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Античното морско светилище 
на нос Свети Атанас край Бяла 

Александър Минчев

The ancient sea–sanctuary at cape Sveti Atanas near Byala 
Alexander Minchev

Abstract: Since 2009, excavation of a so far unknown by name Late Antique port town (late 4th/early 5th c. AD 
– early 7th c.), located at Cape Sveti Atanas near Byala, Region of Varna (Fig. 1), has been in progress. Under the 
Late Antique buildings and other synchronous structures, a large ancient pit-sanctuary was investigated, where so 
far over 140 cult pits were discovered and investigated. They contained a large variety of deposited locally made 
Thracian pottery, amphoras coming from various ancient centers of wine and olive oil production, imported Archaic, 
Classical (both black- and red figured) and Hellenistic Greek ceramics of 6th - 1st c. BC. In the pits were found also 
various types of other vessels produced by the Greeks and their local immitations (mostly fragments – but not only), 
terracotta lamps, household ceramic objects and metal utensils, etc., as well as coins and some special votive offerings 
(Figs. 2-9). There are also a few fragmented terracotta figurines, finds connected to fishing and seafare, food remains 
(bones of birds, of domestic and wild animals and also sea-food, which includes sea shells and fish bones, crabs’ 
remains), etc. The ancient bronze and silver coins found in pits were minted mostly between 4th-1st c. BC but there 
are a few of second half of 5th c. BC. They were issued by several ancient Greek cities located on the Western Black 
Sea coast. There are coins of Messambria (now Nesebar), Odessos (now Varna), Apollonia Pontica (now Sozopol), 
Dionysopolis (now Balchik) – all now in Bulgaria; of Tomis (now Constanţa in Romania). In the sanctuary, there 
came to light also the only two discovered until recently in Bulgaria bronze coins minted in the ancient city of Olbia 
(now in Ukraine) of ca. second half of 5th and 4th c. BC (Fig. 10). There are also some coins of the Macedonian rulers 
Philip II (359-336) and Alexander the Great (336-323), as well as of the Celtic king Cavaros (second half of 3rd c. BC), 
and the Thracian kings Skostokos (260/255-245) and Rhoemetalces I (12 BC - AD 12). There are also a few silver Roman 
republican coins of late 3rd-1st c. BC and two of Augustus (27 BC - 14 AD). 

Especially interesting finds are a number of nails, made of either copper or of copper alloy (Fig. 13), and two 
lead votives in the shape of small models of anchors (Fig. 14), all discovered in different pits, along with other, more 
typical materals like pottery, lamps, small metal finds, food remains, etc. 

Until now, in the publications on the site at the cape near Byala, the sanctuary was considered as a Thracian 
cult center, which existed between 6th c. BC and late 1st c. BC/ early 1st c. AD. In the present text several texts from 
ancient written sources are discussed, which mentioned how dangerous was to sail in this part of the Black Sea. The 
author makes a short excurse on the Western Pontic coastal geography and the currents running along that region. 
There is also a discussion about the seafare in Antiquity along the Western Black Sea coast both in north and south 
direction. Based on a review of the data mentioned above, all discovered imported offerings in the pits and the afore-
mentioned special finds, the author offers the idea that on Cape Sveti Atanas there was a sanctuary connected to the 
sea and ancient navigation in Pontos. 

At the beginning (about early 6th c. BC) the sanctuary was established probably by local Thracians but soon 
after, some Greeks (most probably citizens of neighboring coastal cities) also started to use it for divine services. 
Later on (maybe ca. mid- or late 5th – 4th c. BC) it became popular among the Greek sailors and merchants sailing 
in the Pontos. On their route to the West- and North Black Sea ports and back, some of them used to stop at the little 
port situated in the bay south of the cape, where even now the port of Byala is located (Fig. 1). During underwater 
excavations in the 1980s, an ancient stone anchor stock (Fig. 11) and a lead one, along with Greek pottery and ancient 
amphora fragments were discovered there. The port was relatively well protected by the North- and East winds. In 
the sanctuary on top of Cape Sveti Atanas, the sailors used to perform their cult practices over the discovered during 



Античното ямно светилище на 
нос Свети Атанас е един от големите 
и най-добре проучените антични кул-
тови обекти не само по крайбрежието 
на Българското Черноморие, но доня-
къде и във вътрешността на страната 
(Oбр. 1). За десет години (между 2009 
и 2018 г.), в него бяха разкопани над 140 
култови ями от периода VІ-І в. пр. Хр., 
както и останки от храмова сграда от 
ІV-ІІ в. пр. Хр. с няколко есхари в нея и 
други, разположени в близост до нея. 
В досегашните публикации светили-
щето беше определяно като тракий-
ско.1 Същевременно, многобройните 
и твърде разнообразни находки от 
култовите ями, както и тези от храма 
и района около него не са интерпрети-
рани достатъчно, тъй като значителна 
част от тях все още не са изследвани 
изцяло. Данните, с които разполага-
ме досега обаче, са твърде интересни 
и многозначни. В много от ямите и в 
храма се откриват както тракийски, 
така и доста вносни гръцки материа-
ли, като съотношението помежду им 
в отделните комплекси варира в раз-
лична степен. Освен типичната тра-
кийска керамика, работена на ръка и 
отчасти на грънчарско колело, наход-
ките включват железни и бронзови
1 Йотов, Минчев 2013, 13-19; Йотов, Минчев 2013б, 59-

77; Йотов, Минчев 2014, 93-205 и др.

excavation several eschari and later in the temple erected at the site. They also accomplished libations and deposited 
their offerings to the sea gods and probably to some other deities, obviously asking for their protection during the 
sailing in the Black Sea. Later on (about early 3rd c. BC) a roofed temple was erected in the sanctuary. Initially, it was 
constructed by beams but at a later stage, a construction of beams and mud bricks on a stone base replaced it. The 
cult center at Cape Sveti Atanas has functioned since 5th c. BC till about late 1st c. BC – early 1st c. AD when under 
unknown circumstances, it was abandoned. It seems that it was one of a chain of similar in functions ancient temples 
and sanctuaries located on the west and north coasts of Pontos, which were dedicated to various sea-gods (Fig. 16). 

Much later – about late 2nd c. AD, a sanctuary or temple dedicated to Heracles was erected on the cape over the 
former sanctuary. However, there was no functional continuity between it and the sea-sanctuary, only a topograph-
ical one.

Key words: sea-sanctuary, West Pont, town of Byala (Bulgaria), votive deposits, marine navigation, cult pits.

Обр. 1. Нос Свети Атанас край Бяла, Варненско с местоположението 
на античното светилище и залива южно от него (автор – В. Йотов)
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изделия, и много по-малко предмети на бита 
от глина и метал, лампи, монети и др. Откри-
тата в ямите вносна старогръцка керамика е с 
йонийски, атически и малоазийски произход, 
като повечето e фрагментирана, но има и цели 
съдове (главно възстановени), включително и 
значителен брой амфори от V-І в. пр. Хр., кои-
то произхождат от различни центрове за про-
изводство на вино и зехтин на континентална и 
островна Гърция. Съдовете са основно черно-
лакови, но има също фрагменти от червенофи-
гурни и много малко от чернофигурни. Освен 
това са открити специфични култови и други 
предмети свързани с вярванията на хората през 
Античността, които са изработени предимно от 
глина и цветни метали, а също и морски фоси-
ли, поставени също като оброци.2 

Тракийската керамика е работена на ръка и 
се отнася най-общо към VІ-І в. пр. Хр. Съдовете, 
които са поставяни в ямите са най-често натро-
шени или само фрагменти, но макар и рядко се 
откриват и цели, или почти цели (Oбр. 2). Те 
представят различни, типично тракийски фор-

ми на кухненска и трапезна керамика, предим-
но с по-големи размери, но има също и чаши, 
купички, цедки, специални съдове с дупки за 

2 Йотов, Минчев 2013, 16-19, обр. 5-9 и непубликувани 
материали от ямите.

печене на риба и др. 
Освен това, в повечето от ямите се откри-

ват депонирани доста фрагменти, а и отделни 
цели, или почти цели съдове от работената на 
грънчарско колело т. нар. сива тракийска кера-
мика, която напоследък в научната литература 
се определя като сива монохромна керамика.3 
Установено е, че тази доста разпространена ке-
рамична група се появява почти едновременно 
в Северноегейския басейн и Тракия и всъщност 
е била изработвана в големите антични градо-
ве по неговото крайбрежие и по Черноморие-
то. При това, част от съдовете още от началото 
копират, или са силно повлияни от определени 
архаични рисувани керамични форми:4 крате-
ри, купи, паници, кани и др. Сивата монохром-
на керамика се среща навсякъде по Западното 
Черноморие, а също и във вътрешността на 
Тракия. Направеното неотдавна детайлно из-
следване на откритите в Аполония разнообраз-
ни съдове от тази група показва, че в града те 
се откриват заедно с материали от края на VII 
в. пр. Хр., т.е. от основаването на тази милет-
ска апойкия, до IV в. пр. Хр., като има и местно 
производстово. Поради голямото сходство на 
материала, от който са направени и на самите 
керамични форми обаче не може да се каже 
със сигурност, каква част от тях са направени на 
място и каква част са вносни.5

Доста внушителен е и общият брой на фраг-
ментираните старогръцки чернолакови и рису-
вани съдове от светилището, като има открити 
и някои почти цели съдове. Макар и малко, 
някои от намерените в ямите фрагменти от ха-
рактерната йонийска керамика са свързани с 
твърде ранни периоди на старогръцкото грън-
чарско производство. Такава е например една 
непубликувана горна част от рисувана източно 
гръцка пиксида (Oбр. 3), изработена може би в 
Коринт, която може да се отнесе вероятно към 
втората половина на VІ в. пр. Хр., но може да е 
по-ранна, т.е. тя е от ранната Архаична епоха. 

3 Ников 2012, 9.
4 Ников 2012, 9-10; 147-148; Dupont 2009, 41-50 and bibl.
5 Ников 2012, 10; 111.

Обр. 2. Тракийски съдове от светилището 
(ок. VІ-ІV в. пр. Хр.)
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Атическата керамика е представена от раз-
лични по форма и размер чернолакови съдове, 
от които са запазени фрагменти. Много малка 
част от тях са от чернофигурни съдове (Oбр. 4) 
и те съответно са по-ранни – от втората поло-
вина или края на VІ – началото на V в. пр. Хр. 
(непубликувани), а повечето са червенофигур-
ни, от периода V-ІV в. пр. Хр. (Oбр. 5), т.е. по-
вечето от тях са от Архаичната и Класическа-
та епоха.6 Между тях има части от кратери, от 

6 Йотов 2014, 75, обр. 4 а-б.

кани, паници, както и чаши с различна форма: 
киликси, кантароси и скифоси. Срещат се също 
и фрагменти от някои по-специфични старо-
гръцки съдове, също използвани във всекиднев-
ния живот: арибали, лекити, олпета, аскоси и 
др. Особено интересен е един капак от лекане с 
нарисувани лебеди и ловна сцена – кучета-хрът-
ки преследват зайци (Oбр. 6), който може да 
се отнесе най-общо към втората половина на V 
пр. Хр.7 Приема се, че този луксозен съд, кой-

7 Йотов, Минчев 2013, 16, обр. 5.

Обр. 3. Чернофигурна коринтска пиксида (ок. втората 
половина на VІ в. пр. Хр.)

Обр. 5. Фрагменти от червенофигурни старогръцки 
съдове от светилището (ок. V-ІV в. пр. Хр.)

Обр. 6. Капак на червенофигурно лекане от светили-
щето (ок. втора половина на V – ІV в. пр. Хр.)

Обр. 4. Фрагмент от чернофигурен старогръцки съд от 
светилището (ок. VІ в. пр. Хр.) 
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то изглежда е бил доста скъп в древността, е 
служил за съхранение на дребни лични вещи, 
включително и на бижута (главно на жените), 
но се смята, че понякога е бил използван също 
и за сервиране на храна.8 В ямите се срещат раз-
бира се и фрагменти от по-обикновени съдове, 
които са били изработвани предимно в Атика и 
съответно внасяни оттам по Черноморието. По-
вечето от тях не са рисувани, а само са покрити 
с черен или кафяво-черен лак, като голяма част 
от тях са и сравнително по-късни – от периода 
ІV-І в. пр. Хр. Това са различни по форма по-го-
леми и по-малки паници, купи, чаши, солнич-
ки, като и характерните „рибни блюда“, в които 
е била поднасяна най-често дребната риба, като 
има открити и техни местни имитации (тези 
материали не са публикувани). 

Откритата в някои ями от светилището 
фрагментирана малоазийска керамика се отна-
ся предимно към ІІІ-І в. пр. Хр. Тя е по-семпла и 
използвана главно в домакинството, като меж-
ду фрагментите могат да се различат различни 
съдове за хранене: по-често се срещат паници, 
купи, кани, кантароси, а също и някои дребни 
съдчета, използвани във всекидневния бит, и 
др. Сред находките има и малко фрагменти от 
специфичните за Елинистическата епоха купи с 
разнообразна релефна украса – т. нар. мегарски 
чаши (непубликувани). Те са били произвежда-
ни в различни древногръцки керамични цен-
трове от края на ІV-І в. пр. Хр. и доста често са 
били внасяни по Западното Черноморие, осо-
бено в градовете от южната му половина.9 

Откритите многобройни фрагменти и ня-
колко почти цели амфори се отнасят към пе-
риода VІ-І в. пр. Хр., като с тях в Тракия били 
внасяни главно вино и дървено масло, но веро-
ятно – макар и по-рядко – и някои други хра-
нителни продукти. Известно е например (бла-
годарение на данни от египетски търговски 
документи, запазени на папируси), че в Среди-
земноморието такива съдове са били използва-

8 Lynch 2011, 221, fig. 79; 269-270, figs. 158-162 и 
коментара в текста за тях.

9 Roger Edwards 1975, 151-152 и цит. лит.

ни също и за пренасяне на риба и рибни про-
дукти, на специфичния гръцки рибен сос гарум, 
маслини, мед, орехи и др.10 Амфорите, открити 
в светилището произхождат от различни ра-
йони на Черно, Мраморно, Егейско и Среди-
земно море. Въз основа на формата, глината и 
най-вече на печатите на производителите по 
дръжките или гърлата им, между тях са опре-
делени амфори от повечето големи центрове на 
производство на вино от този период. Немалко 
са фрагментите от островите Тасос, Родос, Кос 
и Хиос, от Хераклея Понтийска (сега Ерегли на 
южния черноморски бряг в Турция), от Синопе 
(Синоп в Турция) – на южния бряг на Черно 
море, а има и от Херсонес Таврически (в Крим) 
и др. (Oбр. 7).11 Сред находките от подводните 
проучвания, направени през 1988-1989 г., има и 

една доста рядка за българското Черноморие 
амфора от йонийския град Еритрея (Еrythrai) в 
Мала Азия, от края на V-началото на IV в. пр. 
Хр., която е открита в античното пристанище 
южно от нос Свети Атанас.12

Вероятно всички, или голяма част от откри-
10 Lawall 2011, 14-15.
11 Йотов 2014, 90, обр. 16.
12 Йотов 2014, 82, обр. 8. В текста към образа обаче 

произходът на амфората е отнесен погрешно към 
Североизточна Африка. За последните проучвания 
върху амфорите от малоазийската Еритрея, с 
обширна библиография виж Монахов 2012, 111-124.

Обр. 7. Фрагменти от амфори с печати на различни 
старогръцки винарски центрове (ок. VІ-ІІІ в. пр. Хр.)
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тите в светилището съдове с различен произход 
и предназначение, както и транспортните ам-
фори, също са били ползвани по време на ри-
туалните пиршества в него, а след извършване-
то на съответните обреди, са били поставяни в 
ямите като посвещения на определени божест-
ва почитани от местното население, но не само 
от него. По същата причина – като дарове на 
боговете – са поставяни и останките от храна, за 
което говорят многобрйните кости от домашни 
и диви животни и птици, риба, миди, стриди, 
морски охлюви и др.

Керамичните предмети на бита, открити в 
редица от култовите ями, включват тежести за 
стан и мрежи, прешлени за вретено, цедки, спе-
цифични съдове за печене на риба, строителна 
керамика – керемиди с различна форма и др.13 

Глинените лампи от ямите не са много и се 
отнасят към периода V-І в. пр. Хр., като също 
се откриват най-често фрагментирани. Те са 
произведени в редица от големите антични 
керамични центрове на Гърция като Атина и 
Коринт, има също от Книд, от други градове в 
Мала Азия и др. (непубликувани). Лампите от 
светилището представят различни, характерни 
старогръцки типове покрити с черен лак, както 
и по-разнообразни форми на малоазийски из-
делия, някои от които (късноелинистическите 
от ІІ-І в. пр. Хр.) са покрити с кафяво-червена 
ангоба. Между находките трябва да се отбеле-
жат три твърде редки фигурални лампи във 
формата на негърски глави, едната от които е 
атическа – от ІІІ в. пр. Хр. (Oбр. 8), а другите две 
са книдско производство от І в. пр. Хр.14 

Сред находките от светилището се откроява 
също един малък предмет от олово във форма-
та на бича глава – т.нар. букраний (Oбр. 9),15 ка-
квито се откриват предимно в някои от антич-
ните градове по Понтийското крайбрежие – от 
Аполония Понтика,16 през Одесос17 до Олбия в 
13 Йотов, Минчев 2013, 16.
14 Минчев 2019, 35-42, обр. 1-3.
15 Йотов, Минчев 2013, 15, обр. 6; Йотов, Минчев 2013б, 

63, обр. 5.
16 Конова 2002, 46-55 и цит. лит.
17 Минчев 2012, 758.

Украйна.18 Приема се, че те са били изработва-
ни в тези градове специално за култови нужди 
и са били посвещавани като оброци на бога на 
виното и веселието Дионис. Подобен букраний 
е намерен и в столицата на гетите – Хелис край 
с. Свещари, Разградско (археологическия ре-
зерват Сборяново), като се приема, че е достиг-
нал дотам чрез търговци от Одесос.19 В няколко 
ями са открити и малко фрагменти от теракоти 
(непубликувани), между които по-запазена е 
18 Русяева 1979, 88-89, обр. 44 и цит. лит.
19 Стоянов, Николаева 2017, 545-552, обр. 1-2.

Обр. 8. Атическа фигурална лампа от светилището 
(ІІІ в. пр. Хр.)

Обр. 9. Оловен букраний – вотив от светилището (ок. 
края на ІV –ІІІ в. пр. Хр.)
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една фигурка на Афродита. По всяка вероят-
ност тези теракоти са вносни, но някои може и 
да са изработени в работилниците на съседни-
те големи антични центрове по крайбрежието: 
Одесос, Аполония, или Месамбрия. 

От култови ями, разположени в различни 
части на светилището и в района около него, 
произхождат и няколко десетки монети с раз-
личен номинал от периода V в. пр. Хр. – начало-
то на І в. сл. Хр., като повечето са бронзови, но 
има и няколко сребърни. Те са сечени основно в 
по-големите антични градове по Западния бряг 
на Понта, като по-често срещаните са на Апо-
лония (Созопол), Месамбрия (Несебър) и Оде-
сос (Варна), но има също и от Дионисополис 
(Балчик), Томис (Констанца, сега в Румъния) 
и Маронея (сега в Гърция на северноегейския 
бряг). Към тях трябва да добавим и открити-
те също в ями няколко монети от бронзови и 
сребърни емисии на македонските владетели 
Филип ІІ (359-336), Александър Велики (336-323) 
и Лизимах (323-ок. 300), както и на някои тра-
кийски царе като Скосток (260/255-245) – сечена 
в Кабиле; на Котис V (ок. 120 пр. Хр.) или Котис 
VI (57-48) и на Реметалк І (12 г. пр. Хр. – 12 г. 
сл. Хр.) или Реметалк II (18-38).20 Интересно е, 
че има и монета на келтския владетел Кавар от 
средата на III в. пр.Хр. От светилището произ-
хождат и две ранни бронзови монети (едната е 
лята) на град Олбия в Северното Черноморие 
(днес в Украйна) от втората половина на V и от 
IV в. пр. Хр., като те са сред първите открити 

20 Йотов, Минчев 2013, 18-19.

у нас (Oбр. 10).21 В някои от ямите са депони-
рани също и отделни екземпляри от сребърни 
римски републикански денари, които се отна-
сят към края на III и І в. пр. Хр. както и два на 
Август (25 г. пр. Хр. – 14 г. сл. Хр.).22 

Описаните накратко дотук разнообразни и 
доста многобройни находки показват широки-
те търговски връзки в предримската епоха на 
тази част от Западнопонтийското крайбрежие 
не само с гръцките апойкии разположени по 
него и с вътрешността на Тракия от двете стра-
ни на Хаймос (Стара планина), но също и с ня-
кои градове по Северозападното Черноморие, с 
Егейско море и с древногръцкия свят като цяло. 
Те определят и по-особеното значение на свети-
лището край Бяла през V-I в. пр. Хр. 

Част от тези вносни материали (старогръц-
ка керамика, лампи, някои монети и др.), наред 
с чисто тракийската керамика и други типични 
за тяхната култура предмети, може би са били 
положени в култовите ями от местните траки, 
които обитавали селищата в околностите на нос 
Свети Атанас. Едва ли обаче всичките спомена-
ти нетракийски находки са принадлежали на 
това предимно селско население, което вероят-
но не е имало особено големи финансови въз-
можности. Откритите в светилището редица 
оригинални и скъпи за тях гръцки съдове са не 
само важно свидетелство за богатия търговски 
обмен и връзките на населението от този район 
на крайбрежна Тракия с гръцкото ойкумене и 
отвъд него. Те подсказват, че този древен култов 
център е служил не само за религиозните нуж-
дите на траките, които живеели около носа и 
във вътрешността на региона. Той е станал явно 
известен и на техните сънародници, които про-
дължавали да живеят в създадените от гръцки-
те заселници пристанищни градове в по-близ-
ката до носа част на Западното Черноморско 
крайбрежие, както и на самите гърци в тях. 

21 Йотов, Минчев 2013, 18, обр. 8.
22 Монетите от разкопките на светилището и района 

около него са определени от Й. Валериев, на когото 
благодаря за предоставените данни. Тяхното детайл-
но публикуване от него е предстоящо.

Обр. 10. Бронзова монета на Олбия от светилището 
(втора половина на V и IV в. пр. Хр.)
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Между хората, които са го посещавали, сигурно 
е имало и жители на споменатите вече край-
брежни гръцките градове Одесос, Месамбрия и 
Аполония, и може би Дионисополис и Томис. 
Понякога – пъ-
тьом, или целе-
насочено, те също 
идвали в светили-
щето, за да извър-
шат своите тради-
ционни обреди в 
чест на различни 
почитани от тях 
богове – защитни-
ци, като депонирали в него съответните прино-
шения в култовите ями. Освен тях, към хората, 
които извършвали в него такива ритуали, трябва 
да добавим и част от живеещите в разположе-
ния много близко до нос Свети Атанас античен 
център Навлохос (дн. Обзор) и околностите му. 

Въз основа на разнообразните находки от 
ямите възниква предположението, че с течение 
на времето, светилището е станало популярно 
и ползвано като религиозно средище не само 
от местното население в региона, но и от някои 
от чужденците, които плавали с корабите си 
покрай Западния бряг на Понта. По своя път 
те посещавали обикновено по-големите край-
брежни гръцки градове, за да търгуват с тех-
ните жители, като след това се отправяли към 
други такива търговски центрове, разположе-
ни по Северното Черноморие, а и по-нататък 
по крайбрежието на Понта. Твърде е вероятно, 
някои, ако не и повечето капитани на такива 
търговски кораби, да са започнали да се отби-
ват нарочно в светилището на нос Свети Атанас. 
За тази цел те можели да спрат в залива южно 
от носа, където се е намирал един сравнително 
добре защитен от северните ветрове пристан. 
Там и сега се намира пристанището на град 
Бяла. През 1988-1989 г., при подводни проуч-
вания под ръководството на М. Лазаров от Вар-
ненския музей, на това място е локализирано 
антично пристанище.23 Тук са открити редица 
23 Йотов 2014, 81, обр. 9.

находки от предримската епоха – предимно ам-
фори (няколко цели и повечето фрагментира-
ни), а също и два щока от древни котви – каме-
нен (Oбр. 11) и оловен.24

Моряците се отбивали в светилището, за да 
направят в него своите приношения към бого-
вете, вече успокоени след като са преминали 
най-опасната част от началото на плаването си в 
Черно море. Така търговците, както и моряците 
от екипажите, изказвали своята благодарност 
към техните покровители в морето затова, че са 
ги запазили живи дотук, а и стоката, която пре-
насяли е останала невредима. Добре известно 
е, че античните моряци са били много суевер-
ни (както впрочем и съвременните) и в своите 
плавания, освен на своите умения, те се надя-
вали най-вече на божествено покровителство, 
за да оцелеят. Затова винаги при отплаване и 
при пристигане в съответното пристанище, те 
извършвали съответните религиозни обреди с 
дарове и възлияния, като отправяли молба или 
съответно – благодарност към боговете на море-
то.25 

Причината за тяхното отбиване в светили-
щето вероятно е била успешното преминаване 
през твърде опасното за тях начало на Западно-
то крайбрежие на Понта, веднага след навлиза-
нето на корабите им от Босфора. Както е извест-
но, още от дълбока древност тази негова част се 
славела с опасните си, силно и начесто проме-
нящите се разчленени скалисти брегове, както 

24 Йотов 2014, 82, обр. 11 а-б.
25 Burkert 1985, 266.

Обр. 11. Каменен щок от древна котва, намерен в            
античното пристанище под нос Свети Атанас
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и с внезапно връхлитащите бури, съчетани със 
силни ветрове и много високи вълни, които 
възникнали в резултат на неочакваните обрати 
на атмосферните условия тук. Именно в този 
район, Черно море много често оправдавало 
най-древното си име – Аксейнос (Негостоприем-
но), което му дали първите гръцки мореплава-
тели, дръзнали да навлязат в него. Още от V в. 
пр. Хр., тази негова част – особено крайбрежи-
ето около Салмидесос, днес село Къйъкьой (до 
1960 г. – Мидия) в европейска Турция, населе-
на тогава с войнствени и твърде недружелюбни 
траки от племето тини, е споменавана много-
кратно в старогръцката поезия и драма, и от 
антични географи, като особено опасна и това 
продължава също през Римската и Византий-
ска епохи. За тукашното море и територията на 
брега, повечето от древните автори използват 
винаги ужасяващи сравнения и епитети като 
например: „скалистите челюсти на морето“, 
„враждебно за моряците“, „мащеха на кора-
бите“, „пустинен и каменен“ и др.26 Освен това, 
отправилите се на север кораби били посреща-
ни тук и от постоянното силно течение, което 
е обратно на техния път и много затруднявало 
тяхното плаване край негостоприемните брего-
ве с високи, отвесни скали и опасни за засядане 
плитчини.27 

Именно затова, светилището на нос Свети 
Атанас се явява на много добро място: то е раз-
положено тъкмо там, където завършва трудни-
ят преход до нос Емона (Емине) и след като е 
отминат най-опасният за корабите район в на-
чалото на Понта. Същевременно, то се намира 
и почти по средата на пътя от Бизантион (днес 
Истанбул) до устието на р. Дунав, недалеч от 
което е разположен античният град Истрия 
(днес с. Хистрия, област Констанца в Румъния). 
Не е маловажен и фактът, че носът е най-из-
дадената в географско отношение точка по 
българското крайбрежие. Ето защо тук е било 
много удобно място да спират древните море-
плаватели: тук те можели вече да отдъхнат от 

26 Gyuzelev 2017, 345; 348 и цит лит.
27 Агбунов 1987, 21-22, обр. 2.

напрежението и да поднесат чрез жертвопри-
ношения от различен вид своята благодарност 
към почитаните от тях божества. Причината 
за това е ясна – те са ги закриляли по време на 
небезопасното им плаване след навлизането в 
Черно море. От своя страна, друга част от мо-
реплавателите и търговците можели да отпра-
вят на носа своите молби към боговете и при 
завръщането си на юг към родните пристанища 
в Егейско и Средиземно море, или по Южно-
то Черноморие. Много е възможно, част от тях 
да са посещавали често култовото средище на 
нос Свети Атанас не само по своя път на север, 
но и обратно – когато плавали на юг. Тогава те 
го правели точно преди да започне излизането 
им от Понта, с желание да помолят своите не-
бесни покровители да ги предпазят от беди по 
време на пътя им към дома. Молбите им към 
боговете били отправяни не само да ги запазят 
от споменатите често възникващи внезапни 
бури в този район, но и от пиратите, които вър-
лували постоянно по тамошното крайбрежие, 
особено около Салмидесос. Той, както и цялото 
крайбрежие при Странджа и на юг от нея бил 
населяван от живеещите в региона войнствени-
те тини. Няколко антични извори описват тех-
ните пиратски действия и как те причаквали 
плаващите кораби през нощта и ги примамва-
ли с фалшиви огньове към опасни скали край 
брега, където те се разбивали, а товарът им бил 
ограбван.28 Вероятно затова много от моряците, 
които плавали по този маршрут покрай Пон-
тийския бряг, се отбивали и оставяли своите об-
роци именно в светилището на нос Свети Ата-
нас. Те се надявали по този начин да навлязат 
спокойно през Проливите в по-добре познати-
те им и по-предвидими води на Егейско и Сре-
диземно море. Това обяснява до голяма степен 
наличието на толкова много вносни гръцки ма-
териали, особено амфори в този култов център, 
оформен първоначално по традиционния за 
траките начин  като ями от тази, а и от по-ран-
ни епохи. Известни са редица антични вотивни 
паметници, които са били посветени на опреде-
28 Tsetskhladze 2002, 11-15 и цит. лит.
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лени богове от моряци и/или търговци с благо-
дарност за успешния край на тяхното плаване. 
Така например, един античен релеф от Италия 
с надпис посветен на Диоскурите, бил направен 
и поставен в техния храм от някой си Аргени-
дас, след неговото благополучно завръщане в 
родното пристанище. На релефа е изобразен 
кораб, акостирал в залив и извършването на 
обряд от посветителя с приношение, което той 
прави върху олтар с амфори.29 

Важно е да се отбележи все пак, че не само 
траките имат религиозната традиция на све-
тилища, съставени от култови ями и жертвени 
огнища. Древните гърци също имали подобни 
религиозни практики, които те често прила-
гали в родните си места от дълбока древност. 
Доказателство за това е, че култови ями (т. нар. 
ботроси), с различни по вид приношения към 
боговете в тях, се откриват и около някои техни 
светилища. Това се проследява също и в много 
антични градове и по-малки селища, основа-
ни в периода VІІ-ІІІ в. пр. Хр. от гръцките ко-
лонисти по цялото крайбрежие на Черно мо-
ре.30 Възможно е, в резултат именно на такива 
посещения в светилището на нос Свети Атанас 
на гръцки жители от съседните до него градове 
по Западния бряг на Понта, както и на моря-
ци-гърци, някъде около ІV в. пр. Хр. в него да 
е била изградена и специална храмова сграда, 
която за съжаление бе открита при разкопки-
те твърде разрушена. Тя е с правоъгълен план 
(Oбр. 12), който по принцип е типичен за гръц-
ката архитектура и има два периода на градеж. 
Храмът бил разделен вероятно на четири части, 
от които двете крайни са значително по-голе-
ми. Първоначално той е бил изграден от дърво: 
от греди, обмазани с дебел слой глина и е имал 
покрив от керемиди, а по-късно (след пожар), 
е била построен наново – вече с каменна осно-
ва и стени от греди (т. нар. паянти) с кирпичи 
между тях. Храмът е съществувал и през ІІІ-ІІ в. 
пр. Хр., като под него и около него се намира 

29 Jones 2009, 363, fig. 5.
30 Molev, Moleva 2010, 308-309, fig. 18; 20 и цит. лит.

най-голямата концентрация на култови ями.31 
Трябва да се отбележи, че в храма, както и в не-
посредствена близост до него, са открити и ня-
колко типични за траките жертвени огнища – т. 
нар. есхари, като на няколко места има и по две 
или три една върху друга, явно използвани по-
следователно, а също и една фигурална глинена 
подставка за дърва - т. нар. конче, или главняр-
ник.32 Други есхари са открити на различни мес-
та в целия изследван досега район на античното 
светилище, като повечето са разположени към 
сегашния край на носа. Повечето от тях имат 
доста скромна врязана и/или щемпелована ук-
раса, често срещана по такива култови огнища 
и във вътрешността на Тракия. Трябва да се спо-
мене също, че освен характерната кухненска и 
трапезна керамика, в някои от ямите са били 
поставяни като дарове за боговете и редица 
предмети, свързани с домашния труд на тра-
кийската жена: глинени прешлени за вретено и 
тежести за стан, костени шила, а също така и ук-
рашения – мъниста, фибули и др. В рамките на 
храма и ямите около него са намерени също и 

31 Йотов, Минчев 2013, 12-16, обр. 3/ 1; 3.
32 Йотов, Минчев 2013, 16-17, обр. 6 и 7 – долу.

Обр. 12. План на античния храм в светилишето на нос 
Свети Атанас край Бяла (рисунка на В. Йотов)
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немалко фрагменти от вносни старогръцки съ-
дове и от местна керамика работена на колело, 
както и от тракийски, работени на ръка, някои 
от които са цели. Тези находки подсказват, че 
култовият център на нос Свети Атанас и хра-
мът като важна архитектурна част от него, е бил 
ползван за извършване на религиозни ритуали 
както от траки, така и от гърци.

Същевременно има достатъчно доказател-
ства за това, че светилището на нос Свети Атанас 
е било посещавано и от екипажите на плаващи 
в този район на Понта кораби, които са спира-
ли тук, за да извършват съответните обреди и 
да направят в него своите приношения на бого-
вете. Освен споменатите по-горе монети, които 
произхождат от различни антични центрове, за 
това говорят редица специфични находки, по-
ставени като оброци в някои от култовите ями, 
които ще разгледаме по-обстойно. 

Особено важни за излаганата тук теза са 
големия брой бронзови гвоздеи (или по-точно 
направени от медна сплав, а някои може би и 
само от мед) с различна дължина (Oбр. 13), кои-

то се откриват в немалко от култовите ями. Те са 
ковани, четириръби, с доста големи квадратни 
или кръгли глави, като някои от тях са прави 
– вероятно нови и неизползвани, докато други 
са закривени в долния си край,33 което доказва, 
че преди да се поставят като оброци, те са били 
вече употребявани. 

През Античността такива гвоздеи били из-
33 Йотов 2014, 88-89, обр. 20.

ползвани при направата на дървените корпуси 
на корабите за свързване на различните им дър-
вени части: на гредите и кила от рамката на ко-
ритото, на дъските от нейната обшивка, в някои 
случаи – и за допълнителната метална обковка 
върху нея, и др. Това е била традиционна прак-
тика при корабостроенето в древна Гърция, 
поне от Архаичната епоха нататък, за което се 
споменава и в някои антични извори.34 Бронзо-
ви гвоздеи, използвани при направата на антич-
ни кораби са известни като находки при доста 
от подводните проучвания, проведени в Среди-
земноморието през последните около петдесе-
тина и повече години. Те се откриват по остан-
ките на потънали кораби от различни епохи, но 
най-вече от античността. Така например, гвоз-
деи подобни на тези от Бяла са използвани при 
направата на корпуса на потъналия през V в. 
пр. Хр. край нос Текташ/Текташ Бурну (Tektaş/
Tektaş Burnu), Турция, древногръцки кораб,35 
както и при направата на античения кораб от ІV 
в. пр. Хр., открит край Кирения (Kyrenia), Ки-
пър.36 Такива гвоздеи са употребени също в кор-

пуса на елинисти-
ческия боен кораб, 
отнесен към края 
на ІV-І в. пр. Хр. 
и открит под во-
дата в залива Ат-
хлит (Athlit) край 
Хайфа, Израел, В 
него те свързват на 
определени места 
дъските от обшив-
ката му към ре-
брата, а също слу-

жат и за прикрепване на бронзовия таран към 
дървената подводна част на неговата предни-
ца.37 Както бе споменато вече, освен в конструк-
цията на античните кораби, бронзови гвоздеи 
са били ползвани нарочно и за прикрепване 

34 van Duivenvoorde 2014, 12-14.
35 van Duivenvoorde 2014, 14, figs. 5-7; 11-14.
36 Swiny, Katzev 1973, 339-359; Steffy 1989, 76-77.
37 Linder 1991, 31.

Обр. 13.  Антични гвоздеи от медна сплав от 
светилището (ок. V-І в. пр. Хр.)
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на предпазната металната обшивка към кораб-
ното корито, вместо по-рядко употребяваните 
за тази цел железни, които бързо корозирали 
в морската вода. За целта са били използвани 
тънки – медни, или по-дебели – оловни листи, 
които били поставяни главно под ватерлинията 
на корпуса, за да я предпазят от бързо гниене 
във водата. Въз основа на потъналия край Кире-
ния античен търговски кораб се смята, че обши-
ването на корпусите на древногръцките кораби 
с метални листи е започнало през Елинистиче-
ската епоха – т. е към края на ІV в. пр. Хр., 38 но 
е твърде възможно тази практика да е и доста 
по-стара. 

Всички тези примери говорят ясно, че от-
критите в светилището на нос Свети Атанас 
бронзови гвоздеи не са попаднали в ямите 
като дарове на отделни местни жители, а са 
били поставени от свързани с корабоплаването 
лица. Може да се приеме с голяма сигурност, 
че те са били положени нарочно в култовите 
ями от древни моряци, като специални обро-
ци на морските богове. По този начин – и с на-
правените съответни обреди и възлияния, те се 
надявали с помощта на божествените сили да 
запазят своите кораби от потъване и съответно 
– своя живот. Въз основа на посочените и някои 
други паралели от други територии, гвоздеите 
от Бяла могат да се датират във времето след 
V-ІV в. пр. Хр.

Още по-многозначителни свидетелства за 
морския характер на светилището на нос Све-
ти Атанас са две непубликувани миниатюрни 
котви от олово, които също са открити в него 
(Oбр. 14/ 1-2). Те имат близка, но все пак раз-
лична форма, като едната – с правия щок е 
вероятно по-ранна, а другата – с извитите ро-
гове, е по-късна, но и двете могат да се отнесат 
най-общо към Класическата и/или Елинисти-
ческата епоха. Оловните котвички са намерени 
в различни ями и очевидно са били посветени 
в светилището на морските богове-покровите-
ли в различно време. Подобни оловни оброци 
във форма на миниатюрни модели на антични 
38 Staniforth 1985, 21 и цит. лит.

котви се откриват в районите на редица древ-
ни пристанища, както в Средиземно, така и в 
Черно море. Тези определено култови предме-
ти се срещат депонирани също така и в някои 
антични храмове и светилища от V-ІІ в. пр. Хр., 
например на о. Тасос, в храма на Веста в Рим и 
др.39 Освен това, в Херсонес Таврически (Крим) 
е открит и калъп за изработване на такива воти-
ви от олово, който е отнесен също към V-ІІ в. пр. 
Хр.40 Най-вероятно и там те са били поставяни 
като оброци от моряци в някои от местните све-
тилища или храмове на този голям пристани-
щен град. Традицията за направа и поставяне 
на миниатюрни оловни модели на котви в све-
тилища продължава през цялата Античност, 
а и по-късно (като тогава това е ставало вече в 
християнските храмове). Така например, отно-
во в Крим – в крайбрежната крепост Судак, са 
открити подобни котвички-оброци, които са 
отнесени от проучвателите към VІ-ІХ в.41 Всич-
ки тези данни показват ясно, че находките на 
миниатюрни котви от античното светилище на 

39 Gianfrotta 1977, 286 и цит. лит.
40 Shapovalov 1994, 265, fig. 8.
41 Shapovalov 1994, 265, fig. 8.

Обр. 14. Антични оловни вотиви – миниатюрни модели 
на котви от светилището (ок. V-І в. пр. Хр.)
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нос Свети Атанас действително имат култово 
предназначение, т.е. те са били посветени спе-
циално от моряци на техните божествени по-
кровители, за да ги опазят при плаването им по 
Черно море.

Ясна връзка с морето имат и откритите в ня-
кои от ямите доста на брой глинени тежести за 
рибарски мрежи с различна форма, оловни те-
жести за въдици и бронзови риболовни кукич-
ки.42 Такива находки не се срещат другаде (или 
много рядко) в известните подобни ямни све-
тилища от вътрешността на Тракия. В района 
около нос Свети Атанас те също са свързани с 
мореплаването, а именно с риболова като един 
от техните постоянни занаяти. Повечето от те-
жестите сигурно са били поднасяни в светили-
щето на носа от рибари, с молба за по-голям 
улов, но може би и от някои моряци, за които 
по време на плаване рибата е била основната 
храна. 

Вероятно с такава цел, в немалко от култо-
вите ями са били поставяни и черупки на раз-
лични морски обитатели: открити са различни 
видове миди, стриди, морски охлюви, „копче-
та“ от калкани, както и щипки от раци и др. 
Този обичай е характерен за обредите, посве-
тени на определени антични божества – покро-
вители на морето като Посейдон43 и Афродита 
Понтия,44 но не само на тях, а и на други богове 
и богини, които не са пряко свързани с море-
то.45 Естествено е, част от тези морски дарове 
да са били включени и в храната, поднасяна на 
задължителните обредни угощения, извършва-
ни в светилището на нос Свети Атанас и извън 
неговите граници. При това, част от нея също е 
била принасяна като жертва на боговете, както 
това е ставало и в други крайбрежни религиоз-
ни центрове на древния свят.

Интересен е фактът, че в някои от ямите на 
носа, наред с керамиката и другите предмети, 
42 Йотов 2014, 87-89, обр. 16; 19 и непубликувани 

материали от разкопките на светилището.
43 Theodoropoulou 2009 (2010), 135-141.
44 Parker 2002, 143-160.
45 По този въпрос виж повече у Theodoropoulou 2013, 

197-222.

традиционно свързани с култовите обреди, са 
поставяни и вкаменени морски охлюви (тези 
данни и материали не са публикувани). Това са 
интересни геологически останки, каквито и до-
сега могат да се открият само в белите варови-
кови скали в района непосредствено около нос 
Свети Атанас. Възможно е тяхната пряка връзка 
с морето да е била някак си осъзната от местни-
те жители на района още в древността и имен-
но затова те да са ги принасяли понякога като 
дарове на определени богове в светилището, но 
разбира се може да е имало и други причини. 
Същевременно е много ясно, че моряците и 
другите чужденци, които го посещавали и пра-
вели там своите възлияния на боговете, едва ли 
са знаели за тях, а и със сигурност не са имали 
време да обикалят по брега и да търсят с такава 
цел точно тези фосили. 

Всички тези факти дават възможност да се 
твърди, че в определен момент светилището на 
нос Свети Атанас е станало и морско, т. е. свър-
зано с мореплаването в Черно море. То, а след 
това и храмът изграден по-късно върху част от 
неговото пространство, са получили по-специ-
ално значение за екипажите на плаващите по-
край Западния Понт кораби. Вероятно поради 
своите чести посещения и изпълняването на 
специфични обреди, свързани с корабоплава-
нето, моряците са превърнали светилището от 
локално (използвано от траки и гърци) в мор-
ски религиозен център. Постепенно той станал 
добре познат и ползван за култови цели от ка-
питаните на търговските и други кораби, пре-
минаващи край него. Това определя до голяма 
степен значителните размери на светилището и 
големия брой на култовите ями в него, както и 
неговото продължително съществуване – от VІ 
в. пр. Хр. / началото на І в. сл. Хр. В тази връзка 
е важно да се поясни, че през Античността нос 
Свети Атанас се е вдавал доста повече в море-
то, отколкото сега и следователно, светилището 
е обхващало още по-голям район. Кога точно 
е станала тази важна промяна – неговото пре-
връщане в морско сакрално средище, – засега 
не може да се каже, но въз основа на някои на-
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ходки може да се предположи, че към втората 
половина на V − началото на IV в. пр. Хр., това 
вече е било факт. Свидетелства за това са моне-
тите на Олбия, датирани към втората половина 
на V и IV в. пр. Хр. и червенофигурният капак 
от лекане, който може да се отнесе приблизи-
телно към същото време, както и някои други 
по-ранни фрагменти от амфори и старогръцка 
керамика, открити в ямите. 

Както вече бе споменато, за да посетят свети-
лището, плаващите на север или на юг антични 
кораби са можели да се отбият – при нужда или 
специално – в доста закътаното от северните 
ветрове пристанище, разположено в удобния, 
макар и неголям залив южно от носа. Според 
подводните проучвания на М. Лазаров, тогава 
то е било допълнително защитено от изток и от 

двоен скален риф (Oбр. 15). Има сериозни ге-
ологически данни, че в древността носът е бил 
вдаден в морето доста повече и следователно 
и заливът до него е бил по-голям. От брега на 
залива, членовете на екипажите им можели 
лесно да се изкачат до светилището на носа, за 
да направят своите приношения на боговете на 
морето, или на други техни божествени покро-
вители. В залива вероятно са спирали понякога 
и корабите на гръцките търговци, които доп-
лавали дотук, за да обменят стоки с траките от 
селищата, разположени в околностите на носа. 
Той е служил и за временното им закотвяне на 
това място – необходимо укритие при внезапно 
развихрящи се бури в района или да се запасят 
с вода и храна. Доказателство за това са откри-
тите в него споменати по-горе каменен и оловен 

Обр. 15. План на залива южно от нос Свети Атанас с античното 
пристанище, рифовете и местата на находките от подводните 

проучвания (по М. Лазаров, рисунка на В. Йотов)
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щок от котви. Може да се предположи, че по 
време на плаването им в Черно море, понякога 
тук са спирали и екипажи на военни кораби, за 
да благодарят за спасението си след военните 
действия, в които са участвали, или да се по-
молят за бъдещи успехи и победи. Това е зас-
видетелствано например в надписи, открити в 
подобно като функция морско светилище на о. 
Кос в Егейско море, което е посветено на Афро-
дита Понтия.46 Няколко посветителни надписи 
върху камък, поставени от екипажи на кораби 
на различни божества, са известни също от ан-
тични селища и градове в Западен Крим.47 Един 
от надписите – върху фрагмент от амфора, от-
крит в съвременното селище Чайка, – е особено 
интересен. Той е посветен вероятно на морско 
божество, чието име не е запазено. В него моря-
ците и техният водач (капитан) отправят молба 
за успешно плаване и обещават след неговото 
приключване да направят отново дарение на 
бога.48 Това потвърждава практиката за култо-
ви обреди, извършвани на различни сакрални 
места от моряците, по време на техните плава-
ния из Черно море, както това е известно със си-
гурност и в Средиземноморието. 

Свидетелство за използването на залива 
край нос Свети Атанас като пристан за различ-
ни цели в древността, са споменатите два щока 
на антични котви, както и значителния брой 
фрагменти от антични амфори от VІ-ІІ в. пр. 
Хр., открити на неговото дъно при подводните 
проучвания през 1979-1980 и през 1988-1989.49 
Недалеч от Бяла, при драгиране на морското 
дъно е намерена и цяла амфора от гр. Менде, 
известен производствен център на вино на Хал-
кидическия полуостров,50 която може да се от-
несе към края на V в. пр. Хр. 

Подобна функция, свързана с корабоплава-
нето във водите на Понта, имали и други хра-
мове и светилища по Западното и Северозапад-

46 Pirenne-Delforge 2010, 14 и цит. лит.
47 Saprykin 2016: 290-303, figs. 1-5.
48 Saprykin 2016, 290-291, fig. 1.
49 Йотов 2014, 81 и цит лит.
50 Йотов, 2014, 75, обр. 5.

ното Черноморско крайбрежие. Някои от тях 
са били добре познати още в древността и се 
споменават от редица антични автори, а други 
са открити за археологическата наука наскоро. 
Между тях трябва да се отбележи прочутото 
светилище с храм на Ахил на о. Левке (сега о. 
Змийний, на руски Змейный, в акваторията на 
Украйна). То е било широко известно в древног-
ръцкия свят най-късно през V в. пр. Хр., понеже 
е отбелязано като вече съществуващо у Пиндар 
(518/517- 438/437) и е споменато изрично в дра-
мата „Андромаха“ на Еврипид (480-406), писана 
около 420 г. пр. Хр.51 Ако се съди по откритата 
при разкопки на острова архаичната керамика, 
амфори и други находки обаче, по-вероятно е 
то да е съществувало още от VІ в. пр. Хр. По-къс-
но, поради някои политически и икономически 
промени, настъпили в Северното Черноморие, 
светилището на Ахил било преместено на о. Бе-
резан, като продължило да се използва от древ-
ните моряци и през Римската епоха. Тогава, 
неговият патрон Ахил получил и специфичния 
епитет „Понтарх“ – т.е. „Господар на морето“.52 
Тясно свързан с морето и корабоплаването е 
също храмът на Понтийската Майка на боговете 
в Дионисополис (Балчик). Въз основа на нейния 
характерен епитет – Понтия, богинята-патрон 
се определя от неговите изследователи изрично 
като покровителка на моряците и мореплава-
нето. Храмът е бил построен в непосредствена 
близост до средата на залива, където се е нами-
рало пристанището на града през Античността 
(а и досега) и е действал активно в продължение 
на повече от 700 години – от края на ІV в. пр. 
Хр. докъм края на ІV в. сл. Хр. В него са открити 
много надписи, скулптури и релефи от ІІІ в. пр. 
Хр. до ІV в. сл. Хр., повечето от които са посве-
тени на Богинята-майка Понтия; един е в чест 
на бога на морето Посейдон, но има посвеще-
ния и на редица други божества. Между посве-
тителите от Елинистическата епоха, поставили 
в него надписи има и някои чужденци. Такива 

51 Eur. Androm. 1260-1262 – цитирано по Rusyaeva, 2003, 
2; Виж също и Охотников 2018, 22. 

52 Охотников 1998, 37-45; Rusyaeva 2003, 1-16 and bibl.
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са например един посветител от античния град 
Тирас (на устието на р. Дон, в Украйна) и друг 
от Никомедия (на малоазийския бряг на Мра-
морно море, сега град Измит, Турция). Това 
доказва, че морският храм в Дионисополис е 
бил добре известен и е посещаван също от хора, 
които живеели в други райони на античния 
свят, като някои от тях със сигурност са се зани-
мавали с корабоплаване и/или с търговия.53 

Подчертана връзка с морето и плаването 
по Понта получава в определен момент също 
и храмът на Афродита в Истрия, който е съ-
ществувал почти непрекъснато от VІ в. пр. Хр. 
до ІІІ в. сл. Хр. Някъде около ІІ в. пр. Хр., боги-
нята на любовта се явява тук в някои посветени 
на нея надписи с рядко срещания по Западния 
бряг на Черно море неин епитет Афродита Пон-
тия (Афродита Морска), т. е. като покровител-
ка на корабоплаването и моряците.54 

Отдавна е установено, че освен в Истрия, 
богинята Афродита Понтия е била почитана 
също и в два други антични града на Черно 
море, които обаче са разположени по неговото 
източно крайбрежие. Единият от тях е Нимфей 
– недалеч от съвременния гр. Керч в Крим, къ-
дето почитането ѝ в тази форма е известно от ІV 
в. пр. Хр. нататък. Богинята на любовта е има-
ла храм и в античния град Гарденс (сега Кепи) 
в Кимерийския Боспор още от VI в. пр. Хр., но 
нейният специфичен епитет Понтия е засвиде-
телстван там едва през І в. пр. Хр.55 

В древна Гърция Афродита Понтия е почи-
тана като морска богиня на много места, особе-
но на някои от островите. Един от най-големите 
центрове на нейния култ е бил споменатото 
по-горе светилище на о. Кос в Егейско море. По-
казателно за нашата теза е фактът, че там сред 
приношенията, оставени от нейните почитате-
ли в посветеното на богинята светилище, също 
са намерени миди и останки от други морски 
обитатели. Предполага се, че част от тях пре-

53 Lazarenko et al 2010, 13-62.
54 Alexandrescu-Vianu 2010/2011, 25; Lazarenko et al. 2010, 

31 и цит. лит.
55 Ustinova 1999, 38-39.

ди да бъдат посветени като дарове на богинята, 
вероятно са били част от храната на култовите 
трапези, които по традиция се организирали 
след извършване на съответните обреди в нейна 
чест.56

Впрочем, през цялата Античност най-зна-
чимите храмове и светилища, посветени на 
бога на морето Посейдон, били разполагани на 
силно издадени в морето части на сушата, кои-
то били добре видими отдалеч в морето. Освен 
тези големи култови центрове, където обикно-
вено били издигнати монументални сгради, е 
имало и голям брой по-малки морски свети-
лища, които са разпръснати по островите и 
крайбрежието на Средиземно, Егейско и Черно 
море, и също били посветени на него. За тази 
цел също се използвали някои отличаващи се 
със своето местоположение части на крайбреж-
ната суша.57 

Важно е да се отбележи, че Дионисополис 
се намира приблизително по средата на пътя 
между нос Свети Атанас и споменатия голям 
западнопонтийски град Истрия (т. е. до устие-
то на р. Дунав), а о. Левке е разположен на 37 
км. източно от него. Той е разположен точно 
на маршрута на корабите, плаващи покрай за-
падния и севериия бряг на Черно море. Този 
остров се намира на около 45 км от устието на 
р. Дунав и е разположен вече в района на Се-
верозападното Черноморие. Това са всъщност 
подстъпите към Скития и той попада в грани-
ците на извънградската територия на античния 
град Олбия.58

Така на практика още твърде рано, по запад-
ните и северни бреговете на Понта се оформя 
една поредица от поне четири значителни мор-
ски светилища и храмове (Oбр. 16). С течение 
на времето, поради засилените търговски отно-
шения между градовете в Средиземноморието 
и Черно море през Елинистическата епоха, как-
то и на мореплаването вътре в него по това вре-
ме, те са придобивали все по-голямо значение. 

56 Parker 2002, 140-162.
57 Schumacher 1993, 62-87.
58 Охотников 1998, 37 и цит. лит.
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Обр. 16. Карта на Западното Черноморско крайбрежие с местата на ло-
кализираните антични морски светилища и храмове (автор А. Минчев, 

рисунка на В. Йотов)
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Тези крайбрежни култови центрове са об-
служвали религиозните нужди не само на на-
селението, което обитавало в района около тях, 
но и на екипажите на плаващите покрай тях 
кораби. При желание, или при нужда, кораб-
ните навклери и техните моряци винаги може-
ли да спрат край някое от тях, тъй като всички 
известни досега морски храмове и светилища 
са разположени в значителни пристанищни 
градове – центрове на търговия, или край удо-
бен за приставане залив. По време на своите 
плавания покрай Западния Понт, те можели 
да изпратят в тях своите послания и молби за 
покровителство към всеслушващите се богове и 
богини на морето, както и на други почитани от 
тях небесни покровители. Ако към тези четири 
религиозни центъра се добавят и споменатите 
храмове в Нимфей и Гарденс и малкото, твърде 
несигурно, но доста ранно светилище, локали-
зирано край брега на скалистото плато Яйла-
та при с. Камен бряг (Добричко)59 се оказва, че 
през Античността почти целият бряг на Евксин-
ския Понт е бил опасан от морски светилища, и 
това е напълно разбираемо. При това е твърде 
възможно по Западното Черноморие главно на 
юг да има и други такива, които още не са от-
крити и следователно остават неизвестни за нас. 

Тъй като светилището на нос Свети Атанас 
засега е първото засвидетелствано в Черно море 
след Босфора, и което – както бе споменато, – 
е възникнало твърде рано (вероятно още към 
началото на VІ в. пр. Хр.), то може би се явява 
и географското начало на тази поредица от 
култови центрове пряко свързани с морето и 
мореплаването. По неизвестни за нас причи-
ни обаче, то е действало активно само до трай-
ното установяване на римляните по бреговете 
на Понта, т.е. до около началото на І в. сл. Хр. 
Неговото изоставяне обаче едва ли е свързано 
с налагането на римската власт по това време 
в тракийските земи и по-специално по Запад-
ното Черноморие. 

Известно е от редица извори и писмени 
археологически паметници, че висшите пред-
59 Порожанов 1989, 7.

ставители на Рим, включително и някои импе-
ратори, не само се отнасяли толерантно към 
заварените гръцки светилища и други сакрал-
ни места в Средиземноморието (а и тези на 
други покорени от тях народи), но дори да-
рявали богато някои от тях, поддържали ги и 
ги обновявали.60 Поради това те продължили 
дейността си без прекъсване и без проблеми 
през цялата Римската епоха. Така е станало и 
с другите три, по-близки до нос Свети Атанас 
морски култови средища в Понта – тези в Ди-
онисополис, в Истрия и на о. Левке, като ня-
кои от тях са съществували чак докъм края на 
IV в. 

Вероятно в случая със светилището край 
Бяла трябва да се търси някаква особена местна 
причина (може би природен катаклизъм – зе-
метресение и срутване на част от носа ?), поради 
която култовата дейност в него е прекъсната и 
в самото начало на I в. сл. Хр., то е било напъл-
но изоставено, поне в запазената и проучена 
досега голяма част от него. Именно тогава този 
значителен и много древен сакрален център на 
Западния Понт е престанал да съществува.

Всъщност, през Римската епоха (може би 
около края на ІІ в.) – някъде в югоизточната 
част на нос Свети Атанас и съответно в района 
на старото антично светилище, е възникнало 
ново религиозно средище, за което знаем, че е 
било посветено на Херакъл. Там е била издиг-
ната някаква сграда – светилище или храм, чи-
ето точно място засега не е установено. Новото 
култово място със сигурност е заемало много 
по-малка площ, отколкото предхождащото го, 
а освен това, то вече не е било ямно. Пред веро-
ятната храмовата сграда сигурно е имало олтар 
на Херакъл, а около него вярващите са поставя-
ли посветените на божеството малки мрамор-
ни скулптури и оброчни релефи. Част от тях се 
откриха изхвърлени и заровени едновременно 
на едно място, заедно с отделни подставки, като 
някои са почти цели, а други – силно натро-
шени. За хронологическия хиатус между двата 
антични сакрални обекта, свидетелстват надпи-
60 Galli 2013, 9-43 и цит. лит.
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сите на гръцки език върху някои от скулптури-
те и един релеф, които изобразяват Херакъл и 
някои от неговите подвизи. Въз основа на пале-
ографията им, те могат да се отнесат приблизи-
телно към края на ІІ – първата половина на ІІІ в. 
Тези доста добре изработени фигурални и ре-
лефни паметници, както и надписите по някои 
от тях не са публикувани детайлно. Засега, те са 
само споменати и отчасти илюстрирани в ня-
кои публикации на проучвателите на обекта.61 
Въз основа на имената на посветителите за ня-
кои от тези култови паметници е установено, че 
са били изработени и посветени на божеството 
със сигурност във времето след едикта, издаден 
от император Каракала през 212 г., с който се 
дават граждански права на всички свободни 
жители в Римската империя – т. нар. Constitutio 
Antoniniana.62 Това подсказва, че светилището 
(или храмът) на Херакъл е действало поне до-
към средата на ІІІ в., но може би и по-късно. 
Като потвърждение на тази тяхна датировка мо-
гат да се посочат и няколкото бронзови римски 
монети от първата половина на ІІІ в., открити 
при разкопките на същото място, откъдето про-
изхождат и оброчните паметници.63 Трябва да 
се отбележи, че това не е бил само локален кул-
тов център, а е бил популярен и сред жителите 
на околните крайбрежни градове. Свидетелство 
за това са както качествената изработка на по-
вечето от скулптурите и донякъде на релефа, 
които явно са продукция на добри майстори от 
градски каменоделски ателиета, така и фактът, 
че един от оброчните паметници е посветен на 
Херакъл от виден жител на град в региона през 
първата половина на ІІІ в. – булевт, може би на 
Месамбрия или Одесос (?). 

Всъщност, римски монети, предимно от ІІ- 
ІІІ в., емитирани на различни места на Балкани-
те, но най-често от градовете по Западното Чер-
61 Йотов, Минчев 2013, 19, обр. 10; Йотов, Минчев 2014, 

112-113, обр. 10 и др.
62 За едикта и неговото отражение в живота на 

Римската империя виж последно Imrie 2018; а за 
значението му за тракийските провинции виж Bo-
teva 2015, 585-592.

63 Йотов, Минчев 2013, 19.

номорие, се откриват по цялото обитавано през 
Късната античност пространство на носа. Това 
подсказва, че през Римската епоха, районът 
около светилището на Херакъл също е бил по-
сещаван сравнително често. Култовото средище 
на нос Свети Атанас е престанало да съществува 
може би при някое от готските нашествия в 249-
251 г.,64 както това е станало на много други мес-
та в Долна Мизия и Тракия. Възможно е, разби-
ра се, окончателното разрушаване на неговата 
сграда и изхвърлянето на култовите паметници 
от нея да не е станало тогава, а по-късно – ня-
къде през късния ІV в., след установяването на 
християнството като единствена религия в Kъс-
ната Римска империя. 

Независимо от установените различия в 
прилаганите култови практики на нос Свети 
Атанас през втората половина на I хил. пр.Хр. 
и от Римската епоха, важен е фактът, че след из-
вестно прекъсване във времето (изглежда около 
два века), религиозната традиция на това све-
щено място се е възродила и е намерила отново 
своето продължение, може би въз основа на ня-
какви смътни спомени, или легенди, запазени 
сред местното население. Връзката на това ново 
култово средище с морето обаче вече е била из-
губена, или поне засега не може да се установи.

Превръщането на светилището на нос Све-
ти Атанас край Бяла в морско несъмнено е 
свързано със засилените контакти на населе-
нието от крайбрежна Тракия с Егейския свят и 
Средиземноморието, както и с останалото Чер-
номорие. Те започнали и се развили успешно 
след трайното заселване на гърците в региона 
още в периода VІІ-VІ в. пр. Хр. по време на Ве-
ликата гръцка колонизация.Това се дължало на 
добрия прием, или поне не враждебното отно-
шение на траките от крайбрежието към ново-
дошлите преселници. Това станало стимул за 
осъществяването на редовно корабоплаване и 
оживен търговски обмен между местното насе-

64 За тези нашествия виж например Ботева-Боянова 
2014. За периода като цяло виж последно Mitthof, 
Martin, Gruskova 2020, а конкретно за Долна Мизия 
и Тракия – Грозданова 2019.
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ление и търговците от континентална и остров-
на Гърция и Мала Азия, и създаването на мно-
гостранни връзки между тях особено по време 
на разцвета на тракийската държавност през V 
– началото на ІІІ в. пр. Хр.,65 но и по-късно през 
Елинистическата епоха.

Този процес намира много добро потвърж-
дение в разнообразните вносни материали, по-
днесени на боговете в морското светилище на 
нос Свети Атанас край Бяла от местните хора и 
от плаващите покрай него моряци и търговци, 
предимно от гръцки произход. 

Агбунов 1987: М. В. Агбунов. Античная 
лоция Черного моря. Москва.

Божкова 2007: А. Божкова. Тракийците 
и техните съседи. – В: В. Николов, Кр. Ников 
(ред.). Древните цивилизации в българските земи. 
София, 80-87.

Ботева 2014: Д. Ботева-Боянова. Хронология 
на готските нашествия в периода 248-251 г. 
сл.Хр. – Д. Ботева-Боянова. Античните текстове 
и тяхното четене днес. Акценти от осем века 
фрагментарна история на древна Тракия (IV в. пр. 
Хр. – IV в. сл.Хр.). София, 147-169.

Грозданова 2019: Л. Грозданова. Римските 
императори срещу готите на Книва: политическа 
митология, исторически документи и 
възстановима събитийност. (= Coin Collections and 
Coin Hoards from Bulgaria – Monographs, 3). София: 
ProVias, https://www.academia.edu/40425498/ 

Йотов, Минчев 2013: В. Йотов, А. Минчев. 
Късноантична крепост на нос Св. Атанас. Варна.

Йотов, Минчев 2013б: В. Йотов, А. Минчев. 
Сакральный центр на мысе Св. Атанаса в 
Западном Причерноморье. – Stratum plus, 6. 
Археология и культурная антропология, 59-77.

Йотов, Минчев 2014: В. Йотов, А. Минчев. 
Археологическият обект на нос Свети Атанас. 
– В: В. Йотов (ред.). Приноси към историята на 
Бяла. Варна, 93-205.

Йотов 2014: В. Йотов. Из морската история и 
археология на Бяла. – В: В. Йотов (ред.). Приноси 
към историята на Бяла. Варна, 71-91. 
65 Божкова 2007, 82.

Конова 2002: Л. Конова. Оловни букрании 
от некропола на Аполония Понтика. Опит за 
интерпретация. – ИНИМ, 13, 2002, 46-55.

Минчев 2012: А. Минчев. Миниатюрни 
двойни брадвичики-оброци от Одесос и 
неговата околност. – В: К. Рабаджиев и кол. 
(ред.). „Изкуство & Идеология“, Сборник посветен 
на 70-годишнината на проф. Иван Маразов. София, 
752-767.

Минчев 2019: А. Минчев. Елинистически 
фигурални лампи от античното светилище на 
нос Свети Атанас край Бяла, Варненско. – В: 
М. Е. Ткачук, Г. Г. Атанасов (ред.). „В поисках 
сущности“. Сборник статей в честь 60-летия Н. 
В. Русева. Кишинев, 35-42.

Монахов 2012: С. Ю. Монахов. Амфоры 
Эритреи в Малой Азии, V-II вв. до н. э.: 
дополнения к классификации. – В: Н. П. Тельнов  
(ред.). Древности Северного Причерноморья, III – II 
вв. до н. э. Тираспол, 111-124.

Ников 2012: К. Ников. Сивата монохромна 
керамика от Аполония. Към въпроса за нейния 
произход и първоначална поява (края на VII – VI в. 
пр. Хр.). Велико Търново. 

Охотников 1998: С. Б. Охотников. Ахилл 
– покровитель Понта. – В: М. Лазаров (ред.).  
Боговете на Понта. Варна, 37-45. 

Охотников 2018: С. Б. Охотников. Остров 
Змеиный в науке, литературе, искусстве (VII в. до 
н.э. – XXI в. н.э.). Одесса.

Порожанов 1989: К. Порожанов. Датировка 
на каменните котви с отвори от Българското 
Черноморие. – Археология, ХХХІ, 1, 6-15.

Русяева 1979: А. С. Русяева. Земледелческие 
культы в Ольвии догетского времени. Киев, 
Наукова думка.

Стоянов, Николаева 2017: Т. Стоянов, 
М. Николаева. Оловен букраний от гетската 
столица Хелис. – В: Хр. Попов, Ю. Цветкова  
(съст. ). КРАТІΣТОΣ. Сборник в чест на проф. 
Петър Делев. София, 547-552.

Alexandrescu-Vianu 2010/2011: M. Alexan-
drescu-Vianu. Considérations sur le culte d’ Aph-
rodite á Histria. – In: A. Avram, I. Bǐrsescu (eds.). 



139А. Минчев. Античното морско светилище на нос Свети Атанас край Бяла

Mélanges d’archéologie et d’histoire ancienne à la 
mémoire de Petre Alexandrescu (= Il Mar Nero, VIII), 
23-38.

Boteva 2015: D. Boteva. Constitutio Antonini-
ana as a factor in the development of the religious 
life in the Thracian provinces of the Roman Em-
pire. – In: Culti e religiosità nelle province danubiane. 
Atti del II Convegno Internazionale Ferrara 20-22 No-
vembre 2013 (Pubblicazione del LAD II) a cura di Livio 
Zerbini, Bologna 2015, 585-592.

Burkert 1985: W. Burkert. Greek Religion. Har-
vard.

Dupont 2009: P. Dupont. Détermination d’ori-
gine des céramiques grises du Pont-Euxin: données 
archéome. − In: P. Dupont, V. Lungu (eds.). Pontica, 
42, Suplementum I. Pontic Grey Wares. Constanta, 41-
50.  

Galli 2013: M. Galli. Ritual Dynamic in the 
Greek Sanctuaries under Roman Domination. – In: 
M. Galli (ed.). Roman Power and Greek Sanctuaries. 
Forms of Interaction and Communication. Athens, 
9-43. 

Gianfrotta 1977: P. L. Gianfrotta. First elements 
for dating of ancient anchor stocks. – IJNA, 6. 4, 
285-292.

Gyuzelev 2017:  M. Gyuzelev. Salmydes(s)
os – a Place, a Stretch of Coast, a River, a Town…: 
Problems of the Historiography (7th c. BC - 12th cen-
tury AD). – In: Хр. Попов, Ю. Цветкова (съст.). 
KRATIΣTOΣ.  Сборник в чест на професор Петър 
Делев. София, 345-358. 

Jones 2009: G. Jones. The Power of Helen’s 
Name: Heritage and Legacy, Myth and Reality. – 
Niš and Byzantium, VII, 351-369.

Imrie 2018: A. Imrie. The Antonine Constitution. 
An edict for the Caracalla Empire (= Impact of Empire, 
v. 29). Leiden. 

Lawall 2011: M. L. Lawall. Socio-Economic 
Conditions and the Contents of Amphorae. – In: 
Ch. Tzochev, T. Stoyanov, A. Bozhkova (eds.).  PA-
TABS, II. Sofia, 23-33.

Lazarenko et al. 2010: I. Lazarenko, E. Mirche-
va, R. Encheva. The Temple of the Great Mother 
of Gods in Dionysopolis – In: Petropoulous E. K., 
Maslennikov A. A. (eds.), Ancient Sacral Monuments 

in the Black Sea. Thessaloniki, 13-62. 
Linder 1991: E. Linder. The Athlit Ram. College 

Station, Texas A&M University Press. 
Lynch 2011. K. M. Lynch. The Symposium in 

Context: Pottery from a Late Archaic House near the 
Athenian Agora (Hesperia supplement). Princeton 
(American School of Classical Studies at Athens).

Mitthof, Martin, Gruskova 2020: Fr. Mitthof, 
G. Martin, J. Gruskova (Hrsg.), Empire in Crisis: 
Gothic Invasions and Roman Historiography. Beiträge 
einer internationalen Tagung zu den Wiener Dex-
ipp-Fragmenten (Dexippus Vindobonensis), Wien, 
3.–6. Mai 2017. (TYCHE Supplementband 12). Wien: 
Verlag Holzhausen GmbH, https://library.oapen.
org/handle/20.500.12657/37435

Molev, Moleva 2010: E. A Molev, N. V. Mole-
va. Sacral complexes of Kytaia. – In: Petropoulous 
E. K., Maslennikov A. A. (eds.) Ancient Sacral Mon-
uments in the Black Sea. Thessaloniki, 295-333.

Parker 2002: R. Parker. The cult of Aphrodite 
Padamos and Pontia on Cos. – In: H. F. J. Horts-
manhoff, H. V. S. Singor, F. T. van Straten, J. H. 
W. Strubbe (eds.) Kykeon. Studies in honour of H. 
S. Versnel (= Religions in the Graeco-Roman World, 
142). Leiden, 143-160. 

Pirenne-Delforge 2010: V. Pirenne-Delforge. 
Flourishing Aphrodite: an overview, – In: A. C. 
Smith, S. Pickup (eds.). Brill’s Companion to Aphro-
dite. Amsterdam, 4-16.

Roger Edwards 1975: G. Roger Edwards. Co-
rinthian Hellenistic Pottery (= Corinth, VIII, III), 
Princeton, NJ. 

Rusyaeva 2003: A. S. Rusyaeva. The Temple of 
Achilles on the Island of Leuke in the Black Sea. 
– Ancient Civilizations, 9, 1-2, 2003 (= Ancient Civi-
lizations from Scythia to Siberia), 1-16. 

Saprykin 2016: S. Saprykin. Greek Sailors in 
the North-West Crimea. – In: M. Slavova, N. Sha-
rankov (eds.). Studia classica Serdicensia, V. Monu-
ments and Тext in Antiquity and Beyond. Essays for 
the Centenary of Georgi Mihailov (1915—1991). So-
fia, 290-303.

Shapovalov 1994: G. Shapovalov. Navigation 
in the Spiritual Life of the Ancient Population of 
the Black Sea. – Thracia Pontica VI, 1, 259-270.



140 JUBILAEUS VIII / 2: Завръщане към изворите

Schumacher 1993: R. W. M. Schumacher. 
Three related sanctuaries of Poseidon: Geraistos, 
Kalaureia and Tainaron. − In: N. Marinatos, R. 
Högg (eds). Greek sanctuaries: new approaches. Lon-
don/New York, 62-87.

Staniforth 1985: M. Staniforth. The Introduc-
tion and Use of Copper Sheating – a History. – 
Bulletin of the Australian Institute of Maritime Ar-
chaeology, 9, 1/2, 21-46.

Stieffy 1989: J. R. Stieffy. The Kyrenia Ship 
– an Interim Report on its Hull Reconstruction. – 
AJA, 89, 1, 71-101.

Swiny, Katzev 1973: H. W. Swiny, M. L. 
Katzev. The Kyrenia shipwreck: a 4th century BC 
merchant ship.  – In: D. J. Blackman (ed.). Marine 
Archaeology (= Colston Papers 23), 339-359. 

Theodoropoulou 2009 (2010): T. Theodoro-
poulou. The sea shells from the excavation of 
Area H in the sanctuary of Poseidon at Kalaureia 
in 2007 and 2008. Appendix I. – Opuscula Athenesia 
Romana, 2, 135-141.

Theodoropoulou 2013: T. Theodoropoulou. 
The sea in the temple? Shells, fish and corals from 
the sanctuary of the ancient town of Kithnos and 
other marine stories of cult. – In: G. Ekroch, J. Wal-
lensten (eds.). Bones, behaviour and belief. The zooar-
chaeological evidence as a source for ritual practice in 
ancient Greece and beyond (= Acta Instituti Athenesis 
Regni Sueciae, series 5, 55). Stockholm, 197-222.

Tsetskhladze G. 2002: G. Tsetskhladze. Black 
Sea Piracy.– Talanta, XXII-XXIII (2001-2002), 11-15.

Ustinova 1999: Y. Ustinova. The Supreme Gods 
of the Bosporan Kingdom Celestial Aphrodite & the 
Most High God. Amsterdam. 

van Duivenvoorde 2014: W. van Duivenvoor-
de. The 5th-Century BC Shipwreck at Tektaş Burnu, 
Turkey: evidence for the ship’s hull from nail con-
cretions. – IJNA, 43.1, 10-26. 

СЪКРАЩЕНИЯ
ИНИМ = Известия на Националния Исто-

рически Музей
IJMH = The International Journal of Maritime 

History
IJNA = The International Journal of Nautical 

Archaeology and Underwater Exploration
PATABS = Production and Trade of Amphorae 

in the Black Sea  

Alexander Minchev
Independent researcher − Varna, Bulgaria
al_minchev@abv.bg
al.minchev.varna@gmail.com


