. Има извита трилистна основа 
с топчета в средата и силно стилизрани лапи-
крачета. Изработена е чрез леене от три 
отделни части, споени заедно, допълнително 
обработени с резец и полирани. 

Трябва да отбележа, че описаната тук 
комбинация на лампата и подставка е условна, 
но не и абсолютно сигурна. Тъй като предметите 
от Силистра са открити случайно и няма 
описание как точно са намерени, а и лампата с 
дръжка-кръст липсва – за да се направи анализ 
на метала, мога само да предположа, че от 
останалите две подставки в находката, точно 
тази е била за нея. Предположението ми се 
основава на факта, че нейният шип е по-къс и тъп 
отгоре. Това подсказва, че тя била използвана 
именно за поставяне на лампа, а не за свещник, 
което пък е най-вероятното предназначение на 
третия такъв предмет от находката, който има 
по-дълъг и заострен шип.52

Доста близка до силистренската е 
формата на една подставка (без топчетата 
в средата на основата), от т. нар. „зона на 
базиликите” в Бейрут, Ливан, датирана по 
археологическия контекст в средата на VІ в.53, 
както и една от Израел, също с по-различен 
кръст, датирана в V–VІ в.54 Трета подобна, 
от V–VІІ в. и с неизвестно местонамиране, 
но намерена заедно с лампата си, се пази в 

52 Г. Атанасов. Християнският Дуросторум, с. 119 предполага, че лампата с кръста е била 
върху по-големия свещник, с което не мога да се съглася, поради изтъкнатите в текста 
причини. Съчетание на лампата с дръжка-грифон и подставката, направена от него е напърно 
възможна, като се има предвид по-изящното им оформление. Третата запазена подставка от 
находката, се различава от другите две по това, че нейният шип е остър и тя най-вероятно е 
била всъщност свещник.
53 Light on Light..., p. 166, No 54.
54 Cradle of Christianity..., 2000, p. 218, fig. on p. 107/ b.

Обр. 3-б. Подставка на лампата 
с дръжка-кръст от Силистра 

(Дуросторум) 
Fig. 3-b. Lampstand of the lamp 

with the cross-shaped handle from 
Silistra (Durostorum)
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сбирката на Музея Канелопулос в Атина.55 

Двете лампи с подставки от Дуросторум 
(Силистра) са отнесени от Г. Атанасов към V–VІ в.56 

Като се имат предвид археологическите данни за 
раннохристиянските църкви в града57, е допустимо 
тази датировка да се стесни до VІ в.

4. Лампа с подставка от Абритус / 
Разград (обр. 4; табло ІV: 1)

Открита в античният град Абритус в 
сборна находка58. Исторически музей Разград. 
Инв. № 3533. Публикувани: Г. Радославова, Г. 
Дзанев, Д. Ганчева,  Е. Иванова. Исторически 
музей – Разград. Каталог избрани находки. Русе, 
2004, с. 53. Комплектът е част от голяма, все още 
непубликувана сборна находка от бронзови и 
железни битови предмети, съдове, оръжие и сечива 
– общо 33 броя, намерени в опожарена сграда.59 

4-А. Лампа (обр. 4; табло ІV: 2)
Лампата е еднофитилна, с издължена 

крушовидна форма, с кръгъл, леко извисен и 
вдлъбнат фитилник, ниско и плътно цилиндрично 
столче с квадратен отвор в средата и едностранно 
шарнирно свързано капаче, оформено като черупка 
на мида. Дръжката е обикновен кръст без украса, 
с разшиени краища и издължено долно рамо, а зад 
него има пръстен за носене на лампата. Изработена 
е чрез леене в два калъпа, като допълнително 
е обработена с резец и е полирана. Дръжката и 
капачето са ляти отделно, също допълнително 
обработени и прикрепени към тялото. Вис. 0,37 м. 

Тази лампа, също като лампата от Бяла, принадлежи към най-
разпространения тип на тези късноантични изделия за осветление, които гръцката 

55 М. Xanthopoulou. Les lampes en bronze..., p. 107, No LA 3.035. 
56 Г. Атанасов. Християнският Дуросторум-Дръстър, с. 119.
57 Пак там, с. 98–101.
58 Г. Радославова, Г. Дзанев, Д. Ганчева, Е. Иванова. Исторически музей – Разград. Каталог 
избрани находки. Русе, 2004, с. 53.
59 Благодаря за сведенията на колегата Г. Дзанев от музея в Разград.

Обр. 4. Лампа с подставка от 
Разград (Абритус)

Fig. 4. Standing lamp from 
Razgrad (Abritus)
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изследователка М. Ксантопулу (M. Xantopoulou) определя като тип 3 – с издължено 
и издуто тяло. За тази форма се смята, че има елинистически произход. Според 
публикуваната през 2010 г. нейна монография върху раннохристиянските лампи, 
където авторката е събрала почти всички известни дотогава такива лампи от 
световните музеи и някои частни колекции (без България и Румъния и може би без 
някои други страни от Източна Европа), този тип заема почти половината – над 
44 % (286 броя). Разликата между тях – освен в размерите – е в оформлението на 
капачето и кръста-дръжка.60 У нас този тип лампи се описват и като крушовидни.61 

Лампите от този тип явно са били масово произвеждани, тъй като се 
срещат навсякъде в ранновизантийската империя.62 Сред описаните от Ксантопулу, 
тези със същия по форма кръст-дръжка и капаче, оформено като мидена черупка са 
общо тридесет (едната е с два фитилника). Те са датирани общо в V–VІІ в., както и 
целия тип. Най-много са намерените в Египет, а останалите произхождат от Турция, 
Гърция, Израел, Сирия и Румъния, но на повечето местонамирането, дори като 
страна, не е известно.63 Някои от лампите имат врязани допълнително посветителни 
надписи с имената на дарители, като едната от тях е с два фитилника.64 Това доказва, 
че поне част от тях са били използвани в църкви, но няма съмнение, че немалко са 
били свързани с всекидневния живот – за осветление на жилищни, търговски и 
обществени сгради. 

Няколко лампи със същата форма на тялото, с кръст-дръжка и капаче, 
оформено като мидена черупка, и с отвор за поставяне на шип, от сбирките на 
музеи в Източна Европа обаче, гръцката изследователка не е отразила в книгата си. 
Четири от тях са намерени в България и са публикувани. Една от тях произхожда 
от Марцианопол (Девня). Тя се пази в сбирката на Варненския археологически 
музей и е датирана в V–VІ в.65 Другата е намерена в късноантичната крепост – 
градище при с. Комарево, Бургаско и е отнесена към VІ в.66 Третата произхожда 
от с. Арчар, Видинско (античната Рациария), като е датирана общо в периода ІV–
VІ в.67 Една по-малка, но със същото оформление като останалите, която има и 
отвор за поставяне на подставка, е намерена и край с. Аврен, Варненско.68 Също 
такава лампа, с нормални размери е намерена и в Лучиу (Luciu), област Яломица 
60 M. Xanthopoulou. Les lampes en bronze..., p. 6, fig. 8.
61 Г. Кузманов. Антични лампи. Колекция на Националния археологически музей. София, 
1992, с. 55.
62 M. Xanthopoulou. Les lampes en bronze..., р. 2, tabl. 1; p. 6 и цит. лит.
63 Ibidem, р. 100–105, Nos. LA 3.001–3.029.
64 Ibidem, р. 110–111, No LA 3.054.
65 Al. Minchev. Early Christian Bronzes the Varna Museum. – ИНМВ, 27/42, 1991, p. 11–12, pl. 1/2. 
66 Ат. Игнатиев. Градището при с. Комарево, Карнобатско. – ИБАИ, І, 1921–1922, с. 210, 
обр. 137.
67 Г. Кузманов. Антични лампи..., с. 55; с. 152, № 443 а-б.
68 Ал. Минчев. Антични бронзови лампи от Варненския археологических музей. – ИНМВ, 
34–35(49–50), с. 124–12, обр. 20.
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(Ialomiţa) в Румъния, датирана в V–VІ в.69 Много близка до бронзовата лампа от 
Абритус, е и една открита и в Палмира – Сирия, вероятно V–VІ в. В публикацията 
е изказано предположението, че там е имало и местно производство на лампи, 
предимно на глинени но може би и на бронзови.70 

4-Б. Подставка (обр. 4; табло ІV: 3)
Има четириъгълна основа, плавно извита и с топчета в ъглите между 

трите крачета, които са изработени фино, като много стилизирано животински 
лапи. Стволът горе и долу е профилиран с по три различни по форма пръстена, а 
в средата оформен като издължена шестостенна призма. Подложката за лампата 
е фуниевидна, шестоъгълна, като всеки от ъглите завършва с топче. Някога 
подставката е имала добавен железен шип – сега отчупен. Изработена е чрез леене 
на три части, допълнително струговани, полирани и запоени заедно. Вис. 0,37 м. 

В сравнение с масово разпространени подобни паметници, подставката 
на лампата от Абритус има по-необичайна форма. Освен разликата в основата 
(четириъгълна вместо триъгълна), нейната подложката с шип за закрепване на 
лампата има шестоъгълна, вместо традиционно кръглата форма, като на върха 
на всеки ъгъл има по едно малко топче. Сред познатите ми по литература такива 
предмети, тя е изключение и засега няма паралели. По подобен донякъде начин са 
оформени основите на две подставки, но с кръгли подложки за лампите, като при 
едната стволът също е многостенен в средата. Те произхождат от гробове в Нубия – 
Египет, датирани в 490–500 г. и са експонирани в Националния музей – Кайро.71 Една 
подобна като форма подставка, но с триъгълна основа и плоска подложка за лампата, 
намерена в Сирия и датирана в VІ в. има в частната сбирка на Shlomo Musaieff в 
Лондон (табло V: 3).72 Такъв комплект от бронзова лампа с подобен кръст-дръжка, 
но с традиционно оформена подставка – с триъгълна основа, профилиран ствол и 
кръгла подложка, се пази в сбирката на Отдела за антично изкуство в Бруклинския 
музей – Ню Йорк. Тя е определена като „коптска”, местонамирането й не е известно и 
е датирана „около VІ в.”73 Още един подобен комплект, с неизвестно местонамиране, 
е бил продаден на аукцион в Лондон. При него лампата и дръжката са еднакви с тази 
от Разград, но подставката като цяло е оформена традиционно – освен че стволът има 
в средата голям кръст.74 Твърде близка като цяло е и подставката на втората лампа от 
Силистра (виж по-горе ц. 256, № 25).
69 G. Simion. Opaiţe Greco-romane de bronz din România. Cluj-Napoca, 2003, p. 115, No 89a-d, 
pl. LXXVII.
70 J. Chehade, E. M. Ruprechtsberger. Zu byzantinischen und frühislamischen Lampen in Syrien. – 
In: Syrien von den Aposteln zu den Khalifen (Red. E. M. Ruprechtsberger). Linz, 1993, S. 276–277, 
Abb. 5.
71 М. Xanthopoulou. Les lampes en bronze..., р.250- 251, Nos. CD 6.037–6.038.
72 Cradle of Christianity, p. 218, fig. p. 107/c.
73 J. D. Cooney. Pagan and Christian..., p. 34, No 89.
74 М. Xanthopoulou. Les lampes en bronze..., р. 277, No CD 8.005.
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Сборната находка от Абритус, която включва и лампата с подставка, е 
открита в опожарена в края на VІ в. сграда. Ако се съди по някои от паралелите 
и главно от поправката на шипа, което показва дълга употреба, то е възможно 
комплектът да има и по-ранна дата от края на V – началото на VІ в. 

5. Лампа с фрагментирана подставка от Акра / Черноморец, Бургаско 
(обр. 5; табло IV: 4–6)

Публикувана в: Ив. Христов. Предмети от метал и камък. – В: Акра. 
Проучване на ранновизантийската крепост на полуостров Св. Никола при град 
Черноморец (съст. Ив. Христов), І. София, 2013, с. 66, обр. на стр. 68.

Лампата и подставката й са открити при разкопките на силно разрушена 
жилищна сграда. 

5-А. Лампа (обр. 5; табло IV: 4, 6)
Лампа, с приплеснато сферично тяло, къс, в леко извисен и вдлъбнат 

отгоре фитилник и ниско, разлато конично столче. Капачето, което е било свързано 
с шарнир липсва, но е било с доста голям диаметър. Дръжката е във формата на 
извит бръшлянов лист, а зад нея има пръстен за носене на лампата. На дъното има 
дълбока, конично оформена и полусферична отгоре кухина за закрепване на лампата. 
Изработена е чрез леене на четири части 
(плюс капачето), допълнително обработени с 
резец и вероятно полирани, след което те са 
запоени в едно цяло. Дълж. 0,22 м. 

Лампи с така оформени тела и дръжки 
се срещат по-рядко. Твърде близка като форма 
и с листовидната дръжка, е споменатата по-
горе бронзова лампа с подставка и запазено 
конично капаче, от частна колекция в Германия. 
Тя е датирана по-общо в V–VІІ в., като се 
предполага (под въпрос), че е изработена, 
или произхожда от Мала Азия.75 Лампа с 
такава форма и листовидна дръжка, подобна 
на тази от Черноморец има и в сбирката на 
Археологическия музей в Солун, датирана в 
края на ІV – първа половина на V в.76 

Находката от Черноморец е датирана 
в първичната й публикация в V–VІ в., но 

75 Die Welt von Byzanz, S. 224, Nr 329.
76 D. V. Grammenos. Archaeological Museum Thessaloniki. Athens, 2004, p. 320. 

Обр. 5. Лампа с фрагментирана 
подставка от Черноморец (Акра)

Fig. 5. Standing lamp with 
fragmentary preserved lampstand from 
Chernomorets, Burgas Region (Acra)
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археологическия контекст на обекта като цяло и сградaта, в която е намерена 
подсказва, че тя трябва да се отнесе по-скоро към VІ в.

5-Б. Подставка (обр. 5; табло IV: 4–5)
Запазена е горната част на подставката, с един сегмент от сложно 

профилираниия ствол и дълбок диск-подложка, с извисен, леко извит навътре 
ръб и висок коничен шип в средата – за закрепване на лампата. Изработена е чрез 
леене на отделни части, от които са запазени три. Те са допълнително струговани 
и полирани, а след това са споени заедно. Общата запазена височина на лампата и 
подставката е 0,22 м. 

Поради непълно запазената подставка, мога да посоча само паралели 
на формата на тялото и на горната й част – подложката. Все пак, този начин на 
офорление се среща сравнително често. Много сходни в това отношение са няколко 
подставки с неизвестно местонамиране, отнесени към VІ–VІІ в. Те произхождат 
вероятно от различни райони на Ранновизантийската империя, но с изключение на 
една – от Алепо, Сирия, местонамирането им е неизвестно.77 Донякъде по- сигурни 
са данните за две подставки, произхождащи от южните райони на Мала Азия. Те са 
намерени там заедно с лампите си и са отнесени към V–VІІ в., като се предполага, 
че са произведени в бронзолеярски работилница в Киликия.78 Най-близка е една 
подставка от Витлеем, датирана в V–VI в. (Табло V: 4)79 

Датирането на комплекта от лампа и подставка от Акра (Черноморие) не 
е трудно, тъй като е намерен в този укрепен малък град край морето, който е бил 
разрушен и опожарен към края на VІ – началото на VІІ в. Данните от проучването 
показват, че това е станало при едно от последните аваро-славянски нашествия на 
Балканите. Това позволява двата предмета да се датират в средата – втората половина 
на VІ в., тъй като най-късните открити монети на обекта – от опожаряването на 
града, са от Маврикий Тиберий (582–602).80 

* * *

Това са известните ми досега комплекти от бронзови лампи с подставки 
от България. През цялата антична епоха, включително и през Късната античност  
(ІV–VІ в.), единичните лампи и тези с подставки (а през този период – и 
свещниците), са осветявали изкуствено помещенията на обществените и особено 
на частните сгради. Те се ползвали и през деня, тъй като заради малкото им и 
неголеми по размери прозорци по това време естествената светлина в тях не 
77 М. Xanthopoulou. Les lampes en bronze..., pp. 266–268, Nos. CD 7.050 – 7.067.
78 Е. Lafli, M. Buora. Roman, Early Byzantine and Islamic Bronze Lamps from Southern Anatolia. 
– Archiv Orientálni, 82, 2014, p. 443, pl. 3, Nos. 9–10.
79 Y. Israel, D. Mevorah (eds.). Crade of Christianity. Jerusalem, 2000, p. 107–108; p. 219.
80 Ив. Христов. Монетна циркулация. – В: Акра – проучване на ранновизантийска крепост на 
полуостров Свети Никола при град Черноморец (съст. Ив. Христов). София, 2013, с. 80–81, 
№ 38–41,
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била достатъчна. Разбира се, лампите са били необходими още повече по вечерно 
време и през нощта – когато са се правели традиционните дълги семейни, или 
приятелски вечери. Смята се, че светлината, която те давали е достигала най-общо 
до височината на главите на седящите хора. Тези лампи не са стояли на самата маса 
за хранене, тъй като нейната площ е била ограничена и заета от съдове с храна, 
паници, чаши и др., а били поставяни в близост до нея – на други мебели в стаята. 
Като най-удобни места за тяхното разположение, се приема пространството покрай 
стените на помещението и може би също местата в близст до неговия главен вход.81 

В раннохристиянските храмове, такива лампи били използвани постоянно и по 
същите причини – за допълнително осветление на вътрешността на сградата, но 
също и при религиозните служби и различните ритуали извършвани в тях. Както 
вече споменах, използването на бронзови  лампи с подставки в църквите се доказва 
от няколко подобни находки с посвещения от дарители и разбира се – от някои 
доказани църковни съкровища от V–VІ в., с утвари и други предмети, свързани с 
църковните служби – като например това от Дуросторум, където има поне две – 
описани по-горе.82 В това няма нищо чудно, тъй като въпреки многобройните, но 
като цяло неголеми прозорци, в раннохристиянските храмове (както и в повечето 
от днешните източноправославни храмове), през целия ден е царял полумрак. 
Освен от запалените свещи, той е бил разкъсван допълнително и от светлината на 
метални и може би по-рядко – от глинени лампи. Те били особено необходими по 
време на дългите нощни бдения, които – отчасти във връзка с противоборството с 
арианите – през VІ в. станали задължителни. Известно е, че в една от своите новели 
(постановления) от 527 г., император Юстиниан задължил всички християнски 
свещенослужители, освен утринни и вечерни, да извършват и нощни служби, които 
продължавали почти до сутринта.83

Важен е и въпросът, къде са били изработени описаните тук бронзови 
лампи, които все пак били ползвани главно от по-заможни хора и институции По 
принцип, повечето изследователи, които се занимават с тези предмети, отбелязват 
трудното засега решение на този проблем, като някои с право посочват, че това 
може да стане само след систематично изследване на състава на бронза, от който те 
са изработени.84 Аз бих добавил, че това трябва да бъдат лампи, на които е известно 
точното место намиране и – доколкото е възможно – с по-точна датировка. Все пак, 
по тази тема може да се разсъждава с аргументите на логиката и въз въз основа 
на данните, с които разполагаме от ранновизантийските и от някои византийски 
извори от по-късна епоха.

81 S. Ellis. Lighting in Late Roman Houses. – In: Theoretical Roman Archaeology Conference (eds. 
S. Cottam, D. Dungworth, S. Scott, J. Taylor). Oxford, 1994 (= TRAC 94), p. 69.
82 Г. Атанасов.  Християнският Дуросторум, с. 118.
83 Р. Ф. Тафт. Византийский Церковный обряд. Санкт Петербург, 2000, с. 32 и бел. 4.
84 E. Lafli, M. Buora. Roman, Early Byzantine and Islamic Bronze Lamps…, p. 433.
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 Известно е, че най-важните и големи работилници в империята, в които се 
произвеждали скъпи изделия от различни материали, включително и от метали, са 
в столицата на Ранновизантийската империя. Знае се също, че те били разположени 
в част от помещенията на Големия императорски дворец в Константинопол.85 

През късноантичната епоха е имало разделение на майсторите, които обработвали 
обикновените метали, като някои се специализирали в направата на произведения 
от бронз, а други – на предмети от мед или от олово. Наред с двора на императора 
и семействата на неговите приближени, Църквата е била един от основните 
консуматори на скъпи съдове и предмети, свързани предимно с религиозните 
церемонии, извършвани в столичните и други храмове.86 За тях се изработвали 
главно бронзови и сребърни и – макар и по-рядко – златни изделия. Тези, направени 
от скъпоценни метали, били маркирани със специални държавни печати, носещи 
и името на съответния император, по чието време те са били произведени.87 

За съжаление, това не е правено за сравнително по-масовите бронзови изделия, 
поради което – като вече посочих, за датирането им особено важни са тези, които са 
намерени при редовни разкопки на археологически обекти.

Сред изработваните бронзови предмети за църковни нужди имало различни 
по форма съдове, използвани при литургиите, кадилници и кандила, и разбира се –
бронзови полиелеи и свещници, както и голям брой лампи, използвани поединично, 
или комплектовани с подставки. Когато били пряко свързани с църковните ритуали, 
те често (макар и не винаги!) били украсявани със символи на християнската религия 
– най-вече с кръстове,88 както и с христограми. Може да се предположи, че поне 
част от тези лампи са били правени по поръчка за съответния раннохристиянски 
храм, нерядко от вярващи дарители. Това се подтвърждава от факта че някои от тях 
носят и посветителни надписи. 

Все пак, трябва да се отбележи, че предметите, необходими за всекиднения 
живот на хората, както и тези за религиозни нужди – включително и от по-скъпи 
метали като сребро, били изработвани не само в столицата, но и на други места във 
вътрешността на империята.89 Това е ставало не само в нейните големи градове и 
производствени центрове като Антиохия, Александрия и др., но – макар и по-рядко 
– и в някои относително по-малки селища.90

85 T. Talbot Rice. Everyday life in Byzantium. London – New York, 1967, р. 124.
86 Ibidem, p. 131.
87 За тях виж все още неостаряващият труд на E. Cruikshank Dodd. Byzantine silver stamps. 
Washington DC, 1961. 
88 T. Talbot Rice. Everyday life..., p. 131–132.
89 V. H. Elbern. Altar implements and Liturgical Objects. – In: Age of Spirituality. Late Antique and 
Early Christian Art, Third to Seventh Сentury. Princeton, 1979, р. 594.
90 C. Foss. Late Antique Antioch. – In: Antioch – the Lost Ancient City (ed. C. Kondoleon). Priceton, 
2000, p. 26; E. Lafli, M. Buora. Roman, Early Byzantine and Islamic Bronze Lamps…, p. 432.
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Макар и малко на брой, откритите в България бронзови лампи с подставки 
са твърде разнообразни по форма и по размери. Може да се предположи, че те са част 
от серийната продукция на различни бронзолеярски работилници, като някои от тях 
почти сигурно са били в столицата Константинопол. Те са произвеждали различни 
предмети за осветление: лампи, подставки за тях, свещници, канделабри и полиелеи. 
Тези бронзови изделия намирали приложение както в бита и в религиозния живот на 
частни лица от средната и висшата класа в Ранновизантийската империя, така и при 
редовните служби в християнските храмове. Това се доказва и от публикуваните 
тук находки от България. Три от комплектите лампи с подставки са открити в 
обитавани през VІ в. сгради – тези от Бяла, от Черноморец и от Разград, а другите 
две – от Силистра, са част от сборна находка, която явно е свързана с църковния 
живот от същото време. 

За бронзовите лампи с подставки от България е много важно да се 
отбележи също и друг важен факт. За разлика от голямата част от съхраняваните 
в музейни колеции в чужбина такива комплекти, на всички български находки 
се знае точното място на намиране. Повечето от тях са открити при разкопки, в 
ясна археологическата среда, което позволява те да бъдат датирани твърде точно. 
Надявам се, че тази ценна информация ще позволи те да бъдат използвани в бъдеще 
като сравнителен и датиращ материал за други подобни находки от България и 
други страни.
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Приложение: спектрален анализ на метала на частите на  
лампата с подставка от Бяла – изготвил маг. инж. Диана Петрова
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Табло I. Бронзова лампа с подставка (1–4) от Бяла, Варненска област
Plate I. Bronze standing lamp (1–4) from Byala, Region of Varna
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Табло II. Бронзова лампа с подставка № 1 (1–2) от Силистра  
(античния Дуросторум)

Plate II. Bronze standing lamp № 1 (1–2) from Silistra (ancient Durostorum)
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Табло III. Бронзови подставки за лампи (1–2) и свещник (3) от Силистра  
(античния Дуросторум)

Plate III. Bronze lamp stands (1–2) and a candlestick (3) from Silistra  
(ancient Durostorum)
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Табло IV. Бронзовa лампa с подставка (1–3) от Разград (античния Абритус)  
и друга (4–6) от Черноморец (античния Акра)

Plate IV. Bronze standing lamp (1–3) from Razgrad (ancient Abritus)  
and another one (4–6) from Chernomorets (ancient Acra)
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Табло V. Бронзови лампи с подставки, подобни на находките от България, от 
сбирки в чужбина: 1. Лампа с подставка подобна на тази от Бяла, от музея 

Метрополитън в Ню Йорк (по http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-
online/search/468574?rpp=30&pg=1&ft=byzantine+bronze+stand+lamp&pos=2)  

2. Лампа подобна на № 1 от Силистра, от Британския музей (по M. Xantopoulo, 
2010, p. 14–16) 3. Подставка за лампа подобна на тази от Разград, от колекцията на 
Shlomo Musaieff – Лондон (по: Cradle of Christianity, 2000, p. 107: c); 4. Подставка 

за лампа подобна на тази от Черноморец, от Витлеем – Израел  
(по: Cradle of Christianity, 2000, p. 107: b)

Plate V. Standing lamps, lamps and lampstands similar to Bulgarian finds from foreign 
collections: 1. Standing lamp from the Metropolitan Museum – New York (after http://
www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/468574?rpp=30&pg=1&
ft=byzantine+bronze+stand+lamp&pos=2); 2. Bronze lamp from the British Museum 
(after M. Xantopoulpou 2010, p. 14–16); 3. Bronze lamp stand from the collection of 
Shlomo Musaieff, London (after Cradle of Christianity, 2000, p. 107: c); 4. Bronze 

standing lamp from Bethlehem (after Cradle of Christianity, 2000, p. 107: b)
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Late Antique Standing Lamps Made of Bronze  
from Bulgaria (5th–6th c. AD)

Alexander Minchev / Varna

In this article the author described and discussed all Late Antique standing lamps 
made of bronze discovered until now in Bulgaria (five pieces). Three of them have been 
briefly mentioned in books (Nos. 2-3; 5) and the forth one was published in short in a 
guide book of a museum collection (No 4). The fifth (No 5) was discovered recently and 
is unpublished. 

The first standing lamp (Fig. 1; Plate I) is a very fine one, discovered during 
excavation of a living- and commercial house at the Late Antique port town located on 
the Black Sea coast near Byala, Region of Varna. Underneath the base of the lamp stand 
there is incised a little cross, possibly a mark of the craftsman or of the workshop where 
it was produced (Pl. I: 4). According to the coins, pottery and other finds in the house, the 
lamp is dated to the end of 6th or very early 7th c. AD. In the collection of the Metropolitan 
Museum of Art – New York, there is a very similar standing lamp dated to the 5th –6th c. 
AD (Pl. V: 1). 

The second and the third standing lamps (Figs. 2-3a-b; pl. II-III: 2-3) are parts 
of an unpublished church treasure, consisting of a large number of church plate and 
accessories made of bronze. They were discovered by chance some 50 years ago in the 
Ancient town of Durostorum (modern Silistra) on the Danube River and are dated to 
the 6th c. AD. Presumably, they belonged once to one of the Early Christian basilicas 
in this town or in another one, located not far from it. It was deposited in the ground 
during one of the Avar invasions in late 6th–early 7th c. AD.  Lamp No 2 has a handle 
shaped as a griffin’s head (Pl. II: 1) and it has a close parallel in a hanging lamp from the 
British Museum collection (Pl. V: 2) dated to the 4th–5th c. AD (?). The second lamp from 
Durostorum (No 3) is now missing and shown here only as sketch (fig. 3-a) made after an 
old photograph kept in the Archaeological museum of Silistra, while its stand is available 
(Fig. 3-b; Pl. III: 2). 

Standing lamp No 4 (Fig. 4; Pl. IV: 1) is from the town of Razgrad (ancient 
Abritus) and was part of a large set of bronze vessels and various metal objects, iron tools 
and arms found in a house ruined by fire in late 6th c. AD. Due to a repair of the bronze 
prong on top of the lamp stand, replaced later by an iron one, it was dated to the late 
5th–6th c. AD. There is a relatively similar lamp stand from Syria, now in the collection of 
Shlomo Musaieff (London), dated to the 6th c. AD (Pl. V: 3). 

The fifth standing lamp in discussion is incomplete: the lower part of the stand 
is now missing (Fig. 5; Pl. IV: 2). It was discovered at the Late Antique port town of Acra 
(modern Chernomorets). It came to light in a Late Antique house ruined by fire in late 
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6th c. AD and due to its damage that has happen much earlier, it should be dated to the 
6th c. AD. A similar, but complete lamp stand with lamp dated to the 5th–6th c. AD from 
Bethlehem, Israel (Pl. V: 4) gives an idea how the one from Chernomorets may have 
looked like once.

The author expressed the opinion that most of the discussed above standing 
lamps were probably produced in the imperial workshops of Constantinople. However, 
some of them may well have been made in one of the other producing centre located in 
the Eastern provinces of the Early Byzantine Empire. 

In conclusion the author stressed on the important fact that unlike most of other 
known standing lamps kept in museums and private collections around the world, all 
published here finds from Bulgaria have exact provenances and three out of five are 
precisely dated because they have been discovered during proper excavation. Therefore, 
they may help for the better dating of similar to them lamps found a long time ago and 
others to come in the future, both in Bulgaria and abroad.


