
 
 1 

ГЕОРГИ МИТРЕВ 

 

 
ДОЛИНАТА 
НА СТРУМА 

ПРЕЗ  
АНТИЧНОСТТА 

 
� племена и селища  

 
 

Книга първа 
 
 
 
 
 

Екобелан 

2012 г. 
 



 
 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ГЕОРГИ МИТРЕВ 
ДОЛИНАТА НА СТРУМА 
ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА 
 
Георги Митрев, автор 
                          , редактор 
Ваня Богданова, графичен дизайн 
Асен Желязков, корица 
ISBN 978-954-8812-53-5 
 
 
ИПК “Екобелан” - Асеновград 
Тел./факс: 0331/63 152 

 



 
 3 

 
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

 
 
Уводни думи ……………………………………………………  5 
 
ГЛАВА ПЪРВА 
ПЛЕМЕНА И СЕЛИЩА В ДОЛИНАТА НА СТРУМА  
ПРЕЗ АРХАИЧНАТА И КЛАСИЧЕСКАТА ЕПОХИ ………  10    
І. 1. Стримон в представите на авторите  
от архаичната епоха. …………………………………………… 10  
І. 2. Сведенията на Херодот за племената и селищата  
в долината на Струма. ………………………………………….. 21  
І. 3. Сведенията на Тукидид за племената и селищата  
в долината на Струма. ………………………………………….. 56 
І. 4. Сведенията на Аристотел и неговите ученици. ………….. 82  
 
ГЛАВА ВТОРА 
ПРОБЛЕМИ НА ТОПОНИМИЯТА И УРБАНИЗАЦИЯТА 
В СРЕДНА СТРУМА ПРЕЗ ЕЛИНИСТИЧЕСКАТА И  
РИМСКАТА ЕПОХИ  …………………………………………   90 
ІІ. 1. Синтия (Синтике) – Хераклея Синтика  
(Хераклея Стримонска). ……………………………………….   90 
ІІ. 2. Скотуса и “свободните” скотусеи. ……………………… 116 
ІІ. 3. Десудаба – Александрополис (Александрия Тракийска)  
Паройкополис – Партикополис. ………………………………. 134 
Десудаба. ………………………………………………………..  136 
Александрополис (Александрия Тракийска). ………………… 144 

Паройкополис и Партикополис. ……………………...  152  
Хипотезата за Гареск. …………………………………. 155 
Хипотезата за Запара. …………………………………. 158 
Хипотезата за Сале. …………………………………… 160 
Хипотезата за Хадрианополис. ……………………….  162 
Хипотезата за Нейне.  …………………………………  168 
Предположението за Филипополис. ………………….. 169 

ІІ. 4. Тристолос: Петра, Нейне, Скиаме? ………………………. 180  
ІІ. 5. Петра. ………………………………………………………. 184 
ІІ. 6. Скиаме. ……………………………………………………..  190 
ІІ. 7. Нейне. ………………………………………………………. 193 
ІІ. 8. Койле (Целе) ……………………………………………….. 206  



 
 4 

ІІ. 9. Тракийските скаи и Средна Струма. ………………………208  
Заключение  ………………………………………………………. 221 
Списък на образите и картите …………………………………… 224 
Списък на съкращенията ………………………………………… 226 
Библиография …………………………………………………….. 228  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 5 

УВОДНИ ДУМИ 
 

 
Долината на Струма (Стримон) заема съществено 

място в земите на Югозападна Тракия през Античността. 
Историко-географското й положение на контактна зона 
между траки, македони и гърци е предпоставка за специ-
фични миграционни и етнорелигиозни процеси, на фона на 
гръцката колонизация през архаичната епоха. Те се задъл-
бочават още повече с персийските войни и македонското 
настъпление през класическата епоха и с римската 
експанзия към края на елинистическата епоха. Сложните 
етнически промени, натрапените, най-често със сила, 
външни влияния и трайните, или не особено трайни, поли-
тически промени, остават своя отпечатък върху мате-
риалната и духовната култура на местното тракийско насе-
ление.  

В долината на р. Струма се обособяват, в историко-
географски план, три области: Долна Струма, или тери-
ториите, които през римската епоха заемат съществено мяс-
то в границите на провинция Македония, а днес са част от 
Република Гърция; Средна Струма, или областта между 
Рупелското и Кресненското дефиле, с долината на Стру-
мешница (Струмица) на запад, които също са били част от 
римска провинция Македония, но днес са преобладаващо в 
Република България и отчасти в БЮР Македония; и Горна 
Струма, или земите на север от Кресненското дефиле до 
изворите на реката, които през римската епоха са част от 
провинция Тракия, а днес са в Република България. Про-
учването на тези три големи области, от гледна точка на 
етническите, урбанистични, политически и културни про-
цеси през Античността, е трудна и обемиста задача. Съв-
ременната политическа разпокъсаност е дала допълнителен 
субективен отпечатък върху изследванията в модерната 
историография и това още повече усложнява работата. В 
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тази връзка, в настоящото издание акцентът е върху Средна 
Струма, като зона с най-неясна етнонимия и топонимия 
през античната епоха. При това, вниманието е насочено 
повече към онези територии, които, по мое мнение, са били 
част от Първа македонска област, създадена от римския 
сенат за времето между 167 и 148 г.пр.н.е. По думите на Тит 
Ливий, тук се включвала “…земята между Стримон и 
Нестос. Към тази област щяла да се прибави откъм изток 
земята отвъд Нестос, където Персей владеел села, 
крепости и градове, с изключение на Енос, Маронея и 
Абдера, а откъм запад отвъд Стримон – цяла Бисалтия с 
Хераклея, която наричат Синтике” (Liv. XLV 29, 6; ИТМ 
1949: 169). Разбира се, останалите земи по долината на ре-
ката не остават напълно извън полезрението.  

Необходимо е да се направи и още едно уточнение. В 
работата не намират отделно място едни от най-значимите 
селища в басейна на Стримон, като: Амфиполис, Сираис, 
Пауталия и други, защото са категорично локализирани, 
докато моята цел, на този етап, е да се разгледат дис-
кусионните въпроси и състоятелността на съществуващите 
хипотези за известните от изворите, но засега нелокализи-
рани градове и по-големи поселения.  

В съвременната историческа наука присъстват някол-
ко изследвания, които засягат съществено долината на 
Струма през античната епоха. Основно място сред тях 
заемат проучванията на Ф. Папазоглу, Б. Геров и Д. Самса-
рис от средата и втората половина на миналия век (Папа-
зоглу 1957; Геров 1961: 153 сл.; Óáìóáñç 1973; 1976). Ф. 
Папазоглу проучва долното и средното течение, Б. Геров – 
средното и горното, а Д. Самсарис – само долното.  

Ф. Папазоглу и Б. Геров, достигат до противоречиви 
идеи и често дори до противоположни мнения относно ет-
ническата картина и селищата в земите между Креснен-
ското и Рупелското дефиле. Б. Геров, например, отстоява 
категорично идеята за присъствието на тракийското племе 
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меди в тази област (Геров 1961: 153 сл.), докато малко 
преди него Ф. Папазоглу локализира тук тракийските синти 
(Папазоглу 1957). Разбира се, преди тях много други из-
следователи на Тракия и Македония, по един или друг 
повод, правят също свои предположения и констатации, 
свързани с тукашните племена и имената на селищата. Сред 
тях са Х. и Р. Кипер, В. Иванова, Д. Дечев, В. Бешевлиев, 
Ат. Милчев и други. Изричното позоваване в тези уводни 
думи на изследванията им обаче изглежда ненужно. Те имат 
своето подобаващо място в изложeнието. От друга страна, 
преди няколко десетилетия вече е направен, от Ал. Фол и Т. 
Спиридонов, подробен историографски преглед, а и не само 
преглед, но и анализ, по темата за историческата география 
на тракийските племена и в частност за медите, синтите и 
други племена по долината на Стримон (Фол, Спиридонов 
1983). Съществени по-нови изследвания на Средна Струма, 
в общ етнически и урбанистичен план, почти няма. 
Единствено В. Герасимова и Б. Сандански, към същото 
време, правят достояние нов паметник, в който се 
споменава „демоса на нейнеите“ (Герасимова-Томова, 
Сандански 1980: 24-27). Като цяло, в нашата историография 
се следват дълго време идеите и хипотезите на Б. Геров за 
имената на селищата, а чужди автори почти не й обръщат 
внимание. Известно изключение от първото и второто са 
една статия на В. Попова и преиздаденият труд на Ф. 
Папазоглу (Popova 1981: 173-181; Papazoglou 1988). Едва в 
последните години се публикуваха и други изследвания, в 
които се предлагат и нови решения относно топонимията, 
на М. Царнт, Г. Михайлов, В. Динчев и В. Нешева (Zahrnt 
1996: 229-239; Mihailov 1997: 401; Динчев 2006, 87-95; 
Нешева 2006, 217-230). Междувременно, чрез няколко 
материала и аз, веднъж съвместно с Т. Тараков, се включих 
в тази дискусионна тематика, във връзка с два новооткрити 
епиграфски паметника от с. Рупите, кореспондиращи със 
селищните имена Хераклея и Скотуса (Митрев, Тараков 



 
 8 

2002: 25-32; Mitrev 2003: 263-272; Митрев 2006а: 189-195). 
Те имат своето основно място и в настоящото издание. 
Последно, М. Манов събра на едно място почти всички из-
вестни стари и новооткрити епиграфски паметници от 
Средна Струма, но не предложи съществени корекции на 
основните хипотези за племената и имената на селищата, 
въпреки новите свидетелства (Манов 2008).  

В крайна сметка, в съвременната историография ня-
ма единно становище относно тракийските племена, които 
населявали през І хил.пр.н.е. средното поречие на р. Стри-
мон, и имената на възникналите тук през елинистическата и 
римската епохи градове и по-значими селища. Може би 
единственото, което не подлежи на дискусия, е, че тази зона 
от течението на Струма, е била част от римска провинция 
Македония.  

Съществени неясноти и противоречия има и по реди-
ца други въпроси: за същността и мащабите на македон-
ската власт в тези територии от Филип ІІ (359-336 г.) до 
Персей (179-168 г.); за времето на налагане на римската 
власт и включването в провинция Македония и др.  

Разбира се, в една подобна динамична материя, как-
вато е историческата география на Югозападна Тракия и 
граничната област с Македония, е невъзможно да се даде 
отговор на всички въпроси. Освен това, често отговорите на 
тези въпроси са реторични и поставят нови проблеми. Въп-
реки всичко това, е необходимо да се направи един нов 
прочит на наличните данни, който би подкрепил или 
отхвърлил някои стари хипотези или пък би довел до нови 
предположения, а защо не и до решения.  
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* * * 
Настоящото проучване е част от научната дейност по 

Проект № ДДВУ 02/92 „Историко-археологически проуч-
вания в Родопите и долината на Струма“, финансиран от 
Фонд „Научни изследвания“ към МОМН. Текстът е 
предаден за печат след обсъждане в катедра „Обща история 
и археология” при ФИФ на ПУ „Паисий Хилендарски”. 
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Глава Първа 
 

ПЛЕМЕНА И СЕЛИЩА  
В ДОЛИНАТА НА СТРУМА 

ПРЕЗ АРХАИЧНАТА  
И КЛАСИЧЕСКАТА ЕПОХИ 

 
 

І. 1. Стримон в представите на авторите  
от архаичната епоха 

 
Познанията на древните автори за река Стримон и 

близката околност, в географски и историко-етнографски 
план, заемат особено място при изследването на Югоза-
падна Тракия. Интересът към тази територия се провокира 
през Античността от близостта с гръцкия свят, богатите 
златни и сребърни залежи, плодородните полета, изо-
билният дървен материал и човешките ресурси. Областта на 
Струмската долина, обаче се разкрива много бавно в ан-
тичната историография, което може да се обясни със зат-
ворения й характер в централните балкански територии; с 
наличието на значими планински масиви, които пречат на 
овладяването й; с присъствието на компактно тракийско 
население, което отстоява дълго време на набезите на 
съседите.  

Прегледът на литературните и историографски 
свидетелства, достигнали до нас, има за цел да покаже 
отделните стъпки в проникването и опознаването на доли-
ната на Стримон от елините; да маркира племенните тери-
тории и основните посоки на миграционните движения през 
и след архаичната епоха. Тази хронологическа граница се 
налага от самите събития – колонизацията и персийските 
войни, в чийто контекст древните гърци натрупват първите 
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сведения за района. Последното се подкрепя и от факта, че в 
Омировия епос Стримон не присъства, т.е. той е неизвестен, 
а се открива само в по-късните бележки. Във връзка с про-
изхода на тракийския цар Резос, например, Омир казва, че 
бил син на Ейоней (Hom. Il . Х, 435. Вж. ИТТ 1981: 25). 
Впоследствие, на мястото на Ейоней, схолиастите вмъкват 
Стримон, като видимо следват Пиндар (род. ок. 522/518 г.)  
(Schol. ad Il . Х, 435. Вж. ИТТ 1981: 26-27), а може би и във 
връзка с известното от Фотий мнение, че Ейоней е по-
ранното име на река Стримон (Phot. bibl. cod. 186 p. 131 b. 
Цит. по Delev 2005: 107, n. 11). В този смисъл, съще-
ствуването и познаването на хидронима Стримон не може 
да се свърже с Омир и с критско-микенската или омировата 
епохи, а с архаичната епоха.  

От една страна, „Теогония” на Хезиод (ок. 800 
г.пр.н.е.) показва, че Стримон е известен на елините още в 
зората на архаичната епоха (Hes. Theog. 337-339. Вж. ИТТ 
1981: 53. Срв. също Янакиева 2009: 129-130). От друга 
страна, Архилох, живял през VІІ в.пр.н.е., изглежда не 
свързва това име с течението на днешната р. Струма над 
някогашното ез. Тахино, а говори за хубавите места около 
Сирис, явно визирайки същата река: “Този остров (Тасос – 
б.м.) ... съвсем не е някое хубаво, нито желано, нито 
обичано място, такова, каквото има по течението на 
Сирис” (Archiloh. Iamb. fr. 18. Вж. ИТТ 1981: 59). Много е 
възможно Сирис да е било по-ранното име на реката на 
север от Тахино, защото през VІ в.пр.н.е. тукашното тра-
кийско пеонско население е означавано като сириопеони, 
тук е и едноименното им селище Сирис (дн. Серес, Сирис).  

Дали през архаичната епоха името Стримон се свър-
зва с цялото течение на днешната Струма е основателен въ-
прос и по друга причина. В тази ранна епоха елинските ав-
тори познават по-добре единствено зоната около устието на 
реката, където било селището Ейоней и общо взето зоната 
около планината Пангей. Така че, може да се допусне, че 
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само тази част от реката сигурно е отговаряла на името 
Стримон. В нашата литература, проф. М. Тачева наскоро 
постави този въпрос, във връзка с локализацията на река 
Понтос, обикновено възприемана като приток на Стримон, 
но според нея “…друго име на р. Стримон, и то за 
средното й течение” (Тачева 2006: 70). Работата с изворите 
показва, че е проблемна не само лакализацията на река 
Понтос, но и на самия хидроним Стримон през архаичната 
епоха. На фона на известието на Архилох за река Сирис, е 
трудно да се твърди, как точно елините са използвали името 
Стримон, за зоната преди вливане на днешната р. Ангиста в 
р. Струма. Още повече, че тук е било голямото ез. Тахино 
(днес пресушено) и реално Стримон се е оттичал от него. От 
къде е идвал този речен поток, в представите на елините от 
архаичната епоха, от север или от изток ? Дали не е 
възможно първоначално р. Ангиста да се е свързвала с него 
? Ако това е така, то изворите на този архаичен Стримон са 
били в древната Родопа и в земите на пеоните агриани, за 
които Херодот казва в една бележка, че били близо до 
Пангей (Hdt. (1927) V, 16, 1. Вж. ИТТ 1981: 224). При-
близително на същото място, където Певтингеровата карта 
ще покаже през римската епоха, малко странно, едно 
селище с името Стримон, на пътя между Серес и Филипи, и 
в долината на днешната Ангиста (Tab. Peut. VIII. По ЛИБИ 
1958: 25). В древността оронимът Родопа покривал Родо-
пите, Пирин и всички планини на север от Пангей между р. 
Струма и р. Места (Срв. Фол, Спиридонов 1983: 85). Това 
обяснява защо агрианите, при които започвала реката, 
много по-късно Страбон споменава като “родопски 
агриани”, но визирайки изворите на днешната р. Струма на 
север при пл. Витоша (Strab. (1853) VІІ, fr. 36; ИТМ 1949: 
223). Ако Страбон е черпил от извор от архаичната епоха, 
явно не е отчел големите промени в етническата картина 
през следващите няколко века, или промените в елинските 
представи за течението на Стримон.  
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Този хипотетичен архаичен Стримон, заедно с 
притоците си, обграждал почти от всички страни планината 
Пангей. Тази близост, основана на възможни по-стари 
елински представи, се запазила до по-късно в съчиненията 
на Еврипид (485/4 – 406 г.), например. Той следва схва-
щането, че Резос е син на Стримон. От изложението му 
става ясно, че зачеването на Резос се свързва с долното 
течение на Стримон, около Пангей и южните анклави на 
пеоните. Тук са и владенията на Резос. Видимо с този район 
се ограничават и географските познания на Еврипид за 
долината на Стримон. Няколко примера показват това 
пределно ясно. На едно място, Хектор казва на Резос: „... аз 
от малък цар те направих с ей тая ръка голям господар на 
траките, когато при Пангей, при земята на пеоните, 
нападнах лице в лице най-храбрите от траките” (Eur. Rhes. 
406-411. Вж. ИТТ 1981: 131). На друго място, Резос 
отговаря: „И не, както ти разправяш, съм пил чаша след 
чаша, нито съм лежал в златни чертози – колкото ледени 
ветрища духат по тракийското море и връхлитат 
пеонската земя, понесох ги без сън ...” (Eur. Rhes. 438-442. 
Вж. ИТТ 1981: 131). На трето място, музата-майка разказва: 
„Прониквайки в подводните течения, аз се приближих до 
оплодителното ложе на Стримон – тогава, когато ние, 
музите, дойдохме в златоносните чукари на Пангей с 
инструментите си за голямото състезание по свирня” 
(Eur. Rhes. 919-925. Вж. ИТТ 1981: 141). На последно място, 
според музата-майка, Резос и след смъртта си ще се свързва 
с тези земи, „…превърнат в божество и скрит в пещерите 
на земята със сребърни жили, също както някога 
служителят на Бакхус се засели в Пангейската скала като 
божество, почитано от посветените” (Eur. Rhes. 970-973. 
Вж. ИТТ 1981: 142). Въпреки всичко, в крайна сметка 
идеята за по различното течение на архаичния Стримон е 
една възможност, която трудно може да се докаже. Не е 
известно и няма как да се узнае какво се е изгубило във 
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времето, като информация. Незначителните фрагменти от 
отделни автори са несигурен доказателствен материал. 
Ограничените географски познания на елините от арха-
ичната епоха, обаче едва ли трябва да се поставят под съм-
нение.  

За земите на запад от долното течение на Стримон 
може да се използва творчеството на Есхил (525/4 – 456/5 
г.). В трагедията „Молителки” присъства царят Пеласг, кой-
то, в една негова реплика, казва: „Аз владея и цялата 
страна, през която тече чистия Стримон, откъм заляз-
ващото слънце ...” (Aesch. Supp. 254-255. Вж. ИТТ 1981, 
79). Въпреки че не се конкретизира до къде на север се 
простират владенията на Пеласг, родоначалникът на пелас-
гите, така отбелязаната област на запад от Стримон едва ли 
надхвърля, в представите на Есхил, зоната около устието. 
Това донякъде се подкрепя от следващия откъс от тра-
гедията „Перси”. „Достигнахме до Магнетската земя и 
страната на македоните, до река Аксий, до блатната 
тръстика на Болбе, до планината Пангей и до едонската 
земя. През тази нощ някой бог изпрати ненавременен студ 
и скова цялото течение на Стримон ...” (Aesch. Pers. 492-
512. Вж. ИТТ 1981, 80). Споменаването на ез. Болбе (дн. ез. 
Волви; Бешичко) и на планината Пангей, показва че се има 
предвид, и същевременно познава, зоната около устието и 
най-долното течение на Стримон. Текстът показва също, че, 
за Есхил и зрителите му, страната около устието на Стри-
мон е сурова и негостоприемна, което се потвърждава и от 
трагедията „Агамемнон” (Aesch. Ag. 192-198. Вж. ИТТ 1981, 
85). Тези представи явно са формирани от най-ранните геог-
рафски познания за района, резултат от елинската коло-
низация. 

Есхил е автор и на трагедията “Едони”, което го пра-
ви най-ранния автор, който споменава едноименното тра-
кийско племе. Основният сюжет се свързвал с известния от 
Омир сблъсък между Ликург, сина на Дриант, представян 
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по-късно като цар на едоните, и Дионис. Той завършил 
трагично за Ликург, Зевс го ослепил и не живял дълго, 
защото станал омразен на всички богове (Hom., Il . VІ, 130-
140; ИТТ 1981: 16-17). От запазените фрагменти става ясно, 
че в това произведение се отделяло съществено място на 
религиозните традиции на едоните, конкретно на богинята 
им Котис (Котито) и празненствата й, които приличали на 
фригийските празненства и Бендидиите при траките (Aesch. 
Ed., fr. 71. Вж. ИТТ 1981: 86-87). Трудно е да се определи, 
обаче точното географско разположение на едоните, освен 
по-общото локализиране около долното течение на Стри-
мон. Освен това, от Тукидид е известно, че те били пре-
селници около пл. Пангей, дошли от областта Мигдония 
/вж. по-долу/. Есхил е съвременник на това преселение, така 
че изглежда оправдано свързването на едоните с Пангей в 
неговото литературно произведение. 

Тези откъси от съчинения на древногръцки поети и 
драматурзи показват две основни общности в района: пеони 
по Струма и на изток по Ангиста и при Пангей, и пеласги, 
на запад от долното течение на Струма. Присъства и 
споменът за владенията на епическия тракийски владетел 
Резос. Известни са и едоните, но без каквито и да са кон-
кретни данни. 

Във втората половина на VІ в.пр.н.е., по-значими 
познания за долината на Струма имат логографите и кон-
кретно Хекатей от Милет (роден ок. 540 г.пр.н.е.). От запа-
зените фрагменти се вижда, че той познавал зоната на дол-
ното течение на Стримон. Знаел  за разположените тук пео-
ни. Давал дори интересни етнографски бележки за тях, като 
пишел, че пиели „…бритон от ечемик и парабия, от просо 
и от кониза…”, т.е бира, и, че се мажели с „…масло от 
мляко…” (Hecat., fr. 154. Вж. ИТТ 1981: 179. Срв. Кацаров, 
1921 (2001): 60 (598); Данов, 1998: 56-58). 

Пеонска общност вероятно били и споментите от 
Хекатей триспли (ôñßóðëáé), предвид близостта с името на 
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известното от по-късно време пеонско племе пеопли 
(ðáéüðëáé) (Hecat., fr. 183. Вж. ИТТ 1981: 182). Според В. 
Томашек, “триспли” може да се разбира като “триделни” 
пеони (Tomaschek 1893/1895 (1980): І, 19 (‘dreigetheilte’ 
Paionen)). Във връзка с това, мисля, е възможно да се 
допусне, че били идентични с известните от Херодот пео-
пли, сириопеони и пеони при ез. Прасиада (дн. Бутковско 
езеро) (Hdt. V, 16; ИТТ 1981: 224). Така местоположението 
на трисплите би могло да се свърже с равнинните територии 
по долното течение на Струма, на югоизток от дн. 
Бутковско езеро (вж. Карта № 1). 

Хекатей знаел също за съществуването на пеонското 
селище Галепсос; на Фагрет и на Айгиалос при Стримон. 
Според Стефан Византийски, Тукидид споменавал и друг 
Галепсос, на крайбрежието близо до Ойсима, който бил 
наречен по името на Галепсос, син на Тасос и Телефа 
(Hecat. fr. 152, 155, 156. Вж. ИТТ 1981: 178-179). Явно, 
обаче става въпрос за едно и също селище, което било 
основано като емпорион (тържище) от тасоски преселници 
в земите на пеоните. Днес се локализира на юг от Пангей, 
на входа на Орфанския залив (Срв. Ps.-Skyl. 67. Вж. ИТМ 
1949, 119; Papazoglou 1988: 389-390, 398). В непосредствена 
близост били основани и Фагрет (дн. Орфано), Ойсима (дн. 
Левтеролимани) и може би Айгиалос, за който липсват 
други данни. 

В един фрагмент от съчинението на Хекатей се 
споменава и племето дисори (дисореи) (Hecat. fr. 178. Вж. 
ИТТ 1981: 182. А. Майнеке отбелязва, че името им може да 
се види написано Äéóïñáß, Äéóüñáé или Äéóïñáqïé. Срв. 
Steph. Byz.  (1849): 234). Това име е безспорно гръцко по 
произход и може да се изведе от äßò �ñïò – “двойна 
планина”. В този смисъл, етнонимът дисори/дисореи пред-
ставя сигурно едно планинско население, което вероятно е 
имало и собствено тракийско име или дори имена, които са 
останали неизвестни за Хекатей. В съвременната литература 
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присъства идеята на В. Томашек, че дисорите са били част 
от бесите (Tomaschek 1893/1895 (1980): І, 72; Кацаров 1924: 
32 (2001: 120); Фол, Спиридонов 1983: 25). Той се съмнява, 
че мястото им е в планината Дисорон (�ñïò Äýóùñïí) в 
Долна Струма  и ги свързва с бесите, като се осланя на 
надпис от с. Баткун, Пазарджишко, в който се споменава 
лицето Âéèõò Äåéóïñïõ (Срв. Mihailov 1961: № 1283). По-
късно, Д. Дечев, отбелязва и надпис от тържището Пизос 
(дн. с. Димитриево, Чирпанско), със споменаване на 
Ìïõêáâéèõñéò Äéóõñïõ (Detschew 1957: 143; Mihailov 
1964: № 1690). И в двата случая, Äåéóïñïõ и Äéóõñïõ не са 
лични имена, а вероятно етникони, но са много по-късни, от 
римската епоха. От друга страна, към времето на Хекатей, 
етнонимът беси все още не е зарегистриран в гръцката 
литература. Известни са сатрите и сатрокентите (Hecat. fr. 
157, 181. Вж. ИТТ 1981: 179, 182), но бесите, като едни от 
сатрите, ще се появят малко по-късно в изследванията на 
Херодот. Това, разбира се, не изключва роднински връзки 
между беси и дисори, но противопоставянето от В. Томашек 
на етнонима беси с оронима Дисорон, ми се струва 
пресилено. Няма сериозни основания за съмнение, че 
дисорите били наречени така от Хекатей, просто защото 
обитавали планината Дисорон, която най-често се 
отъждествява в съвременната литература с Круша планина 
(Вж. Papazoglou 1988: 351, 357; Hammond 1979: 55; ИТТ 
1981: 314. По различно мнение при Sokolovska 1992: 333-
336, която идентифицира с пл. Бешик (Вертискос)). По-
конкретно, могат да се свържат с източните склонове на 
Дисорон и със земите на запад от трисплите. 

На изток и североизток от долното течение на 
Стримон, до към долината на Нестос, били разположени 
още споменатите от Хекатей: дарсии, идентични с дерсеи, 
съгласно Херодот (VІІ, 110) и Тукидид (ІІ, 101, 3); 
датилепти, на изток от Пангей, във връзка с областта и 
селището Датон (по-късно Крениди и Филипи); сатри и 
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сатрокенти, идентични с Херодотовите сатри /вж. по-долу/ 
(Hecat. fr. 156, 157,  175, 177, 181. Вж. ИТТ 1981: 179, 181, 
182). На запад, в посока към река Аксий, покрай Тер-
мейския залив и по крайбрежието на Халкидика, били 
синдонеите и тракийското селище Халастра, гръцките апой-
кии Терме, Смила, Липаксос, Мекиберна, Сермилия и други 
(Hecat. fr. 146, 147, 148, 149, 150, 151. Вж. ИТТ 1981: 177-
178). 

На запад от Стримон били разположени и кресто-
ните. Хекатей визирал някаква общност с това име 
(Êñçóôíáò – акуз.), но не става ясно, дали племе или жи-
тели на конкретно селище (Hecat. fr. 153. Вж. ИТТ 1981: 
178). Последното е уместно да се отбележи, тъй като съвре-
менникът на Хекатей, Пиндар (род. ок. 522/518 г.), из-
ползвал в свое съчинение етниконът крестонянин 
(Êñçóôùíáqïò), в смисъл на гражданин (} ðïëßôçò). В 
нашата по-стара литература, Д. Дечев приема идеята на Ф. 
Якоби и други автори, че сведението на Хекатей не се 
свързва с град, независимо от цитата на Пиндар, а със 
земята и племето на крестоните (Срв. Detschew 1957: 267). 
В същия план се подменя и името на селището при Херодот 
на Кротон. В по-новите изследвания, основно на Ал. Фол, 
тези идеи не се подкрепят (Фол 1972: 55, 57-58; 1975а: 24). 
Впоследствие, сведенията за Крестон и крестоните са 
коментирани подробно и от Св. Янакиева, като се вижда, че 
съмненията за съществуването на този град, породени от 
един цитат на Дионисий Халикарнаски, са неоснователни 
(Янакиева 1982: 103-112). В крайна сметка, няма никакви 
сериони данни срещу сведенията на Хекатей, Пиндар и 
Херодот, че този град е съществувал на границата между VІ 
и V в.пр.н.е. 

Тук ми се иска да обърна внимание и на още един 
проблем относно това селище. Неговото име е било Крес-
тоне (Êñçóôþíç) или Крестона (Êñçóôþíá), но не и Крес-
тон (ÊñÞóôùí)! Някои съвременни издатели на Стефан Ви-
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зантийски, който още на прехода между Късната античност 
и Ранното средновековие е събрал сведенията по този 
въпрос, неоснователно подменят Крестоне (Êñçóôþíç) с 
Крестон (ÊñÞóôùí) (Hecat. fr. 153. Вж. ИТТ 1981: 178). 
Струва ми се, че тази неточност идва от начина на 
изразяване на самия Стефан Византийски, защото в 
работата си представя Крестон, но не е сигурен дали 
неговият Крестон е идентичен с Крестоне на Херодот и 
прилага всички останали сведения, като илюстрация, 
именно заради въпроса с името. След справка в изданията 
на Стефан Византийски, се вижда, че поместеният превод в 
ИТТ 1981: 178, трябва частично да се редактира: “Крестон. 
Град в Тракия. Но изглежда да е Крестоне при Херодот. 
Ликофрон [казва]: “ да се закълнат в бога на Крестоне”. 
Гражданинът се нарича крестонянин при Пиндар. Риан ги 
нарича крестонии, а Хекатей в [описанието на] Европа – 
крестони. [Има] и крестонски [прилагателно] за 
притежание”. За да изгладят противоречието, някои 
променят града на Крестон, при позоваването на Херодот, 
но това е неоснователно. В изданието на Т. де Пинедо (1678 
г.) се предава ^ Êñçóôþíç, при позоваването на Херодот. 
Същото е и при Л. Холстени (1825 г.), докато при А. 
Вестерман (1839 г.) и А. Майнеке (1849 г.) е ^ Êñçóôþí. 
Последният все пак отбелязва в една бележка и формата 
Êñçóôþíç (Срв. Steph. Byz. (1678): 385; (1825a): 254; 
(1839): 169-170; (1849): 383). Съществени са и сведенията на 
Ликофрон (ок. 320 – ок. 280 г.), в чиято поема “Александра” 
този град се споменава на два пъти, а още и схолиите към 
тези места. В първия случай (р. 499), се използва изразът 
“…крестонейска пепелянка”, а схолията пояснява: “но 
крестонейската [пепелянка] е тракийска змия. От 
Крестоне в Тракия: защото беше прославена от Крестоне, 
дъщеря на Арес и Кирена”. Във втория случай (р. 937), се 
коментира текстът  “…да се закълнат в бога на Крестоне 
Кандайос или Мамертос, хоплит, вълк”, като се казва: 
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“Крестоне, град в Тракия” (Lycophr. (1788): 84; 150; 
Lycophr. (1830): 122; 201; Detschew 1957: 267). В схолии 
към Ликофрон (р. 937-938 и р. 1410) е уточнено, че този бог 
всъщност е тракийският Арес и това е забелязано отдавна в 
историографията (Tomaschek 1893/1895 (1980): ІІ, 1, 56; 
Кацаров 1921: 23-24 (2001: 561-562)). Това се вижда и от 
сравнението на Кандайос с Мамертос, т.е. Марс, а и от пред-
ставянето му като хоплит (тежковъоръжен войник) и като 
вълк, свещено животно на Марс. 

Тези свидетелства показват пределно ясно, че името 
на това старо тракийско селище било Крестоне и, че то било 
наречено така по името на Крестоне, дъщерята на Арес и 
Кирена. Това показва също, че така наречените крестони 
при Хекатей били жителите на Крестоне. Това не изключва 
възможността, реално те да са населявали много по-голяма 
област, над която доминирал градът Крестоне, като неин 
административен и политически център. Тази област 
получила името Крестония или Грестония у по-късните 
автори (Hdt. VІІ, 124; VІІ, 127; Thuk. ІІ, 99, 6; 101, 4. Вж. 
ИТТ 1981: 285-286. Срв. също Detschew 1957: 266-267). 

В съвременната литература, основавайки се преди 
всичко на Херодот, крестоните се разполагат между дол-
ните течения на Струма и Вардар, като най-често се визират 
земите от изворите на р. Ехейдор (Галико) до ез. Болбе и за-
падните и югозападните склоновете на Дисорон (Круша 
планина) и Бертискос (Бешик, Богданска планина, Вертис-
кос) (Вж. литературата при Фол, Спиридонов, 1983, 35-36, 
71-72). От Херодот се установява още, че в етнически план 
крестоните били част от пеласгите или т.нар. днес трако-пе-
ласгийска общност, обитаваща земите на запад от Стримон 
и Югозападна Тракия в докласическата епоха, чак до Адри-
атика на изток и Тесалия на юг (вж. също по-долу). 

Запазените фрагменти от “Периегезата” на Хекатей, 
съдържат интересни сведения за жителите на долното те-
чение на Стримон и близката крайбрежна зона в източна и 



 
 21 

западна посока. Тези данни са безпорно най-важни сред 
всички известни свидетелства на елински автори от арха-
ичната епоха, въпреки че реално се датират съвсем в края на 
епохата. От една страна, тук се откриват етноними, не-
познати от други извори, като триспли, дисори, дасили, бан-
тии и други, които са предизвикателство при изледването на 
района; а от друга страна, присъстват племена, като пеони, 
дарсии, сатри, крестони и други, които се явяват устойчиви 
тракийски общности и етноними, оцелели и в следващите 
десетилетия. За съжаление, запазените сведения на Хекатей 
са лишени от динамизъм и представят една застинала кар-
тина, но дори и така, внимателният прочит показва първите 
резултати от гръцката колонизация. Те са свързани с 
установяването на гърците в Тасоската переа (конти-
ненталните крайбрежни територии срещу остров Тасос), в 
стари пеонски територии покрай Пангей. Свързват се и със 
създаването на редица други елински селища в пеласгийски 
и пеонски територии покрай и в Халкидическия полуостров: 
Терме, Смила, Липаксос, Мекиберна, Сермилия и други.   

 

І. 2. Сведенията на Херодот за племената  
и селищата в долината на Струма 
 
Сведенията на Херодот също почти не излизат извън 

района на Долна Струма. В съвременната историография се 
приема, че негов първоизточник, относно Тракия, е 
Хекатей. Това обяснява защо географските му описания за 
вътрешността на Тракия са оскъдни. Но Херодот извършва 
и пътешествия и лични наблюдения. Хр. Данов отбелязва, 
че приема изцяло мнението на Якоби, че той е познавал 
лично някои части от вътрешността на Тракия и примерите, 
които излага се свързват с Долна Струма (Срв. Данов 1998: 
58-60). В този смисъл, бележките му за Долна Струма са 
съществена крачка напред в опознаването на Югозападна 
Тракия.  
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Кога точно Херодот е посетил долината на Стримон 
и Македония е трудно да се каже, но все пак анализите 
дават основание да се приеме времето около 454-453 г. (Вж. 
Фол 1977: 10). В своето пътуване в тази област, Херодот е 
преминал през пеонския град Сирис (дн. Серес), покрай 
езерото Прасиада (днес най-често отъждествявано с Бут-
ковско езеро) и близо до планината Орбел (днес най-често 
отъждествявана с пл. Беласица) (Срв. Геров, 1961: 167-168). 
От тук поема на запад към Македония и не навлиза на 
север, т.е. в Средна Струма (Вж. карта № 4). Така тази 
област остава все още извън полезрението на древ-
ногръцката литературна традиция. Това, разбира се, е 
обяснимо, тъй като Херодот следва в описанието си преди 
всичко пътя на персийските войски по крайбрежието на 
Егейско море, към Гърция. За предхождащите ги 
завоевателни действия на персите в Тракия, в края на VІ 
в.пр.н.е., Херодот се ограничил общо взето в няколко 
противоречиви изречения, като първо изтъква, че: “…след 
като покорили Перинт, Мегабаз повел войската си през 
Тракия, подчинявайки на царя всеки град и всеки народ 
(племе – б.м.) от тези, които живеят в нея. Защото това 
било наредено от Дарий – да бъде завладяна Тракия” (Hdt. 
V, 2, 2. Вж. ИТТ 1981: 220), а пък малко по-долу пише: 
“…това разказват за тази област, на която Мегабаз се 
опитал да покори крайморските й части под персийска 
власт” (Hdt. V, 10, 1. Вж. ИТТ 1981: 222)1. Единствено 
военната кампания срещу пеоните се предава подробно и 
то, защото се свързвала със земите по Долна Струма, които 
Херодот лично посетил и разполагал с разкази на очевидци 
или местни предания (Hdt. V, 12-17. Вж. ИТТ 1981: 223-
224).  

                                                           

1 Същото място Хр. Данов превежда, като: “…толкова за Тракия, чиито 
крайбрежни области сега подчини Мегабаз на властта на персите” 
(Данов 1968: 333). 
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След неуспешния си поход срещу скитите от 513 
г.пр.н.е. 2, Дарий І се оттеглил в Азия, но оставил “…за 
стратег на хелеспонтийската земя” или “…за стратег на 
Тракия” Мегабаз (Hdt. ІV, 144, 3; V, 14, 1. Вж. ИТТ 1981: 
219, 223). Същият, по нареждане на Великия цар, скоро след 
това провел поход срещу пеоните (Вж. Карта № 2). 
Вероятно в началото на 512 г.пр.н.е., защото преди това бил 
зает със завладяването на Тракия. Причината за този поход 
е известна, а историята, която разказва Херодот, безспорно 
интересна и популярна в съвременната литература. Все пак, 
може да се припомни основното в нея, а именно, че двама 
братя от пеоните – Пигрет и Мастиас, “…искали да станат 
тирани на пеоните” и за да се срещнат с Дарий използвали 
хитрост. Като нагиздили сестра си, колкото можело най-
хубаво я изпратили за вода със съд за вода на главата, като 
водела кон, вързан за ръката й и предяла лен. Когато 
минавала покрай мястото, където Дарий съдел, в 
околностите на Сарди, той я видял и бил впечатлен. 
Заповядал да я доведат при него, а заедно с нея се явили и 
братята й, и му съобщили, че са пеони, че “…са дошли да 
му дадат себе си, че Пеония била създадена при река Стри-
мон, а Стримон не е далече от Хелеспонта (Дарданелите – 
б.м.) и че били преселници от тевкрите при Троя” (Hdt. V, 
12-13. Вж. ИТТ 1981: 223). Впечатлен от трудолюбието на 
пеоните, Дарий изпратил писмо до Мегабаз, с което 
нареждал “…да вдигне пеоните от селищата им и да ги 
доведе при него – и тях, и жените, и децата им”. Тази 
причина посочва Херодот и такава задача била възложена 
                                                           

2 Сведението в надписа, известен като Tabula Capitolina (от Рим, от 15 
г.от.н.е.), че са изминали 527 години от изграждането на моста на Дарий 
против скитите, показва, че годината на събитието е 513 г.пр.н.е., тъй 
като през 15 г.от н.е. вече е протичала 528-та година. Тази датировка е 
възприета в CAH – вж. Fol, Hammond 1988: 235 сл., Mellink 1988: 214 и 
други. Обширната дискусия по нея е разгледана подробно от Ботева-
Боянова 2000: 40-45. 
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на персийския стратег, която е по-различна от обичайното 
искане за “земя и вода”. Магабаз, след като получил запо-
ведта на Дарий, “…взел водачи от Тракия и тръгнал срещу 
пеоните” (Hdt. V, 14. Вж. ИТТ 1981: 223). Благодарение на 
тези водачи, персийските войски се предвижили от Хеле-
спонта (може би дори от Дориск – място при устието на р. 
Марица, където имало персийска крепост) до Пеония, като 
преминали през вътрешността на Тракия. Херодот предлага 
особено интересна информация: “Пеоните, след като 
узнали, че персите идват срещу тях се събрали и тръгнали 
откъм страната на морето, като мислели, че персите ще 
опитат да нападнат оттам. ... А персите, като узнали, че 
пеоните са се събрали и че пазят достъпа откъм морето, 
като имали водачи, тръгнали по горния път и без да 
забележат пеоните, нападнали градовете им, в които 
нямало мъже. ... Когато пеоните узнали, че градовете им 
са завзети, като се разпръснали, веднага всяко племе 
отишло в своята област и се предали на персите” (Hdt. V, 
15, 1-3. Вж. ИТТ 1981: 224). Текстът понякога остава без 
коментар в историографията. В случая, обаче той е важен, 
защото изглежда действията на Мегабаз засягат и територии 
извън Долна Струма.  

Опасенията на пеоните, че персите ще настъпят от-
към морето били напълно основателни, като се има пред-
вид, че това явно вече се е случвало. Подобна възможност 
разглежда и П. Делев (Delev 2007: 96-97). Херодот не дава 
никаква информация по този въпрос, но той може да се 
реши в контекста на идеята, че персите проявяват активност 
по бреговете на Тракия още преди похода на Дарий І срещу 
скитите. В едно късновавилонско пророчество, се споме-
нава, че Дарий І започнал война с Хана (Европа) на 5-та 
година от управлението си, т.е. около 517 г.пр.н.е. (или 515 
г.пр.н.е., според някои) (Срв. последно Ботева-Боянова 
2000: 40-45 с посочена библиография). Възможно е, при 
тези действия да е бил овладян Миркин, близо до устието на 
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Стримон и западно от Пангей, и превърнат в персийска 
база. Интересът към тази област, трябва да е бил предиз-
викан от рудните находища, част от които някога експло-
атирали финикийците, а сега и самата Финикия била под 
персийска власт. Херодот говори за тасоските доходи от 
рудниците в Скаптесиле, което подсказва и за по-стара фи-
никийска рудодобивна дейност по склоновете на Пангей, 
защото на самия остров, именуван на финикиеца Тасос, най-
чудни били някогашните финикийски рудници (Hdt. VІ, 47, 
1. Вж. ИТТ 1981: 234). Много скоро поддържането на тази 
далечна военна и рудодобивна база, изглежда, станало 
неизгодно за персите. Първоначално те не оценили добре 
богатството на района на човешки и материални ресурси. 
През 513 г.пр.н.е. Дарий я подарил на тиранина на Милет, 
Хистиай, като награда за преданността при скитския поход 
(Hdt. V, 11, 1-2. Вж. ИТТ 1981: 222). Хистиай основал град 
и се заел с изграждането на крепостна стена, но и предприел 
активни военни действия срещу Тасос, безспорно заради 
рудните находища (Hdt. V, 23, 1; VІ, 46, 2. Вж. ИТТ 1981: 
227; 234).  

Това старо персийското присъствие в Миркин, меж-
ду Пангей и Стримон, обяснява защо в този район и по 
крайбрежието на юг и югоизток от пл. Пангей, се съсре-
доточили пеонските войски през 512 г.пр.н.е. За да не се 
допусне, не само персийски десант от Орфанския залив, но 
и преминаването им от дн. Беломорска Тракия към 
Долнострумската долина. Г. Кацаров е склонен да приеме, 
че пеоните били завзели прохода Аконтизма (Кацаров 1921: 
44, бел. 15 (2001: 582)). Това е основателно и отговаря на-
пълно на казаното от Херодот, че те пазели достъпа откъм 
морето. Аконтизма е на североизток от Кавала, в посока 
Ксанти и практически е единственото удобно място за 
преминаване от долното течение на Места към долното 
течение на Струма. С помощта на тракийски водачи, обаче 
персите успели да преминат по “горния път” и не само да 
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излязат в тила на пеонските войски, но и да завладеят 
неохраняваните им селища. Под “горен път” трябва да се 
разбира “планински път”, предвид традиционното схващане 
и отразяване в географските описания на древните автори 
на равнинните области като “долни”, а планинските като 
“горни”. В случая, този път бил разположен на север от 
крайбрежната ивица и във вътрешността на Тракия. По този 
въпрос, в една бележка под линия, Хр. Данов също отделя 
накратко внимание, като отбелязва, че “…този “ горен път” 
се отклонявал очевидно от крайморския южнотракийски 
път, след като прехвърлял Стримон и неговото долно 
течение” (Данов 1968: 166, бел. 21). Г. Кацаров е склонен да 
приеме едно мнение на Й.Дройзен, че това бил пътят от р. 
Арда към Филипи, за чието съществуване той вижда 
исторически свидетелства у Апиан. Последният споменава 
някакъв планински път от река Харпезос до Филипи, който 
в наше време явно трябва да свържем с пътя от долината на 
Места през гр. Драма към долината на Струма (App. Bell. 
Civ. IV, 103. Вж. ИТМ 1949: 331; Кацаров 1921: 44, бел. 16 
(2001: 582)). Във връзка с това, П. Делев допуска, че 
Мегабаз ще трябва да е минал през полето на Филипи и 
напряко през свързаните планински била на Змийница, 
Шарлия  и Али ботуш, на  северозапад от р. Ангиста, да е 
навлязъл в долината на Стримон, или при Серес, или при 
Демирхисар (Delev 2007: 97).  

Така оформилият се маршрут в съвременната 
историография, обаче не е сигурен. Според Св. Янакиева, 
уподобяването на споменатата от Апиан река Харпезос с 
днешната река Арда е неприемливо (вж. Янакиева 2009: 33-
35). Съмнително е и, че персите са преминали през района 
на днешния гр. Драма. Това е малко вероятно, защото вой-
ските на Мегабаз не са излезли при Датон (района на по-
късния Филипи), а много по на северозапад. Това се под-
сказва от самия Херодот, който пише, че завладяли пеон-
ските градове, без да разберат за това пеонските войски, и 
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още, че персите въобще не са успели да овладеят района 
около Пангей. Ако персите са излезли непосредствено в 
тила на пеонските войски при Датон, то няма как да останат 
незабелязани. Иска ми се да обърна внимание, че е напълно 
възможно въпросният „горен път“ да е преминавал още по 
на север. Дори само като възможност, може да се допусне, 
че след като са се отклонили от крайбрежието, персите са 
продължили на северозапад по долината на Места, след 
това през Парилската седловина, южно от Пирин, към 
Средна Струма и Рупелското дефиле. От тук пътят до ез. 
Прасиада (Бутковско ез.) и Сирис (дн. Серес) е много 
кратък (Вж. Карта № 2). Освен това, тези пътни артерии са 
съществували в древността, при това с характер на основни 
трасета през земите на независимите планински траки (срв. 
Геров 1961: 208-209 за пътя през Парилската седловина). 
Още, така предложеният “горен път” всъщност се явява 
най-пряката връзка между Самотракийската переа (кон-
тиненталните крайбрежни територии срещу остров Само-
траки) и земите по Среден Стримон. По този начин, персите 
са могли да навлязат в центъра на пеонските земи без да 
водят никакви военни действия.  

Възможно е Мегабаз по предварителен план да 
избягва голямо сражение и кръвопролития. Това би могло 
да се дължи на естеството на задачата, която му е въз-
ложена: “…да вдигне пеоните от селищата им и да ги 
доведе при него (Дарий – б.м.) – и тях, и жените, и децата 
им” (Hdt. V, 14, 1. Вж. ИТТ 1981: 223), т.е. не просто да 
подчини пеоните, дори с цената на много жертви, а да ги 
пресели като трудолюбиви поданици в Азия.  

Мегабаз успява да завладее земите на “…пеонските 
племена сириопеони, пеопли и тези, които стигали до 
езерото Прасиада” (Hdt. V, 15, 3.  Вж. ИТТ 1981: 224). Оби-
кновено сириопеоните се свързват с град Сирис (дн. Серес), 
но не трябва да се забравя и известието на Архилох от VІІ 
в.пр.н.е. за река Сирис, което представя хидронима като по-
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ранен от етнонима и топонима Сирис. Пеоплите се лока-
лизират на юг и югоизток, като достигали до р. Ангиста, тъй 
като на друго място Херодот казва, че живеели на север от 
Пангей (Hdt. VІІ, 112-113. Вж. ИТТ 1981: 251). Анонимно 
отразените пеони, които, гледано от Сирис и пеоплите, на 
северозапад достигали до езерото Прасиада, всъщност оби-
тавали земите между днешния Серес и Бутковското езеро 
(вж. също Фол, Спиридонов 1983: 50, 75) (Вж. Карта № 2).  

Покорените пеони били отведени в Азия. Херодот 
пише, че “…Мегабаз, водейки пеоните, достигнал до Хеле-
спонта ...”, без да уточнява подробности (Hdt. V, 23, 1. Вж. 
ИТТ 1981: 227). Изглежда логично, да са минали северно от 
пл. Пангей, след това през областта Датон, проходът 
Аконтизма и по крайбрежието до Хелеспонта. Отсечката от 
Сирис до Датон (по-късно тук е Филипи) е известна от Пев-
тингеровата карта (ЛИБИ 1958: 25). Така, в тази кампания, 
персите фактически не навлезли по на юг от ез. Тахино и не 
достигнали на до устието на Стримон и Орфанския залив. 
Това се вижда и от факта, че Мегабаз не видял лично, а 
“научил” (ìáèþí – научавайки) какво върши Хистиай при 
Миркин, а именно, изграждал крепостна стена, което не 
допаднало на персийския стратег (Hdt. V, 23, 1. Вж. ИТТ 
1981: 227). Освен това, и в района на Пангей персите не во-
дят военни действия. Херодот казва, че Мегабаз не успял да 
подчини всички пеонски племена, като подчертава, че 
“…тези, които живеят около планината Пангей – [добери, 
агриани, одоманти] – и тези в самото езеро Прасиада, не 
били изобщо покорени от Мегабаз” (Hdt. V, 16, 1. Вж. ИТТ 
1981: 224). Малкото пеони в наколното селище в Прасиада, 
едва ли са били толкова ценни за персийския цар, обаче 
неподчиняването на пеоните около Пангей, е странно. По 
някаква причина те са останали извън обхвата на действията 
на Мегабаз, а може би и извън заповедта на Дарий. Създава 
се впечатление, че ударът на персите е насочен, не слу-
чайно, а по план, само срещу пеоните в днешното Серско 
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поле. Това има пряка и косвена връзка със съобщеното от 
Херодот, че двамата братя – Пигрет и Мантиас, които се 
явили при Дарий и били причина за тази акция, искали да 
станат тирани на пеоните. Не може, обаче да се говори за 
тиранска власт над всички пеонски племена, ако няма обща 
държавна организация, а такива сведения няма. По-разумно 
е да се приеме, че искали да станат тирани само на пеоните 
при Долен Стримон, затова и в разговора си с Дарий, лока-
лизирали пеоните чрез Стримон. Сирис явно е играел 
ролята на политически и административен център на едно 
ранно племенно обединение на пеоните по долното течение 
на реката, а т.нар. сириопеони, всъщност са жителите на 
това средище. Това обяснява и защо по-късно Ксеркс ще 
остави именно в Сирис част от заболелите си войници, а 
също и свещената колесница на Зевс (Hdt. VІІІ, 115, 3-4. Вж. 
ИТТ 1981: 258. Срв. Кацаров 1921: 45 (2001: 583)).  

За съжаление сведенията на Херодот понякога са 
противоречиви. Така е и по въпроса за резултатите от похо-
да на Мегабаз срещу пеоните. На пръв поглед, може да се 
каже, че през 512 г.пр.н.е. персите извършват едно сериозно 
етническо прочистване на района, като се има предвид 
заповедта на Дарий, да се преселят и мъже, и жени, и деца. 
В същия мащабен план се представят и действията на Мега-
баз. Обаче, сред всичко друго, Херодот пише и това, че 
отведените в Азия пеони “…живеели отделно в едно място 
във Фригия в едно село…”, което омаловажава резултатите 
от тази акция (Hdt. V, 98, 1. Вж. ИТТ 1981: 228). Излиза, че 
не трябва да се преувеличават мащабите й и тя не е довела 
до масово изселване на пеоните и значими етнически 
промени в района, след като били настанени в едно село. 
Освен това, по-късно, в събитията около въстанието на 
йонийските гърци срещу персите, между 500 и 497 г.пр.н.е., 
тези пеони избягали и се завърнали по родните си места. 
Така че по-скоро трябва да се приеме, че етническата 
картина като цяло се е запазила, но ударът, който им бил 
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нанесен, неминуемо довел до сериозно отслабване и 
съществени политически промени в района (Срв. също 
Кацаров 1921: 44-45 (2001: 582-583). В крайна сметка, тези 
пеонски етноними изчезват от долното течение на Стримон 
и никой не ги споменава след Херодот.  

Не съществуват никакви други данни за това ранно 
пеонско племенно обединение, с център Сирис, чиято поява 
била провокирана от действията на персите, а може би и на 
македоните, както ще се види нататък. Под ударите им, то 
не надживяло края на VІ в.пр.н.е. и не прерастнало в 
значима държава. Същевременно, с тази акция персите 
извършват и подготовка за по-мащабни действия в Европа, 
като създават сигурна база в Югозападна Тракия. Това се 
вижда и от обстоятелството, че от Стримон Мегабаз 
изпратил делегация в Македония, при Аминта І, с искане за 
“земя и вода”, т.е. да се подчини на Дарий І.  

В края на VІ в.пр.н.е. македонското царство започва 
да се издига като съществен фактор в региона. Кратките 
бележки на Херодот показват промени в етническата об-
становка, дължащи се на македонската експанзия към доли-
ната на Аксий. При управлението на Аминта І (540 – 498 г.), 
и още преди кампанията на Мегабаз срещу пеоните, доли-
ната на Аксий вече била част от македонското царство. Хе-
родот казва, че от езерото Прасиада (дн. Бутковско ез.) до 
Македония пътят бил много кратък. По него минали 
пратениците на Мегабаз до Аминта І. По този път минал и 
самият Херодот, години по-късно, затова и го описва с ня-
кои подробности: “А от езерото Прасиада до Македония 
съществува много кратък път. Най-напред до езерото се 
намира рудникът, от който в по-сетнешно време Алек-
сандър (І /498 – 454/452 г./ – б.м.) получавал дневно по един 
талант сребро. А след рудникът този, който е преминал 
планината, наречена Дисорон, е в Македония” (Hdt. V, 17, 
1-2. Вж. ИТТ 1981: 224-225). По същество се преминавало 
между Круша пл. и Беласица и се излизало в долината на 
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Аксий и в областта Амфакситида. Явно граница между 
владенията на Аминта І и пеоните минавала по вододела 
между Струма и Вардар в тази област и трасе близко до 
днешната граница между Гърция и Македония в района 
около Дойранското езеро, а на север – през западните части 
на Беласица и пл. Плавуш до р. Вардар (Вж. Карти № 2 и № 
4). 

Херодот не казва изрично, кога македоните са зав-
ладели зоната около Аксий. От общия преглед на събитията 
в Македония, който започва с Аминта І, се допуска, че това 
е станало именно при неговото управление. Херодот не каз-
ва и, чия територия е била преди това долината на Аксий, 
западно и северозападно от Дисорон. От по-късните бележ-
ки на Тукидид става ясно, че това са били пеонски области 
през VІ в.пр.н.е. (Вж. по-долу. Срв. също Кацаров 1922: 40, 
43 (2001: 254, 257)). Така в крайна сметка се установява, че 
македоните са прогонили от тук пеоните през втората поло-
вина на VІ в.пр.н.е. и последните се оттеглили на изток и 
север в басейна на Стримон и Аксий. В този смисъл може 
да се приеме, че македонската експанзия е по-ранният по 
време фактор за консолидирането на пеонските племена по 
долното течение на Стримон и за формирането на едно 
племенно обединение с център Сирис. Действията на Мега-
баз прекъснали тези локални процеси и конфликти, и 
променили посоката и същността на политическите съби-
тия.  

Аминта І, виждайки погрома на пеоните по Стримон, 
уредил по мирен път отношенията си с персите. Той дал 
“…земя и вода за цар Дарий ... и ги кани (персийските 
пратеници – б.м.) на гощавка и като приготвил 
великолепна вечеря, приел персите приятелски” (Hdt. V, 18, 
1-2. Вж. ИТТ 1981: 225). Херодот не излага други 
подробности около проведените официални разговори, пък 
и такива явно нямало. Актът за даване на “земя и вода”, 
както е известно, означава признаване на властта на Дарий 
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І. По този начин, около 512 г.пр.н.е.3 македонското царство 
изгубило своята самостоятелност. То станало част от 
персийската държава, а самият Аминта I станал хюпарх, т.е 
наместник на персийската власт в Македония. Така е 
назован по-нататък в изложението дори от неговия син и 
престолонаследник Александър І  (Hdt. V, 20, 4. Вж. ИТТ 
1981: 226). Като разумен владетел, Аминта І запазил властта 
си над македоните, а съветвал и сина си да не се бунтува 
срещу персите, въпреки арогантното държание на пияните 
пратеници по време на организирания в тяхна чест пир (Hdt. 
V, 19, 2. Вж. ИТТ 1981: 225). Разглеждайки персийските 
действия в Тракия, М. Тачева отбелязва, че по този начин 
персите поробили “…цялата крайбрежна земя и 
островите от Хелеспонта до Тесалия чрез една система 
от тирани и хюпарси, всичките те подчинени на Мегабаз, 
стратега на Дарий” (Тачева 2006: 19). Не трябва да се 
съмняваме, че племенните тракийски вождове по 
крайбрежието и елинските колонии са имали друг избор, 
ако са искали да запазят властта и земите си. Така персите 
завладяли обширни територии в Тракия, без да водят 
военни действия. Според някои по-късни сведения, 
достигнали дори до Хемус (Justin. VІІ, 4. Вж. ИТМ 1949: 
238). Тази персийска тактика дълго време дава резултат. По 
същият начин, в следващите две-три десетилетия, поробили 
и почти цяла Елада. 

Херодот държи сметка за хронологията на събитията, 
въпреки отклоненията, които прави понякога. Затова, едва 
след като описал събитията в Македония, той се връща към 
пеоните по долината на Стримон и конкретно около пл. 
Пангей. Във връзка с действията на Мегабаз, той пише, 
както цитирах по-горе, че “…тези, които живеят около 

                                                           

3 Fol, Hammond 1988: 246 и други автори датират събитието около 510 
г.пр.н.е., но това не е съобразено с обстоятелството, че през 512 г.пр.н.е. 
Мегабаз е заменен с Отанес – вж. Mellink 1988, 214. 
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планината Пангей –[ добери, агриани, одоманти] – и тези в 
самото езеро Прасиада, не били изобщо покорени” (Hdt. V, 
16, 1. Вж. ИТТ 1981: 224). Този откъс, обаче е много спорен 
относно присъствието на „добери, агриани и одоманти” 
(Вж. последно Delev 2005: 112, n. 41). В нашата литература 
някои отхвърлят тази част, като по-късно добавен текст и не 
на място (Кацаров 1921: 5, бел. 17 (2001: 582); ИТМ 1949: 
25; ИТТ 1981: 224), а други възприемат въпросните племена 
като допълнение към “…тези, които живеят около плани-
ната Пангей” и така ги поставят в близост до Пангей 
(Мнението на Кацаров 1921: 5 и 44, бел. 17 (2001: 543 и 582) 
не е много ясно. Фол, Спиридонов 1983, 78). Тези мнения се 
основават на противоречията в официалните издания. 
Трябва да се има пред вид и това, че в някои от по-старите 
издания текстът се възприема като списък от племена, като 
тези около планината Пангей остават анонимни. В този 
смисъл, може да се преведе, като: “…тези, които живеят 
около планината Пангей; [добери; агриани; одоманти] и 
тези в самото езеро Прасиада, не били изобщо покорени от 
Мегабаз” (Вж. Hdt. (1558): 462; (1815): 122; (1826): 396). 
Така добери, агриани и одоманти, са част от групата на 
пеонските племена, но не е задължително да са 
разположени непосредствено до Пангей.  

Това е единственото място при Херодот, в което се 
говори за агриани. Ал. Фол и Т. Спиридонов, които приемат 
автентичността на въпросния израз, ги разполагат в 
Драмското поле през тази епоха, като акцентират на 
същността им на полско население: “ Значението на пле-
менното име се схваща като производно от Bãñ{ò, т.е. 
“ хора, живеещи в полето”” . Според тях, Херодот не знае 
собствено тракийското им име и ги уподобяват с известните 
от Тукидид панеи, поради реда на изброяване, но това не е 
особено съществен довод (Фол, Спиридонов 1983: 78, 115). 
Въпреки това, версията, че агрианите са реално същест-
вуващо племе, обитавало горното течение на р. Ангиста и 
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Драмското поле до началото на V в.пр.н.е., не е в 
противоречие с другите данни и може да се приеме (Вж. 
Карта № 2). Това е леснодостъпно място и, ако не са дали 
„земя и вода” на Дарий, те са били принудени да го 
напуснат и да се установят в Горна Струма. При това, 
въпросното преселение, трябва да се датира около 492 
г.пр.н.е., във връзка с действията на персийския воена-
чалник Мардоний. Херодот пише, че още преди злопо-
лучния поход до Атон през 492 г.пр.н.е. „…всички племена 
до Македония вече им били подвластни” (Hdt. VI, 44, 1. Вж. 
ИТТ 1981: 233). Същевременно, през 480 г.пр.н.е. агрианите 
ги няма при Пангей и сред подчинените племена, които 
взели участие в похода на Ксеркс срещу Елада. Така те из-
чезват от полезрението на Херодот. Дали пък от тук не 
започва една стара вражда между агриани и перси, повлияла 
на активното участие на агрианите по-късно в Алексан-
дровия поход срещу персите? 

Съседните добери се подчинили на Мардоний и про-
дължили да живеят на север от Пангей. Това положение се 
запазило и при похода на Ксеркс през 480-479 г. (Hdt. VІІ, 
113, 1. Вж. ИТТ 1981: 251). Споменават се заедно с пео-
плите, което показва, че и те запазили местообиталищата си 
около долното течение на р. Ангиста, след завръщането им 
от Азия (Вж. Карти № 2 и № 3). Областта на север от 
Пангей, във времето, когато Херодот преминал през нея, се 
наричала Филида. Той пише, че на запад достигала до Ан-
гиста, а на юг (или по-скоро югозапад), до Стримон. Тук 
някъде трябва да са били и доберите. В съвременната исто-
риография е забелязано отдавна, че много по-късно, през 
римската императорска епоха, тук съществувала пътна стан-
ция с името Домерос. Отразена е в Бурдигалския пътеводи-
тел и напомня за някогашното им присъствие по тези места 
(Tomaschek 1893/1895 (1980): І, 20; ЛИБИ 1958: 43). След 
Персийските войни етнонимът добери вече не се свързва с 
Филида, а с териториите на северозапад между Струма и 
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Вардар. Г. Кацаров смята, че се оформили две групи добери 
при разселването от Струмската област към Пангей 
(Кацаров 1921: 5-6; (2001): 543-544)). По-скоро тези при 
Пангей напуснали земите си и се преселили на северозапад. 
Доказателство за това е фактът, че когато Херодот 
преминал през този район около 454-453 г., златните и 
сребърни рудници в Пангей “…използват пиерите, 
одомантите и главно сатрите” (Hdt. VІІ, 112. Вж. ИТТ 
1981: 251. Вж. също Кацаров 1920: 113 (2001: 719)). Това 
показва, че преселението на доберите трябва да се датира 
между 479 г. и 454-453 г. и конкретната причина за премест-
ването им не са персите. Така, в средата на V в.пр.н.е., и 
агрианите, и доберите, и пеоплите вече не живеели на север 
от Пангей (Вж. Карта № 4). Херодот разказва за тях в кон-
текста на отминалите събития при царуването на Дарий I и 
Ксеркс. Само от бележките му, обаче не става ясно как точ-
но са се развили последвалите събития. Едва по-късните ав-
тори, които разширяват информацията за вътрешността на 
Струмската долина, ще дадат някои сведения за новите им 
местообиталища.  

При похода на Ксеркс през 480 г., персийските войски 
преминали през земите на тракийските племена пети, 
кикони, бистони, сапеи, дерсеи, едони, сатри; покрай пиери, 
пеоните добери, пеоплите и достигнали до Ейон на Стримон 
(Hdt. VІІ, 110, 112, 113). От тях, всички, споменати след 
сапеите, били в долината на Стримон и притока й Ангитес 
(Ангиста) и последвали Ксеркс, с изключение на сатрите. 
Тези племена, обаче не били разположени в една линия. Не 
трябва да се пропуска сведението на Херодот, че войските 
на Ксеркс се придвижвали в три успоредни колони, спрямо 
крайбрежието, като самият владетел бил в средната. 
Невъзможно е да се предаде в детайли маршрута на всяка 
една от тези колони. Разбира се, Херодот набляга повече на 
местата, през които е преминал Ксеркс, но не винаги 
уточнява (Вж. Карта № 3). 
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Дерсеите (дерсаите)  се споменават само веднъж в 
изложението на Херодот, но това е един устойчов етноним в 
долината на Долен Стримон през VІ – V в. (Hdt. VІІ, 110. 
Вж. ИТТ 1981: 250). По-горе отбелязах, че са известни на 
Хекатей като дарсии, но без каквато и да е конкретна гео-
графска локализация, освен че са в Тракия. Напълно въз-
можно е, предвид характера на съчинението му, през VІІ – 
VІ в. да са обитавали територия в непосредствена близост 
до егейското крайбрежие: при Орфанския залив, например, 
по-късната Тасоска переа, югоизточно от Пангей. Още 
повече, че етнонимът дерсеи/дерсаи  стои близо до тракий-
ското племенното име саи, а както е известно от Архилох, 
тасоските колонисти водели през VІІ в.пр.н.е. сражения със 
саите на материка. В една такава битка, той самият изгубил 
щита си, но запазил живота си (Archiloh. Eleg. fr. фр. 6 a, b. 
Вж. ИТТ 1981: 59). Обикновено саите се локализират по 
егейското крайбрежие, около Абдера и устието на Места и 
на изток (Фол, Спиридонов 1983: 51-52). В синхрон с едни 
такива военни действия е и етимологията на племенното 
име дарсии/дерсеи. Съгласно Ив. Дуриданов се свързва със 
“смел, храбър” на езика на траките (Дуриданов 1976: 68).  

При Херодот дерсеите са във вътрешността на мате-
рика и на пътя на Ксеркс или близо до него, но не става 
ясно къде точно. Изброени са между сапеите и едоните, и 
близо до сатрите. Във всеки случай, едната от присъс-
тващите в нашата историография локализации на Ал. Фол, в 
областта между р. Струма, ез. Прасиада и пл. Дисорон, за 
тази епоха изглежда напълно неприемлива, тъй като тази 
територия не е на пътя на Ксеркс (срв. Фол 1972: 100; Фол, 
Спиридонов 1983: 31). От друга страна, Ал. Фол ги поставя 
и при р. Ангиста, северно от пеоплите и западно от агриа-
ните. Тази локализация е в сихрон с данните на Херодот, т.е 
тя е валидна за времето около похода на Ксеркс. Същата се 
основава, в модерната историография, на картата на Х. 
Кипер (Kiepert 1905: XVI).  
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След Гръко-персийските войни, дерсеите продължили 
да обитават същите земи. В една бележка на Тукидид се 
локализират отвъд Стримон, т.е. североизточно от долното 
течение (Thuk. ІІ, 101, 3. Вж. ИТТ 1981: 286). Уподо-
бяването на дерсеите с дероните в модерната историо-
графия, дори и основателно, също не е фактор за разпола-
гането им около пл. Дисорон и на запад от ез. Прасиада и р. 
Стримон, защото известните от монетосеченето си дерони 
нямат никаква сигурна локализация (Влахов 1968: 40-44; 
Фол 1972: 99-100; Юрукова 1992: 12).  

Одомантите също запазили земите си на север от 
Пангей. Тях Мегабаз не успял да подчини при пеонския по-
ход около 512 г.пр.н.е. И при последвалите събития между 
492 и 479 г.пр.н.е. също избегнали действията на Мардоний 
и Ксеркс. Така съхранили силите си. За разлика от съсед-
ните добери и агриани, на тях не им се наложило да се пре-
селват. Това може да се обясни с трудно достъпния пла-
нински характер на земите им, в югозападните склонове на 
древната Родопа, днес планините Боздаг, Змийница, Шар-
лия, Сенгелска, Славянка (Али ботуш) и други, на север до 
Пирин (За земите им вж. Фол, Спиридонов 1983: 45-46; 
Papazoglou 1988: 377; Делев 2002: 277). Когато около 454-
453 г. Херодот преминава покрай Пангей, вижда именно 
тази променена обстановка. Сега златните и сребърни руд-
ници се използвали от пиерите, одомантите и главно сат-
рите (Hdt. VІІ, 112. Вж. ИТТ 1981: 251). Той не поставя нито 
едно от тези племена в Пангей, но казва, че експлоатирали 
рудниците, което означава, че все пак владеели отделни 
участъци. След прогонването на персите, около 479-476 г. 
одомантите явно се спуснали на юг и запад от Боздаг към 
Пангей и Стримон, като заели Филида и земите на добери, 
агриани, пеопли и пеоните около Сирис (Вж. Карта № 4). 
Това е било време на апогей за одомантското царство, което 
наследило предишното пеонско племенно обединение с 
център Сирис. От базилевсите им Партений споменава в 
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легендарен план Ситон – баща на Палене (Parthen. Narrat. 
amat. 6. Вж. Westermann 1843: 157. Срв. също Detschew 
1957: 336). Като реална историческа личност се споменава 
от Тукидид само Полес – цар на одомантите около времето 
на Пелопонеската война (431 – 404 г.) (Thuk. V, 6, 2. Вж. 
ИТТ 1981: 304). 

Етнонимът одоманти (<Ïäüìáíôïé, <Ïäüìáíôåò), ако 
се изходи от формата за множествено число, може да 
заблуди, че произхожда от }äüò, ^ – “път, пътуване”, но и 
“начин на живеене” и ìÜíôéò, }, ^ – “ясновидец, ясновидка, 
прорицател, гадател”. Явно това е дало много отдавна 
повод на Десдевиз дьо Дезър да ги оприличи с бесите, 
известни за първи път също от Херодот (Desdevizes du 
Désert 1862: 83). Тази идея, предвид разположението им в 
планински територии, които отговарят на описанията на 
Херодот за главното светилище-прорицалище на 
тракийския Дионис, е примамлива, но все пак той изрично 
споменава бесите като част от сатрите и не ги оприличава с 
одомантите. Освен това, номинативната форма за 
единствено число на одоманти е <Ïäüìáò (Срв. Detschew 
1957: 336). Тя няма никаква връзка с ясновидци и 
прорицатели. <Ïäüìáò (<Ïäüìáíôïò – ген.) фонетично стои 
близо до старогръцката дума BäÜìáò, } (BäÜìáíôïò – ген.), 
която означава “стомана”. Дали “одомас” не е някаква 
диалектна гръцка форма или тракийска дума, която е била 
близка или идентична по смисъл? При една такова 
положение, племенното име „одоманти“ би било със 
значение на “железари” или “рудари”. Това ми изглежда 
по-смислено и коректно предположение. То ги свързва с 
рудодобива и обработката на металите, което е в синхрон и 
с планинския характер на племенните територии, и със 
споменатата рударска активност на одомантите в Пангей, 
заедно с пиерите и сатрите. Освен това, в някои от 
корпусите с текстове на Плиний Стари, например, се изпол-
зва племенното име adomantos (ген.), вместо odomantos 
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(ген.) (Plin. V, 11, 40. Вж. Plin. (1866): 172, б. 19). Също 
така, името Адамас е сигурно засвидетелствано в Тракия, 
известен с бунта си срещу одриския цар Котис І (Arist. 
Oeconom. 1351 A 18-32. Вж. ИТМ 1949, 124).  

Сатрите и сатрокентите са известни още от Хекатей, 
но без точна локализация. Като се има предвид, че този ав-
тор описва предимно крайбрежието, може да се допусне, че 
още в края на VІ в.пр.н.е. те обитавали планините, западно 
от долното течение на Нестос, на юг до морето. След из-
следванията на Т. Сарафов, сатрите се разбират като значи-
ма племенна общност, свързана с независимите траки, чии-
то обхват на север достигал до най-високите планински час-
ти на древната Родопа  (Срв. Sarafov 1972: 115-120; Сарафов 
1973: 149-176; Фол 1976: 21-22; Фол, Спиридонов 1983: 85; 
Делев 2002: 274). При походите на Мегабаз, Мардоний и 
Ксеркс, сатрите остават неподчинени, тъй като основната 
им част е в страни от пътя на персите, на север в Родопския 
масив. Дори във връзка с действията на Ксеркс, Херодот 
изрично подчертава това (Hdt. VІІ, 111, 1). Щом като при 
преминаването на Херодот сатрите са достигали до Пангей, 
значи и областта Датон на изток от планината е била тяхна. 
Полето Датон прави връзката между Пангей и югозападните 
дялове на древната Родопа (сега планините около долното 
течение на Места). Тук преди били датилептите, съгласно 
Хекатей, а може би източно от тях, към Нестос, и сатро-
кентите. След 479 г.пр.н.е. непоробените сатри овладяли 
земите източно от Пангей, но явно за кратко. 

Пиерите се споменават само веднъж от Херодот, във 
връзка с похода на Ксеркс през 480-479 г. Пътят му бил 
покрай крепостите им Фагрет и Пергам, южно от Пангей 
(Hdt. VІІ, 112). Фагрет е известен още от Хекатей, от края на 
VІ в.пр.н.е., основан като тасоска емпория в пеонски земи. 
При действията на Мегабаз Херодот не споменава никакви 
пиери около Пангей, което показва, че се настаняват по тези 
територии по-късно. Тукидид уточнява, че били преселници 
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от областта Пиерия в източното подножие на Олимп, 
откъдето били прогонени от македоните (Thuk. ІІ, 99, 3. Вж. 
ИТТ 1981: 285).  

Трудно е да се датира точно преселението на пиерите 
при Пангей. Персите завладяват тази област при стратега 
Мардоний, около 492 г.пр.н.е., когато заробват и самия Та-
сос. По същото време, по думите на Херодот, „…прибавили 
към наличните си роби македоните…”, т.е. и Александър I 
се подчинил на персите (Hdt. VI, 44, 1. Вж. ИТТ 1981: 233). 
След тази година Александър І фактически е хюпарх (на-
местник на персите) и едва ли е водил активни военни дей-
ствия срещу съседите си, включително и срещу пиерите, ос-
вен ако това не е било от името на персите. Все пак, може 
да се допусне, че прогонването на пиерите от Пиерия в 
подножието на Олимп и заселването им южно от Пангей е в 
първите години от управлението на Александър І, около 498 
г.пр.н.е. и не по-късно от 492 г.пр.н.е. В този период от 
време, когато персийската власт в района е по-слаба, може 
да се датират и други военни кампании на македоните. Така 
при преминаването на Херодот, около 454-453 г., южните 
склонове на Пангей се експлоатирали от пиерите, тъй като 
на юг от тях към морето са и племенните им територии; 
северозападните – от одомантите, от страната на техните 
племенни територи; а източните оставали под контрола на 
сатрите.   

В непосредствена близост до планината Пангей, Херо-
дот споменава още и племето едони. Наскоро, в нашата 
историография, П. Делев обърна съществено внимание на 
това племе. Неговата изчерпателна студия съдържа много 
проблеми и въпроси с извороведски и историографски ха-
рактер (Delev 2007: 85-106). В контекста на моето изслед-
ване, обаче ми се струва необходимо поне основните сведе-
ния за едоните, и особено тези на Херодот, да бъдат при-
помнени.  
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Всъщност, Херодот не уточнява нищо за произхода на 
едоните. От Тукидид е известно, че и те били преселници, 
прогонени от македоните от областта Мигдония, на изток от 
долното течение на Аксий, но и той не е особено конкретен 
и не става ясно, кога точно трябва да се датира това събитие 
(Thuk. ІІ, 99, 4. Вж. ИТТ 1981: 285). От друга страна е 
известна и една бележка на Хезихий, който писал, че 
старото име на Тасос било Одонис, което още от В. Тома-
шек се използва като доказателство за присъствие на едони-
те на този остров (Срв. Tomaschek 1893/1895 (1980): І, 37-
39; Detschew 1957: 199; Фол, Спиридонов 1988: 32-33; Delev 
2007: 85-106). Тези и други сведения, особено за религи-
озните традиции на едоните, показват, че не би било осо-
бено рисковано, ако по произход и ранна история се свър-
жат с пеласгийската общност на запад от Стримон и по 
северните острови в Егейско море (Aesch., fr. 71. Вж. ИТТ 
1981: 86. Strab. Х, 3, 16. Вж. ИТМ 1949: 220).  

Най-ранните споменавания от Херодот на етнонима 
едони са във връзка с областта Миркин по долното течение 
на Стримон. Обикновено тя се локализира в близост до мяс-
тото, където по-късно възникнала колонията Амфиполис. 
Според Д. Самсарис, едноименното селище Миркин се 
свързва с района на вливане на Ангиста в Стримон при с. 
Доксамбос (дн. с. Миркинос), докато Ф. Папазоглу смята, че 
по-добре на литературните свидетелства отговарят руините 
при съседното с. Палеокоми (ст. с. Провища), в северо-
западните склонове на Пангей. Така областта Миркин се 
разполага на север от Амфиполис до ез. Тахино. Но тези 
локализации, са твърде хипотетични, защото в изворите 
Миркин се свързва не само с едоните и с река Стримон, но и 
със Стримонския залив (Strab. VII, fr. 33. Срв. Óáìóáñç 
1973: 93; Óáìóáñç 1976: 141; Papazoglou 1988: 390-391). От 
тази гледна точка е допустима и една по-южна локализация 
на областта, на изток от течението, между Ейон и Амфи-
полис, до склоновете на Пангей (Кушница) и р. Ксиро-
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потамос (Лъджа). И тук изложението на Тукидид допълва 
най-добре сведенията на Херодот. По повод действията на 
Бразида, Тукидид, пише: първо, за превземането на 
Амфиполис, след това, че слязъл надолу по реката и се 
опитал да завземе Ейон, а накрая, и за преминалите към 
него Миркин, Галепсос и Ойсиме, т.е. селищата в същата 
тази област, на изток от най-долното течение на Стримон 
(Thuk. IV, 106, 3. Вж. ИТТ 1981: 293). 

По-горе вече отбелязах, че още преди скитския поход 
от 513 г.пр.н.е. персите са поставили под свой контрол това 
място, след което Дарий І го предоставил на милетския 
тиранин Хистиай, който „…желаел в него да основе град…” 
(Hdt. V, 11, 2. Вж. ИТТ 1981: 222). Много скоро Хистиай 
наистина основал колонията Миркин в едноименната мест-
ност и дори изграждал крепостна стена, но, по внушение на 
Мегабаз, Дарий І го извикал при себе си в Азия. Интересни 
са доводите, които изложил Мегабаз пред царя, свързани с 
изобилието в района на дървен материал, сребърни рудници 
и многобройно елинско и тракийско население. И най-
същественото, опасността Хистиай да се наложи като водач 
на това многобройно население и да предизвика „вътрешна 
война” (ïrêçß¥ ðïëÝì¥) (Hdt. V, 23, 2-3. Вж. ИТТ 1981: 
227). Последният израз показва, че по това време областта 
Миркин е била съставна част от европейските територии на 
Персия и Хистиай я е получил в подарък именно като 
такава. Принципно допустимата версия, че самият Хистиай 
я е отвоювал от траките, след благоволението на Дарий, не 
изглежда особено убедителна, както вече е отбелязано от П. 
Делев (Срв. Delev 2007: 96). Опасността от прекомерно 
засилване на Хистиай и евентуална проява на сепаратизъм 
от негова страна, била съвсем реална и от друга гледна 
точка. Той разполагал с военни контингенти, тъй като 
воювал по същото време срещу остров Тасос и съседните 
тасоски колонисти. По този начин вероятно се опитвал да 
постави под свой контрол рудниците на тасосци на 
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материка и може би конкретно богатите златни рудници в 
Скаптесила в Пангей (Hdt. VІ, 46, 2-3. Вж. ИТТ 1981: 234. 
Кацаров 1920: 108-111 (2001: 714-717)).  

В събитията около основаването на Миркин, описани 
от Херодот, едоните, обаче не присъстват с никакво кон-
кретно действие, което да покаже изрично, че те вече са 
били в тези територии и са изтласкани от тук от персите. 
Херодот използва името им единствено, за да уточни 
местоположението на Миркин, чрез израза “Миркин на 
едоните”  (Ìýñêéíïí ô[í >Çäùíí) (Hdt. V, 11, 2. Вж. ИТТ 
1981: 222). Това, според мен, не е сигурно доказателство за 
присъствието в областта Миркин на едони в края на VІ 
в.пр.н.е. Допустимо е употребата от Херодот на един 
подобен израз, да е отражение на етническата обстановка в 
района по-късно, около 454-453 г., когато той преминава от 
тук. Тогава тракийския град Миркин със сигурност е бил на 
едоните, при това като техен административен и поли-
тически център (Вж. Карти № 2, № 3, № 4). Когато персите 
завладяват тази област, преди 513 г.пр.н.е., тя изглежда да е 
била по-скоро пеонска територия, каквото е и цялото долно 
течение на Стримон, с изключение на крайбрежието на 
изток, където вече се били установили преобладаващо та-
соски колонисти.  

В началото на Йонийското въстание (500-495 г.), пер-
сите временно изгубили контрола си не само над мало-
азийското крайбрежие, но и над Югозападна Тракия с край-
брежието. Може да се допусне, че това е времето, в което 
Миркин е попаднал, първо в ръцете на йонийците, а след 
това – на едоните. Херодот не говори изрично за подобно 
нещо, но то може да се изведе от контекта на цялостното 
изложение на събитията около 500-497 г.пр.н.е. Първо-
начално милетския тиранин Аристагор, зет на Хистиай, 
прави планове „…да причини неприятност на цар 
Дарий…”, чрез бягството на пеоните от Азия в долината на 
Стримон, а когато въстаниците почват да губят позиции, 
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решава да се установи в Миркин, в случай че персите 
завземат Милет (Hdt. V, 98, 1-4; V, 124, 1). И тук 
словосъчетанието „Миркин на едоните ” (Ìýñêéíïí ô[í 
>Çäùíí), използвано от Херодот, е по-скоро шаблонно и 
без особена стойност относно едно действително 
присъствие на едони по това време. В събитията, описани от 
него, те отново не се споменават, а се говори просто за 
траките, което не може да е неволен пропуск. След обратът 
във въстанието, Аристагор, както е известно, наистина 
напуснал Милет и се установил в Миркин с колонисти. 
Херодот пише: „…взел областта, за коята бил тръгнал…”, 
т.е поставил я под свой контрол, защото номинално тя била 
персийска. Но веднага след това, Аристагор и войската му, 
като тръгнали от областта Миркин, обсадили един 
тракийски град, наблизо, при което били избити от траките 
(Hdt. V, 126, 1-2. Вж. ИТТ 1981: 230). Едва по-късно 
Тукидид допълва това известие, като го датира точно към 
497 г.пр.н.е. и пояснява, че Аристагор се опитал да засели 
мястото на по-късния Амфиполис, но бил изгонен от 
едоните (Thuk. ІV, 102, 2. Вж. ИТТ 1981: 290. Срв. също 
Кацаров 1922, 44; Delev 2007: 98-99). Така става ясно, че 
анонимният тракийски град, който се опитал да завладее 
Аристагор, принадлежал на едоните (Delev 2007: 99). Това 
допълнение на Тукидид показва също, че Миркин не е бил 
на север от мястото на по-късния Амфиполис, а по-скоро на 
югоизток. В противен случай е странно, как Аристагор е 
успял да навлезе и да завземе първо района около ез. 
Тахино, а пък после се е върнал да воюва на юг към морето 
!   

След тези събития, едоните държали контрола над 
Миркин и околността, включително и местността Девет 
пътя (Енеа одои), мястото на по-късния Амфиполис. В 
крайна сметка, ако не по-рано, то най-късно около 500-497 
г. едоните се настаняват по долното течение на Стримон и 
западно от Пангей. В контекста на сведението на Тукидид, 
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че били прогонени от Мигдония от македоните, излиза, че 
още с идването си на власт през 498 г.пр.н.е. македонският 
цар Александър І е предприел активни военни действия 
срещу тях. Разбира се, нищо на пречи такива действия той 
да е водил и приживе на своя баща, от началото на Йо-
нийското въстание, а дори и по-рано. Херодот акцентира на 
буйният му характер и дръзки действия срещу персите още 
при случката с пратениците на Мегабаз. По-горе споменах, 
че по същото време, изглежда, е воювал и срещу пиерите. 
Ако всичко това се приеме, се оказва, че Александър І се е 
възползвал максимално от сложната ситуация около Йо-
нийското въстание, като е наложил контрола си над Термей-
ския залив и близката околност в Пиерия и Мигдония. 

Едоните били независими при Пангей до около 492 
г.пр.н.е., когато Мардоний възстановил персийската власт в 
Югозападна Тракия и това положение се запазило до похода 
на Ксеркс от 480-479 г. Херодот изрично ги споменава сред 
тракийските племена, които били на пътя на Ксеркс, и 
които взели участие в похода му срещу Атина и Спарта. 
Херодот знае, че персите преминали Стримон по мостовете 
в едонската местност Девет пътя (Hdt. VІІ, 110; VІІ, 114, 1; 
VІІ, 115, 2. Вж. ИТТ 1981: 250-251). През тази епоха цар на 
едоните бил Гетас. Обикновено монетосеченето му се 
датира след 476/475 г. (Юрукова 1992: 24, 217).   

Още преди това, близо до едонските владения и на 
устието на Стримон персите укрепили като своя база градът 
Ейон. Въпреки липсата на конкретна датировка при 
Херодот, събитието може да се датира успешно след 
Йонийското въстание и във връзка с действията на Мар-
доний около 493-492 г. Ейон играе съществена роля в реги-
оналната политика на персите около две десетилетия. 
Споменава се като една от опорните бази за доставка и 
разпределяне на храни в навечерието на похода на Ксеркс 
през 480 г.; при пътя на Ксеркс срещу Елада; и при бързото 
му отстъпление към Азия (Hdt. VІІ, 25, 2; VІІ, 113, 1; VІІІ, 
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118 ,1; VІІІ, 120, 1. Вж. ИТТ 1981: 238, 251, 259-260). 
Командващ на персийския гарнизон тук бил Богес, който 
пожертвал близките си и себе си, но не отстъпил добро-
волно тази крепост. Персите били прогонени от Ейон от 
гърците през 476 г., след героична съпротива (Hdt. VІІ 107, 
1-2; Thuk. І, 98, 1. Вж. ИТТ 1981: 249, 271).  

След тази година едоните постепенно се налагат като 
основна военна сила сред траките в региона. Те се спо-
менават само още един път от Херодот, но сведението е 
съществено. В неуточнена година, някъде след края на 
Персийските войни в Тракия, атинският стратег Софан и 
Леагър, син на Главкон, воювали за златните мини в Пан-
гей, но били убити от едоните в областта Датон (Hdt. ІХ, 75. 
Вж. ИТТ 1981: 264). И двамата, Софан Евтюхид от Декелея 
и Леагър Главкон от Керамея, са известни и от други из-
точници като съвременници на Гръко-персийските войни, 
но е невъзможно да се датира точно тази кампания 
(Kirchner, Lauffer 1901: 8, 298). П. Пердризе смята, че това 
сражение не е било в Датон, а в Драбеск. В тази връзка, в 
съвременната историография се формира идеята, че то е 
идентично с друго, известно от Тукидид, от 465 г. (Perdrizet 
1910: 12-14. Вж. Óáìóáñç 1973: 94; Óáìóáñç 1976: 142; 
Тачева 2006: 36. Също Delev 2005: 125, който напомня и за 
едно старо предположение на Stein, че Датон е бил целта на 
експедицията, а Драбеск – мястото на сражението).  

През 465 г.пр.н.е. “…атиняните изпратили към 
Стримон десет хиляди колонисти ..., за да се поселят в 
местността, която тогава се наричала Девет пътища, ... 
и която владеели едоните. Те завзели местността, но 
когато проникнали навътре в Тракия, били унищожени при 
едонския Драбеск. От обединените траки, за които 
основаването на селището представлявало заплаха” (Thuk. 
І, 100, 3; ІV, 102, 2. Вж. ИТТ 1981: 272, 290). Последното 
селище се локализира обикновено северозападно от Пангей, 
според някои при дн. с. Дравискос (ст. с. Здравик), а според 
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други при гр. Драма. Според Д. Самсарис, това са две 
селища, Драбескос и Даравескос (известно само от Пев-
тингеровата карта), но това е съмнително (Perdrizet 1910: 14; 
Collart 1937: 66-67; Óáìóáñç 1973: 94-95; Óáìóáñç 1976: 
142-143; Papazoglou 1988: 391-392). В крайна сметка, свър-
зването на двете събития в едно е много несигурно. Те се 
различават не само по имената и мястото на селищата, при 
които се разиграли сраженията, но дори и по своята цел. 
Първото е известно като война за златните мини в Пангей, а 
второто - като кампания за заселване на местността Девет 
пътя с колонисти. Те по-скоро са два различни епизода от 
вече започналия едонско-атински двубой за овладяване на 
богатата Пангейска област. 

Тези събития показват, че около средата на V в.пр.н.е. 
едоните, вероятно начело с Гетас, започнали да се издигат 
като основна военна и политическа сила сред траките по 
Долен Стримон. В следващите две-три десетилетия дори 
успели да надделеят над одомантите и сатрите и поставили 
под свой контрол мините в Пангей, като владеели вече не 
само Миркин и Девет пътя, но и Филида и Датон. Така 
едоните контролирали склоновете на планината от запад, 
север и изток (Вж. карта № 5). Същевременно от юг нас-
тъпвал Атинският морски съюз и атинските войски. Туки-
дид съобщава, че двадесет и девет години след предишния 
неуспех, през 436 г.пр.н.е. “…атиняните дошли с Хагнон, 
син на Никий ..., прогонили едоните и заселили това място, 
което по-рано се наричало Девет пътища” (Thuk. ІV, 102, 
3. Вж. ИТТ 1981: 290). Така се появил Амфиполис в 
едонските територии.  

На фона на Пелопонеската война (431 – 404 г.), през 
424 г.пр.н.е. бил нанесен окончателен удар на едоните и 
цялата област попаднала в ръцете на гърците. В тази година 
бил убит едонският цар Питак, който изглежда резидирал в 
Миркин. Отново Тукидид, във връзка с военните действия 
на спартанския цар Брасида, пише следното: “А след като 
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Питак, царят на едоните бил убит от синовете на 
Гоаксий и от женя си Брауро, към Брасида преминали и 
едонският град Миркин и немного след това – Галепсос и 
Ойсиме. Те са тасоски колонии” (Thuk. ІV, 107, 3. Вж. ИТТ 
1981: 293). Всъщност по това време, не някой друг, а 
“…Тукидид притежавал правото да експлоатира 
златните мини в тази част на Тракия, поради което той 
имал влияние пред местните първенци (в Амфиполис – 
б.м.)”, разказва сам за себе си историкът (Thuk. ІV 105, 1. 
Вж. ИТТ 1981: 292). Това му право било осигурено като 
правнук на тракийския цар Олор (династичното име Олор е 
известно и през ІІ в.пр.н.е. като Орол – вж. Justin. ХХХІІ, 3, 
16; ИТМ 1949: 251). Златните мини в Скаптесиле може би 
били зестрата на дъщеря му Хегесипила, когато се омъжила 
за атинянина Милтиад, син на Кимон. Техен син вероятно 
бил Олор, бащата на Тукидид. Атинското гражданство на 
членовете на това смесено семейство трябва да било 
осигурено от реформите на Клистен след 509 г.пр.н.е. Така 
тракийското наследство преминало у самия Тукидид (Hdt. 
VІ, 39; Plut. Cim. 4. Вж. Кацаров 1920, 29 (2001, 635); ИТМ 
1949: 289; ИТТ 1981: 232). Трудно е да се твърди 
категорично точно чий цар е бил Олор, чието управление 
било в годините на Пизистратидите, около 527 – 510 г. 
Понякога се допуска, че бил цар на бисалтите, но няма 
никакви доказателства (ИТТ 1981: 232). Това е несигурно и 
заради факта, че никой не ги споменава през втората 
половина на VІ в.пр.н.е., а след това нито Херодот, нито 
Тукидид ги поставят при Пангей и въобще на изток от 
Стримон. Все пак, в етимологичен план царското име 
Олор/Орол може би има някаква връзка със селището 
Алор/Арол в териториите на бисалтите. 

Бисалтите влизат в полезрението на древногръцката 
литературна традиция реално чрез “Историята” на Херодот, 
при това с две кратки бележки. Може би малко по-ранно по 
време било само едно сведение, на Харон от Лампсак, 
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съвременник на Херодот, живял преди Пелопонеската 
война. Разбира се, никой не знае какво се е изгубило във 
времето, но поне така изглеждат нещата от достигналото до 
нас. Харон разказвал интересна история за победната война 
на бисалтите срещу Кардия в Тракийския Херсонес, начело 
с Нарис – роб, продаден като дете в Кардия, който работил 
като бръснар. В бръснарницата научил за предсказание, че 
бисалтите ще нападнат кардияните и направил реалност 
това, като избягал от Крадия и повел бисалтите срещу нея. 
Победил, като научил бисалтите да свирят с флейта 
кардиянски мелодии, при които бойните им коне вместо да 
воюват, започвали да танцуват (Athen. XII, 19, 520, D-F. Вж 
ИТТ 1981: 185, fr. 9.). Това интересно известие, обаче не 
съдържа нито географска локализация на бисалтите, нито 
възможност за датиране на събитието.  

Херодот е най-ранния автор, който предлага инфор-
мация за отечеството на бисалтите. Това прави в контекста 
на действията на Ксеркс, което датира точно информацията 
му към 480 г.пр.н.е.: “След като войската потеглила от 
Стримон, там на запад имало крайбрежие, гдето отми-
нала елинския град Аргил. А тази земя и тази над нея се 
нарича Бисалтия” (Hdt. VІІ, 115, 1. Вж. ИТТ 1981: 251). 
Иначе казано под името Бисалтия през тази епоха се 
разбирала зоната на запад от най-долното течение на 
Стримон, с част от крайбрежието на Стримонския (Орфан-
ския) залив, и териториите над нея, т.е. нагоре в днешните 
планини Кердилион, Вертискос и Дисорон. Така се очертава 
една територия между тези планини на юг-югозапад и р. 
Стримон на север-североизток, което се подкрепя и от по-
късни автори (Detshew 1957: 70-71. Срв. Фол, Спиридонов 
1983, 26-27, 72-74; Papazoglou 1988, 351-355). Споменатият 
в нея елински град Аргилос всъщност възникнал като 
тракийски град. На Аристотел дължим едно интересно све-
дение, според което на езика на траките „аргилос“ значело 
мишка. Според едно предсказание те основали град там, къ-
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дето видели мишка и затова го нарекли Аргилос. Не трябва 
да се съмняваме, че това е било така, тъй като в случая 
Аристотел говори за място, което е било сравнително близо 
до родната му Стагира.  

Така очертаната територия на бисалтите е една прео-
бладаващо планинска област. По-горе отбелязах, че 
съгласно Хекатей, приблизително в тези земи могат да се 
разположат т.нар. дисори, което не е в противоречие с 
данните на Херодот, а по-скоро показва, че собствено им 
име е било бисалти. Дисори (Äéóüñáé) видимо е буквален 
гръцки превод на бисалти (ÂéóÜëôáé, Bisaltae). Ако дисори 
може да се изведе чрез старогръцкия език от “äßò �ñïò” – 
“двойна планина”, то бисалти се свързва с израза “bis altum”, 
който в латинския език означава “двойна височина”. Такъв 
латински по произход етноним за епохата на Херодот, обаче 
е невъзможен. В този смисъл, трябва да се приеме, че и на 
езика на траките-бисалти изразът “bis altum” е значел 
“двойна планина”, а племенното име буквално “двупла-
нинци”, както по-горе отбелязах за т.нар. дисори от Хекатей. 
Съгласно епоса, бисалти и римляни се родеят, тъй като имат 
връзки с троянците, чрез Резос и Еней. Еврипид лансира 
идеята, че Хектор помогнал на Резос да завладее траките 
около Стримон и да създаде държавата си (Eur.  Rhes. 406-
412. Вж. ИТТ 1981: 131).  

За литературната традиция от архаичната епоха земите 
на запад от долното течение на Стримон са пеласгийски 
територии, а с тях се свързват и град Крестоне, и едно-
именните крестони. Връзката между тях и бисалтите е 
категорично отразена от Херодот. В началото на V в.пр.н.е., 
освен същинските племенни територии, Бисалтското цар-
ство обхващало и крестонската земя. При действията на 
Мардоний през 493-492 г. и бисалтите, както съседите си, 
трябва да били поробени от персите. Това го предполага 
географското им разположение. Но при похода на Ксеркс от 
480-479 г., Херодот чул и предал една история за бисалтски 
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цар, който не последвал персийския цар, а избягал в Родопа, 
а дори наказал и синовете си, че тръгнали заедно с персите. 
„Там и царят на бисалтите и на крестонската земя – 
тракиец – извършил едно нечувано дело: той и сам не се 
съгласил да робува доброволно на Ксеркс, а забягнал нагоре 
в планината Родопа, а и на синовете си забранил да 
тръгват на поход срещу Елада. А те, като не се вслушали 
или просто им се приискало да погледат войната, тръгнали 
на поход заедно с персиеца. А след като се прибрали 
невредими всички – а те били шестима, - баща им избол 
очите им заради тази вина” (Hdt. VІІІ, 116. Вж. ИТТ 1981:  
259). Това е един великолепен пример за миграционните 
процеси в хода на персийските военни кампании. 
Тракийските бежанци бягали от Егейското крайбрежие към 
вътрешността на континента и от равнините в планините.  

До наше време не е достигнало никакво сигурно име 
на бисалтски цар. Б. Хед смята, че известният от моне-
тосеченето си тракийски владетел Мосес бил бисалтски цар, 
дори може би точно този, който анонимно споменава 
Херодот. Основната мотивация е в това, че монетите на 
Мосес са напълно идентични по тип с монетите на бисал-
тите (Head 1963: XXII). Ал. Фол отбелязва това царство 
като “бисалтско-крестонски военно-политически съюз” 
(Фол, Спиридонов, 1983: 72). Той изглежда подобен на 
пеонския съюз, начело със Сирис, отвъд долното течение на 
Стримон; с тракийския военно-племенен съюз, начело с 
едоните, около Пангей; с царството на одомантите. С изк-
лючение на последното, останалите били унищожени от 
персите, елините или македоните в рамките на V в.пр.н.е. 
Царството на бисалтите било окончателно завладяно от 
македонския цар Александър І. Това е известно от Тукидид, 
чиято информация за завладяването на Бисалтия, Грестония 
и Антемунт е събрана в едно изречение, така че може да се 
допусне, че е станало едновременно (Thuk. ІІ, 99, 6. Вж. 
ИТТ 1981: 285). По-конкретно може да се датира след 
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прогонването на персите от Ейон през 476 г., но не по-късно 
от края на управлението на Александър І около 454 г.пр.н.е..  

Споменатото от Херодот бисалтско-крестонско царс-
тво или бисалтско-крестонски военно-политически съюз, 
задължава да се отдели внимание на крестоните отново. 
Херодот е безспорно основният източник за тях и Крес-
тония, но информацията, която предлага е валидна и за 
архаичната епоха. В нашата историография присъства 
отдавна мнението на Ал. Фол, че “…сведенията за племето 
крестони или за крестонската област, както у Херодот, 
така и у Тукидид, имат характер на историческа реми-
нисценция; наименованията не се срещат в по-късно време” 
(Фол, 1975а: 24). От друга страна, Ф. Папазоглу въобще не 
включва такава област в изследването си, а разглежда 
земите й под името Мигдония. Това скептично отношение 
към крестоните и Крестония ми се струва не съвсем обос-
новано. Крестоните изглежда наистина са спомен от близ-
кото минало при Тукидид, но не стоят така нещата за вре-
мето на Херодот. Той изрично казва, че те са негови съвре-
менници, при това ги познава много добре. По повод езика 
на пеласгите, Херодот отбелязва, че бил варварски и това се 
установявало от “…пеласгите, които и днес съществуват и 
които населяват град Крестон(е) над тирсените” (Hdt. І, 
57, 1. Срв. Hdt. (1826): 36-37; (1854): 38; ИТТ 1981: 197). 
Няма съмнение, че в случая трябва да се постави знак на 
равенство между пеласги и крестони. В такъв случай краят 
на трако-пеласгийския град Крестоне трябва да е бил в кон-
текста на гръцката колонизация около устието на Стримон в 
средата на V в.пр.н.е. и преди Пелопонеската война (431-
404 г.), за която пише Тукидид.  

Няма никакви преки податки за местоположението на 
Крестоне, видимо съществувал и в епохата на Херодот. 
Зоната очертана от топонима Крестония не е малка: от 
изворите на р. Ехейдор до ез. Болбе и западните и юго-
западните склоновете на Дисорон и Бертискос. Но все пак 
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този град трябва да е бил близо до ез. Болбе, а не при 
изворите на Ехейдор, защото Херодот казва, че крес-
тонейците живеели над тирсените, а последните, съгласно 
Тукидид, били на Халкидическия полуостров, близо до 
Атон. Ако се приеме тази идея, за местоположение на Крес-
тоне сравнително близо до крайбрежието, може да се 
предложи, че градът не просто е изчезнал, а е бил завладян 
и преименуван от елинските колонисти. Практиката на 
преименуване на пеласгийските селища с нови гръцки име-
на е факт, известен на Херодот, за който говори изрично на 
същото място, където се споменава и Крестоне (Hdt. І, 57, 
2). Той се дължал на варварския език на пеласгите. Из-
ползваните от тях селищни имена не са били особено благо-
звучни и приятни за елините. В същата зона, между Стри-
монския залив, ез. Болбе и пл. Кредилион, от първата 
половина на ІV в.пр.н.е. насетне, се появява градът Аретуса, 
например. Тя също няма сигурно местоположение. Страбон 
я споменава в едно интересно изречение, заедно със Ско-
туса, като казва, че “…отсам Стримон до самата река се 
намира градът Скотуса, а при езерото Болбе – Аретуса” 
(Strab. VІІ, fr. 36. Вж. ИТМ 1949: 223). Страбон явно е взел 
това изречение от съчинение, в което се говори за пеласгите 
и за селища им. Името на въпросната Скотуса при Стримон 
може да се свърже с пеласгите, чрез пеласгийската Скотуса 
в Тесалия, а, защо не, Аретуса – с пеласгийския Крестоне. 
Ако се следват съвременните изследвания, Аретуса може да 
се разположи между ез. Болбе и Стримонския залив, в 
близост до Аргилос в Бисалтия (срв. Papazoglou 1988: 222-
223). Последното наблюдение би могло да се използва и по 
въпроса за локализацията на Крестоне.  

Във връзка с похода на Ксеркс от 480-479 г., Херодот 
отбелязва тази област като Крестония (Hdt. VІІ, 124. Вж. 
ИТТ 1981: 254). Той пише, че Ксеркс се придвижил след 
Стримон покрай Аргилос в Бисалтия, през равнината Силея, 
елинския град Стагира и до Акант. Тук дошъл явно за да 
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види изкопания канал. След това, се насочил по пряк път от 
Акант към Терма, като преминал през Пеония и Крестония, 
към река Хейдор (Ехейдор). Това показва, че тези области 
достигали на юг чак до областта Антемунт и планините в 
централната част на Халкидическия полуостров. Но 
споменатата Пеония е всъщност онази част от областта, 
около течението на Аксий, която още при Аминта І станала 
част от македонската държава. Използваният топоним в 
случая е по-скоро един спомен за някогашният обхват на 
Пеония, към края на архаичната епоха. Същото се отнася и 
за Крестония, защото крестонийската земя била част от 
Бисалтското царство още преди налагането на персийската 
власт. Тези наименования при похода на Ксеркс имали 
характер на географски имена. Освен това, редът, в който 
Херодот споменава тези области, не е точен. Вървейки от 
Акант, Ксеркс видимо почти се е върнал назад до ез. Болбе 
и от тук, преминавайки напряко през най-южните райони, 
първо на Крестония, а после на Пеония, достигнал до 
Терма.  

До тук, всички изложени факти от Херодот се отнасят 
до Долна Струма. В неговите истории, обаче има и някои 
бележки, които загатват за траките по средното и горното 
течение на Стримон. Една от тях е случката с откраднатата 
колесница на Ксеркс. „Като оставил там (в Сирис в 
Пеония – б.м.) и свещената колесница на Зевс, когато 
отивал срещу Елада, Ксеркс не си я взел на връщане, а 
когато си я искал обратно, пеоните, които я били дали на 
траките, казали, че докато били на паша, кобилите били 
грабнати от горните траки, които живеят около 
изворите на Стримон (Hdt. VІІІ, 11. Вж. ИТТ 1981: 258-
259). Този фрагмент е най-ранният текст, достигнал до нас, 
в който се засяга въпросът за това, откъде започва Стримон 
в представите на древните гърци. Анонимността на т.нар. 
„горни траки” (ôí Díù Èñçßêùí), обаче показва ясно 
ограничената информираност на Херодот за тази област, 
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дори непознаването й. Като се има пред вид определението 
“горни”, може да се уточни единствено, че колесницата на 
Ксеркс била взета от планински траки, но не става ясно къде 
са тези извори. Липсва конкретно планинско име или 
някакъв топоним. Следователно, много е съмнително, че 
изворите на Стримон, в ограничените географски представи 
на Херодот за вътрешността на Тракия, са идентични с 
изворите на днешната река Струма в планината Витоша. 
Определението “горни траки” подхожда въобще на насе-
лението в планините около средното и горното течение на 
Струма: на изток – в Пирин, Рила, Верила, Витоша и дори 
Родопите, а на запад – в Огражден, Малешевска, Влахина, 
Осогово и други. Все пак, като се имат предвид малко по-
късните сведения на Тукидид (вж. по-долу, І.3.), може да се 
допусне, че тези „горни траки“ на Херодот всъщност са 
били агрианите, който около 492 г.пр.н.е. избягали от 
долината на Ангиста и се установили по горното течение на 
Струма. 

Подобна анонимност и не добра осведоменост се 
наблюдава и във връзка с тези траки, които живеели над 
крестоните (вероятно на север и по-общо в района на 
Средна Струма), за които иначе Херодот разполагал с едно 
интересно сведение. “А тези, които живеят над крес-
тоните, правят така: всеки има по много жени. И когато 
някой от тях умре, става голям спор между жените, а и 
голямо старание от страна на приятелите относно това, 
коя от тях е била най-обичана от мъжа. А която бива 
избрана и почетена, след като бъде възхвалена от мъже и 
жени, бива посечена на гроба от най-близкия си роднина и 
след като бъде посечена, се погребва заедно с мъжа си: а 
другите го смятат за голяма беда, защото това е най-
големият им позор” (Hdt. V 5, 1. Вж. ИТТ 1981: 221). 
Текстът е особено популярен, във връзка с информацията, 
която дава за религиозните традиции на едно изолирано 
тракийско население. Още в древността, обаче той е 
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неправилно изтълкуван от някои автори, като римския 
географ Помпоний Мела, например, и отразените ритуали 
се представят едва ли не като правило и задължителни за 
всички траки (Mela ІІ 2, 16-33. ИТМ 1949: 260-261). По 
инерция, това понякога се пише и в наше време, а то видимо 
не е така, защото преди да представи този текст, самият 
Херодот изрично отбелязва, че това, което правили траките, 
които живеят над крестоните, било изключение: 
“…траките ... имат приблизително еднакви обичаи във 
всяко отношение, с изключение на гетите, травсите и 
тези, които живеят над крестонците” (Hdt. V 3, 2. Вж. 
ИТМ 1949: 23). Но в случая е по-важно това, че Херодот 
няма ясни и конкретни данни за населението по средното и 
горното течение на Струма, няма никакви данни за имената 
на разположените тук племена, а по-общо ги представя като 
“живеещите над крестоните”, като съседи на пеоните или 
като “горните траки”.   

 
І. 3. Сведенията на Тукидид за племената  
и селищата в долината на Струма  

 
На следващо място, заслужават особено внимание 

сведенията на Тукидид. Той разширява съществено кръ-
гозора на древните гърци по отношение вътрешността на 
Тракия и в частност относно горното и средното течение на 
Стримон (срв. Данов 1998: 60-62). Това става на фона на 
събитията от Пелопонеската война и по-конкретно във 
връзка с похода на одриския владетел Ситалк срещу маке-
донския Пердика ІІ (ок. 454/452-453 г.) през 429 г.пр.н.е.. 
Той бил предизвикан, както е известно, от съюзния договор 
на тракийския цар с атиняните, насочен срещу македонския 
цар, а още и заради това, че последният бил поел някакви 
обещания към Ситалк, които така и не изпълнил. Според М. 
Тачева, конкретните сведения на Тукидид били почерпани 
не от лични наблюдения, а вероятно от дневника на Хагнон, 
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който придружавал Ситалк (Тачева 2006: 66-67). Въпреки 
подробните описания на Одриското царство и действията на 
Ситалк, не може да се каже, че Средна Струма се разкрива 
достатъчно. Тя продължава да си остава, като цяло, непоз-
ната област. Гръцкият автор пише, при похода на Ситалк, 
повече и по-ясно за Горна Струма, а във връзка с военните 
действия около Амфиполис, предлага някои данни за Долна 
Струма.  

Тукидид знае, че Стримон извира от планината Ском-
брос (Скомиос), като под това име той има предвид Витоша. 
Това проличава от описанието, което прави за разпо-
ложените на север от нея племена на трери и тилатеи, на 
мястото на днешна София и в Софийско поле. На изток (не 
на запад, както неправилно е преведено в ИТМ 1949: 55 и в 
ИТТ 1981: 283) те достигали до Оский (р. Искър), която 
извира от същата планина, от която започвали и Нестос (р. 
Места) и Хеброс (р. Марица). Тази планина, която дава 
началото на трите големи реки и която Тукидид отразява 
анонимно, като “голяма, ненаселена и свързана с 
Родопите”, безспорно е днешната Рила (Thuk. ІІ, 96, 4. Тези 
въпроси отдавна са изяснени в модерната историография. 
Срв. Фол, Спиридонов, 37: 58-59 с библиография).  

След Скомброс, Стримон протичал през страната на 
пеонските племена граеи (ãñááßïé) и лееи (ëáéáßïé) (Thuk. 
ІІ, 96, 3. Вж. също ИТТ 1981: 282, б. 66, където се прави 
съществената бележка, че повечето издатели на текста, 
заместват без особени основания етнонима граеи с аргри-
ани. Срв. също Фол, Спиридонов, 1983: 115). Тези и други 
пеонски племена били крайните народи на запад, над които 
властвал Ситалк. От изложението се вижда, че те били 
подчинени от одриския владетел при неговия пеонски 
поход от времето преди 429 г. (Thuk. ІІ 98, 1. Вж. ИТТ 1981: 
284).  

Етнонимът граеи не е известен от други автори, но 
това не бива да е основание за отричането му. Няма същес-
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твена причина, да не се приеме съществуването на това 
племе, а още и, че обитавало към тази епоха земите от 
водосборния басейн в най-горното течение на реката: 
Пернишко, Радомирско, Брезнишко, т.е. днешната геог-
рафска област Граово. Идеята на Й. Иванов, за пряка ези-
кова връзка и приемственост между граеи и Граово, отдавна 
присъства в историографията, както и някои възражения на 
Б. Геров, за възможен славянски произход на Граово 
(Иванов 1906: 5; Геров 1961: 231, б. 2). Тя е интересна, но 
не би могла да има сериозна доказателствена стойност. 
Съществена в случая е ерудицията на Тукидид или на него-
вия източник. По-късни антични автори, като Страбон, 
свързват териториите около изворите на Струма с т.нар. 
агриани, което дава основание да се постави знак на 
равенство между граеи и агриани (Strab. VІІ, fr. 36. Вж. 
ИТМ 1949: 223). Ако това положение се приеме, то се 
оказва, че агриани е име дадено от гърците на същото това 
население, в смисъл на “хора, живеещи в полето” (срв. 
Фол, Спиридонов 1983: 23-24, 115. За местоположението им 
вж. също Геров, 1961: 231-237). Това обаче повдига някои 
много важни въпроси. Тези граеи-агриани наследници ли са 
на еднократно споменатите херодотови агриани или нямат 
нищо общо с тях? И още, дали последните, напускайки 
земите си северно от Пангей, са се установили при изворите 
на Струма или всичко е една погрешна интерпретация на 
изворите? Г. Кацаров предлага идеята, за движение на 
агрианите от Струмската област към Пангей, но такова не се 
регистрира от сведенията на Херодот и Тукидид, а по-скоро 
обратно, от Пангей към Горна Струма (Кацаров 1921: 5). 
Какви са били миграционните процеси сред пеоните в 
предисторическите времена може само да се гадае, без 
каквито и да са съществени резултати. Т. Спиридонов 
приема идеята, че името е едно и също не заради миграции, 
а заради характера на терена, който населяват (Фол, 
Спиридонов, 1983: 23-24, 115). Тук, обаче има известно 
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противоречие, тъй като териториите на граеите и лееите се 
казва, че били гористи, а не полски области. Войските на 
Ситалк били прокарали път през тях, изсичайки гората. При 
тази ситуация ми се струва по-разумно, да не се коригират 
сведенията на Тукидид. Споменатият от него етноним 
трябва да е бил собствено тракийският, докато агриани е 
гръцкият превод на името на същото това пеонско насе-
ление, което до началото на V в.пр.н.е. е обитавало горното 
течение на р. Ангиста и Драмското поле.  

След земите на граеите (агрианите), Стримон проти-
чал през териториите на лееите. Б. Геров смята, че те 
живеели в “…западната част на Радомирското поле и към 
планинската област по на запад – евентуално и към Трън-
ско” (Геров 1961: 236). Според Т. Спиридонов, “…граите и 
лееите заемат земите до линията Земен – Бобовдол – 
Станке Димитров на юг” (Фол, Спиридонов 1983: 115). 
Това е по-скоро границата между тях. Лееите изглежда са 
били на югозапад от тази линия, в Земенско и около 
Конявската планина, и в Кюстендилско, и на югозапад до 
Осогово, като по-надолу по течението вероятно достигали 
до към Бобошево и Дупница (ст. Станке Димитров). 
Обикновено в тези територии се поставят дентелетите, 
известни от по-късни автори и същевременно сякаш по-
неосведомени от Тукидид за вътрешността на Тракия. Спо-
менават се в различни варианти на племенното име: 
данталети, дантелети, дентелети, денселети и др. (срв. 
Detschew 1957: 115-116 – Äáíèáë\ôáé, Äáíèçë\ôáé, 
Dentheleti, Äåíèåë\ôáé, ÄåíèÝëçôïé, Denseletae. Вж. за 
местоположението им също Геров 1961: 226 сл.). Фактът, че 
едноименната стратегия в римска провинция Тракия се 
отразява в епиграфското наследство като Äåíèåëçôéê[, 
показва че дентелети е най-точната форма (Срв. Gerov 1970: 
124-125, 127; Фол 1975б: 60). Според мен, лееи и дентелети 
са имена на едно и също племе и това се вижда добре при 
един внимателен анализ на историческите и лингвистични 
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свидетелства. Етнонимът дентелети/данталети е формиран, 
според Д. Дечев, от Äåíè-åë\ôáé или Äáíè-áë\ôáé. 
Първата съставка Äåíè- (Äáíè-) произлиза от индоевр. 
g'ent(i) – род. В случая присъства и в племенно име. Като 
подобни в тракийския език, същият автор посочва: Äåíäïõ-, 
Äåíôïõ-, Äåíôõ-, Äéíäé, -äåíèçò и други (Detschew 1957: 
125). Явно в тракийския език тази глоса (в различни 
варианти и в различните наречия, сред които и пеонското) 
се използва и в смисъл на „племе“. В този смисъл, на езика 
на траките „дентелети“ означава буквално “племето на 
елетите“ (респ. елеите/лееите). В пряка връзка с този 
етноним е и пътната станция Елея (Aelea), която е 
разположена в Певтингеровата карта между Пауталия (дн. 
Кюстендил) и Сердика (дн. София), и днес се локализира 
по-общо в Радомирското поле (Вж. различни хипотези за 
местоположението й при Геров 1961: 237-238).  

Обективността изисква да се посочи и това, че Стефан 
Византийски споменавал лееи и дентелети като две 
племена. Но информацията за лееите, като пеонско племе, 
била съгласно Тукидид (Steph. Byz. 406, 14), а тази за 
данталетите, като тракийско племе, съгласно Теопомп 
(Steph. Byz. 217, 21). Така че и това не е съществена 
причина за съмнение, че това всъщност е едно и също 
племе. Тукидид предавал собственото племенно име лееи 
като Ëáéáßïé, а след Теопомп се появил етнонимът 
данталети/дентелети (Äáíè-áë\ôáé или Äåíè-åë\ôáé), на 
основата на неразбрания тракийски израз. 

Съгласно Тукидид, в долината на Горна Струма имало 
и други пеонски племена, защото той изрично отбелязва, че 
Ситалк поставил под свой контрол и тях. Невъзможно е да 
се каже  къде точно били местата им. Използваната форма 
за множествено число показва, че са още няколко, вероятно 
малки племена. За съжаление, те остават анонимни, може 
би заради тяхната малочисленост или пък, защото били в 
страни от пътя, който следвал одриският владетел през 429 
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г.пр.н.е. Във всеки случай, като се има предвид, че 
агрианите достигнали до тук от долината на Ангиста, може 
да се предположи, че тези анонимни пеонски племена били 
наследниците на предишните им съседи – пеопли, сири-
опеони и други, които изчезват от картата на Долна Струма 
след Гръко-персийските войни. 

Б. Геров приема по-ранните мнения на Белох и 
Томашек, че в този район войските на Ситалк преминали 
през “…горното течение на Марица покрай северните и 
западните склоновете на Рила по посока на днешното шосе 
Благоевград – Царево село” (Геров 1961: 163, б. 7). Този 
маршрут се основава не толкова на преки свидетелства, 
колкото явно на идеята, че това е най-краткия път от Горно-
тракийската низина към долината на Струма и Македония. 
В този смисъл, принципно не са изключени и други ре-
шения. Едва ли е случайно, че във връзка с тази кампания, 
Тукидид пише за граеите и лееите по Горна Струма, а дори 
и за трерите и тилатеите на север от Витоша. Може би 
именно от тук е бил пътят на Ситалк, или поне на част от 
войската му. През Софийското поле и надолу по течението 
на Струма, чак до Влахина и Малешевската планина. Така 
той е могъл да събере контингентите си и от тези, наскоро 
присъединени към Одриското царство, племена. Още 
повече, че се казва, че Ситалк „…вървял по същия път, 
който по-рано сам си пробил в похода срещу пеоните, като 
изсякъл гората” (Thuk. ІІ 98, 1. Вж. ИТТ 1981: 284). Не мо-
же в пеонския поход да е преминал просто покрай север-
ните и западните склонове на Рила, тъй като подчинява 
племената по горното течение на Стримон, на север до 
Витоша и Вискяр, а на запад чак до Осоговската планина и 
Кюстендилско. Това обяснява и защо Тукидид маркира 
Рила така бегло и дори анонимно. Явно в македонския си 
поход от 429 г. пр.н.е. Ситалк не е минал плътно покрай 
северните и западните й склонове. В крайна сметка, 
преминавайки през Горна Струма и през пеонските земи на 
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граеи, лееи и други малки племена, които вече владеел, 
Ситалк достигнал планината Керкине. Тук, за кратко, изло-
жението засяга районът на Средна Струма.  

Тукидид пише, че Керкине е необитаема планина и 
граница (ìåôüñéïí) на синтите и пеоните, т.е. между тях 
(Thuk. ІІ, 98, 1. Вж. ИТТ 1981: 284). За местоположението й 
има различни предположения: Плачковица, Малешевска 
планина, Благуш, Огражден, Беласица и Пирин. От всички 
тях, заслужават по-особено внимание тези на Б. Геров и Ф. 
Папазоглу. За Б. Геров най-приемливо е отъждествяването с 
Огражден, а за Ф. Папазоглу – с Малешевската планина 
(Геров, 1961: 166; Papazoglou, 1988: 331). Между двете, 
обаче няма рязка граница, така че е напълно възможно да са 
схващани и като едно цяло. Според Т. Спиридонов, под 
името Керкине не се означава отделна планина, а комплекс 
от планини, които се разполагат между линията Кочани – 
Бобошево, Струма и Беласица (Фол, Спиридонов, 1983: 
118). П. Делев маркира и още по-голяма зона, в която може 
да се разположи този ороним: „…от Беласица на юг през 
Огражден, Малешевската планина, Плачковица до Осогов-
ската и дори Конявската планина на север ...“ (Делев 2003: 
33). 

Ако се има предвид, че Ситалк се спуска от север на 
юг, най-общо между Стримон и Аксий, става ясно, че 
Керкине е планина или планинска верига приблизително 
разположена в същата посока. В подкрепа на тази идея е и 
това, че Тукидид казва, че тракийските войски преминали 
през нея, а не просто я пресекли. На това положение без-
спорно отговаря планинската верига Влахина – Малешевска 
планина – Огражден, но предвид обстоятелството, че Кер-
кине била граница само между пеони и синти, то следва да 
не се включва Влахина, а само Малешевска планина и 
Огражден, защото няма никакви сериозни основания да се 
поставят синтите по склоновете на Влахина и на север от 
Кресненското дефиле. Всички останали мнения ми се 



 
 63 

струват неприемливи. Керкине не би могла да е, нито 
Беласица, нито Благуш, които се разпростират изток-запад и 
са доста на юг от одриските владения в Горна Струма, нито 
Пирин, който остава на изток от Стримон, нито Плач-
ковица, която е на запад и няма пряка връзка с Горна 
Струма.  

По същество, Керкине било мястото, където се 
събирали границите между владенията на Ситалк (населени 
с пеонските лееи), независимите пеони и синтите. Не трябва 
да се оставя, обаче с погрешното впечатление, че тези 
племена са непросредствени съседи, сякаш ги отделя 
незначителна граница. Между тях бил целият планински 
масив, който изрично Тукидид маркира като „TñÞìïõ 
�ñïõò” (необитаема планина) (Thuk. ІІ, 98, 1. Вж. ИТТ 1981: 
284. По подобен начин Тукидид, както се спомена, 
представя и дн. Рила). Това определение обикновено се 
сваща буквално като свидетелство за липсата на поселения. 
Според Т. Спиридонов, “…трябва да разбираме тази 
“ необитаемост” повече в контекста на граница между 
пеоните от една страна и синтите и медите – от друга” 
(Спиридонов 1991: 118). На граничния характер акцентира 
и М. Тачева (Тачева 2006: 71). Към тези наблюдения, ми се 
струва разумно да се добави само, че Vñçìïò означава не 
само „пуст, ненаселен, необитаван”, но и 
„безстопанствен”, т.е. ничий. В този смисъл може би 
наистина се има предвид, че Керкине е не толкова 
необитаема планина, колкото ничия планина и гранична 
територия. Лееите и одриските владения достигали до 
североизточните склонове, т.е. до дн. Влахина; 
независимите пеони били на запад, в долината на 
Брегалница; а синтите на югоизток от Малешевска планина 
и Огражден, но вероятно не по на изток от Стримон.  

Тукидид не споменава, защо Ситалк изоставя доли-
ната на Стримон и тръгва през планината, въпреки зимните 
условия; не навлиза в земите на синтите, които най-общо 
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били на пътя му, на запад от средното течение на Стримон, 
а поема по западната им граница с пеоните – през Керкине. 
Веднага след това, обаче добавя, че „…когато минавали 
през планината (идвайки) откъм одриската земя, 
(войските) отдясно имали пеоните, а отляво – синтите и 
медите”.  (Thuk. ІІ, 98, 2. Вж. ИТТ 1981: 284). Явно 
одриският владетел поема по този труден планински 
маршрут, защото не искал да настрои срещу себе си нито 
независимите пеонски племена, нито синтите, нито медите. 
Тези племена играели ролята на буфер между Одриското и 
Македонското царства и пазели своята самостоятелност.  

На това място синтите и медите се споменават за 
първи път в античната историография. Едва сега те попадат 
в полезрението на Тукидид, но като се има предвид, че само 
един-два пъти ги назовава и нищо повече не казва за тях, 
става ясно, че останали встрани от маршрута и действията 
на Ситалк. Редът на изброяване, първо синти, а после меди, 
не трябва да заблуждава, че медите са на юг от синтите, 
защото това, най-общо, е посоката, която следва Ситалк. 
Медите били на изток от синтите. Това проличава от факта, 
че нямат допирана точка с Керкине. Те били вляво от 
Керкине, но не и непосредствено до склоновете й, защото тя 
изрично се отразява като гранична само между пеони и 
синти. При това положение излиза, че и двете племена – 
синти и меди, са в долината на Средна Струма, като 
вероятно граница била самата река. Едва ли, обаче Стримон 
е играел ролята на непреодолима преграда. Съжителството 
им в Среднострумската долина е единственият логичен 
отговор и на въпроса, защо Тукидид ги споменава заедно. 
Все пак, ако на всяка цена трябва да се определят границите 
на тези две племена, към тази епоха – времето на 
Пелопонеската война (431 – 404 г.), трябва да се обобщи, че 
племенните територии на синтите се ограничавали на 
северозапад и запад от билната част на Малешевска 
планина и Огражден, на изток от Стримон, на юг от 
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Беласица. До къде са достигали на запад, по долината на р. 
Струмешница, е трудно да се каже, но едва ли са излизали 
извън долното течение. Медите вероятно достигали на север 
до склоновете на Рила, на запад – до Стримон, на изток – до 
Пирин и на юг – до Славянка, Сенгелска планина и 
Рупелското дефиле. Б. Геров свързва средното течение на 
Струма, между Кресненското дефиле и Рупелското дефиле, 
единствено с медите, а Ф. Папазоглу – само със синтите, но 
и двете мнения са крайни и необосновани, в контекста на 
сведенията на Тукидид (Геров 19617 159-161; Papazoglou 
1988: 366-368). Близка до направената тук локализация за 
синтите се допуска като възможен вариант и от Т. 
Спиридонов (Фол, Спиридонов, 1983: 119).  

Кога и как медите се появяват в Средна Струма не е 
известно. Според Апиан, живял през ІІ в.от н.е., епонимът 
на медите – Медос бил син на Илирий и чичо на Пеон, 
което би трябвало да показва особена близост между меди и 
пеони в състава на илирийските племена. Дали в 
действителност това е било така, е невъзможно да се каже. 
Такова  схващане не присъства в съчиненията на други 
антични автори. Днес не се  поставя  под съмнение 
тракийският произход на медите. Според Ал. Фол, 
етнонимът меди е произлязал от топонима Медика, който се 
споменава за първи път от Аристотел (Фол, Спиридонов, 
1983: 122), но това е невъзможно, защото, медите са 
известни, както се вижда, още от Тукидид. Явно 
племенното име се е образувало по друг начин. Съгласно Г. 
Кацаров те се свързват с т.нар. медовитини или стримони-
витини. Основавайки се на изследванията и на други 
автори, той формира идеята, че около 700 г.пр.н.е. траките-
стримони били прогонени от долината на Стримон от 
пеоните (Кацаров 1921: 6, 15 (2001: 544, 553)). При това 
преселение те се установили в Мала Азия, където били 
известни като витини. Г. Кацаров ги нарича и медовитини, 
но Херодот не използва такова име (Кацаров 1921: 6 (2001: 
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544)). Херодот борави с малко по-различни етноними. Той 
пише, че стримоните били прогонени от тевкрите и мизите 
и когато се настанили в Мала Азия започнали да се наричат 
витини (Hdt. VІІ, 75. ИТТ 1981: 247). На друго място, обаче 
твърди, че, според пеоните, те самите били преселници от 
тевкрите от Троя (Hdt. V, 12-13. ИТТ 1981: 223). Така че, на 
тази основа, изглежда достоверно мнението, че стримоните-
витини били прогонени всъщност от пеоните. Последно, П. 
Делев коментира този въпрос, като изтъква, че всъщност 
Херодот комбинира три сведения: че витините произлизали 
от Стримон; че били изгонени (или само наследени) от 
пеоните и, че последните били тевкри от Троя (Delev 2005: 
108). Основание за свързването на стримоните-витини с 
медите дават два много по-късни текста: единият на 
Страбон, където сред племената с тракийски произход, 
преселници в Мала Азия, се споменават заедно с витините и 
медовитините (Strab. VІІ, 3, 2. Срв. Detschew 1957: 280) и 
другият на Стефан Византийски, където, в рубриката за 
медите, се казва, че били съседи на Македония и част от тях 
се преселили в нея и били известни като медовитини (Steph. 
Byz. (1678): 435; (1825a): 282; (1825b): 414; (1893): 188; 
(1849): 426. Срв. също Detschew 1957: 280). Тези стримони-
витини и медовитини нямат конкретна локализация по 
течението на Стримон.  

За появата на синтите в долината на Стримон също 
няма особено конкретни сведения. Ако се приеме, че 
известните от Омир и схолиите към него синтии (Óßíôéåò) 
на остров Лемнос са идентични със споменатите от Тукидид 
синти (Óéíôïß), то излиза, че те напуснали Лемнос и се 
установили в долината на Стримон (срв. Hom. Il . І, 584-594 
и Schol. ad Il .  594; Hom. Od. 293-294 и Schol. ad Od. 294. 
Вж. ИТТ 1981: 8, 43-44). При това, те се вклинили между 
медите и пеоните, като разполагането им на запад от реката 
показва, че усвоили пеонски територии. Някои автори, като 
Д. Дечев, обаче, не приемат етническата връзка между 
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синтиите на Лемнос и по-късните синти по долината на 
Стримон (Detschew 1957: 445-447). Други пък, като Е. 
Оберхумер, Хр. Данов и Цв. Лазова, приемат уподобяването 
на синтиите и синтите, но, под влияние на миграционната 
теория и идеята за разселение на тракийските племена от 
север на юг, приемат и едно синтийско разселение още 
преди Троянската война от долината на Горна Струма чак 
до о. Лемнос (Oberhummer 1927: 258 сл.; Данов 1968: 116-
117; Lazova 1977: 144-145). Дори и да е имало такова дви-
жение в тази ранна епоха, предвид горните сведения за 
стримоните-витини, липсват каквито и да са доказателства 
за участие в него на синтите. Напротив, омировите синтии 
са в категорична връзка с пеласгите или тирсените и със 
състава на автохтонното население в Егейския басейн  В 
този смисъл най-обосновани ми изглеждат наблюденията на 
В. Томашек, който приема тирсените за най-древното 
население на Лемнос, а във връзка с тях са и синтите, които 
завладели земите над Бисалтия (Tomaschek 1893/1895 
(1980): I, 44). Това е в синхрон със сведенията на Хеланик, 
че тирсените били най-старото население на Лемнос, 
известен още и като Синтеида (Hellanic. fr. 71 а, 71 b, 71 c. 
Вж. ИТТ 1981: 187-188), а също и на Страбон, че синтии и 
синти са едно и също племе (Strab. Х, 2, 17; Х, 3, 20. Вж. 
ИТМ 1949: 227). Оценявайки сложността на въпроса, Т. 
Спиридонов не заема категорична позиция, но приема, че, в 
сравнение с други тракийски племена, синтите са с местен 
произход и няма сериозни основания да се виждат силни 
движения, освен вътрешните (Фол, Спиридонов 1983: 101). 

Сведенията на Омир, Хеланик и схолиите към тях; на 
Херодот, Тукидид, Филохор, Ератостен и Порфирий показ-
ват, че най-ранното население на Лемнос било известно ка-
то пеласги, тирсени или синтии. Най-точно е определението 
на Тукидид, който пише, че били “пеласги от племето 
тирсени” (Thuk. ІV, 109, 4. Вж. ИТТ 1981: 294). Същите 
били известни и като синтии (от óßíïìáé – “причинявам 
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вреда”), заради разбойничеството, магьосничеството или 
защото били изнамерили оръжията, който причинявали 
вреда на хората (Schol. ad Il . І, 594. Вж. ИТТ 1981: 8).   

Пеласгите тирсени или синтиите на остров Лемнос 
били засегнати в същата степен, като населението на 
материка, от действията на персите. Херодот съобщава, че 
островът бил завладян от персийския военачалник Отанес, 
стратег на крайбрежните земи след Мегабаз. Това станало 
около 512 г.пр.н.е. или малко по-късно (Hdt. V, 26; ИТТ 
1981: 228. Срв. Mellink 1988: 214, който приема, че Отанес 
заменил Мегабаз през 512 г.пр.н.е.). Тези събития, обаче не 
предизвикали съществени етнически промени. Пресе-
лението им се извършило приблизително едно десетилетие 
по-късно, около времето на Йонийското въстание, когато и 
тук властта на персите била отхвърлена. От ситуацията се 
възползвал тиранинът на Херсонес атинянинът Милтиад, 
син на Кимон. Той завладял Лемнос и прогонил пеласгите 
тирсени или т.нар. синтии около 500-495 г., но не по-късно 
от 493 г. (Lewis 1988: 298-299). По този повод Херодот 
разказва, че враждата между атиняните и лемноските 
пеласги била много стара. Пеласгите някога живеели в 
Атика. Те били изградили първата крепостна стена около 
Акропола и като възнаграждение получили земята при 
планината Химесос. По-късно били изгонени от там от 
атиняните (според някои – от завист, според други – защото 
организирали заговор), при което заселили Лемнос и други 
места. За да си отмъстят на атиняните пеласгите откраднали 
немалко атински девойки на празника на Артемида в 
Браурон. Заради това разбойничество, според Филохор, 
били наречени синтии (Schol. ad Il. І, 594; ИТТ 1981: 8). По-
късно извършили особено грозно дело, като избили 
атинските си наложници и децата, които им били родили. За 
да се оттърват от последвалите ги глад и безплодие, 
жрицата Пития им наредила да дадат на атиняните такова 
възмездие, каквото самите поискат, а последните поискали 
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земята им. На това предсказание се позовал Милтиад, син 
на Кимон, много години по-късно и прогонил пеласгите от 
Лемнос. Живеещите в селището Хефестия напуснали остро-
ва доброволно, а тези в Мирина били изгонени със сила 
(Hdt. V, 137-140; ИТТ 1981: 235-236).  

Няколко десетилетия по-късно, когато Херодот пише 
своята “История”, пеласгите тирсени вече не били на остров 
Лемнос. Някои от тях се били установили на Атон, близо до 
родствените им пеласги в Крестоне (Hdt. І, 57, 1; ИТТ 1981: 
197). Това местоположение се потвърждава и от Тукидид, 
чиято информация се датира в 424-423 г. (Thuk. ІV, 109, 4; 
ИТТ 1981: 294). Малко странно е обаче, защо Тукидид, 
който пише и за тирсените при Атон, и за синтите в 
долината на Стримон, не показва, че те имат общ произход. 
Това би могло да породи сериозно съмнение за уподо-
бяването на лемноските тирсени-синтии и стримонските 
синти, освен ако, Тукидид наистина не е познавал от лични 
наблюдения населението по горното и средното течение на 
Стримон, а се е ползвал от полевия дневник на Хагнон, 
който придружавал Ситалк. В такъв случай, е нямало как да 
знае какъв е произходът на споменатите в него синти и дали 
последните били наследници на омировите синтии.  

След това необходимо отклонение за медите и 
синтите, които останали встрани от пътя на Ситалк, може да 
се върнем към неговите по-нататъшни действия. Тукидид 
пише, че след като преминали Керкине тракийските войски 
“…стигнали в Добер в Пеоника” (Thuk. ІІ, 98, 2. Вж. ИТТ 
1981: 284). Сигурно изглежда, че преминали през билната 
част на планината, защото не засегнали местните племена. 
Б. Геров приема, че се придвижили от района на Благо-
евград към Царево село (дн. Делчево в Р Македония) и от 
тук на юг в посока към Берово – Струмица – Валандово (Ге-
ров 1961: 163). Това е приемлив маршрут, само ако се 
допусне, че сегашните пътни артерии следват трасетата на 
древни такива. Известно колебание, обаче, създава това, че 



 
 70 

пътят от Делчево до Струмица минава доста на запад от 
билото и през горното течение на Брегалница и отчасти 
Струмешница, които са били населени с пеони. М. Тачева 
не приема този маршрут, а пише за движение по граничните 
планини, но без конкретни имена (Тачева 2006: 71). В 
изследванията за района присъстват сведения и за друг стар 
път в района, който също изглежда подходящ. Б. Цветков 
пише, че имало средновековен път от с. Крупник, северно 
от Кресненското дефиле, през Малешевска планина и 
Огражден, на юг към долината на р. Струмешница (Цветков 
1981: 11 сл.; 2002: 5, 81). Напълно възможно е да е бил 
използван и в по-ранни времена.Той отговаря най-добре на 
описанието на Тукидид. Въпросът обаче изглежда ненужно 
се дискутира нашироко, защото войските на Ситалк не се 
придвижвали вкупом през планината, а на отделни групи и 
по различни планински пътища и пътеки. Тукидид изрично 
казва: “…събрали се в Добер и се готвели от височината 
(върха – б.м.) да нахлуят в Долна Македония ” (Thuk. ІІ, 99, 
1. Вж. ИТТ 1981: 284). Използваният глагол îõíáèñïßæù – 
“събирам, събирам се”, показва ясно, че Добер е сборното 
място на тракийските войски, преди да навлязат във 
владенията на Пердика ІІ.  

Въпросът за местоположението и статута на Добер не 
е решен. Сигурно е, че Добер е в земите на пеоните. Както 
вече споменах по-горе, Херодот е първият, който пише за 
доберите, който били съседи на агриани и одоманти на 
север от пл. Пангей (Hdt. V, 16). Анализите на сведенията 
му показаха, че между 479 г. и 454-453 г. доберите са 
напуснали тези територии. Конкретната причина за пресе-
лението им не са персите, а вероятно одомантите, които се 
спуснали на юг до Пангей, като заели Филида и земите на 
доберите. Херодот не казва какво е станало по-нататък с 
доберите, а може би и не е бил осведомен. От изложението 
на Тукидид се вижда, че те се изселили на североизток, 
отвъд Стримон и в близост до днешната планина Беласица. 
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Това местоположение е валидно не само за епохата на 
Пелопонеската война, но и за последвалите столетия, докато 
присъстват в античните източници.  

Тукидид не дава никаква информация какво е Добер в 
неговото съвремие – област, град, село или местност. Също-
то е положението и при Страбон (Strab. VІІ, fr. 38; ИТМ 
1949: 223). Обикновено се приема, че това е име на пеонски 
град, но трябва да се има предвид, че като селище Добер се 
споменава в епиграфски паметник едва през елинис-
тическата епоха (края на ІІІ в. – началото на ІІ в.), в надпис 
от с. Марвинци (SEG 35: № 752; SEG 43: № 442 (1)). От 
същата епоха (от царуването на Филип V или Персей) е 
известна и монетна емисия, която според Х. Геблер се 
свързва с областта Добер в македонското царство и 
вероятно била отсечена в едноименния център. На лицевата 
страна стои надписът  ÐÁÉÏÍÙÍ, а на опакото монограм, 
който може да се разчете като ÄÏ(âÞñùí) (Gaebler 1935: 5). 
Известна е и идеята, че това е монограм на пеонския цар 
Дропион ÄÑÏ(ðßùí) (вж. Кацаров 1921: 55 (2001: 593)). 
Дори и да се приеме, че този монограм се свързва с Добер, 
не става ясно дали тове е област или град. Писмени 
сведения показват, че по това време в македонското царство 
съществува военно-административната област Пеония, 
начело със стратега Дида. Струва ми се приемливо градът 
Добер да е бил именно неин център, а не на област със 
същото име (вж. Liv. XL, 21-24; ИТМ 1949: 156-158). 
Плиний Стари също пише за добери, явно в смисъл на 
жители на град (Plin. ІV 10, 33-39; ИТМ 1949: 264). Един-
ствено Клавдий Птолемей (ІІ в.от н.е.) отбелязва Добер 
категорично като град (Ptol. ІІІ, 12, 25; ИТМ 1949: 356). В 
този смисъл, отразеният от Тукидид топоним (шест века 
преди Кл. Птолемей) може да се отнася и за област, и за 
селище. Все пак, на фона на споменатите по-нататък в 
изложението му Ейдомене, Гортиния и Аталанта, без да се 
отразява категорично, че са градове, изглежда по-вероятно, 
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че и Добер е име на селище от градски тип, което го прави 
най-ранното известно такова в региона на Средна Струма. 

Относно местоположението на Добер, подробен прег-
лед на различните хипотези в литературата е направила Ф. 
Папазоглу (Papazoglou 1988: 328-333). Тук се позовавам 
преди всичко на нея, тъй като ми се вижда неуместно и 
ненужно да се представят всички мнения като за първи път. 
Същевременно, основните хипотези са представени накрат-
ко и в изследванията на Б. Геров (Геров 1961: 163, б. 8; 166, 
б. 6). Съгласно Тукидид и анализът на сведенията му, Добер 
е бил в равнинна територия, непосредствено на юг от 
Керкине. Ако се приеме, че в южната си част Керкине е 
идентична с дн. Огражден, то селището Добер трябва да се 
търси в долината на р. Струмешница (Струмица), конкретно 
по средното й течение4. Подобна локализация съществува 
отдавна в историографията. Тя се свързва с Ив. Венедиков, 
Ф. Папазоглу, Н. Хамънд и К. Мюлер (Вж. Papazoglou 1988: 
330-331). Последният дори смята, че Добер трябва да се 
локализира при с. Габрово, Струмишко, като се прави 
връзка с една схолия към Тукидид ІІ 98, 2: “Доберон: тъй 
наречената сега Гебрен (Геврин)” (ИТТ 1981: 284). Ако се 
следва идеята за приемственост в местната топонимия, 
може да се посочи, обаче, че по-близо до Гебрен/Геврин 
стои името на днешното с. Габрене (ст. с. Габриново), Пет-
ричко, в същата гранична област между България и Маке-
дония. Ф. Папазоглу също отхвърля уподобяването със с. 
Габрово, но тя предлага, вместо ÃÝâñçí, да се чете ÄÝâñçí 
(Дебрен/Деврин), в смисъл, че някой късен преписвач е 
объркал името, дадено от схолиаста (Papazoglou 1988: 330, 

                                                           

4 В горното си течение реката е известна като Стара река. От гр. 
Струмица надолу, чак до вливането й в Струма е наричана Струмица. 
От втората половина на ХХ в. за долното течение, на българска 
територия, се е наложило името Струмешница. 
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б. 8). Това, обаче е много съмнително и не помага за точ-
ната локализация на Добер в долината на Струмешница.  

Тези, които приемат, че Керкине е Беласица, обик-
новено търсят Добер на югозапад от нея, в района на Дой-
ран или р. Боймиядере (вж. Papazoglou 1988: 330).  

Същевременно, Б. Геров смята, че трябва да се лока-
лизира с Валандово, въпреки че не свързва Керкине с Бела-
сица. Според него, “…съобщението на Тукидид, че 
войската на Ситалк стигнала в Добер, след като 
преминала планината, не трябва да се схваща буквално, 
т.е. че Добер се е намирал някъде към Струмица ...” (Геров 
1961: 163-164, б. 7; 166. Срв. също Kiepert 1905: ХVІ). Но 
това не е особено приемливо, тъй като сведенията на 
Тукидид показват, че, когато била в Добер, пред войската на 
Ситалк имало висока планина и именно от нейния връх 
(êïñõöÞ) той се готвел да се спусне в Долна Македония. В 
някои български издания тази част от текста се свързва не 
особено конкретно с “височина” (ИТМ 1949: 56; ИТТ 1981: 
284), докато в превода на М. Мирчев се предава като 
“планина” (Тукидид 1979: 163). По билото на тази 
неназована планина е минавала границата между пеоните и 
Македонското царство, като първите били на север, а 
вторите на юг. Добер бил близо до тази граница. Като се 
има предвид, че долината на Струмица/Струмешница се 
ограничава от юг и югозапад от Беласица и западните й 
разклонения (Плавуш, Благуш, Градешка планина и 
Смърдеш), възниква въпросът, защо Тукидид не споменава 
името Орбел, ако това е древното име на Беласица, а 
отразява анонимно някакъв планински връх (планинско 
било). Това име или му е непознато, което е малко странно, 
при тази осведоменост, или Беласица не е Орбел, или 
просто действията на Ситалк не са засягали древната 
планина Орбел. Последното би могло да е така, само ако е 
преминал западно от Беласица. В такъв случай,  въпросният 
връх, от който се готвят да се спуснат в Долна Македония, 
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всъщност е билото около прохода при дн. с. Костурино, 
между Беласица и сравнително ниската пл. Плавуш. Така са 
излезли в долината на Вардар, в непосредствена близост до 
Ейдомене.  

“Войската на траките нахлула от Добер най-напред в 
местата, които по-рано образували владенията на Филип, 
и превзели Ейдомене със сила, а Гортиния, Аталанта и дру-
ги някои селища се предали доброволно“ (Thuk. ІІ, 100, 3. 
Вж. ИТТ 1981: 285-286). Локализацията на Ейдомене днес 
изглежда сигурна, благодарение на един епиграфски памет-
ник от с. Марвинци в БЮР Македония (края на ІІІ в. – 
началото на ІІ в.) (SEG 35: № 752; SEG 43: № 442 (1)). Това 
е милиарна колона, открита в м. Исар кале (ст. Джевит-
хисар), т.е. в акропола на разположеният тук древен град. 
От едната страна е изписано „’ Εξ ’ÉäïìÝíçò / årò Äüâçñïí / 
óôÜäéïé / åtêïóé“ (Откъм Идомене, до Добер двадесет 
стадиа), а от другата „ ’Åã Äï[â]Þñïõ / årò ’Éä[ïì]Ýíçí / 
ó[ôÜä]éïé / ...........“ (Откъм Добер, до Идомене .... стадиа). 
Този камък явно е бил предназначен за пътя между двете 
селища. Надписите върху него указват, че когато се идва от 
Идомене, до Добер остават 20 стадия (ок. 3600 м), а когато 
се идва от Добер, до Идомене остават неясно колко стадия. 
Ф. Папазоглу обръща внимание, че ако надписът е стоял на 
мястото, на което е намерен, то тогава Идомене може да е 
било при с. Милетково, но паметникът видимо е бил прене-
сен от другаде (срв. Papazoglou 1988: 179-180). Фактът, че е 
намерен в укреплението при с. Марвинци показва, че не е на 
мястото, за което е предназначен, защото милиарните коло-
ни стоят по пътищата, а не в акрополите. Най-лесно е да се 
допусне, че камъкът е бил пренесен от пътя между Ейдоме-
не и Добер и е бил преизползван в крепостта при с. Марвин-
ци. Възможно е също да е бил изработен от каменоделец в 
Ейдомене и по някакви причини въобще да не е стигнал до 
пътя и мястото, за което е бил предназначен. В крайна 
сметка наличието на този епиграфски паметник не променя 
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идеята за локализация на Добер при р. Стру-
мица/Струмешница, а на Ейдомене (Идомене) при с. 
Марвинци.  

От Ейдомене, войските на Ситалк се спуснали на юг, 
по долното течение на р. Аксий и Гортиния, Аталанта и 
други македонски селища, се предали доброволно. Това 
станало “…от приятелство към присъстващия Филипов 
син Аминта…”, който одриският владетел водел със себе 
си, като претендент за македонския престол. Този Филип, 
както се вижда от изложението на Тукидид, е син на 
Александър І Филелин (498 – 454/452г.) и брат на Пердика 
ІІ (454/452 г. – 413 г.). Сведенията на други автори показват, 
че Александър І имал четирима или петима синове (Срв. 
Кацаров 1922: 52 (2001: 266)). Вероятно още приживе той 
им завещал царството си, като отделни владения, или 
поделянето е станало непосредствено след смъртта му. 
Тукидид не предава с особени подробности случилото се, 
но са ясни основните резултати от конфликта: Пердика ІІ 
отнел първо властта на другите си братя, а накрая прогонил 
и Филип от земите му. Кога точно е станало това - не е 
известно, но има сведения, които показват, че до 432 
г.пр.н.е. те воюват помежду си. Не е сигурно, обаче, дали в 
последните години на тази вражда, Филип не е бил вече 
прогонен от владенията си и дали не се е опитвал да си ги 
върне (Thuk. І, 57; ІІ, 95, 2; ІІ, 100, 3; ИТТ 1981, 273, 281; 
285-286. Срв. Кацаров 1922: 52-57 (2001: 266-271) с 
литература). В крайна сметка, Филип, син на Александър І, 
е възможно да е бил самостоятелен владетел около 20 
години, от 454/452 г.пр.н.е. до около 432 г.пр.н.е. 

Въпросът за обхвата на Филиповите владенията заслу-
жава особено внимание, защото илюстрира един ранен етап 
на македонската експанзия в Югозападна Тракия. Фактът, 
че селищата от долното течение на Аксий се предали добро-
волно на Аминта, показва, че баща му Филип владеел имен-
но тези територии, но без съмнение и земи на изток. Както 
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се видя по-горе от сведенията на Херодот, областта покрай 
Аксий (Параксия, Амфакситида), била присъединена към 
македонското царство преди Александър І, още при баща 
му Аминта І. Тукидид разширява информацията, като 
изтъква, че това са територии, които били отнети от пео-
ните:  “От Пеония спечелили покрай река Аксий тясна иви-
ца, която се простира до Пела и до морето “ (Thuk. ІІ, 99, 
4. Вж. ИТТ 1981: 285). Тези пеони параксиеи са известни и 
на Плиний Стари (Plin. ІV, 10, 33-39; ИТМ 1949: 164). При 
тези събития, част от пеоните са били изтласкани на север и 
изток в долините на Аксий и Стримон. Тукидид пише още, 
че всъщност “…сегашната приморска Македония придобил 
най-напред Александър, баща на Пердика, и предците му, 
Теменидите, които произлизали от Аргос”  (Thuk. ІІ, 99, 3. 
Вж. ИТТ 1981: 284). Иначе казано, при Александър І маке-
донските придобивки на изток от Аксий нараснали. Те 
включвали освен Параксия (Амфакситида), още Мигдония, 
Антемунт, Грестония и Бисалтия (Thuk. ІІ, 99, 4: …отвъд 
Аксий до Стримон владеят тъй наречената Мигдония, 
отгдето прогонили едоните; Thuk. ІІ, 99, 6: Тези македони 
покорили и други племена, над които владеят и до днес: 
Антемунт, Грестония, Бизалтия“. Вж. ИТТ 1981: 285). 
Както вече проследих по-горе, тракийските племена пиери 
и едони били прогонени и се установили при пл. Пангей, а 
други, сред които крестоните, бисалтите и може би някои от 
пеоните, изглежда останали в земите си и признали властта 
на македоните. Така, на изток, границата вече преминавала 
по Стримон. Тукидид не казва кога точно Александър І е 
завладял тази област, но сравнението с описанията на Херо-
дот, валидни за времето на Гръко-персийските войни, по-
казва, че този процес е започнал още с идването му на власт 
около 498 г.пр.н.е. и е завършил след оттеглянето на пер-
сите през 479 г.пр.н.е. Видимо, македонският цар се е въз-
ползвал съществено от ситуацията. Според едно късно све-
дение на Помпей Трог (по текст на Юстин), Александър І 
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получил тези територии като подарък и наследство от 
Ксеркс заради приятелството, което имал с персите, но 
освен това и воювал за тях. На същото място се твърди, че 
персите му отстъпили земите между Олимп и Хемус (Стара 
планина или Рила) (Justin. VІІ, 4; ИТМ 1949: 238), но 
споменаването на Хемус е доста странно и съмнително, 
защото няма никакви податки, че властта на персите в доли-
ната на Стримон е достигала на север от езерото Прасиада и 
планината Орбел.  

Така се разбира, че след смъртта на Александър І през 
454 г.пр.н.е., неговият син Филип наследил обширните но-
воприсъединени територии между Аксий и Стримон. Спо-
ред Г. Кацаров, Филип владеел само “…областта по двата 
бряга на горни Вардар, тъй наречената Амфакситида”, а 
на друго място казва “средновардарската област” (Кацаров 
1922: 53, 90 (2001: 267, 304)). Според мен обаче, всички 
тракийски области в района били негови – Амфакситида, 
Крестония, Бисалтия, Мигдония и Антемунт, защото няма 
как да е владеел долината на Вардар до морето (Амфак-
ситида достига до морето), пък земите на изток от нея да са 
били на Пердика ІІ. Особената активност на Пердика ІІ в 
Халкидика в навечерието на Пелопонеската война не трябва 
да заблуждава. Също и сведението на Тукидид, че Пердика 
ІІ отстъпил на халкидските си съюзници, за временно обра-
ботване, “…парцели от собствената си земя в Мигдония 
около езерото Болбе” (Thuk. І, 58, 2; ИТТ 1981: 274). Това 
са събития от 432 г.пр.н.е., когато той вече е бил изгонил 
окончателно Филип от владения му и последният е бил 
избягал при траките, а според една по-късна бележка – при 
самия Ситалк (Schol. ad Thuk. ІІ, 95, 1; ИТТ 1981: 282). Така 
Пердика ІІ присъединил трайно владенията на брат си към 
Македонското царство и границите му достигнали на север 
до дефилето Демир Капия на Вардар, планините Плавуш, 
Беласица и до Бутковското езеро на Струма. На изток гра-
ница била самата река Стримон. На юг достигали до Анте-
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мунт и Халкидическия полуостров. Отвър Стримон, на из-
ток и североизток, оставали независимите траки. 

Сега, през 432 г.пр.н.е., избягалият при Ситалк Филип 
се надявал с негова помощ да възстанови властта си. Одрис-
кият владетел му обещал подкрепата си. В контекста на 
това, през лятото на 431 г.пр.н.е., с посредничеството на шу-
рея си Нимфодор, Ситалк сключил договор с атиняните сре-
щу Пердика ІІ, като се наел да приключи и войната в 
Халкидика. Малко след това обаче, в Одриското царство 
пристигнали пратеници на Пердика ІІ, който от своя страна 
обещал на Ситалк не малко пари, ако го помири с атиняните 
и не върне в родината му Филип. Ситалк приел предло-
женото му и сключил договор и с Пердика ІІ, което не било 
в противоречие на атинския му договор, но означавало да 
изостави обещанията към Филип. Така Ситалк и Нимфодор, 
изиграли ролята на посредници и помирили атиняните и 
Пердика ІІ. Междувременно Филип приключил живота си в 
Одриското царство. Преждевременната му смърт едва ли 
трябва да се поставя под съмнение. Претендентът за маке-
донския престол бил отстранен, но Ситалк останал излъган. 
Ситуацията се променила, Пердика се почуствал в безо-
пастност и не изпълнил обещанията си. Така се стигнало до 
влошаването на отношенията между тях  (Вж. Thuk. ІІ, 29, 
5-6; ІІ, 95, 1-3; Schol. ad Thuk. ІІ, 95, 1; ИТТ 1981: 279-282).  

В съвременната историография присъства идеята, че 
договорът между Ситалк, атиняните и Пердика бил трис-
транен, но това е съмнително. Тукидид изрично посочва, че 
Пердика е разчитал на Ситалк да го помири с атиняните, т.е. 
одриският владетел е сключил съюз с Атина отделно от 
Пердика и преди него (Вж. ИТТ 1981: 280, бел. 56 с лите-
ратура). Същевременно се е наложило и схващането на Хр. 
Данов, че действията срещу Пердика ІІ били само повод за 
Ситалк да се намеси в Пелопонеската война, като искал 
“…да присъедини към територията на Одриското 
царство повече земи, населени с траки, които се намирали 
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под македонска власт” (Данов 1968: 376). Тази идея, за 
присъединяване на нови територии, се подържа и от Ал. 
Фол, М. Тачева и други (Данов, Фол 1979: 191; Тачева 2006, 
73), но Тукидид не прави дори и намек Ситалк да е искал да 
присъединява територии, а по-късна бележка към неговия 
текст пояснява, че става въпрос за много пари, обещани и 
недадени от Пердика (Schol. ad Thuk. ІІ, 95, 1; ИТТ 1981: 
282). Хипотезата на М. Тачева, че “…Пердика обещал да 
върне на Ситалк Спарадоковите земи…” е трудна за комен-
тиране, предвид липсата на каквито и да са конкретни све-
дения за обхвата на Спарадоковите владения, и въпреки 
нумизматичните данни, които дават основания да се свър-
жат с Югозападна Тракия във времето около 465 – 444 г. 
(Тачева 1990: 58-70; 2006: 52-54, 74). Същевременно, в пос-
ледните си изследвания М. Тачева, съвсем точно показа, че 
походът на Ситалк е предизвикан от нежеланието на Пер-
дика да изпълни обещанията си, а не за да сложи край на 
войната в Халкидика (Тачева 2006: 72-73). Струва ми се, че 
влошените отношения с Пердика са не повод, а истинската 
причина за походът и едва ли трябва да се търси някакъв 
сложен замисъл за намеса в Пелопонеската война. Ситалк 
извършил почти двегодишна подготовка на голям поход 
срещу Пердика ІІ, като смятал да издигне за македонски цар 
Аминта, сина на Филип. Трябва да се приеме, че точно по 
това време, в 431-430 г., за да стигне до някогашните вла-
дения на Филип, той си проправил път през горите по Горна 
Струма и подчинил тукашните пеонски племена. Атиняните 
схванали много добре ситуацията и виждали, че Ситалк се 
подготвя за действия срещу вече техния съюзник Пердика 
ІІ, а изоставил обещанията да ги подпомогне срещу халкид-
ците, въпреки че било много по-лесно да тръгне от Абдера 
към Халкидика. Така през 430 г.пр.н.е. изпратили второ по-
солство, начело с Хагнон, явно, за да му припомнят ангажи-
мента относно Халкидската война, а в края на същата го-
дина и началото на 429 г.пр.н.е. се стигнало до походът сре-
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щу Македония и изглежда, заради настойчивостта на вто-
рата атинска делегация, и срещу Халкидика. Военните дей-
ствия, които засегнали единствено Македония и гърците в 
Халкидика, но не и тракийските племена между Места и 
Вардар, не дали резултат. Ситалк не успял нито да утвърди 
Аминта като македонски цар, нито да приключи войната 
срещу халкидците. Дори самите атиняни не вярвали, че той 
ще изпълни обещанията си при влошените одриско-маке-
донски отношения и не изпратили своя флот при Халки-
дическия п-ов. В крайна сметка, Пердика ІІ дал някаква 
компенсация, но не на Ситалк, а на племенника му Севт, 
като му “…обещал сестра си и отгоре на това пари…”, ако 
придума одриския владетел да прекрати действията си 
(Thuk. ІІ, 101, 5-6. Вж. ИТТ 1981: 286-287).  

Военните действия на Ситалк в югозападна посока 
предизвикали силно безпокойство сред независимите 
тракийски племена, въпреки че той внимателно избегнал 
преминаването през техни територии. До този момент од-
риски владетел и войските му не се били намесвали така 
директно в събитията в Югозападна Тракия. Тукидид пише: 
“…изплашили се и северните траки отвъд Стримон, които 
обитавали равнините: панеите, одомантите, дроите и 
дерсеите – те всички са независими” (Thuk. ІІ, 101, 3. Вж. 
ИТТ 1981: 286). Местообиталищата на тези племена обик-
новено се поставят в зоната на долните течения на Стримон 
и Нестос и на север от Амфиполис (срв.  Фол, Спиридонов, 
1983: 31, 45-46, 117-118). Тукидид ги нарича северните тра-
ки, въпреки че те са по долното течение на реката, защото 
реално са на север от Стримон, след голямата му извивка 
при Бутковското ез., в посока на югоизток към ез. Тахино.  

За дерсеите и одомантите вече стана дума. Панеите 
според Стефан Византийски били едонско племе недалеч от 
Амфиполис (Steph. Byz. (1849): 499). От един надпис е 
известно и едно лице – Ðáíáqïò Ðñáóéåýò, което може би 
показва, че имат някаква връзка и с езерото Прасиада (Вж. 
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Detschew 1957: 354). Дроите не са известни от друго място, 
но явно са дали името на стратегията Дросика от римската 
епоха. Ал. Фол, следвайки езиковедските анализи на К. 
Влахов, приема, че дерсеите са идентични с дероните, 
известни от монетосеченето си, а свързани с тях били и 
дроите и Дросика (Влахов 1968: 40-44; Фол 1975б: 72). П. 
Делев е склонен да допусне, че Дросика трябва да се 
намести между стратегиите Медика и Сапаика, т.е. 
„…нейното ядро вероятно ще трябва да се постави в 
Гоцеделчевската котловина, около Никополис ад Нестум“ 
(Делев 2005: 227). Напълно възможно е, разбира се, във 
времето от класическата до римската епоха, да са се 
случили и някои размествания, но едно местоположение на 
дроите в зоната между р. Ангиста и р. Места изглежда 
приемливо. 

От този фрагмент от Тукидид се вижда също добре, че 
тракийските племена в териториите между Долна Струма и 
Долна Места – панеи, одоманти, дрои и дерсеи, са запазили 
политическата си самостоятелност. Същото се отнася и за 
разположените непосредствено на север от тях меди и син-
ти. Някои от тези независими тракийски племена пазили 
своята самостоятелност още от времето преди Гръко-пер-
сийските войни. За съжаление, те са останали извън полез-
рението на античната историография. Запазило се е само 
едно по-конкретно сведение на Тукидид, за Полес, който 
бил цар на одомантите около 422 г.пр.н.е., и от който атин-
ският военачалник Клеон искал наемници траки (Thuk. V, 6, 
2; ИТТ 1981: 304). Тези племена и разположените на юг от 
р. Ангиста и при пл. Пангей, пиери и едони, били на прак-
тика непосредствени съседи на Ситалк в Югозападна Тра-
кия, защото неговите владения започвали от устието на Нес-
тос и Абдера. От тук Ситалк на пряко и “…бързо се върнал 
у дома си с войската си”, след като при зимни условия, за 
30 дни прекосил цялата долина на Стримон и воювал по 
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долината на Долен Аксий и в Халкидика (Thuk. ІІ, 101, 5; 
ИТТ 1981: 287). 

На фона на военните действия между Ситалк и 
Пердика ІІ, Тукидид прави най-подробното описание в 
античната историография на земите по течението на 
Стримон. Авторите писали след него не успяват да стигнат 
до по-голяма изчерпателност или поне това, което се е 
запазило, не показва нещо подобно. Това разбира се не 
означава, че в по-късните изложения няма нищо ново. При-
състват много нови данни, предвид общото развитие на тези 
територии и на фона на по-късни значими политически 
процеси и военни кампании. Често, обаче те  отстъпват в 
своята детайлност или предизвикват сериозни съмнения 
относно достоверността им.  
 

І. 4. Сведенията на Аристотел и неговите ученици 
 
Интересни сведения за долината на Стримон и близ-

ката околност се съдържат в някои съчинения на Аристотел 
(384 – 322 г.) и на негови ученици. Тези сведения са свър-
зани преди всичко с флората и фауната, но имат отношение 
и към проблемите на местната топонимия и етнонимия. 
Същевременно, те маркират и постепенното проникване на 
елините във вътрешността на Струмската долина и час-
тичното опознаване на района на средното и горното тече-
ние. В „История на животните” (Ðåñß æþùí éóôïñßáò) 
Аристотел пише: за еднокопитни свине, които се въдели в 
Илирия и Пеония; за чифтокопитни бизони, с грива и два 
рога, извити навътре, които се въдели в Пеония и Медика; 
за змиорки, които се ловяли в Стримон (Arist. De anim. hist. 
B 12 – 13; 499 В 31 – 500 А 1; 592 А 7 – 9; ИТМ 1949: 121). 
На друго място, в същото съчинение, подробно описва 
бизона в Пеония (наричан от пеоните монапос), като 
пояснява, че обитавал планината Месапион, която отделяла 
пеонската земя от тази на медите (Arist. De anim. hist. 630 А 
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19 – 630 В 18; ИТМ 1949: 122-123). Подробно описание се 
съдържа и в “За чутите чудеса” (Ðåñß èáõìáóßùí 
áêïõóìÜôùí), едно съчинение със съмнително авторство и 
несигурно свързвано с Аристотел. Тук, обаче, Псевдо-
аристотел именува планината Хесайнон (Arist. De mirab. 
аuscult. 1 (Appelt 1888). Срв. ИТМ 1949: 126, б. 24).  

В нашата историография, Д. Дечев, като се основава и 
на по-стари автори, приема, че с Керкине и Месапион, се 
отбелязват днешните планини Огражден, Малешевска и 
Влахина, като се поставя тук границата между меди и пеони 
(Detschew 1954: 113, n. 6). Впоследствие, Б. Геров приема 
присъствието на медите и по горното и отчасти средното 
течение на Брегалница и така отъждествява Месапион с 
Плачковица и Голак (Геров, 1961: 166 с литература). В наше 
време, М. Тачева стигна до извода, че “Месапион и (или) 
Хесайнон .... дублират Керкине у Тукидид” (Тачева 2006: 
71).  

На пръв поглед изглежда малко странно как изведнъж 
при Псевдоаристотел меди и пеони се явяват като съседи, 
след като Тукидид не споменава нещо такова. То, обаче 
може да се обясни, ако се вгледаме внимателно в картината, 
очертана от Тукидид (Карта № 5). Вижда се, че такава зона 
съществува и това е територията на север от Кресненското 
дефиле, около Симитли и докъм Благоевград, където са 
били разположени някои от медите, а на запад са били 
териториите на пеоните. Иначе казано, пеонската планина 
Месапион (Хесайнон), съгласно Аристотел (Псевдоарис-
тотел), трябва да се свърже с Влахина. Сведенията от V-ІV 
в.пр.н.е. не дават никакво основание да се говори за меди на 
запад от тази планина. Идеята на Б. Геров, че в долината на 
Горна Брегалница са обитавали медите, не се подкрепя с 
категорични доказателства (Геров 1961: 164-165). Тракий-
ският характер на населението тук, може да се свърже с 
лееите/дентелетите или въобще с траките пеони. 
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Въпреки всичко, сведенията и описанията на Псевдо-
аристотел са твърде несигурни, за да се основават само на 
тях значими изводи за географията на района. В „За чутите 
чудеса” присъстват такива невероятни измислици (не 
случайно определени като “чудеса”), че може да се постави 
под съмнение всяка една информация. Така, например, се 
казва, че отпадъците от рудниците около Филипи нарас-
твали и образували самородно злато; или, че в Пиерия от 
едно заровено кюлче злато, с четири дупки, от едната израс-
ло злато на големина една педя (Arist. De mirab. аuscult., 42; 
47 (Appelt 1888); ИТМ 1949: 123). На фона на тези 
невероятни измислици, информацията, че през земите на 
синтите и медите протичала река Понтос, в която се носели 
надолу някъкви камъни, които горят, изглежда съвсем 
правдоподобна. Разказвало се още, че у тях (синтите и ме-
дите) имало едно място, широко около 20 стадии (ок. 3552 
м), в което се раждал ечемик, който хората употребявали, но 
животните не ядели (Arist. De mirab. аuscult., 115; 116 
(Appelt 1888); ИТМ 1949: 123). Последните сведения 
показват отново голямата географска близост между двете 
племена и липсата на значима преграда между тях. Въпрос-
ното място, в което растял странният ечемик, изглежда, не е 
нещо друго, а някое от полетата по средното течение на 
Струма, а самата река е продължавала да играе ролята на 
граница между тях.  

Сред всички тези “чудеса” по-късните и съвременните 
автори коментират най-често въпроса за каменните въглища 
по река Понтос. Древните автори били привлечени от 
свойствата им на средство за прогонване на змиите, чрез 
силната миризма, която издавали при горене, а съвремен-
ните се интересуват най-вече от това, коя е тази река. В на-
ше време, най-често се свързва със Струмешница (Струми-
ца), десен приток на р. Струма (Срв. Кацаров 1921: 5 (2001: 
543); Detschew 1957: 374; Геров, 1961: 161, 169; Фол, Спи-
ридонов, 1983: 53-54; Янакиева 2009: 111-112).  
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Съществуват обаче и други мнения. Според Н. Ха-
мънд, Понтос е може би приток на Струмица (Hammond 
1972: 198). А. Керамидчиев пък смята, че трябва да се 
идентифицира с р. Лебница (Лебнишка река), граница меж-
ду планините Огражден и Малешевска. Тази иденти-
фикацията се приема и от Ф. Папазоглу (Керамидчиев 1979: 
153; Papazoglou 1988: 77, бел. 25). Наскоро, М. Тачева 
предложи и една нова хопотеза, а именно, че Понтос е 
“…друго име на р. Стримон, и то за средното й течение” 
(Тачева 2006: 70). (вж. по-долу, гл. ІІ, 9.) 

Псевдоаристотел е автор и на текст, в който се разказ-
ва за съществуването на голям и хубав храм на Дионис в 
Югозападна Тракия, по-конкретно в областта Крестония. 
Пръв Ал. Фол прави достъпен на български език този текст 
(Фол 1990: 181-182; 1991: 153). Предложеният тук превод 
цели уточняването на някои детайли в старогръцкия ори-
гинал. Псевдоаристотел пише следното: “Говори се и, че в 
Крастония, край земята на бисалтите, уловените зайци 
имат по два черни дроба и някакво място съществува, 
широко около плетър (ок. 33 м), в което, каквото и 
животно да влезе, умира. Съществува и друго на същото 
място – голям и хубав храм на Дионис, в който, на празника 
и при жертвоприношението в него, се казва, че когато 
богът възнамерява да изпрати плодородна година, прави да 
се появи голяма огнена светлина и това виждат всички, 
които живеят около теменоса (свещената земя на храма – 
б.м.). Когато безплодие възнамерява да изпрати, не се 
показва тази светлина, а тъмнина владее мястото, както 
и през другите нощи” (Arist. De mirab. аuscult., 122 (Appelt 
1888)).  

Към настоящия момент, локализирането на това 
прорицалище на Дионис изглежда непосилна задача. Сами-
те граници на Крестония не са никак сигурни. Съгласно 
Херодот, както се видя по-горе, тя обхващала земите от 
изворите на р. Ехейдор до ез. Болбе и западните и югоза-



 
 86 

падните склоновете на Дисорон и Бертискос (Вж. също 
Фол, Спиридонов 1983: 35-36, 71-72). Дали обаче, и през ІV 
в. пр. н. е. се запазват абсолютно същите е неясно. Възмож-
но е зарегистрираното движение на етнонима крестони през 
VІ – V в.пр.н.е., от юг на север, да е продължило в същата 
посока и през първата половина на ІV в.пр.н.е., да е 
покривал и южните склонове на Беласица.  

Интересен е и въпросът, дали това прорицалище не е 
идентично с друго, известно от Аристотел, а именно на ли-
гирите, хипотетично разполагано от Ал. Фол в “Западна и 
Югозападна Тракия” (Фол 1990: 186; 1991: 153). Идеята за 
идентичност между двете е също на Ал. Фол, който комен-
тира съдържанието на текст от Аристотел, цитиран в едно 
късно позоваване на Макробий (ІV – V в.). Макробий 
поднася следната информация: “Това, което казваме за 
Аполон, може да се каже, мисля, и за Либер. Защото, 
Аристотел, който написал “ Теологумена”, като привежда 
много други доказателства, че Аполон и Либер баща е един 
и същи бог, казва също и, че при лигирите в Тракия имало 
светилище, посветено на Либер, в което се давали пред-
сказания. Обаче, в това светилище предсказателите прие-
мали твърде много чисто вино, когато се правят пред-
сказанията, както в Кларос пиели вода... (Macrob. Saturn. I 
18, 1-11. Срв. Фол 1991: 148-150). Макробий използва 
adytum за въпросното съоръжение, а не templum и това не е 
случайно. Изглежда в старогръцкия текст на Аристотел е 
била използвана думата Däõôïí – “светая светих, светиня, 
светилище, храм”. В този смисъл, явно трябва да се преведе 
на български език по-скоро като светилище, защото в 
оригинала се акцентирало не на мащабите му като 
архитектурно съоръжение, а на значението му като особено 
свято място. Въпросните лигири (Ligyreos), обаче, са не 
особено надежден етноним за каквата и да е сигурна 
локализация на прорицалището. Не е съвсем сигурно, дори, 
дали не се касае за неправилно изписване в кодексите на 
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дигери (дигири) (Фол 1990: 186; 1991: 153). За етимологията 
на лигири има две предположения. По-старото е на Д. 
Дечев, който е лаконичен и коментира единствено, че това е 
племе с неизвестно местожителство, и че името им напомня 
очебийно на племето на лигирите (лигурите – б.м) в 
Северна Италия (Detschew 1957: 276). Другото, по-новото 
предположение, е на Л. Конова, която прави връзка с 
култово-обредната дионисова традиция и по-конкретно “с 
прилагателното ëéãõñüò, -ïs в значение на “ звънлив, 
гласовит, звучен, ясногласен” и с “ хора (служители на бога 
?), които честват Либер баща (Дионис) с музика и танци”  
(Цит. по Фол 1990: 186; 1991: 153).  

В Средна Струма, или в граничната зона между сред-
ното и долното течение, би могло да има място за тази общ-
ност, стига да не я разбираме като многолюдно племе. Това 
би могло да е сравнително малка група от дионисови мисти, 
пряко ангажирани с дионисовите тайнства в този храм, или 
по-скоро населението на конкретно селище, в непос-
редствена близост с теменоса на светилището, защото се 
казва, “…при лигирите в Тракия” и се сравняват с Кларос в 
Мала Азия, т.е етнонима лигири се използва вместо топо-
ним и като географски ориентир. И в двата случая името 
може да е производно от ëéãõñüò, -ïs в значение на “звън-
лив, гласовит, звучен, ясногласен”. Същевременно остава 
неясно, дали има някакви исторически връзки между лиги-
рите в Тракия и лигурите/лигирите в Северна Италия, или 
просто и в двата случая, независимо един от друг, двете 
общности са получили име производно от идентична осо-
беност в техните нрави и обичаи. Все пак от Средна Струма 
е известен надгробният паметник на войника Квинт Юний 
Лигур, който по произход бил от лигурите/лигирите. Без да 
се преувеличава значението на тази находка, може да се 
отбележи, че е открита в югозападните склонове на Пирин, 
в землището на с. Горно Спанчово и се датира в римската 
епоха (Êïõßíô¥ ’Éïõíß¥ Ëßãïõñé óôñáôéþôf – Mihailov 
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1966: 268, № 2301 с литература). Използваните лично и 
родово име са с латински произход, но и това не е сигурен 
показател за реалния етнически произход. В изледването си 
върху личните имена у траките, В. Бешевлиев отбелязва 
известното правило, че “…чужденците, които са 
постъвали на служба в римската армия или флота, са 
приемали римски имена” (Бешевлиев 1965: 41. Срв. също 
Cagnat 1914: 78-80).  В този смисъл е трудно да се определи 
към кои лигири/лигури принадлежи въпросният войник-
чужденец. Етниконът му предава формата Ëßãïõñé, която 
стои по-близо до италийските, а местонамирането на 
паметника е по-близо до тракийските.  

Отделни бележки за долината на Стримон се свърз-
ват и със съчинение на Теофраст. Те са във връзка с флората 
в долното течение на реката и около Филипи. Така напри-
мер, той обръща подробно внимание на особеностите в раз-
пространението на водното орехче във водите на Стримон 
(Theophr. Hist. plant. IV, 9, 1; ИТМ 1949: 128). На други мес-
та, разказва за различни случаи на подмладили се маслини, 
върби, чинари; за особеностите в разпространението на сто-
листните рози и баклата в района на Филипи (Theophr. Hist. 
plant. IV, 14, 12; ІV, 16, 2-3; VІ, 6, 4; VІІІ, 8, 7; ИТМ 1949: 
128). Тези сведения допълват познанията на елините за ра-
йона, за някои природни особености, но не дават нови дан-
ни за населението и са географски ограничени.  

По-общо, за разгледаните фрагменти от съчинения на 
Аристотел, Псевдоаристотел и Теофраст, може да се каже, 
че са нова крачка в опознаването на долината на Стримон. 
Тук присъстват бележки и коментари, които разширяват 
кръгозора на древните гърци, но много от поднесените 
данни, си остават невероятни чудеса – измислици, които не 
могат да придобият вид на сериозни сведения. Те обаче, 
отразяват много сполучливо духа на откривателството, тра-
диционно свързвано със странни и невероятни случки в 
далечни и непознати земи. Същевременно, конкретно за об-
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ластта на Средна Струма, тези автори поднасят по същество 
откъслечни сведения, които често не могат да се коментират 
дори – слухове за реки, племена, храмове, странности във 
флората и фауната. Това явно се дължи на случайния харак-
тер на придобитите сведения. Като обективен фактор за 
фрагментарния характер на описанията, може да се изтъкне 
и липсата на значими географски репери, каквито са градо-
вете, например. Едва през елинистическата епоха, тук се 
появяват отделни селища със средищен характер, които ве-
че дават една по-сигурна опора в географските описания, но 
дори и през тази епоха много от проблемите остават.  
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Глава Втора 
 

ПРОБЛЕМИ НА ТОПОНИМИЯТА 
И УРБАНИЗАЦИЯТА  
В СРЕДНА СТРУМА  

ПРЕЗ ЕЛИНИСТИЧЕСКАТА  
И РИМСКАТА ЕПОХИ 

 
 

ІІ. 1. Синтия (Синтике) – Хераклея Синтика 
(Хераклея Стримонска). 

 
В землището на с. Рупите (ст. с. Ширбаново, Мулета-

рово), Община Петрич, се намира един от най-значимите 
археологически комплекси в долината на Средна Струма. 
Той е разположен върху южния склон на възвишението 
Кожух, част от кратер на отдавна угаснал вулкан. В 
непосредствена близост от изток протича р. Струма, а много 
близо на юг е мястото на вливане на р. Струмешница в нея. 
Кожух се издига над плодородните полета и доминира над 
цялата околност (Обр. 1). Това местоположение, в съче-
тание с естествените пътни артерии и лековитите мине-
рални извори в кратера на вулкана, е довело до заселването 
на района в дълбока древност. През античната епоха тук 
съществува поселение, отдавна отбелязвано в научната 
литература като град, дори и без наличието на изрични 
свидетелства. Това се дължи най-вече на значителните 
мащаби на обозримите и с просто око основни елементи на 
селище от градски тип: самият град по склона; изви-
сяващият се над него укрепен акропол; голям по площ 
некропол (дори няколко некропола) на запад от градските 
стени, сега също видими в резултат на усилените иманярски 
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набези и големият брой разграбени гробове през последните 
две десетилетия.  

За първи път сондажни археологически проучвания 
тук провежда Ат. Милчев през 1958 г. (Милчев 1959: 359-
365). Две десетилетия по-късно същият обект е включен в 
изследванията на българо-полската експедиция “Струма” 
(Домарадски 2001: 17-18, 47-51, 74-77). Следват няколко 
археологически сезона през 80-те и 90-те години на ХХ в., в 
които Ю. Божинова и веднъж Д. Топтанов провеждат архе-
ологически разкопки на два от некрополите – в м. Метлата и 
в м. Червените скали.5 Проучванията показват присъствието 
на материали от елинистическата, римската и късноантич-
ната епоха, като според публикуваните резултати на бъл-
гаро-полската експедиция “Струма”, разположения тук град 
имал най-голяма площ през елинистическата епоха.  

Същевременно водят и до констатацията, че същият 
лежи “…ако не в синтийските райони, то с 
положителност на границата между синтите и медите” 
(Домарадски 2001: 17, 74-75). Освен това, тези проучвания 
донякъде изясняват и значението на по-малките обекти с 
граждански и култов характер около него в това число и 
некрополите.6 

До скоро в съвременната историография се предла-
гаха три различни хипотези за името на града. Най-попу-
лярна е тази за Петра – разположен в племенните области на 
медите, която по същество е развита от Ат. Милчев (Милчев 

                                                           

5 Основните резултати от тези проучвания са ми известни от 
археологическите отчети. Срв. Археологически обекти и разкопки, 1986, 
113-114; 1987, 166-167; 1988, 127-129; 1989, 90-91. Имах възможност да се 
запозная и с документацията от спасителните разкопките проведени в м. 
Червените скали през 1995 г. от Д.Топтанов и през 1997 г. от Ю. 
Божинова, които се съхраняват в Историческия музей в Петрич.  
6 През 2007 г. и 2012 г. се проведоха разкопки, на екип с ръководители 
Л. Вагалински и И. Чолаков. Вж. за резултатите от 2007 г. Вагалински, 
Чолаков 2008: 385-385; Cholakov 2008: 55-76. 
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1959: 362). Друга е хипотезата на Б. Геров, който приема 
присъствието на медите в Средна Струма за безспорно, но 
по въпроса за името на града при с. Рупите застъпва идеята, 
че това е македонската колония Ортополис в областта 
Македонска Парорбелия (Геров 1961: 206). Приблизително 
по същото време се формира и мнението на Ф. Папазоглу, 
която не приема нито хипотезата за Петра, нито тази за 
Ортополис. В изследването й за македонските градове, зе-
мите на Средна Струма се идентифицират с областта Син-
тика, а за селището при Рупите е направена кратката бе-
лежка, че е възможно това да е Тристолос – един от градо-
вете в земите на синтите (Papazoglou 1988: 376). Преди ня-
колко години, в тази научна дискусия случайно се намесих 
и аз, във връзка с един нов надпис, който, по мое мнение, 
дава сигурни основания да се приеме, че това е Хераклея 
Синтика7. Първата публикация направихме съвместно с Т. 
Тараков, в списание „Археология”. Това подробно, но в зна-
чителна степен и предварително съобщение имаше за цел да 
огласи сред по-широк кръг изследователи за новия епи-
графски паметник (Митрев, Тараков 2002: 25-32). Успо-
редно с това, паметникът беше представен и на Втория меж-
дународен симпозиум в гр. Сандански през 2002 г. (Митрев 
2006а: 189-195). В тези първични разработки се включиха 
основните изводи относно съдържанието, характера и зна-
чението на текста, но се допуснаха някои неточности, които 
се наложи впоследствие да се коригират. Така, през 2003 г. 

                                                           

7 Още веднъж изказвам благодарност на Тодор Тараков, който ме 
информира за находката; на Методи Бисерков – началник на отдел 
“Хуманитарни дейности” към Община Петрич, за оказаното съдействие; 
на Сотир Иванов – директор на Исторически музей Петрич, за помощта 
и предоставената възможност да обнародвам паметника. Изказвам 
отново сърдечни благодарности на доц. Станка Козарова, за помощта 
при разчитането на надписа; на проф. Вернер Ек; на проф. Маргарита 
Тачева (вече посмъртно), за предложените идеи и бележки относно 
превода на текста и интерпретацията.  
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направих ново представяне на текста в списание „Zeitschrift 
für Papyrologie und Epigraphik” (Mitrev 2003: 263-272), 
където се поместиха някои по-точни анализи, отразени и в 
други публикации (Митрев 2002: 527-533; 2005: 121-126; 
2005а: 181-187). Новият паметник предизвика определен 
интерес у нас и в чужбина и влезе веднага в научно 
обръщение. Някой приеха новата локализация на Хераклея 
Синтика (Lepelley 2004: 221-231; Cholakov 2008: 55-76), а 
други проявиха несъгласие (Манов 2004а: 107-112; 2004б: 
78-81; 2006: 220-226; 2008: 29-34, 118-119). Кл. Льопелей 
реагира най-бързо на появата на новия паметник. Той 
предложи някои идеи, коментари и бележки, които като 
цяло не мога да не приема. По основните въпроси, обаче, не 
съществуват разминавания или непреодолими противоречия 
(срв. по-подробно Митрев 2005а: 182-183). Във връзка с 
идеите и несъгласието на М. Манов вече също писах 
(Митрев 2005а: 181-187). Мисля само да добавя, че новата 
локализация на Хераклея Синтика, нито поставя, нито 
решава “проблемът Медика или Синтика”, по отношение на 
Средна Струма. Той е ненужно преекспониран в 
съвременната историография, във връзка с крайните мнения 
на Б. Геров и Ф. Папазоглу от втората половина на ХХ в. В 
Средна Струма има място и за синтите, и за медите, дори и 
за други по-малко известни общности, като се държи 
сметка, че историческата география на тракийските племена 
не е константна величина, а динамичен процес, при това с 
много фактори и посоки.  
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Паметникът 
 
През м. март 2002 г., във фонда на Исторически му-

зей – Петрич беше предадена масивна мраморна стела с 
надпис на латински език (24 реда), открита от иманяри в м. 
Червените скали при с. Рупите и иззета от обекта при поли-
цейска акция. Използвана е била вторично при изг-
раждането на гроб, вероятно от късноантичната епоха (V-VІ 
в.), за който няма други сведения. Въпреки необичайните 
обстоятелства около намирането й, връзката с античния 
град в близост до некропола не подлежи на съмнение.  

Новооткритият паметник има правоъгълна форма. 
Горните ъгли и долният в дясно са отчупени (Обр. 2). 
Размери: височина 1,56 м, ширина 0,76 м и дебелина 0,18 – 
0,20 м. На лицевата страна е оформено надписно поле без 
профилирана рамка, което в долния край е очертано грубо с 
вълнообразна линия (височина 1,15-1,20 м, ширина 0,76 м). 
Височина на буквите: 0,03-0,04 м (като нарастват пос-
тепенно след р. 9). В няколко случая V и О – 0,012-0,018 м, 
І – 0,012-0,02 м. Височина на междуредията: 0,012-0,015 м. 
Естествена жила в мрамора пресича надписното поле като 
се спуска от края на р. 7 до средата на последния р. 24. 
Върху нея видимо не са били гравирани букви, така че не 
нарушава целостта на надписа. В добро състояние е почти 
целият текст, с изключение на р. 23, където няколко знака 
са неясни и нечетливи (Обр. 3). Обратната страна на стелата 
е оформена грубо. На лицевата страна, в средата на горната 
периферия, има запазен жлеб. Изглежда в него е била 
закрепена метална скоба, която е придържала паметника 
към фасадата на някаква сграда или друго съоръжение. 

Надписът гласи:  
Imp(erator) Caes(ar) Galerius Valerius Maximianus Pius 

Felix Augustos (sic!), 
pont(ifex) m(aximus), Germ(anicus) M(aximus) VI, 

Sarm(aticus) M(aximus) V, Pers(icus) M(aximus) 
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II, Br(i)t(annicus) M(aximus), Carp(icus) 
M(aximus) V, Arm(eniacus) M(aximus), Med(icus) 
M(aximus), 

Adiab(enicus) M(aximus), trib(unicia) p(otestate) XVII, 
imp(erator) III, p(ater) p(atriae), proc(onsul), et 
Galerius Valerius / 

Maximinus Sarmaticus nobilissimus Caesar �  
5 salutem dicunt IIII viris et decc(urionibus) Heracleotarum. 

Etiamsi civitas vestra anteac minime iura civitatis 
habuisset, tamen pro insito nobis erga rem publicam 
nostram studio et augendi favore novae provisio- 
nis ac benivol(enti)ae ornamentis et iure civitatis patri- 

10 am vestram nobilitare cuperemus, unde cum 
etiam de praeterito eamdem Heracleotarum 
civitatem fuisse dicatis ac nunc postuletis 
beneficio nostro eidem tribui iura civita- 
tis, libenter admodum petitionibus vestris 

15 opem ferimus quandoquidem rei publicae 
ipsius intersit ut provisionis ac beni- 
volentiae nostrae favore amplificatis 
civitatibus eiusdem r(ei) p(ublicae) florescat uti- 
litas. Cum itaque tantum patriae ve- 

20 strae sanctione nostra honoris ac- 
cessisse videatis, eniti debebitis 
quatenus studio et adfectu iuxtra patriam 
vestram dignius vos in omnibus nostra provisione 
faciatis.     Feliciter. 
1: Augustos вместо Augustus в края на реда. 4: 

proc(onsul). Бръшлянов лист след имената и длъжностите на 
Августа и Цезара. 5: decc(urionibus) Heracleotarum. 6: anteac 
вместо antehac. 9: benivolae – съкращение от benivol(enti)ae. 
Същият израз provisionis ac benivolentiae nostrae се среща и 
по-долу – 16-17 р. 18: RP – R(ei) P(ublicae) 22: след STUDI 
има още една неясна буква с по-малки размери. В смисъла 
на текста възстановявам като О - studio. 23: Кл. Льопелей 
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предлага четенето  dignius за втората дума, което се оказа 
основателно и се подкрепя от последните ми наблюдения на 
паметника, ако се приеме, че N и I са в лигатура. 24: 
последната дума Feliciter е изписана курсивно, с плитко и 
по небрежно очертаване на буквите. Явно се касае за дума, 
която в оригиналното писмо е била написана от самия импе-
ратор, като подпис, и каменоделеца се е постарал да предаде 
това с курсивния шрифт (вж. с примери Lepelley 2004: 223, 
бел. 11). 

Превод: 
“Император Цезар Галерий Валерий Максимиан бла-

гочестив, щастлив, Август, велик понтифекс, Германски 
Велики за VІ път, Сарматски Велики за V път, Персийски 
Велики за ІІ път, Британски Велики, Карпийски Велики за V 
път, Арменски Велики, Мидийски Велики, Адиабенски 
Велики, с трибунска власт за ХVІІ път, император за ІІІ 
път, баща на отечеството, проконсул и Галерий Валерий 
Максимин Сарматски, най-знатен Цезар, поздравяват ква-
туорвирите и декурионите на хераклейците. Въпреки че 
вашият град по-рано никак не беше имал градски права, все 
пак, заради присъщата ни любов към нашата държава и за 
нарастване на одобрението към новата грижовност и 
благоволение, искахме да почетем вашето отечество със 
знаците и правото на град; а също и понеже казвате, че в 
миналото този град на хераклейците е съществувал, и сега 
молите с нашето благоволение да отредим на същия 
градски права, ние много присърце откликваме на вашите 
молби, тъй като самата държава е заинтересувана, чрез 
увеличаването на градовете, под благосклонността на 
нашите грижи и благодеяния, да процъфтява нейното 
благо. И така, след като виждате, че толкова голяма чест 
е прибавена на вашето отечество с нашето поста-
новление, вие ще трябва да се стараете, с любов и 
привързаност към вашата родина, във всичко да пос-
тъпвате достойно за нашата грижовност. На добър час.” 
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Коментар 
 
А/ Характер на надписа и датировка. 
Съдържанието на надписа показва неговия официален 

характер. Изписаният текст дава публичност на писмо на 
император Галерий и цезар Максимин Дая. Галерий е пред-
ставен с гражданските и религиозни длъжности, които из-
пълнявал при издаването на документа (р. 1-3). Те следват 
името, което приел след като бил осиновен от Диоклециан – 
“ Imp(erator) Caes(ar) Galerius Valerius Maximianus pius, felix, 
Augustos”. Първоначално бил провъзгласен за цезар (293 г.), 
а впоследствие за император (1 май 305 г.). Не особено 
актуалната литература, използвана при съобщението от 
2002 г., показваше като единствено възможна хронология на 
надписа – краят на 308 и първите месеци на 309 г. (Митрев, 
Тараков 2002: 27-28). Ценните съвети на проф. Вернер Ек, 
обаче, ме насочиха към едно по-прецизно датиране в ZPE, 
към 308 г., когато всъщност е седемнадесетата трибунска 
власт на Галерий (по-точно от 10 декември 307 г. до  9 
декември 308 г.) (Mitrev 2003: 267). Същевременно Кл. 
Льопелей обърна внимание на факта, че на 1 май 308 г. 
Галерий е провъзгласен за четвърти път за император. Така 
се уточни максимално датировката на писмото между 10 
декември 307 г. и 30 април 308 г. (Lepelley 2004: 224-225). 
Тази датировка не противоречи на останалите данни от 
титулатурата на Галерий. Времето на седемнадесетата му 
трибунска власт е в рамките на ІV Тетрархия. Тогава Гале-
рий бил император за трети път, а Максимин Дая бил цезар 
на източните провинции – p. 3-4: “Galerius Valerius 
Maximinus Sarmaticus nobilissimus Caesar” (Cagnat 1914: 
236-238; Herzog 1969: 1108-1110; Hiltbrunner 1969: 1111; 
Lepelley 2004: 224-226).  

Б/ Сivitas Heracleotarum. 
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Документът е адресиран до кватуорвирите и декури-
оните на хераклейците (р. 5: salutem dicunt IIII viris et 
decс(urionibus) Heracleotarum). На практика още тук е 
посочено името на селището и неговия статут, в контекста 
на споменаването на магистратите и членовете на съвета. 
Това е civitas Heracleotarum – градът на хераклейците! Едва 
ли тази масивна мраморна стела е била пренесена през на-
тичността от далечно разстояние. В този смисъл, споме-
натата в надписа Хераклея трябва да се локализира с на-
тичния град, разположен в непосредствена близост до нек-
ропола, в източна посока. 

Още в първата публикация си зададохме въпроса, с коя 
Хераклея трябва да се свърже новото свидетелство? Тук 
може да се припомнят направените констатации. Както е 
известно областта на Средна Струма е част от провинция 
Македония, а в нейните рамки през римската епоха, а дори 
и преди това, съществували три града с името Хераклея: 1) 
Хераклея Линкестис в Горна Македония, която била в 
близост до днешния гр. Битоля в БЮР Македония (Срв. 
Papazoglou 1988: 259-268); 2) Хераклея в Македонска Пие-
рия, която се локализира при Платамон на западния бряг на 
Термейския залив в Р Гърция (Срв. Papazoglou 1988: 114-
115; Óïõåñåö 2000: 51-52); 3) Хераклея Синтика, разпо-
ложена на река Стримон в племенните територии на 
синтите, за чието местоположение съществуват няколко 
хипотези, но почти всички ограничени в Долна Струма. 
Според У. Лийк, който впоследствие се подкрепя и от К. 
Мюлер и П. Колар, Хераклея Синтика била разположена 
при с. Зервохори, на юг от Нигрита, в долината на Долна 
Струма (Leake 1841: 225-229; Ptol. (1883): 510-511; Collart 
1937: 504-509). Тази локализация обаче, основателно е 
отхвърлена от много други изследователи, които приемат, 
че градът би трябвало да се намира по на север. Н. Хамънд 
например, смята че Хераклея трябва да се търси в района на 
с. Верги (ст. с. Копачи) при Серес (Hammond 1972: 197). 
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Със собствена хипотеза по този въпрос е и К. Милър, с 
когото е съгласен и Д. Самсарис. Според тях, Хераклея 
Синтика трябва да се постави при днешния гр. Сиди-
рокастро (ст. Демир Хисар, Валовища) (Miler 1916: 583 sqq.; 
ÓáìóÜñéò 1976: 120-123). А. Манерт на свой ред е пред-
ложил локализация при гр. Мелник, а Р. Кипер, следван от 
Ф. Папазоглу, при с. Неон Петрицион, непосредствено на 
юг от Рупелското дефиле  (цит. по Papazoglou 1988: 371). 
Тези многобройни и разнообразни предположения разбира 
се не се подкрепят от епиграфски паметници, а се дължат 
преди всичко на интерпретацията на литературните свиде-
телства и на информацията в пътните карти от късната 
античност, които не винаги са точни. При това положение, 
за мен е очевидно, че в това ново епиграфско свидетелство е 
представeна Хераклея Синтика. 

Освен по въпроса за името на античното селище при с. 
Рупите, новооткритият надпис предоставя особено важна 
информация и за статута на Хераклея. В писмото се казва, 
че Галерий и Максимин Дая искали да отличат отечеството 
на хераклейците със знаците и правото на град (р. 9-10: 
ornamentis et iure civitatis patriam vestram nobilitare 
cuperemus). Техните действия били продиктувани от присъ-
щата им любов към държавата и от желанието да нарастне 
одобрението към тяхната нова грижовност и благоволение 
(р. 7-9: ... pro insito nobis erga rem publicam nostram studio et 
augendi favore novae provisionis ac benivol(enti)ae...). За мен 
остава неясно какво се има предвид под „novae” в израза 
„novae provisionis ac benivol(enti)ae” (в р. 16-17: provisionis 
ac benivolentiae nostrae), освен ако владетелите не загатват 
за новите им компетенции в рамките на ІV Тетрархия, които 
получили след срещата в Карнунтум. Галерий станал импе-
ратор за трети път, а Максимин Дая – цезар на източните 
провинции. В действията си Галерий и Максимин Дая се 
съобразявали и с настойчивите молби на местните жители. 
Последните твърдели, че в миналото града на хераклейците 
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е съществувал и сега искали отново да се отредят на 
тяхното селище градски права (р. 10-14: unde cum etiam de 
praeterito eamdem Heracleotarum civitatem fuisse dicatis ac 
nunc postuletis beneficio nostro eidem tribui iura civitatis). 
Този сбор от обективни и субективни фактори довел до 
решението на Галерий и Максимин Дая да откликнат, на 
драго сърце, на молбите на хераклейците (р. 14-15: libenter 
admodum petitionibus vestris opem ferimus). Те направили 
това и поради още една съществена причина. Самата дър-
жава също била заинтересувана от увеличаването на броя на 
градовете, за да процъфтява нейното благополучие (р. 15-
19: rei publicae ipsius intersit ut provisionis ac benivolentiae 
nostrae favore amplificatis civitatibus eiusdem r(ei) p(ublicae) 
florescat utilitas).  

Обстоятелството, че писмото на Галерий и Максимин 
Дая било адресирано до кватуорвирите и декурионите на 
хераклейците на пръв поглед е в противоречие със зая-
веното им желание да отличат това селище с градски права. 
Не може да се обясни присъствието на тези длъжности, ако 
няма установена градска организация (civitas) преди напис-
ването на писмото. Същото се подкрепя и от р. 6, където се 
отразява един вече съществуващ град. Това „противоречие” 
може да се избегне, само, ако се приеме, че писмото не 
предоставяло тези градски права, а придружавало или 
следвало постановлението, което променяло статута на 
Хераклея, за чието съществуване се загатва в р. 20. Така 
става по-ясен и края на надписа (р. 19-24), където Галерий и 
Максимин Дая отбелязват значимостта на вече предос-
тавените права и призовават към старание, подобаващо на 
оказаната голяма чест.  

Относно статутът на Хераклея от особено значение е и 
твърдението на местните жители, че някога градът на 
хераклейците е съществувал (р. 10-12). В новооткритият 
надпис обаче няма други бележки, които да изясняват, кога 
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по-рано Хераклея е имала градски права. Това поражда 
различни възможни решения.  

  
В/ Хераклея Синтика. 
Едно от най-ранните свидетелства за Хераклея Син-

тика се открива у Тит Ливий (59 г.пр.н.е. – 17 г.от н.е.), кой-
то акцентира на местоположението й в племенните тери-
тории на синтите „Heraclea ex Sintis” (Liv. XLII, 51, 7). На 
друго място, изяснявяйки въпроса за поделянето на Македо-
ния на четири части през 167 г.пр.н.е., той отбелязва, че в 
първата се включвала “...откъм запад отвъд Стримон – 
цяла Бисалтия с Хераклея, която наричат Синтике” (Liv. 
XLV 29, 6: cis Strymonem autem vergentia ad occasum, 
Bisalticam omnem cum Heraclea, quam Sinticen appellant). 
Веднага след това добавя, че във втората област били земи-
те между Стримон и Аксий, но и тук изрично уточнява “без 
Синтике Хераклея и бисалтите” (Liv. XLV 29, 7: praeter 
Sinticem Heracleam et Bisaltas. Liv. (1842): II, 1855. Вж. също 
ИТМ 1949: 169). Става ясно, че Хераклея била разположена 
на запад от Стримон и по смисъла на изложението над 
бисалтите, т.е. на север от тях, нагоре срещу течението на 
реката. Това се подкрепя и от Диодор, който също поставя 
Хераклея в Синтика, на запад от Стримон и над бисалтите 
(Diod. XXXI, 8, 8: ðñ{ò äõóì@ò äS ôï‡ Óôñõìüíïò 
Âéóáëôßá ðAóá ìåô@ ô\ò Tí ôi Óéíôéêi >Çñáêëåßáò). Тези 
извори позволяват не само града да се свърже с племенните 
територии на синтите от класическата епоха, но и да се 
установи, че първоначално е носил името Синтике (Син-
тия). Подобна идея е представена от Д. Самсарис, който 
вижда Синтия като столица на синтите, но я локализира 
неточно при Сидирокастро (Σαµσάρις 1976: 120-123).  

Интересно е, че Тит Ливий споменава и един град 
Синтия, като дардански град, който бил завладян от Филип 
V през 212 г. (Liv. XХVІ 25, 3: inde Dardanorum urbem 
Sintiam, in Macedoniam transitum Dardanis facturam, cepit. 
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Вж. също ИТМ 1949: 148). Той не показва да му е била 
известна някаква връзка между Синтия и Хераклея Синтика 
(Синтике), но че това е едно и също селище се вижда от по-
късно сведение на Стефан Византийски. Последният пред-
ставя град с името Синтия в Македония, близо до Тракия, 
следвайки едно сведение на Евдоксос от Родос, като допъл-
ва, че в земите на синтите била и река Понтос (Steph. Byz. 
(1849): 570, 10. Óéíôßá, ðüëéò Ìáêåäïíßáò ðñ{ò ôi ÈñKêf 
...). Според Р. Кипер това поселение било разположено при 
Петрич (Kiepert 1894-1914: XVI), което напълно отговаря на 
сегашната локализация на Хераклея∗. Това, че Синтия се 
споменава от Тит Ливий като дардански град, може да 
намери логично обяснение в събитията от времето на 
Филип V (221 – 179 г.). Действията около завладяването й 
от македонския цар през 212 г.пр.н.е. са във връзка със 
сложната ситуация при македонската експанзия в Пеония. С 
малко изоставане, тя почти съвпада по време с нападенията 
на дарданите над Пеония. В случая, отблъскването на 
дарданите от македонския цар е равнозначно на завладяване 
на Пеония от страна на македоните. Ф. Папазоглу дори 
смята, че действията на дарданите имат много по-голямо 
значение за унищожаването на пеонското царство, 
отколкото тези на македоните (Срв. Papazoglou 1988: 307). 
В този смисъл, уподобявайки Синтия с Хераклея, става 
ясно, че не може да се говори за трайно присъствие на 
дарданите в Средна Струма.   

За основаването на града при с. Рупите, може да се из-
ползват и наблюденията на колектива на експедиция “Стру-
ма”, а също и на Ю. Божинова, която е проучвала елинис-
тическия некропол тук. Те констатират, че възникването на 
града било към последната четвърт или към края на ІV 
в.пр.н.е. (Домарадски 2001: 74; Божинова 1988: 127-129). 
                                                           

∗ Трябва да се отблежи, че има и други мнения, според които гр. Синтия 
бил доста по на запад Oberhummer 1927, 258; Б.Геров 1961, 161, бел. 2 
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Ю. Божинова дори е склонна да свърже основаването му с 
известието на Диодор, че Касандър заселил в 310 г.пр.н.е. 
20 000 илирийски автариати при планината Орбел (дн. Бела-
сица) (Diod. ХХ, 19, 1; ИТМ 1949: 198). След действията на 
Касандър, обаче, районът на вливането на р. Струмешница в 
р. Струма (заедно с тракийските синти и селището Синтия) 
бил обект на експанзия през ІІІ в.пр.н.е. и от илирийските 
дардани, а както ще се види по-долу и от страна на галски 
контингенти, и едва Филип V (221 – 179 г.) успял трайно да 
го включи в рамките на македонското царство. Може би 
точно след 212 г.пр.н.е. Синтике (Синтия) била преи-
менувана от Филип V на Хераклея. В този смисъл, при 
Филип V и по-късно при Персей (179 – 168 г.), Хераклея 
Синтика била един от македонските полиси и част от съюз-
ната държава (македонския койнон), управлявана от пос-
ледните представители на династията на Антигонидите. 
Монетите, откривани в м. Кожух при с. Рупите, са добра 
илюстрация на тези процеси (Срв. Иванов 2010: 666). 

Хераклея е официалното име на селището през ели-
нистическата и римската епоха. Същевременно географ-
ското й разположение в земите на синтите и литературната 
популярност на старото име Синтике (Синтия), наложили в 
латинската историография и епиграфика името Хераклея 
Синтика (Синтике, Сентика) (CIL VI, 2654: …domo Heraclea 
Sintica …; 2767: … domo Heraclea Sentica …; 33840: … 
Heraclea Senti[ca na]t. Bessus. Срв. също Papazoglou 1988: 
368-369). От друга страна, разположението й на брега на 
Стримон дало отражение на името, с което била отразявана 
в нумизматичните и епиграфски паметници с гръцки над-
писи – Хераклея Стримонска. Така например, в легендите 
върху нейна монета от І в.от н.е. градската общност се 
споменава като “[>Çñ]áêëåùôí Tðp Óô[ñõ]ìüíé” (Gaebler 
1935: 63). Известен е и един хераклеец – лекарят Аптос, 
който се бил установил в Дион, в Македонска Пиерия, 
където и починал. Върху надгробния му паметник се чете: 
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“Tê ðáôñßäïò Óôñõìùíßäïò >Çñáêëåßáò” (Cormack 1970: 
58-59; Pandermalis 1981: 291-293; SEG 31: № 630). Освен 
това, както отбелязва Ф. Папазоглу, от о-в Самотраки е поз-
нато едно лице, свързано с мистериите на Дионис, което се 
споменава като >Çñáêëåþôçò Bð{ Óôñõìüíïò (Papazoglou 
1988: 368). През късната античност, Хиерокъл, също нарича 
града >ÇñÜêëåéá Óôñýìíïò (Hier. (1893): 639, 9; Honigmann: 
1939). Тези имена обаче не са официални. Те показват, че с 
налагането на римската власт местните елиноезични про-
винциали предпочитали прозвището Стримонска пред Син-
тика, която напомняла за грубогласните варвари и 
разбойници синтите, докато тези, които били с тракийски 
произход и постъвали в римската армия използвали своя 
тракийски етноним. 

За историята на Хераклея Синтика през елинис-
тическата епоха до нас са достигнали още сведения от Тит 
Ливий. Някои от тях могат да се използват, за да се свърже с 
драматичните събития около убийството на царския син 
Деметрий през 179 г.пр.н.е. То било организирано от брат 
му Персей и в съучастие с македонския управител на Пео-
ния – Дида. В заговора били включени и други от прибли-
жените и приятелите на Филип V. Персей дълго подготвял 
действията си като намерил удобен случай, когато баща му 
предприел едно пътуване от Тесалоника за Деметриада. По 
същото време македонския цар изпратил синовете си с 
определени задачи: Деметрий, заедно с Дида, в Астрей в 
Пеония, за който днес се предполага, че бил разположен 
или при Струмица, или при с. Шопур, Радовишко 
(Papazoglou 1988: 333-335), а Персей – в Амфиполис. При 
заминаването си Дида получил нареждане да убие 
Деметрий. За целта той устроил истинско или привидно 
жертвоприношение в град Хераклея, като на тържеството по 
този случай бил поканен и Деметрий и той дошъл от град 
Астрей. Тук, в Хераклея бил погубен по-малкия син на 
Филип V. Първо бил отровен по време на пира, а след това 
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и одушен, докато се мъчел в спалнята си, от Тирзис от 
Стубера и Александър от Бероя. За да бъда обективен, 
обаче, трябва да отбележа, че обикновено в съвременната 
историография се пише, че убийството на Деметрий е 
извършено в Хераклея в Линкестида при дн. Битоля, но за 
това няма никакви доказателства. Тит Ливий не се 
конкретизира коя от двете Хераклеи се има предвид, но 
разказът му се свързва с Пеония и източните тракийски 
предели на царството и това ни насочва към Хераклея в 
Синтика. Освен това, споменатият Дида е бил управител на 
Пеония и едва ли компетенциите му, а дори и възможността 
да реализира такъв заговор, са достигали чак до областта 
Линкестида в западните предели на Македония (Срв. Liv. 
XL, 21-24; ИТМ 1949: 156-158; Кацаров 1936: 1280-1288; 
Papazoglou 1988: 334, бел. 31).  

Дида е и един от предводителите, които са взели 
участие в събранието в Китион, организирано от Персей в 
навечерието на Третата македонска война (171 – 168 г.). Тит 
Ливий пише, че той стоял начело на отряд от почти 3 000 
души сформиран от пеони, траките от областите Парория и 
Парастримония и агриани смесени с още тракийски жители. 
Освен това на същото място се споменава, че в това 
събрание взели участие и 2 000 галски войници, с началник 
Асклепиодот от Хераклея в Синтика, а също и 3 000 незави-
сими траки, които имали своите си предводители (Liv. XLII, 
51, 8-10: Paeones et ex Paroria et Parastrymonia--sunt autem 
ea loca subiecta Thraciae--et Agrianes, admixtis etiam 
Threcibus incolis, trium milium ferme et ipsi expleuerant 
numerum. armauerat contraxeratque eos Didas Paeon, qui 
adulescentem Demetrium occiderat. et armatorum duo milia 
Gallorum errant; praefectus Asclepiodotus ab Heraclea ex 
Sintis; tria milia Threcum liberorum suum ducem habebant).  

Сведението е безпорно ценно, защото е единственото, 
в което се споменават областите Парория и Парастримония, 
при това с точна хронологическа локализация към първата 
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половина на ІІ в.пр.н.е. Видимо, с тези топоними били име-
нувани териториите присъединени към македонското цар-
ство от Филип V. Те били отвоювани от пеоните и другите 
тракийски племена може би в полските райони по Средна 
Струма  и в планинския район на запад, с долината на 
Струмешница. Така както земите по долното течение на 
Аксий отвоювани още през VІ – V в., били наричани Парак-
сия или Амфакситида. Интерес предизвиква и инфор-
мацията, че в събранието в Китион взели участие и 2 000 
галски войници, с началник Асклепиодот от Хераклея в 
Синтика. Това известие допълва картината на етническата 
обстановка по средното течение на Стримон. През първата 
половина на ІІ в.пр.н.е тук имало и галски поселения, 
формирани в контекста на големите галски набези на 
Балканите през предишното столетие. От тези поселения е 
бил рекрутиран въпросният отряд, при това неговия брой не 
бил никак малък. Наличието на 2 000 войници предполага 
присъствието на приблизително 10 000 общност, а може би 
и по-голяма, ако се имат предвид семействата им. Дали 
обаче тези гали, съгласно Тит Ливий, са наистина гали, или 
не са всъщност наследниците на илирите-автариати, които 
Касандър заселил при планината Орбел в 310 г.пр.н.е. или 
на илирите-дардани от ІІІ в.пр.н.е.?  За съжаление на този 
етап не може да се даде отговор, тъй като други писмени 
свидетелства не са известни, а археологическите проуч-
вания в областта са доста ограничени. Все пак, някои 
нумизматични свидетелства и случайни находки по-скоро 
подкрепят идеята за известно келтско присъствие в района 
след ІІІ в.пр.н.е. Сред монетите от м. Кожух (Хераклея Син-
тика) има и келтски или местни имитации на монети на 
Октавиан Август от края на І в.пр.н.е. – началото на І в.от 
н.е. (Иванов 2010: 666). 

След като римляните завладяли македонското царство 
и през 167 г.пр.н.е. го поделили на четири област, Хераклея 
и градската й територия, разположена западно от Стримон, 
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попаднала в първата област. Тук се включвала “…земята 
между Стримон и Нестос. Към тази област щяла да се 
прибави откъм изток земята отвъд Нестос, където 
Персей владеел села, крепости и градове, с изключение на 
Енос, Маронея и Абдера, а откъм запад отвъд Стримон – 
цяла Бисалтия с Хераклея, която наричат Синтике” (Liv. 
XLV 29, 6; ИТМ 1949: 169). Освен това Хераклея съхранила 
градския си статут. Той бил запазен и след създаването на 
римска провинция Македония през 148 г.пр.н.е.  

За втората половина на ІІ и І в.пр.н.е, сведенията за 
Хераклея и синтите са изключително ограничени. До нас е 
достигнала една кратка, но съществена бележка на Апиан, 
за действия на Сула срещу синтите, в контекста на І 
Митридатова война: êáp Óýëëáò, ô[í Tí ôïó©äå Bãñßáí 
äéáôéèåìÝíïò, ’Åíåôï†ò êáp ÄáñäáíÝáò êáp Óéíôïýò, 
ðåñßïéêá Ìáêåäüíùí Vèíç, óõíå÷ò Tò Ìáêåäïíßáí 
TìâÜëëïíôá, TðéWí Tðüñèåé êáp ô{í óôñáô{í Tãýìíáæå 
êáp T÷ñçìáôßæåôï }ìï‡ (App. bell. Mithr. 55; (1852): 367. 
Срв. Detschew 1957: 447). Събитията се датират в 85 
г.пр.н.е. Споменава се, че докато се водели преговорите за 
мир с Митридат, Сула се разположил в полетата на енети, 
дардани и синти, съседни на македоните племена, които 
заедно нахлували в Македония. В действията си срещу тях, 
той не само упражнявал войските си, но и същевременно се 
обогатявал от грабежите. Б. Геров коментира, че са 
възможни два варианта: първо, че Апиан е смесил меди със 
синти, поради близостта им, и второ, че част от синтите са 
били извън провинция Македония (Геров 1961: 172, бел. 7). 
Но, ако няма грешка при Апиан трябва да се обърне по-
сериозно внимание на сведението. Тази бележка позволява 
да се вникне по-детайлно в събитията около основаването 
на Хераклея, тъй като се казва, че повече от 60 години след 
създаването на римска провинция Македония синтите (или 
поне някои от тях), като съседи на дардани и енети, са извън 
нейните граници. От друга страна, вече стана ясно, че 
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Хераклея Синтика била част от македонското царство при 
Антигонидите. После територията й била част от първата от 
четирите области между 167 и 148 г.пр.н.е., които създали 
римляните. Като се има предвид, че земите на тези области 
формирали през 148 г.пр.н.е. провинция Македония се 
установява, че Хераклея и градската й територия била част 
от провинцията още при създаването й. В такъв случай 
градската територия на Хераклея Синтика и племенните 
територии на синтите през ІІІ – І в.пр.н.е. не са една и съща 
област. Единственото приемливо обяснение е, че при 
създаването на елинистическия полис Хераклея, синтите не 
са били подчинени, а прогонени от тези земи. Може би, ако 
не всички, то поне част от тях, са били принудени да 
напуснат района западно от средното течение на Струма и 
по долното течение на Струмешница. Като се има предвид, 
че македонските войски са навлезли от юг и югозапад, то за 
синтите остава да са се оттеглили на север по долината на 
Струма, към горното течение, и на северозапад по 
склоновете на Огражден, Малешевска планина, Влахина, а 
защо не и по горното течение на Брегалница. Имената, в 
откриваните в последно време епиграфски паметници от 
Хераклея и околността, показват присъствието в града през 
ІІІ – І в. преобладаващо на елинско и македонско, а не на 
тракийско население (вж. Митрев, Иванов 2006: 73 – 80; 
2011: 18-49; Манов 2008: № № 121, 122, 123, 124). Мисля, 
че същото се подкрепя и от археологическите проучвания. 
Явно е извършена съществена колонизация на елинско и 
елинизирано население при основаването на града. От друга 
страна нито един античен автор не говори за синти в 
границите на провинция Македония. Всъщност, след 
Тукидид и Аристотел никой не споменава синтите в района 
на Стримон и въобще в реална историческа обстановка или 
при някакви събития. Чак при Сула ги откриваме като 
съседи на енети (елети, дентелети) и дардани, и това е на 
практика последното известие за тях. В географските 
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описания от римската епоха синтите присъстват по-скоро 
като спомен, съхранен в името на областта Синтика, а не 
като реално племе. При тази ситуация, ми се струва напълно 
приемливо да се допусне, че през късната елинистическа 
епоха малкото племе на синтите било постепенно 
асимилирано от съседните траки по границата на провинция 
Македония и конкретно от медите, които по това време се 
засилват и са особено активни в нападенията си срещу 
провинция Македония (За действията на медите през тази 
епоха вж. Геров 1961: 170-174; Velkov 1980: 319-322; 1988: 
109-112). 

За втората половина на І в.пр.н.е. има една единствена 
бележка за Хераклея Синтика, при това много неясна, на 
Гай Юлий Цезар в “Записките за гражданската война“. В 
нея се споменава “Хераклея Синтика (Сентика), която се 
намира в Кандавия” (Caes. bell. civ. 3, 79, 3. Срв. Detschew 
1957: 447). Тук, обаче, изглежда има някакво объркване, тъй 
като планина Кандавия имало в южните илирийски области 
(дн. Мокра планина, при Охридското езеро в Албания) (Срв. 
Strab. VІІ, 7, 4; VІІ, 7, 8; Ptol. ІІІ, 12, 15; ИТМ 1949: 217, 218, 
355). Може би се има предвид Хераклея Линкестис при дн. 
Битоля, още повече, че военните маневри на Цезар, Помпей 
и военачалниците им, в навечерието на битката при  
Фарсала, от 48 г.пр.н.е., се свързват със земите около Виа 
Егнация. Иначе е примамливо, да се допусне, че грешка 
няма и областта на Хераклея Синтика, наистина била 
наричана по това време Кандавия. Името е производно от 
името на бог Кандаон, покровителят на град Крестоне и 
крестоните, които, както се видя в гл. І, са част от трако-
пеласгийската общност, от която са и синтите. Все пак, 
евентуалната връзка между Хераклея Синтика и една област 
Кандавия остава много съмнителна. Изглежда, че 
първоначално отсечката по пъта Виа Егнация между 
Дирахиум и Тесалоника се е наричала и „Пътят при 
Кандавия” (Вж. Тодоров 2008:40-52).  
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Градският статут на Хераклея към началото на 
римската императорска епоха изглежда сигурен от 
сведенията в “Географията” на Страбон (63 г.пр.н.е. – 19 
г.от н.е.), който я отразява като ðüëåùò >Çñáêëßáò (Strab. 
VII, frg. 36). Описанието, което предлага в конкретния 
фрагмент, обаче е по-скоро компилация от факти, взети от 
по-стари автори от класическата и елинистическата епохи, 
отколкото реална картина от съвременната му епоха. Тук се 
съдържат и сведения за близката околност. Страбон, пише: 
“…бисалтите живеят над Амфиполис чак до града 
Хераклея, в една плодородна долина, където тече Стримон, 
който извира в областта на родопските агриани ... Ако 
вървиш на север от Хераклея към теснините, през които 
тече Стримон, имайки реката от дясна страна, то в ляво 
остава Пеония и околностите на Добер, а в дясно – 
околностите на планините Родопе и Хемус” (Strab. VII, frg. 
36. Вж.  ИТМ 1949: 223). Бележката, че на север от Херак-
лея има теснини, през които тече реката, е един от основ-
ните фактори за хипотезите, че града е бил разположен в 
долното течение на Струма, защото тези теснини са 
отъждествявани с Рупелското дефиле. В контекста на нова-
та локализация при с. Рупите, трябва да се отбележи, че 
сведението на Страбон придобива ново звучене. То показва, 
че бисалтите са достигали на север до градската територия 
на Хераклея, или по-точно до естествената граница – 
планината Беласица, а анонимните теснини на север от 
Хераклея, но не непосредствено до нея, ще трябва да се 
свържат с Кресненското дефиле, което е много по-голямо и 
по-трудно за преодоляване от Рупелското дефиле. Този 
фрагмент подкрепя наблюденията на Тит Ливий и Диодор 
за местоположението на Хераклея и същевременно дава и 
още някои сведения. Става ясно, че Страбон възприема 
Пирин като крайната западна част на Родопите, а Рила се 
отъждествява от него с Хемус. Освен това, на запад от 
Хераклея, там където е разпложена пл. Огражден, се 



 
 111 

намирали околностите на Добер, в смисъл на покрайнините 
на градската му територия, и с тях започвала областта 
Пеония. Установява се също, че пътят на север от Хераклея 
е преминавал западно от Стримон, а не по самото течение 
на реката, както сега, като явно е следвал трасе по 
източните склонове на пл. Огражден и Малешевска 
планина. 

За римската императорска епоха, кратка информация 
за Хераклея дава и Плиний Стари  (23/24 – 79 г.), който я 
отразява сред сто и петдесетте “populi” (народи, общини) в 
Македония и под името Heraclea Sintica, така както е 
популярна преди всичко и в съвременната историография 
(Plin. IV, 35; ИТМ 1949: 264). Днес се приема, че първоиз-
точникът е официален списът от времето на Октавиан Ав-
густ (Papazoglou 1988: 382). Клавдий Птолемей (ср. на ІІ в.) 
я отбелязва сред вътрешните градове в Македония, под име-
то >ÇñÜêëåéá ÓéíôéêÞ, заедно с Ðáñïéêüðïëéò 
(Ðáñèéêüðïëéò) и Ôñßóôùëïò в областта Синтике (Ptol. III, 
12, 27; (1883): 510; ИТМ 1949: 356). След него сведенията 
прекъсват и градът се появява отново едва през ІV в. в “Пев-
тингеровата карта”, под името Heraclea santica (Карта № 8). 
„Певтингеровата карта” показва, че Хераклея била свързана 
с Филипи чрез два пътя: “Heraclea santica (ІІІІ) – Scotusa 
(XVIII) – Sarxa (XIII) – Strymon (VIII) – Daravescos (XII) – 
Philippis” и “Heraclea santica (XVII) – Euporea (VIII) – 
Graero (XVII) – Trinlo (X) – Philippis” (Tab. Peut. VIII; ЛИБИ 
1958: 25). По първия път разстоянието между Хераклея и 
Филипи е 55 мили (ок. 81,5 км), а по втория – 52 мили (ок. 
77 км). Новооткритият паметник от с. Рупите обаче показва, 
че тези разстояния в римски мили не са точни и трябва да се 
разглеждат с необходимата критичност. Всъщност такива 
критични бележки вече са правени. Най-съществените сред 
тях са, че вторият (западният) път не е свързвал Хераклея с 
Филипи, а с Амфиполис и, че между Скотуса и Саркса на 
първия път липсвало име на станция, при което се добавят 
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още 10 мили (Вж. Papazoglou 1988: 371; ЛИБИ 1958: 25). 
Между другото, на тази карта река Стримон въобще не е 
изобразена, което също показва повърхностно познаване 
или дори непознаване на района от страна на автора й. 

Както беше допуснато още в първоначалния коментар 
на писмото на Галерий и Максимин Дая до хераклейците 
(Митрев, Тараков 2002: 30), липсата на писмени свиде-
телства за Хераклея и за градския й статут от средата на ІІ в. 
до началото на ІV в., може да се обясни единствено с това, 
че тя е загубила предишното си положение. Кога точно 
обаче, поселението при с. Рупите било преобразувано в 
село, а общността на хераклейците била придаденa към друг 
съседен градски център е много трудно да се каже. За сега е 
невъзможно да се докаже, която и да е от няколкото 
възможности, които се очертаха в по-ранните публикации. 
Ако се изтъкне липсата на каквито и да са сведения за 
градския статут на Хераклея след първата половина на ІІ в., 
излиза, че това е станало при Траян или Хадриан, когато се 
увеличават градските територии за сметка на броя на 
градовете, с най-близък пример нарастването на терито-
рията на Пауталия, която достигала чак до Кресненското 
дефиле (срв. Геров 1961: 177-178). При този вариант, 
изглежда логично Хераклея да е била придадена към 
територията на града при днешния Сандански, който от 
известните археологически и епиграфски материали има 
вид на най-значим център в Средна Струма през ІІ – ІІІ в. Би 
могла да се приеме разбира се и хипотезата на Кл. 
Льопелей, който смята, че деградацията на Хераклея била 
част от всеобщият упадък на Балканите и в Мала Азия след 
готските нашествия през 60-те години на ІІІ в. и техните 
негативни финансови последици. Същият приема, че след 
понижението в коме, Хераклея е била прикрепена към град-
ската територия на някой друг съседен полис, но не се 
ангажира с конкретно име. Същевременно смята за 
възможно да е запазила някои от полисните си институции, 
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но само с местно значение и да е ползвала една полу-
автономия подобно на някои кастели в Северна Африка, за 
които той има сведения (Lepelley 2004: 227-231). В една по-
ранна публикация споменах, че отнемането на градския 
статут на Хераклея може да се датира хипотетично и много 
по-рано, ако се държи сметка за известната близост между 
Хераклея и Скотуса, съгласно Певтингеровата карта, и за 
автономията на скотусеите. Но това изглежда в проти-
воречие със сведенията на Плиний Стари и Клавдий Пто-
лемей, тъй че една подобна хипотеза би била много 
рискована (Срв. Митрев 2005а: 182-183). Напълно въз-
можно е в бъдеще да се появят и нови предложения по този 
въпрос.  

В крайна сметка, между 10 декември 307 г. и 30 април 
308 г. император Галерий и цезар Максимин Дая възста-
новили статута на град (civitas) на Хераклея, като се позо-
вали и на твърдението на хераклейците, че някога прите-
жавали такива права. Хераклея продължила да съществува с 
това име и като градски център през цялата късноантична 
епоха. От съчинението на Хиерокъл „Синекдемос”, съста-
вено около 527/528 г., става ясно, че при император Юсти-
ниан І Хераклея Стримнос (>ÇñÜêëåéá Óôñýìíïò) била част 
от провинция Първа Македония (Hier. 639, 9; ГИБИ 1958: 
91). Съществуването й през същата епоха се подкрепя и от 
„Анонимният равенски космограф”, където градът при-
съства под името Ераклия Ксантика (Eraclia Xantica) 
(Geogr. Rav. IV, 9; ЛИБИ 1958: 397). Това съчинение е 
написано към края на VІІ в. или началото на VІІІ в., но 
преди всичко на основата на сведения от V-VІ в. Тези 
писмени свидетелства не са в противоречие с най-късното 
споменаване на града от Константин Багренородни през Х 
в. Византийският император (в съчинението “За темите”) го 
споменава под името Хераклея Стримнос (>ÇñÜêëåéá 
Óôñýìíïò), който бил в границите на византийската тема 
Тракия и по-конкретно в провинция Родопа. По това време, 
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обаче Средна Струма е била част от Средновековна 
България. Това, а още и самото име показват, че Константин 
Багренородни не дава актуални данни за Х в., а следва 
Хиерокъл, което се отнася в значителна степен за цялото му 
съчинение (Срв. ГИБИ 1964: 190 сл.). Но в случая е 
допусната и една съществена грешка в сравнение с данните 
на Хиерокъл. Хераклея и още няколко града по долината на 
Средна и Долна Струма – Партикополис, Серес, Филипи, са 
преписани и записани погрешно в тема Родопа, на мястото 
на Марония, Топирос, Никополис (ад Нестум) и 
Кереопиргос. Последните пък са дадени погрешно в тема 
Македония, провинция Първа Македония. Няма как 
селищата от долината на Струма да са в тема Тракия, 
провинция Родопа, а тези на изток в Родопския масив и 
покрайнините му да са в тема Македония, провинция Първа 
Македония. Всичко това подсказва, че Хераклея Синтика 
или Стримонска не е надживяла с много епохата на 
Юстиниан І и нападенията на славяни, авари и прабългари 
през VІ в. Името й продължава да се отразява върху 
немалко географски карти от късното средновековие и 
зората на новото време, но те не представят добре реалната 
обстановка, а по-скоро следват античната традиция (Вж. 
картите при Лаков 1984). Сред материалите на експедиция 
“Струма” от м. Кожух при с. Рупите, има само единични 
керамични фрагменти от Средновековието, които показват, 
че мястото не е обезлюдяло напълно, но древният град вече 
не е съществувал (Домарадски 2001: 17, 47-48, 80-81).  

Градската територия на Хераклея през елинис-
тическата и римската епохи, в годините, когато е прите-
жавала статут на ðüëéò или civitas, едва ли е надхвърляла в 
много голяма степен днешната Петричка котловина, на 
запад от Струма. Тя видимо не е била полис с огромна 
градска територия, като характерните за ІІ – ІІІ в. Пауталия, 
Сердика, Филипопол и други. Още повече, че през това 
време дори не е ясно дали е притежавала градски статут. 
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Най-сигурна изглежда границата на юг, която, трябва да се 
приеме, че е достигала до билото на Беласица. В източна 
посока, като естествен предел се очертава река Струма, пък 
и историографските бележки настояват категорично, че 
Хераклея отстои западно от нея. Струва ми се възможно, 
обаче да е владеела и една ивица покрай реката в източна 
посока, предвид разположението на селището на самия 
бряг. На запад изглежда е обхващала земите до склоновете 
на пл. Огражден и до географската област Подгорие 
(северното подножие на пл. Беласица). Изследванията на 
българо-полската експедиция “Струма” показват много 
подробно картата на поселищния живот в този район. Прави 
впечатление липсата на обекти от късножелязната и 
античната епоха в обширна територия по долното течение 
на р. Струмешница между с. Мулетарово (дн. с. Рупите) и 
селата Първомай, Коларово и Самуилово. Последните явно 
са били извън градската територия на Хераклея. В тази най-
ниска зона на Петричката котловина през трако-римската 
епоха, видимо не е имало подходящи условия за живот 
поради мочурищата. Тук границата вероятно е минавала по 
р. Иваник, десен приток на р. Струмешница. Същевременно 
големият брой обекти около селата Старчево, Кърналово, 
Михнево и Кавракирово, неминуемо трябва да са били част 
от землището на Хераклея (Домарадски 2001: 8 сл., Карта 3, 
Карта 4). В северна посока градската територия не би могла 
да е прехвърляла р. Рибник или най-много р. Лебница, но не 
и отвъд, заради близостта с античният град при дн. 
Сандански (вж. Карта № 7).  
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ІІ. 2. Скотуса и “ свободните” скотусеи.8 
 

Античният град Скотуса (Скотиса, Котуса) и общност-
та на скотусеите, които били разположени в долината на 
Стримон, се отразяват в писмените свидетелства сравни-
телно рядко. Известни са няколко кратки бележки, напра-
вени от Страбон (Óêïôï‡óóá), Плиний Стари (Scotussaei, 
Scotussa), Клавдий Птолемей (Óêïôï‡óá) и в Певтинге-
ровата карта (Scotusa) (Strab. VІІ, fr. 36; Plin. ІV, 10, 35; ІV, 
11, 42; (1866): 171-172; Ptol. ІІІ, 12, 28; ИТМ 1949: 223, 264-
265, 356; ЛИБИ 1958: 25 и карта). Съществува и един 
монетен тип със споменаване на етнонима котусеи 
(Κοτουσαqων) (Head 1887: 212). Днес, селището Скотуса 
предизвиква интерес във връзка с автономния му статут от 
ранната императорска епоха и с известната близост с 
Хераклея Синтика – само 4 римски мили според Певтин-
геровата карта. В този смисъл, дори бегли или косвени 
податки в епиграфското наследство заслужават особено 
внимание. Още повече, че до скоро не бяха публикувани 
никакви свидетелства с подобен характер. Един нов 
епиграфски паметник от античната Хераклея Синтика дава 
достатъчно основания да насочим вниманието си към 
скотусеите. 9  

                                                           

8 Текстът е публикуван на английски език: G., Mitrev.  On Skotoussa and 
„Scotusaei liberi” from the Valley of the Struma/Strymon River (SW 
Bulgaria). – Arhaeologia Bulgarica, XII, 2008, 2, 47-58. Тук се помества с 
някои допълнения. 
9 Кратко предварително съобщение за съществуването на паметника 
направих в списание Археология (Митрев 2005а: 185-186), а публикация 
с коментар и анализ на изворите за Скотуса в Archaeologia Bulgarica 
(Mitrev 2008: 47-45). Тук включих и някои наложителни корекции в 
текста на предварителното съобщение. Междувременно, паметникът бе 
публикуван и коментиран и от М. Манов (Манов 2006: 220-221; 2008: 
113-114), което ми стана известно след издаването на моя материал. 
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Паметникът 
 
Открит e през 2002 г. в землището на с. Рупите, Пет-

ричко и сега се съхранява в АМ-Сандански (обр. 4).10 Пред-
ставлява правоъгълна плоча с размери: шир. 88 см, вис. 83 
см и деб. 7-10 см. Счупен е по вертикала на две части. На 
лицевата страна на плочата е огладено надписно поле без 
профилирана рамка, в което е запазен петредов надпис на 
старогръцки език, със следното съдържание: 
ÃÁÉÏÓ  ËÏÕÊÉÏÕ                         ÃÜúïò Ëïõêßïõ 
ÓÊÏÔÕÓÓÁÉÏÓ  ÏÊÁÉ                  Óêïôõóóáqïò } êáp 
ÇÑÁÊËÅÙÔÇÓÊÁÉ                       >Çñáêëåþôçò êáp 
ÏÕËÐÅÉÁ ÐÁÑÁÌÏÍÁ    Ï[ëðåßá Ðáñáìüíá5   
ÃÁÉÙÔÙÕÙ                                     ÃáÀ¥ ô© ‰©.  
 
Лигатури: в ред 4 – ðå. 

Транскрипцията и преводът не предизвикват труд-
ност: “Гай, син на Луций, скотусеец, още и хераклеец, и 
Улпиа Парамона (поставиха – б.м.) за сина Гай”. Това е 
кратка епитафия, при това запазена изцяло. Използва се 
традиционна формула със споменаване на родители, които 
издигнали надгробие за починалия им син.  

В р. 1-3 се посочва Гай, син на Луций, който е спо-
менат като Óêïôõóóáqïò (Скотусеец), но бил известен още 
и като >Çñáêëåþôçò (Хераклеец). Това именуване с лично и 
бащино име е характерно за гръцкия свят, а самите имена са 
с латински произход. И двете обаче, са praenomina, което 

                                                           

10 Дължа особена благодарност на Юлия Божинова от ИМ-Благоевград, 
която ме информира за съществуването на надписа, а още и на 
Владимир Петков – Директор на АМ-Сандански, за възможноста да 
представя съдържанието му. Благодаря и на колегата Николай Шара-
нков (СУ), за някои идеи и предложения за корекции при публикуването 
на надписа и статията за Скотуса в Archaeologia Bulgarica, 2008, 2. 
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говори за съвсем слаба романизация. Прави впечатление и 
изписването на етнонима Óêïôïõóóáqïò като 
Óêïôõóóáqïò, като дифтонгът ÏÕ е преминал в Õ.  

Редът в употребата на етниконите „скотусеец” и „хе-
раклеец” е съществено основание да се приеме, че Гай – си-
нът на Луций произхождал от Скотуса, но се бил преселил в 
Хераклея. Затова е споменат в надписа и по двата начина. 
Видно е, че той се бил установил трайно в Хераклея, след 
като именно тук се намира епитафията, а същевременно и 
гробът на неговия син. От гледна точка на историческата 
география на района през античната епоха и проблемите 
около местоположението на селищата, това е най-същес-
твената информация в надписа. Едновременната употреба 
на скотусеец и хераклеец може да се използва и като кос-
вено потвърждение на известната от писмените извори геог-
рафска близост между Скотуса и Хераклея Синтика. Освен 
това, едновременната употреба на двата етникона, при това 
във връзка с едно и също лице, показва ясно, че при с. Ру-
пите е разположена именно Хераклея Синтика, наричана 
още и Стримонска, а не на някаква “друга” или „нова” Хе-
раклея.  

Въпреки, че имената на бащата са латински, споме-
натите етникони показват ясно, че това лице е с местен 
произход. Подобни случаи са известни и от други области. 
Известен е например един паметник от селището Достонея 
в провинция Македония (днес между селата Пещани и 
Дунье) от 232 г., където се споменава Óåõ\ñïò ÓåõÞñïõ 
Äïóôùíåýò  (Север, син на Север, достонеец) (Papazoglou 
1974: 292 сл., № 7, обр. 9). Датата на надписа показва, че то-
ва е римски гражданин, получил права след Едикта на Кара-
кала от 212 г.  

В р. 4 се споменава майката на починалия – Улпиа 
Парамона. Комбинацията от гентилиций с латински произ-
ход и когномен с гръцки показва също нейния действително 
неримски, а местен, провинциален произход. Тази комби-
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нация от имена подсказва, че въпросната Улпия Парамона, 
или нейните родители, са получили римско гражданство 
очевидно по времето на император Траян (98-117 г.). 
Изписването на Ï[ëðåßá вместо Ï[ëðßá не е характерно за 
провинция Македония, докато имената Ðáñáìüíïò и 
Ðáñáìüíá са безспорно широко разпространени (срв. IG X, 
2, 1: №№ 4, 31, 68, 161, 241, 244, 369, 410, 478, 492, 499, 521, 
614, 638, 652, 730, 784, 849, 913 и др.).   

В р. 5 се посочва починалият син Гайос (Гай). 
Заслужава по-особено внимание изписването ‰© вместо 
õs©. Преходът на дифтонга ÕÉ в Õ при употребата на õsüò е 
доста характерно явление за района на Средна Струма и 
показва, че той се произнася през римската епоха вече като 
(y) или (i) (срв. Slavova 2004, 66-67). 

Новият надпис не е датиран, но има някои особе-
ности, които дават известна яснота по въпроса. Най-същес-
твена е употребата на личното име Улпия, което ни насочва 
към първата половина на ІІ в. Начертанието на буквите Á, 
Ì, Ñ, Ó, Õ също подкрепя идеята за датиране във ІІ в. 
Същевременно специфичното изписване на „омега” (  ) 
създава известни резерви за по-късно създаване на надписа. 
В епиграфското наследство на Тесалоника, например, от-
криваме употребата на такава „омега” в около 10 надписа, 
като в един случай става въпрос за точно датиран паметник 
към 246/7 г. (В останалите случаи се използват по-общи 
хронологически граници:  краят на ІІ в.; началото на ІІІ в. 
или ІІ – ІІІ в. IG X, 2, 1: № 614. Вж. още №№ 127, 252, 320, 
515, 555, 613, 749, 817, 833) Използваната лигатура в ред 4 
дава приблизително същата информация, имайки предвид, 
че преобладава употребата им в първата половина на ІІІ в., 
но са характерни и за І – ІІ в. В този смисъл, изглежда най-
разумно, създаването на новият надпис от Хераклея да се 
датира към ІІ в. Предложената от М. Манов датировка към 
първата четвърт или около средата на ІІ в. също е 
приемлива (Манов 2006: 221; 2008, 114). 



 
 120 

  
Коментар 
 
А/ Местоположението на Скотуса. 
Анализираната епитафия и споменатият в нея ско-

тусеец Гай, син на Луций, могат да се използват като добър 
повод да се обърне внимание на известните писмени свиде-
телства за Скотуса, като се акцентира на проблемите около 
местоположението и статута на селището.  

Страбон (63 г.пр.н.е. – 25 г. от н.е.) отбелязва 
Скотуса във вече нееднократно цитираното от мен описание 
на долината на Стримон и околността в „География”, кн. 
VІІ, фрг. 36. Тук се налага да се припомни отново, че се 
представя Долна Струма като се акцентира на место-
положението на бисалтите, които достигали на север до 
Хераклея. Съседна на Долнострумската долина била 
областта Македонска Парорбелия, а на север от Хераклея 
били теснините, през които преминавал Стримон. След това 
античният географ отбелязва съвсем накратко, в едно 
изречение, че „…отсам Стримон до самата река се 
намира градът Скотуса, а при езерото Болбе – Аретуса ...” 
(превод на Г. Кацаров и Хр. Данов в ИТМ 1949: 223). 
Използваният израз „отсам Стримон”, в контекста на 
изложението, така както се предава в ИТМ 1949, би 
трябвало да означава, че Скотуса е на десния бряг на реката, 
т.е. на запад. Тези данни обаче са в противоречие с оста-
налите географски описания.  

Плиний Стари (23/24 – 79 г.), например, малко по-
късно споменава на два пъти общността и селището. 
Веднъж, при географското описание на Македония акцен-
тира на „свободата” на скотусеите, като ги разполага непос-
редствено преди (т.е. като съседи на) Хераклея Синтика 
(Plin. ІV, 10, 35; ИТМ 1949: 264). За втори път, при геог-
рафското описание на Тракия, като отбелязва Скотуса в 
зоната между Стримон и Нестос. Той пише, че по брега на 
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Егейско море „…от Стримон нататък (на изток – б.м.) са 
разположени Аполония, Ойсима, Неаполис, Датос, а 
навътре колонията Филипи, ... Скотуса (Scotusa) и градът 
Топир; после дохожда устието на Нестос, планината 
Пангей, Хераклея, Олинт и свободната община  Абдера” 
(Plin. ІV, 11, 42; ИТМ 1949: 265). Чрез този разказ, Плиний 
Стари разполага Скотуса на изток от Стримон. В края на 
изречението, обаче географията на крайбрежните земи е 
объркана. Вижда се също така, че използва два извора.  В  
единия се отразявала близостта между Хераклея и 
„общността на скотусеите”, а в другия това липсвало.  

Приблизително век по-късно, в „Географията” на 
Клавдий Птолемей Скотуса е разположена в областта Одо-
мантика и се явява отново като непосредствен съсед на Хе-
раклея Синтика (Ptol. ІІІ, 12, 28; ИТМ 1949: 356).  

Споменаването на областта Одомантика е надежден 
ориентир за разполагането на търсения град отново на изток 
от река Стримон, като се следва утвърдената локализация 
на одомантите в планинския масив между Стримон и 
Нестос и на север от р. Ангиста.  

Скотуса е изобразена и върху Певтингеровата карта, 
но за съжаление този древен паметник не може да се изпол-
зва по въпроса за локализацията й, тъй като Стримон не е 
отразен въобще върху картата. Същото трябва да се изтъкне 
и като предупреждение, че областта на средното течение на 
Струма остава не особено популярна в географските посо-
бия от римската епоха. Дори може да се приеме, че към ІІ в., 
когато се датира обикновено съставянето на Певтингеровата 
карта, авторът не е разполагал със сигурни данни за нея. 
Изглежда едва в редакциите от Късната античност са доба-
вени двата маршрута от Хераклея Синтика до Филипи, като 
се има предвид, че Хераклея е изобразена като значим 
градски център (вж. Карта № 8). А както се видя по-горе (гл. 
ІІ.1.), освен като полис през елинистическата епоха и 
вероятно през ранната императорска епоха, тя се ползва със 
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статут на civitas едва след края на 307 – първата половина 
на 308 г.  

Изложените кратки откъси от античните географски 
описания показват на пръв поглед съществено разминаване 
между Страбон, който поставя Скотуса сякаш на запад от 
Стримон, и Плиний Стари и Клавдий Птолемей, ситуиращи 
поселението на изток от реката. Противоречивите извори по 
този въпрос, обаче, водят до незначителни разминавания в 
изследванията от ново време. Същевременно, трябва да се 
отбележи, че локализациите на селището в тях са опре-
делено несигурни, хипотетични и трайно свързани с веро-
ятното местоположение на Хераклея Синтика. Това се 
дължи преди всичко на споменатите в Певтингеровата карта 
4 римски мили между тях, т.е около 6 км. Последно тези 
въпроси са коментирани от Ф. Папазоглу, която отбелязва, 
че, според У. Лийк и Десдевиз дьо Дезър, Скотуса се 
разполага на север от ез. Тахино, на р. Стримон (Leake 1841: 
227; Desdevizes du Désert 1862: 395; Papazoglou 1988: 381). 
П. Колар я поставя на юг от Серес, върху левия бряг на 
Стримон, т.е. на изток (Collart 1937: 506). Д. Самсарис я 
локализира също на изток от реката в района между съвре-
менните села Вамвакофитон и Палеокастро (Σαµσαρις  1973: 
84), а самата Ф. Папазоглу – на изток, но при Сидирокастро 
(Papazoglou 1988: 382). Трайното предпочитане на източ-
ната посока спрямо Стримон показва ясно, че се следват 
Плиний Стари и Клавдий Птолемей.  

Ф. Папазоглу предлага уместно, вместо да се пред-
полага грешка в „Географията” на Страбон, да се приеме, че 
той черпи информация от източник, в който градът бил 
гледан от друга гледна точка, на изток от реката (Papazoglou 
1988: 381). Последното става приемливо, дори без да се 
разглежда оригиналният старогръцки текст, ако се сравни 
преводът на Г. Кацаров и Хр. Данов в “Извори за старата 
история и география на Тракия и Македония” с превода на 
този откъс в “Христоматия по тракология”, том 2, направен 
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от К. Бошнаков (вж. Тачева, Ботева 1998: 158). Първо, пре-
водът на К. Бошнаков започва с едно описание на Неаполис, 
Датон и околността на изток от Стримон, а след това се 
говори за земята оттатък (отвъд) Стримон. Точно тази част 
липсва в превода на Г. Кацаров и Хр. Данов и не става ясно 
всъщност, че погледът на географа е от изток на запад; от 
Датон и подножието на Пангей към земята на запад от 
Стримон. Освен това, в следващото изречение се казва: 
“…страната, разположена отвъд Стримон покрай 
морето, и местностите около Датос владеят одоманти, 
едони и бисалти ...” (Г. Кацаров, Хр. Данов) или “земята 
оттатък Стримон, при морето и в околностите на 
Датон, притежават одомантите, едоните и бисалтите 
...” (К. Бошнаков). В това изречение не се фиксира само 
земята източно или западно от Стримон, а въобще земите по 
долното течение на реката: на запад и юг, отвъд Стримон и 
покрай морето, т.е. около Орфанския залив и ез. Болбе; а на 
изток - околностите на Датон. Фактически оттук нататък 
започва описанието на областите отвъд (оттатък) Стримон, 
т.е в западна посока и тук е долината над Амфиполис, която 
владеят бисалтите; тук е Хераклея; тук е Македонската 
Парорбелия; тук е пътят на север от Хераклея, който преми-
навал западно от реката. Едва след като е описал земите на 
запад от долното и средното течение, Страбон казва 
накратко: “…отсам Стримон до самата река се намира 
градът Скотуса, а при езерото Болбе – Аретуса” (по Г. 
Кацаров, Хр. Данов) или “отсам Стримон до самата река 
се намира Скотуса, а откъм езерото Болбе – Аретуса” (по 
К. Бошнаков), т.е. на изток от реката е Скотуса, а на запад – 
Аретуса. Дори само последното изречение, ако се има пред-
вид, с противопоставянето на Скотуса и Аретуса спрямо 
реката, местоположението на Скотуса е безспорно на изток 
от Струма, защото езерото Болбе е на запад от нея и от 
Орфанския залив. Накрая, заслужава внимание и бележката 
на Ф. Папазоглу, че изразът „ðñ{ò á[ô© ô© ðïôáì©” (в 



 
 124 

българските преводи “ до самата река” ) не трябва 
обезателно да означава „на реката”, а че Скотуса може да 
се намира недалеч от Стримон (Papazoglou 1988: 381). 

Всичко казано до тук дава достатъчно основания 
Скотуса да се търси в близост до Стримон, в източна посо-
ка. В така очертаната все още обширна зона, обаче поло-
жението на града би могло да се прецизира като се изпол-
зват данните от Певтингеровата карта. Това, както вече 
отбелязах, е правено неколкократно в съвременната истори-
ография. Новият момент в случая се свързва с локали-
зацията на Хераклея Синтика при с. Рупите, община Пет-
рич. Известните от Певтингеровата карта 4 римски мили, 
или около 6 км, трябва да се прибавят в източна и югоиз-
точна посока към Рупелския проход, ако се приеме, че пътят 
е минавал през този проход или източно от него и съще-
временно се ръководим от установеното вече положение на 
Скотуса на изток от Стримон. Всичко това дава достатъчно 
основания да се предложи хипотезата, че територията на 
античната Скотуса е била в зоната на вливане на планин-
ските реки Пиринска Бистрица и Мелнишка в р. Струма. 
Тук са локализирани отдавна антични обекти, в района на 
Горно Спанчово, Враня, Катунци, Мелник и др. (Карта № 
7). Б. Геров допуска възможността градският център да е 
бил разположен под с. Горно Спанчово, на левия бряг на р. 
Пиринска Бистрица, а по-малки поселения, с характер на 
коме, да са съществували при Враня-Катунци-Пиперица, 
Мелник и Петрово. Не би могла да се подържа безрезервно, 
обаче идеята на Б. Геров, че това е Филипополис в Орбелия, 
имайки предвид новата локализация на Хераклея при с. 
Рупите (Геров 1961: 208-209). Още повече, че е напълно 
възможно тези археологически обекти да се свързват с 
няколко антични града, дори и с по-малки размери. Така 
например съществува хипотезата, че при Мелник е бил 
градът Гареск, развита в наше време от В. Нешева (Нешева 
2006: 217-230). Доводите й, обаче са несигурни, защото 
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името на селището може да не е местно тракийско, а 
донесено от елински или елинизирани тракийски пресел-
ници от Гареск в Мигдония, близо до Термейския залив. 
Страбон споменава за този Гареск като един от 26-те града, 
разрушени от Касандър, чиито жители били заселени в 
новооснованата Тесалоника (Strab. VII, fr. 21; ИТМ 1949: 
222). По същия начин името на Скотуса може да се свърже с 
пеласгийски преселници от Скотуса в Тесалия. Ако се 
следва дословно информацията за Скотуса в Певтин-
геровата карта ще трябва да се отбележи, че най-добре на 
посоченото разстояние от 4 римски мили отговаря антич-
ното селище в м. Въчовица (Дабо) при с. Враня (Дрем-
сизова-Нелчинова 1987: 51), но градската територия трябва 
да е била сравнително обширна.  

Обективността изисква да се каже, че така 
предложеното местоположение на територията на Скотуса е 
в известна степен несигурно. Това се дължи на факта, че 
разстоянието в Певтингеровата карта между Хераклея и 
Филипи е по-малко отколкото действителното. Както вече 
отбелязах по-горе, Певтингеровата карта показва, че между 
Хераклея и Филипи имало два пътя, като в случая ни 
интересува източният: “Хераклея сантика (ІІІІ) – Скотуса 
(XVIII) – Саркса (XIII) – Стримон (VIII) – Даравескос (XII) – 
Филипи” (Карта № 8). Разстоянието между крайните спирки 
е 55 римски мили (ок. 81,5 км). Но разполагането на Хера-
клея при с. Рупите показва, че тези разстояния не са точни в 
общия им сбор и трябва да се използват предпазливо. Таки-
ва бележки вече са правени, в смисъл, че между Скотуса и 
Саркса липсвало име на станция, при което се добавят още 
10 мили и още, че западният път не е свързвал Хераклея с 
Филипи, а с Амфиполис (Papazoglou 1988: 371; ЛИБИ 1958: 
25). Всъщност по трасето между Хераклея и Филипи, през 
Скотуса и Саркса, не достигат не 10, а по-скоро около 18 
римски мили. При това пропускът не е в отсечката Филипи 
– Даравескос – Стримон – Саркса (дн. Серес), защото 
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означените общо 33 мили отговарят на разстоянието от ок. 
50 км между Филипи и Серес. Остават две възможности: 
първата е липсващите около 18 мили да се поставят между 
Саркса и Скотуса, а втората – между Хераклея и Скотуса.  

Ако се приеме първата възможност, ще трябва да се 
приеме и това, че е пропусната съществуваща пътна стан-
ция (или селище), която е била по средата между Саркса и 
Скотуса (на по 18 мили), приблизително при днешния 
Сидирокастро. В противен случай разстоянието от 36 мили 
изглежда голямо за отсечка между два пункта. Вероятната 
причина за пропуска може би се е дължала на еднаквите 
разстояния (18 мили). Подобна грешка в Певтингеровата 
карта не е нещо необичайно. Така например по пътя между 
Сердика и Хераклея Линкестис е пропусната Стубера – най-
значимият град в областта Дериопос през ІІ – ІІІ в. Липсата 
й е породила в миналото множество дискусии, особено по 
въпроса за локализацията на Керамея и Керамесийското 
поле (Вж. ЛИБИ 1958: 24).  

Втората възможност, липсващите 18 мили да се 
поставят между Хераклея и Скотуса, изглежда по-малко 
вероятна. Основно поради факта, че всички писмени свиде-
телства наблягат на близостта между двете селища. Все пак, 
тя също би могла да има логично обяснение. На първо 
място тук не се налага да се търси пропусната станция по 
трасето на пътя. Ако се приеме, че разстоянието между тях 
е не 4 мили, а 22 мили, тогава Скотуса се разполага при 
Сидирокастро. Вероятната грешка би могла да се дължи на 
погрешно изписано (преписано) разстояние, „ІІІІ” вместо 
„ХХІІ”. Това обаче е в сериозно противоречие с графичното 
представяне на разстоянието върху Певтингеровата карта, 
което показва, че между Хераклея и Скотуса пътят е доста 
по-кратък, отколкото между Скотуса и Саркса (вж. Карта № 
8). Освен това, става съвсем неприемлива географската 
близост на Хераклея и Скотуса, ако едното селище е при дн. 
с. Рупите, а другото при дн. гр. Сидирокастро и между тях 
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се издигат Беласица и Сенгелска планина. Дори и 
сведението на Клавдий Птолемей, че единият град е в 
Синтика, а другият в Одомантика, не е пречка да се смята, 
че те са били особено близо, защото границата между тях и 
съответните области е била река Стримон, като Хераклея е 
била на десния бряг, а Скотуса на левия бряг или недалеч от 
него. Ако действително през ІІ в.от н.е. Скотуса се е 
свързвала с Одомантика, то е било не по етнически, а по 
някакви други причини. В крайна сметка, на този етап, аз 
съм склонен да приема, че територията на Скотуса е 
обхващала основно района на днешните села Враня, 
Катунци и Горно Спанчово. 
 
 

Б/ Статутът на Скотуса. 
От съществено значение е и въпросът за статута на 

Скотуса и в частност за автономията й. Няма никакви све-
дения кога възниква това селище и с какви права се ползва. 
Различните варианти на името: Скотуса, Скотиса, Котуса, 
дават основания да се предложат някои разсъждения. То е 
със сигурен пеласгийски произход. Известно е още едно 
селище Скотуса, в Тесалия, в земята на пеласгите (вж. Ptol. 
ІІІ, 12, 39; ИТМ 1949: 358). В античната литературна и 
историографска традиция, по въпроса за разселението им, 
пеласгите са свързани със синтиите на остров Лемнос, с 
тирсените в Халкидика, с Крестоне и крестоните. В този 
смисъл, основаването на Скотуса може да се разглежда като 
епизод от установяването на синтите в долината на Струма 
в началото на V в.пр.н.е. (вж. също гл. І, 2-3).  

Това селище трябва да е имало съществена роля в 
култа към местната богиня-майка за трако-пеласгийската 
общност в Югозападна Тракия, зарегистрирана в писмените 
източници като едонската Котус (Котис, Котито). Страбон, 
позовавайки се на Есхил и трагедията “Едони”, разказва, в 
един популярен фрагмент, за празненствата на едонската 
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Котус (Котис, Котито), които били идентични с малоа-
зийските тържества и с тракийските Бендидии (Strab. Х, 3, 
16; ИТМ 1949: 220; Aesch. Edon., fr. 71; ИТТ 1981: 86).  

Напълно неясно е, какво е било положението на 
Скотуса през класическата епоха. Предвид разположението 
й в близката орбита на племенния център Синтике (Синтия), 
може да се допусне, че е била неголяма по размери и зна-
чение в административен план. Какво става през елинис-
тическата епоха, когато Синтике (под името Хераклея) се 
преобразува в полис от елински тип, също няма инфор-
мация. Все пак, склонен съм да приема, че през тази епоха 
скотусеите, респективно Скотуса, като едно село (коме), са 
били част от общността на хераклейците и в градската тери-
тория на Хераклея.  

Никакви сведения няма и за положението на Скотуса 
в провинция Македония, след нейното създаване и до края 
на римската републиканска епоха. През ранната импера-
торска епоха, селището се споменава от Страбон (63 
г.пр.н.е. – 25 г. от н.е.), в цитираното по-горе описание на 
долината на Стримон, но текстът не позволява да се уста-
нови дали има промяна по това време в неговия статут 
(Strab.VІІ, fr. 36). Тук изрично се посочва, че Хераклея Син-
тика е полис, а Берге – коме, но не се конкретизира нищо за 
Скотуса. В превода на Г. Кацаров и Хр. Данов се споменава 
като град, но в оригиналния текст няма такова нещо (ИТМ 
1949: 223. Вж. Strab. (1853): 280-281).  

Към същата епоха се датира и работата на Плиний 
Стари (23/24 – 79 г.), но явно неговата информация е по-
актуална от тази на Страбон. Както вече отбелязах, Плиний 
Стари използва два различни извора, със споменаване на 
Скотуса. На първо място, при описанието на Македония, 
той говори за “свободните скотусеи” (Scotusaei liberi), а на 
следващо, при географските сведения за Тракия, отбелязва 
просто селището Скотуса (Plin. ІV, 10, 35; ІV, 11, 42; ИТМ 
1949: 264-265). В коментара към изложение му, Ф. Папа-
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зоглу изтъква съществената бележка, че той използва един 
официален списък на градовете в Македония от епохата на 
Октавиан Август (Papazoglou 1988: 382) и друг, неофи-
циален документ от времето между 148 и 42 г.пр.н.е. В слу-
чая по-важен е първият текст, докато вторият има характер 
на не особено успешна компилация. 

Плиний Стари изтъква, че скотусеите са един от сто 
и петдесетте “populi” (народи, окръзи, области) в Маке-
дония, като се има предвид безспорно римска провинция 
Македония. С термина “populi” се отразяват не само същес-
твуващите общности в традициите на полисната органи-
зация от елинистическата епоха, но и етносите (народи, пле-
мена), характерни за ранната римска епоха в Македония. В 
последните десетилетия преди падането си под римска 
власт македонското царство има характер на политически 
съюз от типа на популярните в гръцкия свят койнони. Тази 
своеобразна асоциация на полисите и етносите в Македония 
се е ръководела от последните представители на династията 
на Антигонидите. След 148 г.пр.н.е. участниците в койнона 
на македоните от елинистическата епоха дали основата на 
римска провинция Македония. Сред тях имало стари гръцки 
колонии с утвърдени полисни институции, като Амфи-
полис, Аполония, Менде и др.; още, градски центрове, въз-
никнали през елинистическата епоха, като Тесалоника, 
Хераклея Линкестис и Хераклея Синтика; а имало и такива 
територии, в които все още не съществували ясно изразени 
урбанистични центрове, особено в Горна Македония – 
земите на дериопите, пелагоните, орестите, линкестите, 
елимеите, а на изток – територии в зоната между Стримон и 
Нестос. Всички тях, Плиний Стари отбелязва като “populi”, 
като същевременно маркира и нововъведенията на римската 
власт. Тези нововъведения се свързват с предоставянето на 
автономия („свобода“) на някои селища и области и 
трансформирането на други в римски колонии: Касандрея, 
Дион, Пела, Булис, Филипи и един муниципиум – Стоби 
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(Срв. Митрев 2003: 25-32, 89-144).  В контекста на така 
представената провинциална уредба и организация опре-
делението “свободни скотусеи” показва по-скоро, че зад 
този populus се крие една формираща се градска община, 
отколкото утвърден градски център. В този смисъл може да 
се допусне, че дори и при  ранното римско присъствие в 
Македония, т.е. през втората половина на ІІ – І в.пр.н.е., 
Скотуса все още е била коме и успоредно с акта на 
“свободата” е придобила и статута на град. Кога точно, оба-
че, Скотуса е обявена за свободна? 

Днес има достатъчно основания да се смята, че 
свободата на народите в Горна Македония – линкести, пела-
гони, орести и елимеи  – била предоставена през 148 
г.пр.н.е., при формирането на римската провинция 
(Êáíáôóïýëçò 1970: 188-189; Митрев 2003: 97, 99, 104-
106). Страбон познава само тези “свободни” територии в 
Македония (Strab. VІІ 7, 8; ИТМ 1949: 218). След него, 
Плиний Стари разширява информацията, като отбелязва 
като “свободни”, явно съгласно официалния списък от 
времето на Октавиан Август, “свободните амантини и 
орести” (liberi Amantini atque Orestae), “свободните 
скотусеи” (Scotusaei liberi), “Тесалоника – със свободно 
положение” (Thessalonice liberae condicionis) и “свободният 
Амфиполис” (Amphipolis liberum) (Plin. ІV, 10, 35-39; ИТМ 
1949: 264-265). Това показва ясно, че “свободата” на 
скотусеите, Тесалоника и Амфиполис датира към по-късна 
епоха. По-конкретна дата може да се установи, ако се 
използват някои монети от Тесалоника. От тях се вижда, че 
свободата на града била предоставена от Марк Антоний и 
Октавиан Август, и била ознаменувана с религиозни 
празненства и състезания. През І в.от н.е. в града 
съществувал дори храм на Цезар, т.е. на Октавиан Август, а 
също и жреци на “богинята Рома и римските благодетели” 
и на “Зевс Елефтериос (Освободител)”. Това благодеяние 
жителите на Тесалоника получили след битката при 
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Филипи от 42 г.пр.н.е., за предаността си към Марк 
Антоний и Октавиан Август (срв. Митрев, 2001: 30-44; 
2003: 123-125 с посочена литература). От средите на 
македонските провинциали, не само тесалоникейците заели 
страната на Антоний и Октавиан срещу убийците на Цезар 
– Брут и Касий, но същото направили явно и гражданите на 
Амфиполис и скотусеите. Като следствие, получили 
“свобода”, която традиционно водела до данъчни 
облекчения; ограничаване правомощията на римската 
провинциална администрация; право за провеждане на 
религиозни празненства и състезания; може би автономно 
монетосечене и др. Именно с акта на „свободата” може да 
обясни наличието на монета от Скотуса (Котуса). На 
лицевата страна е изобразен бюст на брадат Херакъл, а на 
опакото – кривак и надпис ÊÏÔÏÕÓÁÉÙÍ. Според Б. Хед, 
се датира след 168 г.пр.н.е., но има известна несигурност, 
дали въпросната монета не се свързва със Скотуса в Тесалия 
(Head 1887: 212). 

Все пак по въпроса за измеренията на „свободата” е 
много трудно да се говори с категоричен тон, особено в 
случая със скотусеите, защото няма никакви сигурни свиде-
телства. Тук по-скоро могат да се формулират някои проб-
леми, които се пораждат от естеството на оказаната висока 
чест от „римските благодетели”. На първо място, има особе-
но значение въпроса, дали това е акт на триумвирите, про-
диктуван единствено от желанието да се възнагради лоял-
ността на скотусеите, или се цели нещо повече? Дали това 
не е практическо приложение на максимата „разделяй и 
владей”, имайки предвид близостта с Хераклея Синтика? 
Появата на един нов град в непосредствена близост до 
Хераклея, при това със свободен статут и ползващ 
привилегии, би могла да означава опит на новата власт да 
ограничи значението на един стар елинистически център в 
региона, какъвто безспорно е била Хераклея Синтика. 
Същевременно „свободата” на Скотуса укрепва позициите 
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на римляните тук, давайки предимство за в бъдеще на нови 
граждани, подкрепящи и почитащи своите благодетели. 
Примери за подобно отношение не е необходимо да се 
търсят надалеч. Достатъчно е да се има предвид присъс-
твието на жреци на богинята Рома и римските благодетели в 
свободната Тесалоника, или основаването на римската 
колония Пела на мястото на старата столица, или пък 
създаването на римската колония Филипи в близост до ста-
рата гръцка колония Неаполис. Дори и да не е ясно какво 
точно се преследва с предоставянето на „свобода” на скоту-
сеите, изглежда логично този акт да е оказал влияние на 
съседната Хераклея, ако не в административен, то поне в 
обществено-икономически план.  

Градският статут на Скотуса през епохата на Прин-
ципата и по-конкретно към І – ІІ в. се подкрепя и от цити-
раните вече лаконични сведения на Клавдий Птолемей. Той 
я представя сред вътрешните градове в Македония и по-
конкретно в областта Одомантика (Ptol. ІІІ, 12, 28; ИТМ 
1949: 356). Няма никакви сведения, обаче, докога Скотуса е 
запазила това си положение и кои са били причините за 
нейната деградация. Не може да се определи, дали след 
готските нашествия във втората половина на ІІІ в., или още 
по-рано, е трансформирана в коме и преминала към нечия 
градска територия. По-общо, може да се допусне, че са 
действали същите фактори, както при Хераклея Синтика. 
Същевременно, „свободата” на скотусеите също е изгубила 
смисъла и значението си. Това е станало най-късно с Едикта 
на Каракала от 212 г., когато всички свободно родени стават 
римски граждани и биват обложени с данъци. През Късната 
античност, тогава, когато Хераклея Синтика отново се 
издига като градски център, Скотуса вече е маркирана 
върху Певтингеровата карта като пътна станция, но и това 
не е показателно за реалното административно положение, 
тъй като по същия начин са представени и градове, като 
Амфиполис, Неаполис, Топир и др. (Карта № 8).  



 
 133 

„Свободата” на скотусеите и допуснатата локали-
зация в района на р. Пиринска Бистрица (Враня – Катунци – 
Горно Санчово) повдига също и въпроса, дали и как този 
акт се е отразил на областта на Средна Струма? Безспорно 
формирането на един нов градски център се свързва с 
икономически, социални и демографски процеси, които за 
съжаление в случая, при липсата на системни археоло-
гически проучвания, трудно могат да се уловят. Освен може 
би да се припомни богатството на зоната между Мелнишка 
река и Пиринска Бистрица на археологически паметници и 
обекти от римската епоха (срв. Дремсизова-Нелчинова 1987, 
51, 56, 66, 73-74, 87, 98-99).  
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ІІ. 3. Десудаба – Александрополис (Александрия 
Тракийска) – Паройкополис – Партикополис 
 
В близката околност на север от Хераклея Синтика и 

Скотуса, Певтингеровата карта не отразява никакви други 
поселения през Късната античност. Днес е известно, все 
пак, че именно тук, при Сандански, се разполага може би 
най-значимият център от римската епоха в Средна Струма. 
Археологическите проучвания в него датират от преди 
близо век, но въпреки това, все още няма категорично 
свидетелство, как се е наричал през античната епоха. Град-
ският статут във времето от ІІ до VІ в. е категорично засви-
детелстван чрез епиграфското наследство и многократно 
анализиран и коментиран в библиографията (Геров 1961: 
191-199; Иванов, Серафимова, Николов 1969: 203; 
Papazoglou 1988: 374-375; Mihailov 1966: 243-267; 1997: 401-
409; Петков и др. 2000: 6-12 и други). По тази причина, тук 
не смятам да отделям съществено място за този въпрос, а да 
обърна внимание основно на проблемите около името или 
имената на това селище през различните етапи от 
продължителното му съществуване. Десудаба, Алексан-
дрополис, Паройкополис, Партикополис, Гареск, Запара, 
Хадрианополис, Сале и Нейне, формират една съществена 
група от предположения. От тях някои имена се изключват 
взаимно, но при други е по принцип възможно да са 
използвани през различните епохи. В следващите редове, аз 
не смятам да разширявам този прекалено дълъг списък с 
някакво ново име, а по-скоро да изложа своето мнение и 
коментар за вече съществуващите хипотези на фона на 
новите открития. Това разбира се би могло да се оформи и 
като една нова хипотеза, но тя не би била особено ориги-
нална във всяко едно отношение.  

Опорна точка и в този случай е локализацията на 
Хераклея Синтика при с. Рупите. Най-лесно би било, чрез 
нея Средна Струма да се свърже единствено със синтите и 
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да се приеме безрезервно предложението на Ж. и Л. Робер и 
Ф. Папазоглу, че при Св. Врач (Сандански) е разположен 
древният Паройкополис/Партикополис (Robert 1948: n. 112; 
1954: n. 165; 1956: n. 159; 1959: n. 246; 1961: n. 206; 
Papazoglou 1988: 371-375). Това не е в противоречие с идея-
та, че през класическата епоха на изток от средното течение 
на Струма са били разположени медите, ако се приеме, че са 
възможни миграционни процеси през елинистическата 
епоха. От друга страна, в съвременната литература е комен-
тирана и друга основателна причина за приемането на име-
то Партикополис, а именно резидирането тук на епископ 
Йоан, който е известен от мозаечния надпис в една от 
базиликите в Сандански. Той може да се свърже с един от 
двамата известни от ІV –VІ в. епископи на Партикополис с 
името Йоан (Popova 1981: 173-181). В крайна сметка, дори 
това наистина да е било името, носено от града във времето 
на неговия разцвет, остават без отговор доста съществени 
въпроси, които могат да се поставят. Като например 
доколко и как присъстват или отсъстват медите и синтите в 
тези територии; колко пъти македоните са завладявали тези 
територии и въобще били ли са под техен дълготраен 
контрол; още, не е ли по правилно да се запитаме, не кое, а 
кои са имената на този град и т.н. Известните исторически и 
археологически свидетелства дават основания да се приеме 
съществуването на една доста динамична картина. Освен 
това предложените към момента хипотетични имена се 
свързват не само с различни етнически групи – траки, 
македони, римляни, но могат да се подредят и по 
хронологически принцип.  
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Десудаба  
 
Предположението за разполагането на Десудаба в 

района на старото с. Св. Врач, днес град Сандански е на Т.-
Ал. Десдевиз дьо Дезър (Desdevizes du Désert 1862: 86, 293). 
Впоследствие, други автори, като Кипер, Филипсон, В. 
Иванова и други също приемат локализацията на този 
тракийски град в Сандански (Kiepert 1894-1914: XVI, XVII; 
Philippson 1905: 255; Иванова 1922-1925: 549). Дълго време 
това е основната хипотеза по въпроса за името. Междув-
ременно се оформя и друга група автори, които не я прие-
мат. Д. Дечев, например, първоначално пише за една лока-
лизация по-общо в долината на Средна Струма, а впос-
ледствие достига до идеята, че Десудаба е била северно от 
Св. Врач, основавайки се на дадените в изворите разстояния 
(ИТМ 1949: 172, бел. 138; Detschew 1954: 112, n. 3). Други 
предлагат локализация в долината на Брегалница, при гр. 
Кочани, или още по на запад, при гр. Куманово, днес в БЮР 
Македония (Срв. Геров 1961: 162, бел. 7). Основната крити-
ка относно местоположението в Средна Струма е на К. Пач, 
който приема че медите населявали и територията на 
горното течение на Брегалница и тук, конкретно при 
Кочани, била разположена и древната Десудаба (Patsch 
1932: 20 sqq, 315. Цит. по Геров 1961: 162). 

До колко имат основания тези автори, да приемат 
или да отхвърлят локализацията на Десудаба в Средна 
Струма и при Сандански? Това може да се види, ако се ана-
лизира внимателно единственото сведение за този град, 
чиито автор е Тит Ливий. Съществен е и контекстът на 
изложението (Liv. XLIV, 26-27; ИТМ 1949: 167-169). В по-
съкратен вариант събитията се описват и от Апиан, но без 
споменаване на Десудаба (App. Mac. 586; Срв. App. (1852): 
268-269; ИТМ 1949: 324).  

През 168 г. пр.н.е. македонският цар Персей води 
последната война срещу римляните. По същото време в 
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централните територии на Балканите кръстосвали различни 
галски контингенти. Македонският цар се опитал да ги 
привлече като наемници срещу солидно заплащане. Тит 
Ливий пише, че се отзовали 20 хиляди гали - по равно кон-
ница и пехота. Апиан ги отбелязва като гети от земите на 
север от Дунав, а в съвременната историография се свързват 
с галското племе бастарни. Много важно е да се отбележи, 
че тези наемници били необходими на Персей, за да на-
падне и опустоши Тесалия. Така той щял да остави рим-
ските войски без припаси и да ги отблъсне, а също и да не 
им даде възможност да помогнат на съюзните им гръцки 
градове. Македонкият цар стоял с войските си при р. Елпей, 
в подножието на пл. Олимп и на входа към Тесалия, но явно 
не бил в състояние сам да предприеме действия. Затова 
тръгнал с половината си войска на север по долината на 
Вардар, на среща с галския вожд Кондик. По пътя си, 
разгласявал из селата и градовете, през които минавал, да 
подготвят провизии, храни, вино и добитък. От тук се очак-
вало да преминат на връщане не само македонските войски, 
но и галите. “Галската войска се била разположила около 
Десудаба в Медика, като очаквала да получи уговореното 
възнаграждение”. Иначе казано, наемниците чакали в земи-
те на медите, на границата, и не били навлезли в Македон-
ското царство (Liv. XLIV, 26, 6-8; ИТМ 1949: 168). Б. Геров 
също достига до идеята, че по това време Медика не е била 
под контрола на македоните (Геров 1961: 170). Но Персей 
не се срещнал лично с Кондик. Македонският цар спрял на 
лагер при град Алмана, на р. Аксий, който вероятно бил 
разположен в областта непосредствено на юг от дефилето 
Демир Капия (срв. Геров 1961: 163; Papazoglou 1988: 328). 
От тук Персей изпратил при галите своя пратеник Антигон, 
който им предал, че били необходими само 5 хиляди кон-
ника, а още и желанието на царя да се вдигнат от Десудаба в 
Медика и “…да пренесат стана си в Билазора – това 
място е в Пеония – и първенците им в голям брой да 
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дойдат при него. Те се намирали на седемдесет и пет мили 
от реката Аксий и от стана на царя” (Liv. XLIV, 26, 6-8; 
ИТМ 1949: 168). В крайна сметка, заради скъперничеството 
си, понеже не искал да плати обещаното, но и заради страха 
си да допусне на македонска територия тази голяма войска, 
Персей провалил съюза.   

Този разказ очертава сравнително добре три пътя. 
Първият е от Алмана на Аксий (Вардар) до Десудаба в Ме-
дика, с дължина 75 римски мили, т.е. 111 км. Вторият е от 
Десудаба в Медика до Билазора в Пеония. Обикновено се 
приема, че Билазора всъщност е била в района на днешния 
град Велес на Вардар (срв. Papazoglou 1988: 308-310). И 
третият път е от Билазора по течението на Вардар до Алма-
на. Освен това, по косвен път, се установява, че е същес-
твувал и четвърти път – по течението на Струма, по който 
галите са пристигнали в Десудаба. За него по-горе (ІІ.1., с. 
106) отбелязах, че пише и Страбон. 

На фона на тази информация, не се налага въобще да 
се коментира идеята за идентифициране на Десудаба с град 
Куманово, тъй като видимо това е една грешка в съвре-
менната историография (Свързва се с У. Лийк и С. Райнах – 
срв. Геров 1961: 162, бел. 7). Куманово е доста на 
северозапад и само на около 30 км от Вардар, а Тит Ливий 
казва ясно, че Дусудаба е била на 75 мили (111 км) от 
реката. 

Мнението за разполагане на Десудаба при Кочани 
има на пръв поглед повече основания. Б. Геров приема по-
ранните разработки на К. Пач, като отбелязва, че бастарните 
преминали от долината на Марица и на запад през района на 
Благоевград и Царево село (дн. Делчево) достигнали в доли-
ната на Брегалница, където при Кочани била Десудаба. Така 
се обяснява, че имали връзка от една страна с Билазора, а от 
друга с Алмана, през Радовиш – Струмица – Валандово, ако 
въобще е съществувал, обаче, античен път между Кочани и 
Радовиш през пл. Плачковица. Така Десудаба се разполага 
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при Кочани, а долината на Горна Брегалница се свързва с 
медите (Геров 1961: 162-163). Все пак дори второто 
предположение и да е вярно, т.е. че тук през елини-
стическата епоха са обитавали меди, няма категорични 
доказателства за свързване на днешния град Кочани с 
Десудаба. Същевременно има няколко момента, които, 
според мен, са съществени основания за отхвърляне на тази 
локализация.  

На първо място може да се посочи това, че сведе-
нията на Тукидид от класическата епоха разполагат медите 
единствено в долината на Средна Струма, при това по-си-
гурно на изток от реката, а не на запад. Дали в резултат на 
някакви миграционни процеси, те са се установили през ел-
инистическата епоха и по горното течение на Брегалница - 
не може да се докаже. Тези територии са традиционно отра-
зявани като пеонски земи от античните автори. Дори на р. 
Брегалница  (Астиб) се казва, че владетелите им били 
коронясвани (Срв. Кацаров 1921: 55-57 (2001: 593-595)). 
Ясно е, че в процеса на унищожаване на Пеонското царство 
е имало някакви етнически размествания, но дали не са 
били в полза на дарданите и македоните? Те имат най-
съществен принос за края на пеонската държава в средата 
на ІІІ в.пр.н.е., а не медите (Срв. Papazoglou 1988, 307). 
Затова ми се струва логично, именно те да са излъчили свои 
колонисти в долината на Брегалница и може би в хода на 
тези процеси дарданските племена галабрии и тунати да са 
станали западни съседи на медите, като каквито ги 
споменава Страбон (Strab.VII, 5, 7; (1853): 262). Освен това, 
по-горе вече обърнах внимание и на свързването в изворите 
на град Синтия с дарданите (вж. с. 98). Това показва, че 
последните наистина са достигнали, при настъплението си в 
Югозападна Тракия, в определен момент и до Средна 
Струма.  

На второ място може да се посочи, че разстоянието 
от Алмана до Средна Струма и дори до към днешния 
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Сандански отговаря съвсем точно на предадените от Тит 
Ливий 75 римски мили (около 111 км). Този път е известен 
и съвсем сигурен. По същество това е една отсечка от пътя 
на Ситалк, но в обратна посока. Започвал е приблизително в 
района на с. Миравци (защо не Алмана ?) и с. Марвинци 
(Идомене) на Вардар. От тук, през Валандово, покрай 
Струмица и с. Банско, по долината на Струмешница и до 
Средна Струма. Явно това е същественото основание на 
Десдевиз дьо Дезър, Кипер и други да поставят Десудаба 
при Сандански.  

На трето място, цялостният анализ на ситуацията 
показва, че галските наемници (бастарните) са преминали 
през Горна Струма. Няма никакви съществени причини да 
се приема, че от тук са поели на запад през планинските 
проходи към долината на Брегалница. Няма никаква логика 
да навлизат в тези планински територии. Още повече, че 
пътят на галите не е бил на запад, а на юг, защото крайната 
цел на тяхната военна експедиция е била Тесалия. В Средна 
Струма, при Десудаба в Медика, те са чакали парите си 
преди да пресекат границата на Македония. От тук явно по 
долината на Струмешница (Струмица), през прохода при 
днешното с. Костурино и покрай Валандово е трябвало да 
се прехвърлят в долината на Вардар, където вече насе-
лението е било подготвило продоволствия и храни за тях. 
Но в крайна сметка Персей им наредил да се прехвърлят в 
Билазора в Пеония, т.е. съвсем в друга посока, а бастарните 
не приели това. Дори самото пояснение на Тит Ливий, че 
Десудаба е в Медика, а Билазора в Пеония, показва ясно, че 
тези селища са далеч едно от друго. Не може Билазора да е 
при Велес, а Десудаба при Кочани. Тези наблюдения 
оформят и моето мнение, а именно, че Десудаба трябва да 
се търси по на изток, в долината на Средна Струма, и не 
трябва да се пренебрегва възможността за днешния 
Сандански. 
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В контекста на тази хипотеза, заслужава да се обърне 
внимание и на интересните данни, които дават едни от 
последните археологически проучвания в Сандански. Те са 
основание да се допусне съществуването на много древен 
племенен център на това място. Разкопките на Ст. 
Александров и Вл. Петков в периода 1997-2001 г. и през 
2007 г. показват, че под центъра на древния и съвременен 
град съществува некропол от късната бронзова епоха – по-
конкретно от ХІІ в.пр.н.е. Вероятно този некропол е бил 
свързан със селище от същата епоха, регистрирано в 
западната част на Сандански (Петков и др. 2000: 2-3; Петков 
2006: 244; Alexandrov, Petkov, Ivanov 2007: 375-389; 
Александров, Петков, Христова, Иванов 2008: 283-287). 
Някои от находките от некропола дават основание този все 
още неизследван комплекс да се разглежда като значим 
племенен център от времето около и след Троянската война. 
Сред тях са три бронзови двойни брадвички (лабриси), 
които изглежда спадат към характерните за епохата домо-
нетни форми. Традиционно, лабрисът е символ на царско-
жреческата власт, но в случая е може би повече свиде-
телство за активни търговски връзки и отношения, харак-
терни за племенни и търговски средища.  

За тази ранна епоха няма сигурни данни за етнони-
мията на района, но ми се струва възможно, въпросните 
артефакти да се свържат със споменатите в предишната гла-
ва стримони, които били наричани още витини или медо-
витини. По тази линия може да се допусне, че това ранно 
племенно средище било наследено от медите и, че всъщност 
това е Десудаба, а лабрисът – царско-жреческия символ, го 
представя като значим икономически, политически и рели-
гиозен център още през ХІІ в.пр.н.е. 

Произходът и значението на името Десудаба не са 
сложни за изясняване. То е безспорно тракийско. 
Наставката -даба (с варианти: -дава, -деба, -дева) показва, 
че това е крепост или укрепено селище (град, съгласно 
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Хезихий) (Срв. Detschew 1957: 121-122; Георгиев 1977: 81-
91; Дуриданов 1976: 113-115. Особено важно е изследването 
на Тачева 1998а: 112-117). В една ранна епоха тези крепости 
(даба, деба и т.н.) са играели ролята на владетелски 
резиденции или на резиденции на представителите на 
местната родова аристокрация, с чиято помощ са управ-
лявали племенните династи. Естествено е непосредствено 
около тези крепости да се търси наличието на едно или 
повече поселения, некрополи, тържища, светилища и други 
по-малки обекти, които са били част от т. нар. „град” . Но 
това не е бил град, подобен на гръцкия полис, от гледна 
точка на състава на населението и обществената 
организация. В по-ранната епоха това си остава по същество 
една укрепена владетелска резиденция с гарнизон и други 
периферни обекти, изпълняваща ролята на племенен 
център. От елинистическата епоха насетне вероятно 
придобива повече облик на укрепено селище. На подобни 
характеристики, според мен, отговаряла и Десудаба, като 
ранно укрепено средище на медите, и когато се правят 
опити за локализацията й, трябва да са съобразени и с тях.  

Първият елемент на името – Десу- (Desu-), също е на 
езика на траките. Д. Дечев го свързва с ∆εσα-, но не дава 
превод (Detschew 1957: 128). Ив. Дуриданов превежда 
Деса(с) като “божество, бог” (на старогръцки Деос), а като 
първа основа в имена, в родителен падеж – “на бог, божи”. 
Например, Десакентос – “чедо, потомък на бог” (Дури-
данов 1976: 60, 75). В този смисъл Десудаба може да се 
разчете на езика на траките, буквално, като “град (крепост) 
на бог” или Божи град, Божествен град, Свят град, Свети 
град, респективно крепост. В този смисъл, ако се приеме 
тази предложена много отдавна локализация на Десудаба 
при дн. гр. Сандански, се вижда, че не само през късната 
бронзова епоха градът е играел ролята на религиозен и 
политически център, но и през І хил.пр.н.е. е запазил това 
положение. Изглежда дори, че има известна приемственост 
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между тракийското Десудаба (Свети град) и старото 
славянобългарско име Свети Врач(и). 

Единстветото, което засега липсва, за да бъде 
картината пълна, е регистрирането на тракийски укрепи-
телни съоръжения на територията на Сандански, които по 
характер и стил да отговарят на съответната епоха. Това 
може да създаде проблеми, но не е причина за отхвърлянето 
на предложената хипотеза за локализация на Десудаба. При 
едни бъдещи разкопки може да се попадне и на подобни 
съоръжения, още повече, че вече има сигурно засви-
детелствано тракийско селище с некропол от късната брон-
зова епоха. Възможно е търсените археологически дока-
зателства да са разположени на запад от разкрития 
къснобронзов некропол (под Епископската базилика), къде-
то теренът е с по-ясно изразен хълмист характер, но същев-
ременно - не е задължително укреплението да е било в непо-
средствена близост със селището и некропола.  

В заключение може да се добави, че изворите и 
сегашното състояние на проучванията в района подкрепят 
напълно идеята за разполагане на Десудаба в Средна 
Струма. Тази по-обща локализация се основава на едно 
единствено сведение у Тит Ливий, но особено точно в 
разстоянието от р. Вардар до града в Медика – 75 римски 
мили. И тъй като това разстояние отговаря напълно на 
сегашното местоположение на гр. Сандански (разбира се, в 
случай, че Алмана е била на южния вход на дефилето 
Демир Капия), то има достатъчно основания да се подкрепи 
и хипотезата, че медийската Десудаба е била на това място 
или в близката околност. Още повече, че в наше време са 
налице категорични доказателства за съществуването на 
старо тракийско селище тук още от късната бронзова епоха. 
Освен това, разполагането на Десудаба на това място не е в 
противоречие с нито едно от хипотетичните имена на града 
през елинистическата и римската епоха. 
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Александрополис (Александрия Тракийска) 
 
Идеята, че при днешния гр. Сандански е бил разпо-

ложен древният Александрополис, е на Д. Дечев. Според 
него, тук са руините на първата македонска колония в зе-
мите на медите. Като доказателство за това посочва 
градските стени, които смята, че са останали от времето на 
Филип ІІ и Александър ІІІ Велики. Но освен това, Д. Дечев 
се ръководи и от някои логически разсъждения, като това, 
че колонията Александрополис би трябвало да е била в 
южната част на Среднострумската долина и в близост до 
владените от македоните територии, защото се споменава 
на фона на едно въстание на медите от 340 г.пр.н.е. То било 
бързо потушено от престолонаследника Александър ІІІ 
(356/336 – 323 г.пр.н.е.). Освен това, Д. Дечев смята, че още 
от това време южният дял на Среднострумската долина 
става част от македонската държава. По-късно, от 167 
г.пр.н.е. – част на Първата македонска област, а от 148 
г.пр.н.е. – част от римска провинция Македония. 
Същевременно, северните области на Среднострумската до-
лина остават свободни и по-късно формират стратегия Ме-
дика в римска провинция Тракия (Detschew 1954: 113-115).  

Б. Геров е един от първите, които отхвърлят хипо-
тезата на Д. Дечев за местоположението на Александро-
полис. Според него, тя е неприемлива, тъй като името на 
този град се среща само във връзка със събитията от 340 
г.пр.н.е. и не се споменава в по-късните географски опи-
сания. Същевременно епиграфското наследство показва, че 
именно през римската епоха е разцветът на града при Сан-
дански (Геров 1961: 192 сл.). Т. Иванов също не приема тази 
локализация, но се основава най-вече на това, че видимите 
участъци на крепостните стени на града са от римската 
епоха: ІІ-ІV в. (същото се приема и от Геров). Т. Иванов, 
обаче, не е особено категоричен, тъй като пише, че “…за да 
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може да се даде по-точна датировка, необходими са 
системни разкопки и проучвания, при които да се изслед-
ват основите и суперструкцията ...” (Иванов, Серафимова, 
Николов 1969: 203-204). В своя студия за античния град при 
Сандански, Ал. Димитрова-Милчева също не приема, че 
укрепяването на града е станало по времето на Александър 
Македонски, но относно името не застава зад определено 
предположение, въпреки че споменава почти всички такива 
(Димитрова-Милчева 2002: 277). По този въпрос, тя помес-
тва и една любопитна информацията, която й споделил В. 
Велков, а именно, че отдавна събирал “…материали с неиз-
вестни данни за идентифицирането на града с Алексан-
дрополис”, които за съжаление не публикува, заради преж-
девременната му смърт (Срв. също Velkov 1988: 257-269).  

Други автори също приемат предположението на Д. 
Дечев за разполагането на Александрополис при Сандански, 
въпреки критиките относно датирането на крепостните сте-
ни към елинистическата епоха. В. Попова например обръща 
внимание, че при археологическите проучвания на голяма 
сграда в центъра на съвременния град се открива и слой с 
монети и керамика от елинистическата епоха. Същата 
констатира и това, че късноантичните сгради пречат да се 
проникне в по-ранни слоеве (Popova 1981: 179). Това е 
особено основателна забележка, тъй като, както споменах 
вече, днес вече е известно съществуването под Епископ-
ската базилика на некропол от късната бронзова епоха. Ос-
вен това се регистрират и слоеве с материали от VІІ – V 
в.пр.н.е. (Александров, Петков, Христова, Иванов 2008: 
284-286). Такива по-ранни находки могат да се очакват и на 
други места. Ал. Димитрова-Милчева и Т. Иванов (в по-
късна публикация), също споменават откриването на по-
ранни материали от късната класическа и елинистическата 
епоха – атическа червенофигурна керамика, местна сива 
тракийска керамика, бронзови тракийски фибули и монети 
от времето на Филип ІІ, Александър ІІІ, Касандър и други - 
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чак до времето на Октавиан Август (27 г.пр.н.е. – 14 г.от 
н.е.). Тези находки показват категорично, че селището 
съществува през елинистическата епоха. Т. Иванов, като се 
позовава и на Ал. Димитрова-Милчева, дори го определя 
като „тракийско селище (град) от къснокласическата и 
елинистическата епоха“ (Иванов 1994: 30-31. Срв. 
Димитрова-Милчева 2002: 269). Явно е въпрос на време, за 
да се попадне и на по-ранни укрепителни съоръжения. При 
това не е задължително те да са по трасето на градските 
стени от римската епоха. Площта на града през ІV – І в. 
трябва да е била по-малка от тази от римската епоха. Освен 
това, не бива да се преувеличават мащабите на македонския 
контрол тук през ранната елинистическа епоха, което в 
общотракийски план отдавна е забелязано от Ал. Фол (Фол 
1975б: 22-23; 67-68; 188-190). Филип ІІ и особено 
Александър ІІІ не са имали много време, за да строят 
крепости в Тракия, а по-скоро са разполагали гарнизони. 

Какво, всъщност, е известно от изворите за Алек-
сандрополис? Най-популярно е сведението на Плутарх, кой-
то в “Биографията на Александър” споменава едно събитие 
от младежките години на бъдещия владетел. През 340 
г.пр.н.е., когато Филип ІІ отишъл на война срещу Бизан-
тион, шестнадесетгодишният Александър останал в Маке-
дония, като бил упълномощен относно държавните работи и 
му бил поверен държавният печат. “През това време Алек-
сандър покорил въстаналите меди, завладял града (крепос-
тта) им, прогонил оттук варварите и след като заселил 
мястото с преселници от различни места, го назовал 
Александрополис” (Ìáßäùí ôå ôï†ò Böåóôôáò 
êáôåóôñÝøáôï, êáp ðüëéí UëWí á[ôí, ôï†ò ìSí 
âáñâÜñïõò TîÞëáóå, óõììåßêôïõò äS êáôïéêßóáò, 
<Áëåîáíäñüðïëéí ðñïóçãüñåõóåí. Plut. Alex., 9, 1; Plut. 
(1935 ): 186). Така се появава македонската колония Алек-
сандрополис. Вижда се, че това е старо тракийско посе-
ление, от което медите били прогонени и на тяхно място би-
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ло установено смесено гръко-македонско население. Отчас-
ти се разкрива и какво е представлявало това средище на 
медите преди действията на Александър. Дали е град и що 
за уредба би могъл да има по това време и в тези територии? 
Обикновено с полис се означава град, селище и дори столи-
ца, но тук изглежда е вложен друг смисъл. Нечленуваната 
форма ðüëéí в израза „…êáp ðüëéí UëWí á[ôí…”, е 
основание да се допусне, че се има предвид крепост (Срв. 
Войнов и кол. 19904: 661). Но дори това основание и да не 
се приеме като особено убедително, то от гледна точка на 
общите исторически процеси в Тракия, няма как през 340 
г.пр.н.е. да е съществувал един тракийски град от гръцки 
тип. Това е било едно укрепено селище в териториите на 
медите, а не полис, в смисъл на град-държава и общност на 
свободни хора. В тази епоха полисната уредба е непривична 
за траките и в частност за медите. Начинът по който се 
споменава го доближава до тракийските укрепени градове и 
крепости, завършващи в двуосновните си имена на ”- даба”  
(с варианти), за които стана въпрос малко по-горе. По тази 
линия, анонимно отразеният от Плутарх укрепен град (кре-
пост) на медите може да се свърже с Десудаба. Друго 
подобно средище медите едва ли са имали през класичес-
ката и ранноелинистическата епоха. Д. Дечев приема израза 
„…êáp ðüëéí UëWí á[ôí…”, като “… die Einwohner einer 
maidischen Stadt zu vertreiben …”, т.е., че Александър про-
гонил напълно жителите на един град на медите (Detschew 
1954: 114), а Б. Геров пише, че Александър “…превзел един 
техен град” (Геров 1961: 192 сл.). И в двата случая, обаче, 
се създава известно впечатление, че медите, едва ли не са 
имали много или поне няколко града през тази епоха. Това 
ми се струва съмнително.  

В изследванията на Б. Геров Александрополис се 
свързва с Орбелия, но трябва да се подчертае, че Плутарх не 
прави такава връзка (Геров 1961: 169). В цитирания текст не 
се споменава нито Орбелия, нито какъвто и да е друг 
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топоним, освен че това е укрепен град в земите на медите. 
Съгласно сведенията на Тукидид, които са единствено 
валидни за тази епоха, медите са на изток от средното 
течение на Струма и тук трябва да се търси и Алексан-
дрополис. Това също позволява да се направи връзка между 
Александрополис и по-горе допусната локализация на Десу-
даба при Сандански. 

Други източници също маркират накратко събитията 
във връзка с покоряването на медите и основаването на 
Александрополис. Стефан Византийски например представя 
сред всичките Александрии, създадени от Александър, 
„трета, в Тракия, близо до Македония, която била основа-
на преди великата Александрия, когато бил седемнадесет 
годишен” (ôñßôç ÈñKêçò ðñ{ò ôi ÌáêåäïíßJ, bí Vêôéóå 
ðñ{ ô\ò ìåãÜëçò <Áëåîáíäñåßáò Uðôáêáßäåêá cí Tôí. 
Steph. Byz. (1849): 71). Няма съмнение, че тази Александрия 
Тракийска е всъщност Александрополис в земите на 
медите, защото изрично се вижда, че е основана преди 
идването на власт на Александър. Разминаването във 
възрастта му, при Стефан Византийски – седемнадесет го-
дишен, а при Плутарх – шестнадесет годишен, е несъщес-
твено. От сведението на Стефан Византийски се вижда съ-
що, че положението на Александрия Тракийска е в Юго-
западна Тракия и непосредствено до границата с Македо-
ния, каквото местоположение се видя по-горе, че има и 
Десудаба. Това определение е само донякъде валидно за 
времето на Александър ІІІ, тъй като той контролира Тракия, 
освен, ако Стефан Византийски не споменава тук Маке-
дония просто като географско име. Идентични форму-
лировки той използва и в други два случая. При пред-
ставянето на областта Грестония (Крестония) пише: 
Ãñåóôùíßá, ÷þñá ÈñKêçò ðñ{ò ôi ÌáêåäïíßJ, т.е. 
„Грестония, земя в Тракия, близо до Македония” (Steph. 
Byz. (1849): 213), но е известно, че тракийската област 
Крестония е завладяна от македоните още през V в.пр.н.е. и 
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е била част от македонското царство. По същия начин се 
изразява и относно остров Лемнос: Ë\ìíïò, í\óïò ðñ{ò ôi 
ÈñÜêf, т.е. “Лемнос, остров близо до Тракия” и веднага 
след това изяснява, че първоначално островът е бил населен 
от траки (Steph. Byz. (1849): 413). Явно и тази Александрия 
Тракийска всъщност е в онези предели на Македония и 
едноименната римска провинция, които са част от Югоза-
падна Тракия. Това е в синхрон с идеята, че е била в Средна 
Струма, при това на изток от реката. На запад от реката, при 
днешното с. Рупите, е градът Синтия (по-късно Хераклея 
Синтика), за която Стефан Византийски вече пише обрат-
ното: “Óéíôßá, ðüëéò Ìáêåäïíßáò ðñ{ò ôi ÈñKêf, т.е. 
“Синтия, град в Македония, близо до Тракия” (Steph. Byz. 
(1849): 570). 

Третото сведение за ранната военна акция на Алек-
сандър Велики срещу медите е в съчинението на Квинт 
Курций Руф. Римският автор предава едно изказване на 
Александър от 327-326 г., в което изразява желанието си да 
не прекратява похода на Изток. Доколко то е автентично е 
трудно да се каже, но вероятно поне по смисъл се следва 
оригиналната реч. Тук македонският цар прави, така да се 
каже, равносметка на военните си успехи, като казва: 
“Започвайки от Македония, аз държа властта над цяла 
Гърция, покорих Тракия и Илирия, господствам над триба-
ли и меди, притежавам Азия от Хелеспонта до Червено 
море; ето, аз съм недалеч от края на света ...” (Curt. ІХ, 6, 
20; Curt. (1867): 215). Интересно е това изрично споме-
наване на трибали и меди, въпреки че и те са част от 
покорената Тракия. Това, че Александър се хвали, че ги 
владее, си има някаква причина. Експедицията му в Тракия 
и срещу трибалите през пролетта на 335 г.пр.н.е. е 
многократно обсъждана в съвременната историографията 
(срв. Фол 1975б: 20-24; Йорданов 1993: 113-136 с библи-
ография). Античните автори, които я описват, обаче не 
дават никакви сведения за действия срещу медите. Видимо, 
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когато говори за медите Александър има предвид точно 
военната акция от 340 г.пр.н.е., когато управлява баща му 
Филип ІІ. За съжаление липсват всякакви подробности, но 
все пак това известие допълва информацията за събитията 
около основаването на Алексадрополис. Обособяването на 
трибалите и медите в отделна група, извън общият състав 
на Тракия, показва, че по това време въпросните племена 
имали своя собствена политическа история, свои собствени 
държавни традиции и владетели. Това още повече подсилва 
убеждението, че при надигането на медите през 340 
г.пр.н.е., Александър е завладял не просто един град или 
някаква крепост, а тяхната столица и укрепена владетелска 
резиденция. През тази епоха такъв племенен център е била 
Десудаба. Това се подкрепя и от името й, и от предложеният 
анализ на сведенията на античните автори. 

Всичко това е напълно достатъчно да се формулира 
предположението, че през 340 г.пр.н.е., при потушаването 
на въстанието на медите, Александър завладял укрепената 
Десудаба и след като прогонил местното население и засе-
лил смесени гръко-македонски колонисти, преименувал 
селището в Александрополис. Но това явно е краткотрайно 
положение. Както е известно, властта на македоните в 
Тракия отслабва съществено след смъртта на Александър ІІІ 
през 323 г.пр.н.е. и при разпадането на държавата му. Тряб-
ва да се приеме, че по същото време, когато Севт ІІІ възста-
новява одриската държава, а Дромихет – гетската държава в 
североизточните предели на Тракия, то в Югозападна Тра-
кия и по долината на Горна и Средна Струма местните 
племена също възстановяват своята независимост. Медите 
са в основата на тези процеси в региона и сега вече 
владетелите им, изглежда, се установяват в по-сигурната и 
по-добре укрепената Форуна (Ямфорина). Тя се споменава 
категорично като столица на медите около 150 години след 
времето на Александър ІІІ. Следователно, името Алек-
сандрополис се използва едва две-три десетилетия и затова 
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няма да се запази съществен спомен за него в изворите. 
Името Десудаба, като местен тракийски топоним, се оказва 
по-устойчиво и се запазва през цялата елинистическа епоха. 

Откриването в дн. гр. Сандански на монети на 
Касандър (305-297 г.), показва че градът съществува по това 
време, но през ІІІ в.пр.н.е. македоните губят контрола над 
този район. Като съществен фактор за това могат да се 
посочат не само действията на медите, но и келтските 
нападения. Новата македонска активност в района на 
Средна Струма е при Филип V (221 – 179 г.). Като се има 
предвид местоположението на Хераклея Синтика при с. 
Рупите става ясно, че земите на синтите, на запад от 
течението на Струма и по долното течение на р. 
Струмешница са били част от македонското царство. 
Същевременно няма категорични данни за държавно-
административната принадлежност на земите на изток от 
Струма и по склоновете на Пирин, въпреки сведенията за 
военните походи на Филип V срещу медите (Liv. XXVI, 25; 
XL, 23. Срв. ИТМ 1949: 148-149; 157). От известието за 
Десудаба се създава впечатлението, че дори и при Персей 
(179 – 168 г.) медите не са били подчинени на македоните. 
След римското завладяване на Македония може би за около 
век средното течение на Струма е било границата между 
едноименната провинция на запад и медите на изток. От тук 
и през долината на Струмешница те са имали възможност за 
лесен достъп в римските владения. През І в.пр.н.е., с 
надделяването на римляните над медите, настъпват промени 
в района. Една от тях е установяването на „свободата“ на 
скотусеите. Някъде в началото на императорската епоха 
трябва да се датира  и основаването на Паройкополис. 
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Паройкополис и Партикополис 
 
Хипотезата за разполагането на Паройкополис/Пар-

тикополис при Сандански (Св. Врач) е на Ж. и Л. Робер 
(Robert 1948: n. 112). Впоследствие тази локализация се 
приема от Ф. Папазоглу и отчасти обосновава, чрез свиде-
телства с косвен характер: уредбата на града; съществува-
нето му през римската епоха и като църковен център през 
Късната античност. Въпреки, че изрично не го посочва, като 
основание може да се приеме и свързването на областта на 
Средна Струма със синтите. Рубриката за Паройкополис е в 
частта за синтите, заедно с Хераклея Синтика и Тристолос, 
така както Клавдий Птолемей ги отразява като три града в 
областта Синтика (Ptol. III, 12, 27; Ptol. (1883): 510; ИТМ 
1949: 356). Ф. Папазоглу е предпазлива, като пише, че не 
смее да настоява категорично, че това е Паройкополис, тъй 
като бъдещите открития може да я опровергаят, но в крайна 
сметка обобщава, че това, което е известно за античния град 
при Сандански, не противоречи на идентификацията с 
Паройкополис/Партикополис (Papazoglou 1988: 373).  

Междувременно тази хипотеза е доразвита от Ж. и Л. 
Робер в смисъл, че Партикополис е наследил Алек-
сандрополис след неговия упадък (Robert 1954: № 165). В 
нашата литература най-рано В. Попова приема тази идея 
(Popova 1981: 178-179). При това обръща внимание на 
възможността основаването да е по-скоро едно преиме-
нуване на вече съществуващ стар тракийски град. Това ми 
изглежда напълно възможно и в тази връзка по-горе (вж. с. 
135-138) вече отбелязах, че древният тракийски град би 
могъл да е Десудаба. Доводите на В. Попова, за подобна 
приемственост, също не се основават на епиграфски 
свидетелства, но са логични: Александрополис и Парти-
кополис се споменават в различни епохи; единият е 
посветен на Александър, победител над медите, а другият 
на Траян – победител над партите; и още - и за двата се 
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предлагат локализации приблизително в един и същ район. 
Тя обръща особено внимание и на вероятната връзка между 
епископ Йоан, известен от мозаечния надпис в гр. Сан-
дански и един от епископите на Партикополис със същото 
име. Това са епископ Йоан, споменат измежду участниците 
в Сердикийския събор през 343 г. и друг епископ Йоан, 
който не успял да вземе участие в Халкедонския събор от 
451 г., а изпратил от свое име презвитера Кирил (срв. 
Popova 1981: 178-179). При съществуването на хипотезата 
за името Партикополис, откриването на мозаечния 
строителен надпис в Сандански с името на епископ Йоан, 
обяснимо накланя везните в полза на древния 
Партикополис. Приложените бележки от В. Попова относно 
датирането на базиликата, особено решението на 
Халкедонския събор епископските резиденции да се изграж-
дат вътре в градовете, й дават основание да допусне, че е 
издигната в изпълнение на това решение от т.нар епископ 
Йоан ІІ от средата на V в. По различно е мнението на 
археолозите, които разкопават обекта и го датират в епохата 
на Юстиниан І и първата половина на VІ в. (вж. Иванов, 
Серафимова, Николов 1969: 197) или в края на V – началото 
на VІ в. (вж. Иванов 1994: 29-30).  

Дълго време в нашата историография сякаш никой не 
обръща внимание на тези доводи. Едва сравнително 
наскоро, в корпуса на покойния проф. Г. Михайлов се при-
ема тази локализация (Mihailov 1997: 401). Междувременно 
и в чуждата литература се застъпват подобни мнения 
(Pillinger 1985: 296-298), Въпросът, разбира се още няма 
категорично решение, тъй като се чака откриването на 
сигурен епиграфски паметник.  

От друга страна, упоредно с формирането на хипо-
тезата за Паройкополис/Партикополис, нараства и броят на 
авторите, които не я приемат и правят други предложения. 
Б. Геров например не приема доводите на Ф. Папазоглу, тъй 
като според него “…тоя град се е намирал в Синтика и 
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южно от Беласица”, а последното се подкрепя от уста-
новеното положение на Брагил при с. Металион, Кукушко 
(Геров 1961: 163-164, 192). Тези доводи, обаче не са особено 
убедителни днес, въпреки сигурната локализация на Брагил. 
Единственият източник, който ги свързва, е “Пътево-
дителят“ на Хиерокъл. Сред многото градове тук се избро-
яват: “... Добер, Идомене, Брагил, Примаула, Партикополис, 
Хераклея Стримонска, Серес, Филипи ...” и т.н. (Hier. 639, 4 
– 640, 1; ГИБИ 1958: 91). Не е посочена изрична връзка 
между Брагил, Примаула, Партикополис и земите на 
синтите. Единственото, което може да се допусне е, че това 
са градове по две (или повече) пътни артерии: една в 
долината на Вардар (Идомене – Брагил – Примаула), а друга 
в долината на Струма (Партикополис – Хераклея 
Стримонска – Серес – Филипи). От друга страна, новата 
локализация на Хераклея при с. Рупите показва, че синтите 
са на север от Беласица, а не на юг. 

Като друг довод за отхвърляне на локализацията при 
гр. Сандански Б. Геров изтъква и това, че, съгласно 
Хиерокъл, Партикополис е в късноантичната провинция 
Macedonia prima (Първа Македония), “…докато областта 
на Средна Струма е влизала по негово време в Macedonia 
secunda”, т.е. във Втора Македония. Последното, според Б. 
Геров, се подкрепя от надгробен надпис от Сандански от 
късноантичната епоха, в който се споменава някой си 
Генолос – държавен служител (нумерарий) от обхвата на 
Илирик (Геров 1961: 192-193; 341, № 11). Тази идея е в 
синхрон с хипотезата на В. Бешевлиев за локализация на 
Запара при Сандански, за която ще стане дума по-долу. Но 
и това не е съществен довод, тъй като и Първа, и Втора 
Македония, са били в диоцез Илирик. Иначе казано - няма 
доказателства за принадлежността на долината на Средна 
Струма и конкретно на античния град при Сандански във 
Втора Македония.  
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Хипотезата за Гареск 
Едновременно с отхвърлянето на хипотезата за Паро-

йкополис (Партикополис) Б. Геров формулира една нова 
хипотеза за разполагането при Сандански на древния град 
Гареск. Към по-горе посочените доводи той добавя и нови, а 
именно, че това са земите на медите, а не на синтите и още, 
че районът на Сандански е част от античната област Паро-
рбелия или Орбелия (Геров 1961: 192). Наистина, Клавдий 
Птолемей споменава Гареск (Гарискос) като единствен град 
в Орбелия, а от археологическите материали градът при 
Сандански се представя като най-значим център в областта, 
но доколко основателни са и тези мотиви?  

Неоспорим факт е, че градът при Сандански е най-
значимият център в долината на Средна Струма през рим-
ската епоха. Особено изчерпателно Б. Геров показва и 
паметниците, и уредбата, и организацията му (Геров 1961: 
193-204). Същото е направено по-късно и от изследо-
вателите на късноантичните паметници (Иванов, Сера-
фимова, Николов 1969: 105-209; Петков и др. 2000; Димит-
рова-Милчева 2002: 269-294 и др.). Не трябва да се подлага 
на съмнение идеята, че тези земи са били част от тери-
ториите на медите в предримската епоха, въпреки новата 
локализация на Хераклея Синтика при с. Рупите. Както 
многократно отбелязвах, обаче, сведенията на Тукидид да-
ват основания да се приеме, че реката е играела ролята на 
граница между синтите и медите, като първите са били на 
запад, т.е. по долното течение на Струмешница и отчасти 
източните и южните склонове на Огражден и може би дори 
Малешевска планина, а вторите – на изток към склоновете 
на Пирин (вж. І, 3.). През елинистическата епоха, с маке-
донската експанзия в тази област, териториите на синтите са 
попаднали в македонското царство, но какво е станало с тях 
самите никой не казва. Възможно е някои от тях да са 
признали македонската власт, а други да са избягали на 
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север по долината на Струма, или в планините и да са 
населили Огражден и Малешевската планина например. 
Медите, както е известно, също неведнъж са напускали 
селищата си и са се укривали в околните планини, а след 
това те самите са нападали Македония. Македонските 
владетели не успяват да ги покорят окончателно, но 
римляните успяват да направят това. Идеята на Б. Геров, че 
след военните действия на М. Лициний Крас през 29-28 г. 
медите попадат под римска власт, е отчасти приемлива 
(Геров 1961: 174-177). На първо място, заради съмненията 
на В. Велков в правилното разчитане на текста на Дион 
Касий, относно присъствието на медите въобще в тези 
събития. В. Велков смята че действията на Крас са били 
насочени не срещу меди и серди, а срещу мелди и серди 
(Velkov 1988: 109-112). От друга страна, ако се приеме 
безрезервно поделянето на техните територии през рим-
ската епоха между провинциите Македония и Тракия, 
трябва да се приеме също, че само една част от земите им е 
била завладяна през І в.пр.н.е., а друга е останала свободна. 
Това на практика би означавало съществени миграционни 
процеси за медите и ограничаване на племенните им 
територии в по-малка област. Тя именно след 45/46 г. би 
дала основата на известната от Клавдий Птолемей стратегия 
Медика в границите на провинция Тракия (вж. за нея Ptol. 
ІІІ, 11, 6; ИТМ 1949: 353; Геров 1961: 177-178; Фол 1975б: 
69-71). Много отдавна е изяснено в нашата историография, 
че стратегиите в Тракия не следват категорично границите 
на племенните територии от предримската епоха, защото 
тези граници са се изменяли доста динамично (конкретно за 
Медика вж. Фол 1975б: 69-71). Подобно е по мое мнение 
положението и в съседна Македония, а дори и по-сложно, 
особено в източните  й предели. 

При тази ситуация не е никак ясно от литературните 
и историографски свидетелства, как се организират 
административно земите около Сандански и на изток от 
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средното течение на Струма, между Кресненското и 
Рупелското дефиле, за които датирането в епиграфските 
паметници показва, че остават в провинция Македония? 
Няма област Медика в рамките на провинция Македония, 
което показва, че няма и меди като компактна маса. Няма да 
е пресилено, ако се приеме, че именно от тези земи се 
формира територията на Паройкополис и на още някои 
селища - като Тристолос и Скотуса например. Изглежда 
неофициално същите се възприемат като част от областите 
Синтика и Одомантика, въпреки че това поделяне на облас-
ти, което прави Клавдий Птолемей, не се основава на никак-
ва официално наложена уредба. През първата половина и 
средата на ІІ в.от н.е. провинция Македония се поделя на 
градове с прилежащи територии, а не на области. Тези 
области при Клавдий Птолемей не са реални админис-
тративни единици. Употребата им е видимо произволна и 
свързана с три различни категории. Например Синтика, 
заедно с Орбелия, Одомантика, Едонида, Пеония, Бисалтия 
и други, се споменават като географски области, а не като 
племенни, и това се вижда пределно ясно. Същевременно 
той споменава земята на алмопите, земята на еордеите, 
земята на пелагоните и други като територии, свързани с 
конкретно племе и етноним, т.е. като племенни области. На 
трето място споменава области, които се припокриват само 
с градската територия на едно конкретно селище: в земята 
на албаните – Албанопол; в земята на астреите – Астрей; в 
земята на иорите – Иор и т.н. (Вж. Ptol. III, 12, 17-43; ИТМ 
1949: 356-358). Изводът се налага от само себе си и той е, че 
локализирането на Паройкополис/Партикополис при гр. 
Сандански не противоречи на идеята, че това са земи на 
медите в предримската епоха и категорично не означава, че 
трябва да се свързват с реално присъствие на някакви синти 
през римската епоха, а с римски граждани и най-вече с 
провинциали, които по произход се свързвали и с местните 
траки, но и с гръко-македонски заселници. 
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Освен това Б. Геров свързва медите с Парорбелия 
(или Орбелия) и на тази основа и районът на Сандански се 
разполага в нея, но никъде в изворите няма пряка връзка 
между медите и тази област. Нито един античен автор не 
говори за меди в Парорбелия (Орбелия). Дори и сведението 
на Полиен, за военни действия на Филип ІІ в земята на 
орбелиите, т.е. в Орбелия, също не е доказателство, тъй като 
допускането, че зад името орбелии се крият медите не може 
да се докаже (Polyaen. IV, 2, 16;  Polyaen. (1860): 127. Срв. 
Геров 1961: 169). Всичко това мисля, че е достатъчно, за да 
се усъмним сериозно във възможността Гареск (Гарискос) 
да е бил при Сандански. Във връзка с този въпрос може да 
се припомни и сведението на Страбон, че, когато се пътува 
на север от Хераклея Синтика, в дясно оставали  Родопе и 
Хемус, а не Орбел. Същевременно се вижда, че областта 
Македонска Парорбелия, в която бил Гареск, е била на 
запад от Стримон, тъй като започвала от Ейдомене на р. 
Вардар (Strab., VII, frg. 36; ИТМ 1949: 223). Съгласно тези 
представи, античният град при Сандански е бил в западните 
склонове на Родопе, а не на Орбел, докато Гареск е кате-
горично в Орбелия.  
  

Хипотезата за Запара 
 
Друг автор, който не приема идеята за разполагането 

на Паройкополис/Партикополис при Сандански и същев-
ременно формулира своя собствена хипотеза, е В. Бешев-
лиев. Основният му довод срещу тази локализация е, че 
районът на Сандански е бил свързан с медите, докато, спо-
ред Клавдий Птолемей, Партикополис принадлежал към 
областта Синтика (Beševliev 1963: 2). Мисля, че вече се 
видя обаче, че околностите на Сандански дори и да са били 
категорично и единствено на медите в предримската епоха, 
то с налагането на римската власт са попаднали в рамките 
на провинция Македония. В този смисъл свързването им с 
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топонима Синтика не означава, че тук е имало синти. 
Синтика в случая е име на географска област, при това 
изглежда немалка по размери. В този смисъл, според мен 
този аргумент срещу Партикополис няма особена тежест. 

Същевременно В. Бешевлиев формулира и една нова 
хипотеза, а именно, че през Късноантичната епоха Св. Врач 
(Сандански) е носил името Запара (ÆÜðáñá). Тя изглежда е 
повлияна от едно по-старо предположение на Г. Баласчев, 
че Запара била разположена при днешното с. Цапарево, 
Санданско (Баласчев 1924: 16). Този град е известен от 
Хиерокъл и от Протоколите на V Вселенски събор в 
Константинопол от 553 г. (Hier. 641, 9; ГИБИ 1958: 92; 
Beševliev 1963: 3-5). Сведенията го свързват единствено с 
VІ в.от н.е. и от тази гледна точка хипотезата не е в 
противоречие с повечето от останалите, в смисъл на едно 
име, носено само през Късната античност. Няма как да се 
съчетае единствено с Партикополис, защото и той самият е 
бил епископски център през същата епоха в рамките на 
провинция Първа Македония. В тази връзка В. Бешевлиев 
изтъква, че Запара била разположена в диоцез Илирик, в 
провинция Втора Македония и същевременно била епис-
копско седалище. Все характеристики, на които, според не-
го, отговаря и градът при Сандански. От надгробния надпис 
на Генолос наистина може да се допусне, че селището е 
било част от диоцез Илирик (Геров 1961: 341, № 11), а 
археологическите проучвания го представят категорично 
като епископски център. Относно принадлежността към 
късноантичната провинция Втора Македония, обаче, както 
вече писах, няма никакви доказателства. Идеята, че ако се 
държи сметка за географската ситуация, въпросният град 
при Сандански се е намирал в територията на Втора 
Македония (Beševliev 1963: 3), не е доказателство! Геог-
рафската ситуация по никакъв начин не доказва принад-
лежността на този античен град и околността към Втора 
Македония. Хиерокъл, например споменава осем града в 
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тази провинция: Столи (Стоби), Аргос, Евстреон (Астрей), 
Пелагония, Баргала, Келенидин, Хармония и Запара (Hier. 
641, 1-9; ГИБИ 1958: 92). От тях за нито един няма данни, 
че е бил разположен в долината на Струма, а тези, за които 
има сигурна или добре обоснована хипотетична локали-
зация, са в басейна на река Вардар. Освен всичко това, с 
днешна дата може да се добави също, че местоположението 
на Хераклея Синтика при с. Рупите, видимо подкрепя 
схващането, че Среднострумската долина е била в Първа 
Македония. Дали това се отнася и до планините на запад – 
Огражден, Малешевска и др., където е днешното с. 
Цапарево, засега няма да коментирам. Изводът ми и тук е, 
че Запара също няма как да е била при Сандански. 
  

Хипотезата за Сале 
 
От около 30 години в нашата литература присъства и 

едно предположение за селище с името Сале при Сан-
дански. Т. Иванов, в публикацията на проучваното от него 
светилище на тракийския бог Саленос, пише: “Възможно е 
това да е било името на местността, в която се е 
намирало светилището, а не е изключено да е самото 
селище, съществувало в тази епоха на мястото на днешния 
Сандански” (Иванов 1984: 12). Както се вижда, това не е 
някаква подробно аргументирана хипотеза, а по-скоро въз-
можност и дори доста предпазливо направено допускане 
конкретно за времето на ІІ в. и първата половина на ІІІ в., 
когато се датира култовото съоръжение и паметниците в 
него. Сигурно  е, че епитетът на тракийския конник Саленос 
е производен от топонима Сале (Óáëç) и на това е обърнато 
внимание. Т. Иванов, също така, коректно резюмира наблю-
денията на Д. Дечев, че тракийско селище с това име същес-
твува и то е разположено на Егейското крайбрежие, с 
няколко сигурни източника – Херодот, Тит Ливий и една 
пътна карта (Срв. Detschew 1957: 413). Не става ясно, обаче 
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защо така категорично той отхвърля всякаква връзка с 
въпросното селище, като пише: “Но то не е идентично с 
топографското название Сале при град Сандански” (Ива-
нов 1984: 12). Това мнение Т. Иванов запазва и впос-
ледствие, като в по-късна публикация също пише, че епите-
тът Саленос произхожда от Сале – „…име на селище (град) 
или местност около дн. Сандански“ (Иванов 1994: 32). 
Възможно е да се дължи на обстоятелството, че в м. Поле-
нишки бани при гр. Сандански се откриват не само няколко 
паметника, но и светилище, като се създава впечатление, че 
сякаш тук е центърът на култа към това божество. 

При наличието на ясни и категорични данни за 
съществуването на Сале в Самотракийската переа, да се 
търси местност или ново селище с името Сале при гр. Сан-
дански ми изглежда излишно. Ситуацията е много близка до 
друга подобна от същото време във връзка с култа към 
Артемида Газория в Долна Струма и в провинция Маке-
дония. Три надписа от района на древния град Скидра в 
областта Ботиея и един от територията на Филипи, сви-
детелстват за този култ, а самият Газорос е село или малко 
градче в Одомантика, днес локализиран при с. Газорос (ст.с. 
Порна), окръг Серес (Вж. Митрев 2003: 110-111; 182-183 с 
литература). Тук се вижда същото. Саленоският бог е бил 
почитан в града при дн. Сандански и долината на Средна 
Струма (с. Илинденци и с. Бельово. Вж. Mihailov 1966: 270, 
№ 2305; 1997: 411, № 5919; Манов 2008: 105, № 103), а 
сигурно и на други места, но централен за неговия култ е 
бил Сале на егейското тракийско крайбрежие, затова е 
наричан Саленски. Изглежда ми извън съмнение, че епите-
тът Саленос е производен от това Сале. Проникването и ус-
тановяването на този култ в Средна Струма има своето 
обяснение в етническата характеристика на района и в миг-
рационните процеси сред траките. 
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Хипотезата за Хадрианополис 
 
В последните години, в нашата историография стана 

известно и още едно мнение, на М. Царнт, който също 
отхвърля локализацията на Партикополис при гр. Сандан-
ски и формулира нова хипотеза, за разполагането на това 
място на античен град с името Хадрианополис (Zahrnt 1993: 
229-239; Димитрова-Милчева 2002: 270; Динчев 2006: 87-
95). Той е известен от един-единствен паметник от Филипи, 
издигнат от жителите на Пентаполис през 202 г., за 
Септимий Север, Каракала и Юлия Домна (Roger 1938: 37-
41; Митрев 2003: 291-292, № 316). От текста става ясно, че 
територията на Пентаполис (букв. Пет града, Петградие) 
се е формирала от пет селища, от който първото не се чете 
сигурно (Серес или Трагилос), а останалите са: 
Хадрианополис, Берге, Скимбертос и Газорос. На базата на 
този надпис, а и на някои други сведения, Пентаполис днес 
се определя не просто като полис, а като конфедерация, 
общност или съюз на полиси. Границите на тази, според 
някои религиозна, а според други и административна 
асоциация нямат категорична локализация във всички 
посоки, но като цяло заемат значителна територия на север 
и североизток от Амфиполис и по-общо областта 
Одомантика. Според Ж. Роже тя била формирана около 
култа на Артемида Газория и в този смисъл центърът бил в 
Газорос, докато Д. Самсарис определя Серес като основен 
участник. Възможни са обаче и други решения (За 
Пентаполис вж. Roger 1938: 37-41; Papazoglou 1988, s.v. 
Pentapolis; Samsaris 1989: 364-365;  Митрев 2003: 110-114). 
Друго сведение за този Хадрианополис няма. Той не се 
споменава в литературните свидетелства. Но може да е бил 
наследен от един кастел Адрианион (<ÁäñéÜíéïí) от 
времето на Юстиниан І (527-565 г.), известен от Прокопий 
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Кесарийски (Proc. De aedif. IV, 4, 1-3; Proc. (1838): 280; 
ИТМ 1949: 436).  

Защо М. Царнт не приема локализацията на Парой-
кополис (Партикополис) при Сандански, а предлага името 
Хадрианополис? Като се има предвид, че до сега никой не е 
направил в нашата историография подробен анализ на това 
изследване, тук ще си позволя няколко реда повече. Мате-
риалът е безспорно интересен, относно активността на Хад-
риан в Македония. По въпроса за Хадрианополис, обаче, М. 
Царнт не се осланя на нов епиграфски паметник, а предлага 
нова интерпретация на вече известни такива. Същев-
ременно, малко странно, в едно кратко изречение и без ни-
каква мотивация той отхвърля всички по-ранни предпо-
ложения за името на античния Сандански, като ги определя 
като спекулации, а по отношение на Паройкополис смята, 
че се базира единствено на авторитета на Ж. и Л. Роберт. 
Според него, нито сведението на Клавдий Птолемей, че 
градът е в Синтика, нито информацията от Халкедонския 
събор от 451 г. за епископ Йоан, нито мозаечния надпис на 
епископ Йоан от разкритата базилика в гр. Сандански, са 
някакво съществено доказателство. Известно съмнение има 
дори и за това, че Паройкополис и Партикополис се отнасят 
до едно и също селище (Zahrnt 1993: 234-235). Някои от 
тези наблюдения и оценки не са далеч от истината, защото 
категорични доказателства няма за нито една хипотеза, но 
отхвърлянето им без аргументи е странно. 

Предложението на М. Царнт се свързва също и с 
неприемането на предишната локализация на този 
македонски Хадрианополис с едно селище от импера-
торската епоха на север от Филипи. Сега то е локализирано 
в района на с. Адриани, източно от Драма. Основен 
аргумент при нея е старото турско име на селото – 
Едирнеджик (Малкият Едирне, Малкият Хадрианополис), 
което го отличава от Хадрианополис в Тракия, т.е. от 
Едирне (Одрин). Това турско име, Едирнеджик, е толкова 
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специфично, че само по себе си настоява за пряка 
приемственост от Античността през Средновековието до 
Ново време, която би могла да свърже Хадрианополис, 
Адрианион, Едирнеджик и днешното Адриани. Някои 
автори са склонни да приемат локализацията на 
македонския Хадрианополис на това място, а други не, като 
никой няма сигурни аргументи. М. Царнт цитира Ф. 
Папазоглу, която приема тази локализация за много въз-
можна и М. Хадзопулос, който смята, че село Едирнеджик 
(Адриани) е твърде отдалечено от долината на Струма (вж. 
Papazoglou 1988: 408-409; Zahrnt 1993: 234-235). Самият М. 
Царнт не приема тази локализация, защото смята, че един 
Хадрианополис при Едирнеджик (дн. Адриани) би бил 
откъснат от останалите членове на Пентаполис от градската 
територия на Филипи. Но това е несигурно, тъй като няма 
конкретно сведение до къде на север е достигала тази 
територия. Не е известно дали долината на р. Ангиста е в 
тези граници или самата река е била граница. На този етап, 
обаче, това не е първостепенно за мен. По-важно е, доколко 
основателни са доводите, че този Хадрианополис е бил при 
Сандански.   

Идеята се базира още на схващането, че в Долна 
Струма са съществували голям брой градове – Амфиполис, 
Трагилос, Берге, Газорос, Серес, Скотуса и Хераклея Син-
тика, докато Средна Струма е била бедна на градове и в 
този смисъл император Хадриан не просто е преименувал 
някакво селище на свое име, а е основал един нов град, така 
както прави и на други места в империята. По този начин 
той е довел до край дейността на имп. Траян (98 – 117г.) по 
новоорганизирането на една изоставена и пренебрегвана 
досега част на провинцията – на североизток, близо до 
границата с Тракия, т.е. Средна Струма. Всъщност едно 
такова схващане е много характерно и за нашата 
историография. То е приложимо за провинция Тракия, но 
мисля, че трябва да се преосмисли валидността му относно 
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Средна Струма, не само защото е в провинция Македония, а 
защото Хераклея Синтика, а вероятно и Скотуса, са именно 
тук. В този смисъл, урбанизацията на Средна Струма 
видимо започва още през елинистическата епоха и 
изпреварва много други райони на Тракия.   

В подкрепа на идеята си, М. Царнт използва и 
известните две фрагментарно запазени императорски писма 
от гр. Сандански. Като се позовава на коментара на Ж. и Л. 
Робер, че надписът от 158 г. се отнасял до отскоро изграден 
град, той изтъква, че може да се свърже добре не само с 
Партикополис на имп. Траян, но и с Хадрианополис. Това 
определено е точна и логична констатация, но за съжаление 
няма доказателствен характер. Ще припомня накратко, че 
това писмо визира различните категории население в града 
и техните данъчни задължения; установява броя на 
булевтите на 80 човека и определя размера на тяхната 
парична вноска;  урегулира правораздаването в града. Това 
са все основополагащи за уредбата и реда на един град 
мероприятия, но нищо не подсказва колко години или 
десетилетия след основаването му са направени тези про-
мени. Те са наложени заради някакви произволи и са свър-
зани с идеята да се увеличи съставът и авторитетът на 
булето, като основен градски орган. Не случайно импера-
торът заявява, че е бил информиран за нечие облагоде-
телстване (явно незаконно) и това е предизвикало дейс-
твията му (Вж. за този документ коментарите на Detschew 
1954: 110-118; Геров 1961: 198; Манов 2008: 85-86, № 39 с 
превод и литература).  

Другият епиграфски паметник, който споменава М. 
Царнт е известно писмо от времето на имп. Каракала (211-
217 г.), в което са се запазили доста фрагментарно първите 
редове с титулатурата на владетеля и почти нищо от 
съдържанието му (Геров 1961: 339, № 1а; Велков 1961: 255-
258,  8; Mihailov 1966: 250-251, № 2264; Митрев 2003: 270, 
№ 179; Манов 2008: 86, № 40). Паметникът поставя повече  
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въпроси, отколкото да дава отговори. Открит е в дн. гр. 
Сандански, но не е адресиран до градските органи, а до 
някакъв койнон (съюз). Издателят на надписа, В. Велков, 
допуска да е издигнат през пролетта на 214 г., когато имп. 
Каракала е преминал през Тракия. Той предполага, че може 
би в него се е споменавал “ô{ êïéí{í ôí Ìáêåäüíùí”, т.е. 
македонският койнон, но не изключва възможността в тая 
област да е съществувал и друг койнон с регионален обхват, 
каквито има няколко в римска провинция Македония. В 
крайна сметка обаче заключава: “При липсата на други 
данни обаче ние, макар и с известна резерва, сме склонни да 
отнесем нашия надпис към македонския койнон”. В 
действителност този въпрос остава отворен и е невъзможно 
да се реши категорично, въпреки че е много важен за исто-
рията на града през античността (вж. Велков 1961: 257. Срв. 
Геров 1961: 193; Митрев 2003: 29-108; 121-122). Това може 
би е основното, подтикнало М. Царнт да види при гр. 
Сандански древния Хадрианополис, който участвал в 
съюзния Пентаполис. Затова и смята, че липсващата част от 
текста в ред 7 трябва да се възстанови като „ô© êïéí© ôí 
[ðÝíôå ðüëåùí ÷áßñåéí]”, т.е че писмото е адресирано до 
“койнона на петте града” (Zahrnt 1993: 235). Това негово 
оригинално хрумване за съжаление много малко се подава 
на обективна оценка.  

В моя по-ранна работа вече писах, че на фона на 
общите процеси в провинцията изглежда това е Македон-
ският койнон, защото след 212 г. е безсмислено същес-
твуването на регионалните койна. Това, че писмото е адре-
сирано до койнон и е открито в дн. Сандански на пръв 
поглед създава впечатление, че този койнон е бил с 
регионален характер и тук е било неговото седалище. Но 
дори и да е така, това не означава обезателно, че е 
Пентаполис, защото може да е обхващал само Средна 
Струма или само територията на един полис, каквито 
случаи са известни от долината на р. Вардар. Припомням 



 
 167 

обаче, че през ІІІ в. седалище на койнона на македоните е 
Бероя (дн. Верия), но въпреки това има надписи със 
споменаването на тази институция от Тесалоника. Известни 
са дори монети на македонския койнон, открити в Средна 
Струма, които  се съхраняват в музея в Петрич, а вероятно 
има и в други сбирки и колекции в района  (Митрев 2003: 
89-108; 121-122). От тази гледна точка, няма причина и в 
античния град при Сандански да се издигне текст, 
адресиран до македонския койнон! Това селище не трябва 
да се подценява - то е било особено значимо и това се вижда 
от факта, че градският съвет е наричан с почетната титла 
“êñáôßóôç âïõëÞ” (най-могъщо буле). По подобен начин се 
отразявали в провинцията само булето на Бероя – 
седалището на македонския койнон; на Тесалоника – 
седалището на провинциалния управител и на Стоби – 
единственият муниципиум в Македония. Така се достига до 
идеята, че е възможен и друг вариант, за който се досеща и 
В. Велков. “Може би се касае за отговор на Каракала на 
въпрос, повдигнат от койнона, който въпрос се отнася за 
всички негови членове-градове или пък само за античния 
град на мястото на дн. Сандански” (Велков 1961: 257). 
Какво е било, обаче, съдържанието никой не знае. Опитът 
на В. Велков да свърже това с “построяване на нова агора 
(градски площад) в този град” ми се струва не особено 
приемлив. Това е общо взето маловажен въпрос в 
провинциален план, който слабо би засегнал койнона. Ако е 
така, би трябвало писмото да е адресирано до градските 
органи и се връщаме отново на изходна позиция. Затова 
въпросът не може да се реши, а в случая хрумването на М. 
Царнт, колкото и да е интересно, ще остане трудно 
доказуемо. 

При сегашното състояние на данните, хипотезата за 
локализиране на Хадрианополис при дн. Сандански, ми се 
струва неприемлива. Хадрианополис си има добро место-
положение при с. Едирнеджик (дн. с. Адриани). Освен това, 
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прави впечатление, че членовете на Пентаполис са пре-
димно села или малки градове, чието разположение е в Дол-
на Струма и вероятно по долината на р. Ангиста (Драматица 
?). Берге и Газорос са при старите села Копачи и Порна, 
Серско, докато Скимбертос и Хадрианополис може би са 
били по долината на Ангиста на изток. Името на петия 
участник не е сигурно – Серес или Трагилос, но и при двата 
случая е също в Долна Струма.  Дори Серес и да е участвал 
в Пентаполис, на север от него, по долината на р. Струма, са 
били Скотуса и Хераклея Синтика. По какъв начин тогава 
Средна Струма и Сандански ще бъдат част от Пентаполис, 
като няма да имат обща граница с другите участници? И 
още нещо, този македонски Хадрианополис не присъства по 
никакъв начин в античната литературна традиция. Как, в 
крайна сметка, би могъл да се свърже той с древния град 
при Сандански, който е старо племенно средище още от 
късната бронзова епоха и ранножелязната епоха; трако-
македонски елинистически град; римски градски център и 
раннохристиянска епископия?  
  

Хипотезата за Нейне 
 
Наскоро В. Динчев предложи и още една възможност 

за името на античния Сандански – Нейне. Този топоним се 
извежда от отдавна известен надпис от района на селата Д. 
Градешница и Илинденци, като обикновено се приема, че 
там е местоположението на Нейне (Герасимова-Томова, 
Сандански 1980: 24-27). Но в случая, В. Динчев, отчитайки, 
че старините в района на Илинденци – Д. Градешница не 
отговарят по характер и мащаби на градски център от 
римската епоха, предлага две възможни хипотези. Първата 
има пряко отношение към настоящия проблем. В нея се 
допуска възможността, че това не е Нейне, а култов център 
“…в територия, подчинена административно на по-отда-
лечено селище, което е действителен град”. Същият е при 
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дн. Сандански и  “…съгласно логиката на обсъжданата 
хипотеза, името Нейне (производно от “ Íåéíçùí ï 
äçìïò” в надписа от 78 г.) би трябвало да се свърже с 
този град” (Динчев 2006: 90). Доводите определено са 
логични, доколкото районът на Д. Градешница – Илинденци 
е бил, или не е бил, част от градската територия на античния 
Сандански. Но може да се добави, че не само районът на 
Илинденци, а вероятно съществена част от Среднострум-
ската долина е формирала градската територия на античния 
Сандански през ІІ – ІІІ в. След като Хераклея Синтика е 
била изгубила градския си статут, какво остава за многото 
останали, видимо по-малки, поселения. Не откривам 
категорични аргументи за или против тази хипотеза, но все 
пак няма никакви сведения, че Нейне е име на полис, а 
античният Сандански е безспорно такъв. Така логично се 
достига до втората хипотеза на В. Динчев относно Нейне и 
старините при Илинденци – Д. Градешница, че това е 
култов център на една обособена териториално-адми-
нистративна единица, в чиито граници няма реален град, но 
чиито жители са с права на римски граждани (Динчев 2006: 
90-91). Тя, обаче не засяга пряко въпроса за името на 
Сандански, така че ще бъде коментирана по-късно. 

  
Предположението за Филипополис 
 
Това е последно по време предположение относно 

името на античния Сандански. По същество е едно допус-
кане на М. Манов, а не обстойно формулирана хипотеза. Не 
се основава на никакви преки или косвени данни или 
доказателства (Манов 2008: 21). Предполагаемото разпо-
лагане на Филипополис на това място, обаче, не може да се 
съгласува с възраженията, изтъкнати по-горе относно 
Гареск. Няма никакви доказателства, че районът на гр. 
Сандански е бил в македонската област Парорбелия. 
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Съгласно сведенията на Страбон тя е била на запад от 
Струма (Strab., VII, frg. 36; ИТМ 1949: 223). 
  

* * * 
Прегледът на различните предположения за името на 

античния Сандански, а също и на мненията за и против 
разполагането на Паройкополис/Партикополис на това 
място, показва че няма съществени основания, да се 
отхвърля тази хипотеза. Дори и без категорични доказател-
ства, употребата на тези имена изглежда оправдана, докато 
не се появи дългоочакваният епиграфски паметник, който 
ще реши проблемите. Всъщност, името Партикополис вече 
е използвано от Г. Михайлов, в последния том на корпус-
ното му издание на гръцките епиграфски паметници от Бъл-
гария, което ясно показва и неговата окончателна позиция.  

В оскъдните писмени извори за този град се изпол-
зват две имена: Паройкополис и Партикополис. Изследва-
нията на Ф. Папазоглу показват, че по-ранно е името Парой-
кополис, тъй като то се споменава в сведенията от І – ІІ в., 
докато Партикополис се свързва сигурно само с Късната 
античност (Papazoglou 1988: 371-373 с извори и литература). 
Известно е, че Паройкополис вече съществува през втората 
половина на І в.от н.е., кога точно е създаден, обаче или 
кога по-старото тракийско и елинистическо селище тук е 
получило това име не е известно.  

Паройките (буквално “живеещи покрай”, „живеещи 
наоколо“), които дават името на селището, стоят много бли-
зо като категория население, до метеките в обществената 
организация на гръцките полиси, в смисъл на свободни 
жители в рамките на даден полис, но без политически 
права. Текстовете показват още, че тези жители се поставят 
обикновено между политай (граждани) и ксеной (чужден-
ци), но не са част нито от едното, нито от другото съсловие. 
В един билингвистичен надпис от римската колония Дион в 
Македония тази категория население се споменава и като 



 
 171 

incolae (обитатели, жители), което показва, че в териториите 
на колониите това са онези свободни жители, които нямали 
римски граждански права, но които явно живеели по тези 
места още преди основаването им (SEG 34: № 631. Вж. по 
тези въпроси изчерпателното изследване на Papazoglou 
1997: 143-252, конкретно за сведенията от Македония с. 
201-203).  

Както допуска Ф. Папазоглу, при основаването на 
Паройкополис, явно е бил особено голям броят на парой-
ките, които са взели участие и това определило и името на 
селището (Papazoglou 1988: 372, 375). Допустимо е една 
съществена част от тях да са били в околните села, което 
пък подсказва, че около градския център на полиса Парой-
кополис трябва да се очакват сравнително голям брой по-
малки поселения, а при дн. Сандански такива има в с. 
Ласкарево, с. Джигурово, с. Склаве, с. Поленица и други. На 
фона на ситуацията в Средна Струма през късната 
елинистическа епоха, или ранната римска епоха за района 
(ІІ – І в.пр.н.е.), тези паройки би могло да са населението на 
вече завладяната Десудаба/Александрополис (?) и на други 
селища на медите. Логично е те да са били придадени към 
територията на Хераклея Синтика или към територията на 
“свободната” Скотуса, след нейната поява във втората 
половина на І в.пр.н.е. Изглежда едва около средата на І в.от 
н.е. тази погранична зона на изток от р. Струма до към 
склоновете на Пирин е формирала отново самостоятелна 
градска територия. Това ще обясни, защо Паройкополис 
липсва в описанието на Плиний Стари, чиято информация 
се свързва с официален списък от епохата на Октавиан 
Август (27 г.пр.н.е. – 14 г.от н.е.), а се споменават само 
“свободните” скотусеи и Хераклея Синтика (Plin. IV, 35; 
ИТМ 1949: 264. Срв. също Papazoglou 1988: 382). Просто 
град с името Паройкополис все още не е съществувал по 
това време.  
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Най-ранното сведение за него е съчинението на 
неособено популярния Флегон – “За дълголетниците” (Ðåñp 
ìáêñïâßùí). Тук между столетниците се споменават и 
четирима, които били от Паройкополис в Македония: Бузес, 
син на Тонос; Айдесиос, син на Дизас; Битюс, син на Диза-
стос и Зайкедентес, син на Мукасос (Âïýæçò Ôüíïõ 
Ðáñïéêïðüëåùò Ìáêåäþí, ÁräÝóéïò Äßæá Ðáñïé-
êïðüëåùò Ìáêåäþí, Âßèõò ÄéæÜóôïõ Ðáñïéêïðüëåùò ô\ò 
Ìáêåäüíùí, ÆáéêåäÝíôçò ÌïõêÜóïõ Ðáñïéêïðïëßôçò 
Ìáêåäþí) (Цит. по Papazoglou 1988: 372, n. 37). Имената са 
безспорно тракийски, а някои дори имат паралели в 
епиграфското наследство от Средна Струма - конкретно от 
селата Пиперица, Илинденци и Плоски (срв. Detschew 1957: 
66-68, 79, 134, 172, 313, 512; Геров 1961: 344-346, №№ 28, 
32, 41; Mihailov 1966: 239, № 2253; 242, № 2261; 272-273, № 
2314; Манов 2008: 78, № 18; 84, № 36; 98-99, № 82; 107, № 
109; 108, №№ 112, 113). Флегон живее през епохата на 
император Хадриан (117-138 г.), но информацията, която 
предлага в съчинението си е с по-ранна дата. Като негов 
източник послужили списъците от цензовото преброяване в 
Римската империя през 74 г. На тази основа логично се 
достига до извода, че Паройкополис е съществувал вече по 
времето на император Веспасиан (69-79 г.) (срв. Papazoglou 
1988: 372). Така неговото създаване може да се ограничи 
между 14 и 74 г. Тази информция не е в сериозни проти-
воречия с непълните наблюденията за Сандански, че антич-
ният град започнал да се оформя като такъв още в края на І 
и началото на ІІ в. Епиграфски паметници, показват че тук 
се установяват чужденци-колонисти още при Флавиите (69-
96 г.) (Геров 1961: 202-203; Герасимова-Томова 1973: 9-11; 
Милчева 2002: 272-273). Освен това тракийските имена на 
столетниците от Паройкополис подсказват наистина едно 
значително тракийско присътвие в неговите територии, 
особено в първите десетилетия след основаването му.  
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Второто кратко известие за града е в “География” на 
Клавдий Птолемей. В популярния български превод се 
споменава под името Партикополис в географската област 
Синтика, като за предпочетения вариант на името Д. Дечев 
се ръководи от изданието на К. Мюлер от 1883 г. (Ptol. ІІІ, 
12, 27; Ptol. (1883): 510; ИТМ 1949: 356). Относно това 
издание, обаче е валидна критиката на Ф. Папазоглу, че то 
не следва ръкописите, където се споменава Паройкополис 
(Papazoglou 1988: 372). Подмяната на името, направена от 
К. Мюлер, е извършена явно за да стане възможно обвър-
зването на преименуването с времето на император Траян 
(98-117 г.) и неговите действия срещу партите. Но тя е 
необоснована и това се вижда много добре от някои по-
ранни издания, например на К. Нобе, където името на града 
е категорично Паройкополис (Срв. например Ptol. (1843): 
197). Тази бележка е особено съществена за мен, тъй като 
показва, че във времето на Клавдий Птолемей, или по-общо 
през първата половина на ІІ в., името е все още 
Паройкополис. Разбира се, няма как да е съвсем сигурно 
доколко е актуална информацията му и дали междув-
ременно селището не е било с променено име, но все пак 
присъствието на Паройкополис в това съчинение поставя 
под съмнение наложената без никакви доказателства идея, 
че то е променено при Траян. Ами ако е било при друг по-
късен император, също с успешни военни действия срещу 
партите и също приел, в знак на този триумф, прозвището 
Партикус? Освен с имп. Траян (от 116 г.), Parthicus или 
Parthicus Maximus се свързва още с имената на 
императорите Марк Аврелий и Луций Вер (от 165-166 г.), 
Септимий Север и Каракала (от 198-199 г.), Галиен (от 264 
г.), Клавдий ІІ Готски (от 270 г.) и Аврелиан (от 271 или 272 
г.) (Cagnat 1914: 193, 199, 202, 206, 209, 222, 226, 227). 
Някои от тях имат сигурна активност по отношение на 
античния Сандански. По-горе споменах например частично 
запазения препис на императорско писмо на имп. Каракала 
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от този град, адресирано до някакъв койнон, вероятно 
македонският. Припомням, че в съвременната историо-
графия е допусната възможността, че тук се е споменавало 
на първо място благоустрояването на градския площад, чрез 
щедростта на императора, но какво още е било отразено не 
може да се каже (Велков 1961: 257; Геров 1961: 199). 
Щедростта на императора и една такава строителна дейност 
по принцип биха могли да са във връзка с преименуване на 
селището. Едно такова значимо мероприятие по-добре би 
обяснило, защо това писмо е адресирано до някакъв койнон, 
отколкото да се мисли единствено за благоустрояване на 
агората. Тези бележки мисля показват, че не е особено 
обосновано преименуването на Паройкополис в Парти-
кополис да се свързва единствено с император Траян.  

Етимологията на двете имена е напълно различна, 
докато трансформирането на първото във второто е едва ли 
не остроумно досещане. Разликата при изписването на 
ÐÁÑÏÉÊÏÐÏËÉÓ и ÐÁÑÈÉÊÏÐÏËÉÓ, както се вижда, е 
само в една хоризонтална хаста, която променя четвъртата 
буква от Ï в È, но това води до пълна промяна на 
значението. От “градът на паройките”, селището променя 
името си на “градът на победителя на партите”. Така с 
минимални усилия, паройките са предизвикали император-
ското благоволение или са откликнали на вече извършено 
такова.  

През Късноантичната епоха градът е известен с 
името  Партикополис. Така се споменава в текст на Св. 
Иларий Пиктавийски, където се съдържа и името на 
епископа на Партикополис, Йоан („Jonas a Macedonia de 
Particopoli“), който взел участие в църковния събор в 
Сердика през 343 г. (Feder 1916: 136 – цит. по Papazoglou 
1988: 372). С подобен характер е и информацията в Актите 
на църковния събор в Халкедон през 451 г., когато епископ 
на Партикополис бил друг Йоан, който не присъствал 
лично, а изпратил като свой представител презвитера Кирил 
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(Honigmann 1942-1943: 58; 389-390. Цит. по Papazoglou 
1988: 372). Тези свидетелства не оставят никакво съмнение, 
че това е било официалното име на селището през тази 
епоха. За същността му на значим християнски 
(епископски) център също няма съмнение. Вече споменах 
по-горе някои от раннохристиянските паметници в 
Сандански, които са най-убедителният довод за хипотезата 
за Партикополис.  

Името Партикополис присъства и в “Пътеводител” 
на Хиерокъл, чиято информация може да се датира по-общо 
към V – първата четвърт на VІ в. Тук, обаче няма никаква 
друга по-съществена информация, освен че е съседен на 
Хераклея Стримонска (Hier. 639, 8; ГИБИ 1958: 91). В 
следващите десетилетия, т.е. при управлението на 
император Юстиниан І (527-565 г.) е известен от Прокопий 
Кесарийски и един кастел Партион (ÐÜñèéïí) в Македония, 
който заради специфичното име също може да се свърже с 
Партикополис (De aedif. IV, 4, 1-3; Proc. (1838): 280; ИТМ 
1949: 436). Към VІ в. това място (укрепено място ?) е 
известно и на Стефан Византийски, който го споменава като 
Партис (Ðáñèßò ÷þñá Ìáêåäïíßáò) (Steph. Byz. (1849): 
505). Липсата в “Анонимния равенски космограф” и в 
“Псевдоепифаниевия списък” (епархийски списък от VІІ в.), 
показва, сякаш, че градът и епископско седалище 
Партикополис не е преживял VІ в., но това не е сигурно 
(Срв. ЛИБИ 1958: 390-400; ГИБИ 1960: 186-189). Всъщност 
“Псевдоепифаниевият списък” посочва епархиите, 
подчинени на Цариградската патриаршия, и в случая 
отразява едно положение преди 733 г., когато Източен 
Илирик и конкретно епархия Македония все още са били 
подчинени на Римската патриаршия. Затова тук не се 
откриват епископите, които били подчинени на 
митрополията в Тесалоники и конкретно този в Партико-
полис. Славяно-аварските нападения през VІ в. и трайното 
установяване през VІІ в. на славяните и на куберовите 
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българи по долината на Струма и в околните планини, 
изглежда, променят само частично, а не напълно, етни-
ческата характеристика и поселищната картина в района. В 
синхрон с това е и констатацията на археолозите, че „Епис-
копската базилика”, Базилика № 2 и други сгради в центъра 
на късноантичния Сандански са разрушена при пожар, 
вероятно предизвикан от силно земетресение в края на VІ 
в., след  което постепенно животът в града замрял (Димит-
рова-Милчева 2002: 289). Тази констатация на Ал. Милчева 
е много важна, защото дава възможност да се допусне, че 
през VІІ в. и до включването на тези земи в българската 
държава, епископията и, особено, градът Партикополис, са 
продължили да съществуват под някаква форма. Защо не 
като кастел Партион или Партис! Разбира се, след силните 
удари и поражения нанесени от славяните, земетресенията и 
пожарите тези селища по долината на Струма при всички 
случаи не са били вече онези цветущи градове от ІV-V І в. 
Освен това, като се има предвид, че едва през ІХ в. долината 
на Средна Струма става част от българската държава, няма 
как да се твърди, че тези земи, въпреки че са били част от 
Източната римска империя (Византия) през VІІІ в. са били 
извън нейната църковна организация. Доказателство за 
последните думи може да се открие в “Епархийския списък 
от времето на Исаврийската династия”. Той показва обхвата 
на Цариградската патриаршия след 733 г. и тук се 
споменава и епископа на Партикополис, който бил подчи-
нен на митрополита в Тесалоника (ГИБИ 1960: 192). Запазе-
ният ръкопис е от ХІV в. (Cod. Paris. graec. 1555 A), но няма 
никакви основания за съмнение в достоверността на този 
документ. В този смисъл, споменаването на Партикополис 
при това видимо като единствен епископски център в 
Средна Струма през VІІІ в. не би трябвало да се смята за 
някаква грешка.  
Видима грешка, обаче, има в съчинението “За темите” на 
Константин Багренородни от Х в. Тук не само Парти-
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кополис, но и останалите градове от долината на Струма 
(Хераклея Стримонска, Серес и Филипи) са дадени в тема 
Тракия, конкретно в провинция Родопа, докато градовете на 
изток от тях, по долината на Места и в Беломорието 
(Марония, Топир, Никопол и Кереопирг), са в тема Маке-
дония, конкретно в провинция Първа Македония (Const. 
Porph. De Thematibus  2, 1-2; ГИБИ 1964: 194-196). От 
географска гледна точка това е напълно невъзможно. Вни-
мателният прочит показва, че са били разменени местата на 
два пасажа от съчинението на Хиерокъл и са предадени пог-
решно при Константин Багренородни, от него или от някой 
от по-късните преписвачи. Става съвсем очевидно, че тек-
стът не отразява актуални данни, валидни за Х в. По това 
време Среднострумската долина е в границите на България 
и извън диоцеза на Цариградската патриаршия, а градът и 
епископското седалище Партикополис (или укрепеното се-
лище Партион/Партис?) логично вече не съществуват като 
такива.  

Един от изследваните некрополи в дн. Сандански 
(обект ДСК ІІ), все пак, показва че след VІ в. мястото 
продължава да се обитава без прекъсване, но вероятно като 
по-малко селище (Петков 2006: 244). За това средновековно 
селище няма никаква писмена информация. Единственото, с 
което се разполага е едно местно предание, съгласно което 
името му Св. Врач(и) идва от двама калугери (врачове, т.е. 
лечители). Те дошли от района на с. Препечене (дн. с. Ген. 
Тодоров). Днес е известно, че тук, в непосредствена близост 
до древната Хераклея Синтика, е съществувал през Антич-
ността култов комплекс, посветен на бога лечител Асклепий 
и традиционно свързаните с него божества, а през Средно-
вековието бил наследен от Св. Панталеймон. Друго местно 
предание свързва този скален култов комплекс и мона-
шеските килии в него с първооснователя на отшел-
ничеството по нашите земи – Св. Иван Рилски. Устано-
вилите се на мястото на днешния Сандански лечители дали 
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не само новото име на селището, но се свързват и с 
построяването на църковния храм „Св. Безсребреници“. За 
тези врачове се разказвало, че лекували безплатно насе-
лението и живеели в църквата „Св. Безсребреници“. В. Кън-
чов пише нещо, което явно е във връзка със същото това 
предание, а именно, че „селото (Св. Врач) носи името си 
от църквата Св. Врач, новосъградена вероятно на 
мястото на стара църква“. Така името Свети Врач(и) се 
свързва и с братята лечители Св. Св. Козма и Дамян, но и с 
лековитите минерални води. Тези поверия дават известно 
основание процесите да се датират във втората половина на 
ІХ – Х в. (Срв. Кънчов 1894: 225; Пирин 1929: 6-7; 1931: 2; 
Цветков 1996: 10; 2002: 82-83; Митрев 2003: 201-202). С 
името Св. Врачи, или Св. Врач, селото (град от 1929 г.) 
просъществува до 1949 г., когато, както е известно, е 
преименувано на Сандански.  

Новата топонимия на района, обаче, възхождаща към 
средновековната епоха, остава извън полезрението на тога-
вашната историография и литературна традиция, или поне 
до нас не са достигнали някакви описания. В тази връзка, 
интересни процеси се развиват в европейската картография 
от Ново време – ХVІ-ХVІІІ в., когато, под влияние на 
Просвещението, пробудените и жадни за нови знания 
пътешественици, географи и картографи се опитват да съче-
таят сведенията на античните автори с реалностите на 
времето, в което живеят. Следвайки преди всичко картата и 
сведенията на Клавдий Птолемей, те почти дословно 
пренасят от Античността имена на селища, планини и реки, 
които в действителност отдавна са забравени. Това се 
отнася и за долината на Струма. Например в картата на 
Гърция на Шпеед от 1626 г., в областите Одомантика и 
Синтика в Македония се вижда разположението на Скотуса, 
Хераклея, Паройкополис и Тристолис почти в права линия 
(Карта № 10). Тази карта е много далеч от реалното разпо-
ложение на бреговата линия; някои от основните планински 
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масиви и много от селищата, които са отразени, но в случая 
е особено ценна за мен, тъй като следва по същество 
Клавдий Птолемей и така показва и неговите доста неточни 
представи за реалната географска обстановка  (Лаков 1984: 
карта 18). Освен това тази карта, заедно с още две, на Г. 
Меркатор от 1578 г. и на Г. де л’Ил от 1708 г. (Карта № 17), 
са единствените, в които ми е известно да се споменава 
името на Паройкополис, каквото е било във времето на 
Клавдий Птолемей (Срв. Лаков 1984: карта 32; Тачева 2000: 
128, 130). В останалите карти от Ново време, които са ми 
известни, се наблюдава нещо изключително интересно. 
Разположението на градовете по долината на р. Струма като 
цяло се запазва, но на мястото на името Паройкополис 
(Paroecopolis) се открива друго име. В шест случая това е 
Св. Капа (Sta. Capa, букв. Санта Капа) (Карти  №№ 12, 13, 
15, 16, 18, 19, ) и по един път вариантите: Св. Копа (Sta. 
Copa), Св. Купа (Sta. Cupa), Св. Капе (Sta. Cape), Св. Капо (St. 
Capo) (Карта  11, 14, 20, 22). Най-стар е вариантът Sta. Copa 
(Св. Копа), отразен в картата на Н. Сансон от 1665 г. (Карта 
№ 11) (Срв. Лаков 1984: карта 21). Това е своеобразно 
актуализиране и осъвременяване на информацията относно 
името на въпросното селище. Как се достига до това име – 
Санта Копа/Сейнт Капо (Света Копа, Свети Капо) с 
варианти, по внимателните читатели вероятно сами се 
досещат.  

Зад селищното име Санта Копа (Св. Копа) не стои 
никъкъв светец или някакво християнско понятие от типа на 
Св. Дух, Св. Троица или друго подобно. Аз поне не успях да 
установя да е имало такава връзка. То се е трансформирало 
от Паройкополис, през Паройкопо в Св. Копа и т.н. При 
това не случайно в повечето случаи е в ж.р., тъй като и 
гръцката дума „полис“ е в ж.р. Може искрено да се 
съмняваме, че в действителност селището някога е носило 
такова име. То не е реално, а плод на картографската 
традиция от ХVІІ-ХVІІІ в. Но все пак появата му не е била 
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неоснователна. С етническите промени през Ранното 
средновековие епископското седалище Партикополис е 
било унищожено, но споменът за него не е изчезнал 
напълно. Новото славянобългарско население, все пак, е 
запазило в средновековното име на селището – Св. Врач(и) 
двете най-значими основи на древния град – силата на 
лековитите минерални извори и светостта на епископското 
средище. Така погледнато, Св. Копа/Св. Капо и варианти е 
едно доста свободно съчетание между старото име – 
Паройкополис - познато на европейската картография от 
Клавдий Птолемей, и новото – Св. Врач(и), използвано от 
местното българско население през османския период. Все 
някой от авторите на картите изглежда реално е посетил 
тези територии, или пък е използвал сведения на 
пътешественици и само дотолкова е успял да се ориентира в 
силно променената топонимия. Това име Св. Копа според 
мен е връзката между Паройкополис/Партикополис и Св. 
Врач(и) и съществен довод в подкрепа на идеята, че под 
днешния Сандански е древният град Паройкополис 
(Партикополис). 
 

ІІ. 4. Тристолос: Петра, Нейне, Скиаме? 
От Клавдий Птолемей е известно, че през ІІ в. от н.е., 

в географската област Синтика, е съществувал и един град, 
наречен Тристолос (Ptol. III, 12, 27; Ptol. (1843): 197; ИТМ 
1949: 356). Споменава се заедно с Херакалея Синтика и 
Паройкополис, като местоположението му било по-близо до 
последния. На тази основа, в картите от Ново време (ХVІ-
ХVІІІ в.), Тристолос, Паройкополис, Хераклея, а дори и 
Скотуса, се представят в почти права линия и един до друг. 
Обикновено са около течението на река Стримон в западна 
или северна посока (Карти №№ 10, 11). Само в картата на Г. 
де л’ Ил (от 1708 г.) са по един от притоците на реката, 
обозначен като Понтос (Карта № 17). Същият приток, обаче 
в друга карта, на Хасио (от 1744 г.), изрично се споменава 
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като Стримон (Карта № 21) (Срв. Лаков 1984: карти 18, 21, 
32, 40). Освен това Тристолос по-често липсва в тези карти 
от Ново време, докато останалите селища: Хераклея, 
Паройкополис (Св. Копа) и Скотуса, почти винаги 
присъстват. Въпросните картографски материали за 
съжаление са доста ненадежден източник, за да се определи 
само чрез тях едно категорично местоположение на 
Тристолос по р. Струма или по р. Струмешница. Още 
повече, че въпросът с разпознаването на Понтос не е никак 
лесен и сигурен, въпреки привидно надеждното му 
уподобяване със Струмешница. По съществени в случая са 
различните сведения, които дават основание Паройкополис 
(Партикополис) да се разположи при дн. Сандански. 
Тръгвайки в тази посока, може да се допусне, че още по на 
север е бил разположен и Тристолос. Доколко е възможно 
това и къде по-точно може да се локализира този град, дори 
само хипотетично - на тези въпроси са посветени 
следващите страници.  

Известните ми към момента мнения за разпо-
ложението на Тристолос са неприемливи или съмнителни, 
след локализацията на Хераклея при с. Рупите. У. Лийк, 
например, предлага местоположение при Нигрита; Д. Сам-
сарис – при с. Мандраки, на юг от Беласица; докато Ф. 
Папазоглу допуска доста предпазливо, че това би могло да 
са руините при с. Мулетарово (дн. с. Рупите) (Leake 1841: 
229; Óáìóáñç 1973: 77; Papazoglou 1988: 375). Същев-
ременно, в историографията се формира и идеята, че 
Тристолос е едно обединение или една регионална 
асоциация на селища. Тя е в пряка връзка и с въпроса за 
местоположението. Д. Самарис допуска, че се касае за 
асоциация на три села, подобна на Пентаполис и Триполис 
(но като обединения на полиси), разположени в Долна 
Струма (Samsaris 1989: 365-366). Според него, конфеде-
рациите на полиси в Долна Струма, кореспондиращи с 
регионалните койна в Горна Македония, били особено 
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покровителствани от римляните, защото играели ролята на 
посредник между местната власт и римляните. Той обръща 
внимание и на това, че тази система на „sympolitie” улес-
нявала римската администрация, особено относно данъците 
и култа към императорите (Samsaris 1989: 366). Осно-
ванията на Д. Самсарис, за подобно схващане на същността 
на Тристолос, явно се крият в самото име, въпреки че той не 
го коментира, но го сравнява с такива от типа на Пента-
полис и Триполис, носени от полиси с ясно изразен харак-
тер на „симполитии“.  

Оригиналното изписване на името Тристолос, на 
езика на Клавдий Птолемей, не е съвсем сигурно. В най-
ранните латински преписи и издания на десета карта на 
Европа, се споменава като Tristolus (Срв. например Ptol. 
(1525): Tabula X). В популярните издания на „Географията“ 
от ХІХ в се предава ту като Ôñßóôïëïò, ту като Ôñßóôùëïò 
(Ptol. (1842): 223; (1843): 197; (1883): 510). В изданието на 
Фр. Вилберг, например, е предпочетен вариантът 
Ôñßóôïëïò, като все пак се пояснява в една бележка, че в 
един от кодексите е Ôñßóôùëïò (Ptol. (1842): 223; (1838): V). 
По-късно К. Нобе също предпочита Ôñßóôïëïò без да пояс-
нява защо, но вероятно, заради преобладаващата му 
употреба в ръкописите (Срв. Ptol. (1843): 197; (1845: 132). В 
нашата литература, конкретно в „Извори за старата история 
и география на Тракия и Македония“ (ИТМ 1949: 356), Д. 
Дечев използва името Ôñßóôùëïò, като се осланя на 
изданието на К. Мюлер (Ptol. (1883): 510). По същия начин 
(Ôñß óôùëïò; Ôñß-óôùëïò) се споменава преди това и от В. 
Томашек, който обръща внимание и на възможната 
етимологична връзката между Ôñßóôùëïò и Óôþëïò – 
„варварски град на едоните“, съгласно Стефан Византийски 
(Steph. Byz.  (1849): 588; Tomaschek 1893/1895 (1980): ІІ, 2, 
76; 82). Според В. Томашек, Óôþëïò означава “Stuhl” – 
„стол“. Така се оформя една възможност за произхода на 
името чрез тракийския език на едоните. Ако това се приеме, 
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то Тристолос може да се преведе като „Три стола“ или 
„Тристолен“. Друг е въпросът, дали наистина óôþëïò е 
„стол“ на езика на траките. В крайна сметка, Д. Дечев 
изглежда е резервиран. Той приема четенето Ôñßóôùëïò, но 
не коментира етимологията (Detschew 1957: 527). Това, 
обаче, не е единственото решение за произхода и 
значението на името. Ако се следва другият вариант – 
Ôñßóôïëïò, много по-често използван в ръкописите и 
изданията, може да се направи връзка със старогръцката 
дума „óôüëïò“, със значение на „път, пътуване; войска, 
народ, тълпа“, дори поетическите употреби, в смисъл на 
„нос на кораб, връх на мачта“ и други (Срв. Войнов и кол. 
19924:  754). Чрез „óôüëïò“ могат да се изведат по-смислени 
преводи на Тристолос от старогръцки език, като: „Три 
пътя“ (Трипътен), „Три народа“ (Тринароден) и дори „Три 
върха“ (Тривърх) и други, но и те са несигурни. Най-добре 
се разбира смисълът на гръцкото име Ôñßóôïëïò чрез 
прилагателното äß-óôïëïò – „които вървят двама заедно“ 
(Срв. Войнов и кол. 19924:  199). По асоциация, може да се 
види и един подобен смисъл на ôñß-óôïëïò – „трима, 
които вървят заедно“. Така да се каже „три спътника“, в 
смисъл на три селища и три народа (демоса), обединени в 
една административна единица. 

Този преглед показва, че много по-вероятно е името 
на града да е било Ôñßóôïëïò и, че в него е било закодирано 
едно реално състояние на обединението на жителите на три 
дема или околии, или дори на три не съвсем малки села, но 
не и на полиси. Последното подкрепя напълно идеята в 
съвременната историография, че зад Тристолос се крие едно 
обединение на селища; една, така да се каже симполития, 
чиито жители били съграждани (сюмполитай). Това, в съче-
тание с традиционното разположение на Тристолос в карто-
графските материали непосредствено до Паройкополис и в 
противоположна посока на Хераклея Синтика, позволява да 
се формулира работната хипотеза, че този град е бил 
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разположен на север от днешния Сандански. Възможно ли е 
територията му да е обхващала малък район на север до 
провинциалната граница в Кресненското дефиле? Тук са 
известни старините при селата Илинденци (ст. с. Белица), Г. 
Градешница (обезлюдено) и Д. Градешница, в общините 
Струмяни и Кресна, които обикновено се свързват с името 
Нейне. Но епиграфското наследство от района дава и друга 
информация. Случайно или не, но от тук произлизат 
паметници, в които ясно се споменават имената на три 
селища или свързани с тях демоси и етникони: Петра, 
Скиаме и Нейне. Освен това, е запазен и препис на текст, 
съдържащ показателния в случая термин óõìðïëåßôáé 
(сюмполитай, съграждани) (Геров 1961: 343, № 25а; Велков 
1963: 143; Mihailov 1966: 236-237; № 2247; Манов 2008: 76-
77, № 12).  Споменаването на Тристолос, обаче, единствено 
от Клавдий Птолемей, подсказва, че този град е същес-
твувал само през римската епоха и по-точно около първата 
половина на ІІ в. 

 
ІІ. 5. Петра 
Петра е античен град в земите на медите, който се 

споменава в античната историография единствено за вре-
мето на елинистическата епоха. Контекстът е свързан с 
военните маневри на македонския цар Филип V в земите на 
медите и дентелетите и с известното изкачване на плани-
ната Хемус през 181 г.пр.н.е. (Liv. XL 22, 12; 23, 4; Liv. 
(1842): 1407; ИТМ 1949: 157). Тит Ливий разказва, че 
македонските войски потеглили от Стоби, преминали през 
Медика, без да водят някакви значими сражения, след това 
през пущинаците между Медика и Хемус, към билото на 
планината. По обратния път, те първо ограбили някои 
стопанства и села в земите на дентелетите и едва тогава се 
върнали в Медика. Сведението е многократно коментирано 
в съвременната историография, но за целите на изслед-
ването се налага да се цитира отново частта с обсадата на 
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Петра, където се дава информация за релефа и близката 
околност. Тит Ливий пише, че „…Филип се върнал в Медика 
и се заел да обсажда града, който се наричал Петра. Сам 
царят разположил стана си пред града откъм равнината, 
а сина си Персей изпратил с малка войска в обход, за да го 
нападне от към височините. Гражданите, като били 
заплашени отвсякъде, дали заложници и в момента се пре-
дали. Но те, след като войската се оттеглила, забравили 
заложниците, изоставили града и побегнали в укрепените 
места и планините“ (Превод в ИТМ 1949: 157). Изразът 
“urbem, quam Petram appellant” (града, който се наричал 
Петра) не оставя никакво съмнение, че през елинис-
тическата епоха това селище е имало градски облик, въпре-
ки че едва ли трябва да се сравнява с големите центрове от 
епохата. По-скоро е било укрепено с някакви стени и е 
разполагало с акропол, скрит зад словосъчетанието 
“superioribus locis” (височини). Но, че той е бил здраво укре-
пен е много съмнително, на фона на известието на Тит Ли-
вий за сравнително лесното превземане. По интересно е, че 
именно тези височини и издигащи си над града скалисти 
хълмове, които са били най-впечатляващата природна глед-
ка тук, са дали името на града. Петра (Petra, ÐÝôñá) от ста-
рогръцки език се превежда преди всичко като „скала“, но и 
като „чука, зъбер, канара“, дори „подмол, скална пещера“ 
(Войнов и кол. 19924: 643). 

Трудно е единствено чрез това описание да се уста-
нови, къде точно е била разположена Петра. Почти всички 
антични градове си имат своите акрополи и укрепени висо-
чини, а при много случаи това са и скални образувания. 
Особеното в случая е, че са били няколко, след като се спо-
менават в множествено число. Вижда се и нещо друго. 
Петра е била също така много близо до планински масив, 
където жителите й, и медите като цяло, разполагали и с 
други укрепени места.  
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Преди доста време, въз основа на това описание, 
първо Д. Дечев, а по-късно и Ат. Милчев допускат, че Петра 
е била в района на с. Рупите (ст. с. Ширбаново, Мулетарово) 
(ИТМ 1949: 171, бел. 73; Милчев 1959: 363). Но при Рупите 
няма такива достъпни височини, от чиято страна войските 
на Персей да са атакували. Там селището е разположено по 
южния склон на кратер на угаснал вулкан, а от задната 
страна (на северозапад) са разположени отвесни скали, 
които са извън фортификацията, зад тях, в самия кратер има 
голямо равно поле. Нещо повече, античният град на това 
място е бил естествено укрепен от р. Струма на изток и р. 
Струмешница на юг, а Тит Ливий не споменава никакви 
реки непосредствено около Петра. Най-същественото 
разбира се е това, че вече са известни два надписа, които 
свързват Рупите с Хераклея Синтика и се налага да се 
потърси ново решение на проблема с местоположението на 
Петра. 

Единственият епиграфски паметник, който е в 
някаква връзка с Петра, е открит преди доста години в м. 
Щавенска скала, в землището на с. Илинденци (ст. с. 
Белица), община Струмяни (обр. 5). Върху камъка, който 
сега се съхранява в ГАМ-Сандански, се чете: 

ÂÑÉCÏÕËÁÐÅÔÑÁÄÅÍÈÊÁÉÃÏÁÆÅÉ 
ÑÁÔÇÌÇÔÑÉÏÉÕÏÉÔÏÌÍÇÌÁ 
Публикуван е от Д. Дечев, като: 
Âñéåïýëá Ðåôñáäåíõ êáé Ãïáæåß- 
ñá ô\ ìçôñp ïs ‰ïp ô{ ìí\ìá. 
Основното в случая е, че според Д. Дечев, това е 

надгробен надпис, издигнат за Бриеулас Петрадено 
(Âñéåïýëá Ðåôñáäåíõ), като отбелязва, че „Ðåôñáäåíüò = 
Ðåôñáäçíüò е без съмнение етникон, произведен от 
местното име *ÐÝôñáäá или *ÐåôñÜò, gen. *ÐåôñÜäïò“. 
Сравнява го също с името на кастела Ðåôñßæçí в Дардания 
и на града Petra в областта на медите (Дечев 1938: 287, № 
8). По-късно Й. Русу поправя личното име на Âñéóïýëá 
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(Брисула), но не коментира етникона (Russu 1950: 8, 2), а Д. 
Дечев не приема тази корекция (Detschew 1957: 87). Б. 
Геров пък обръща внимание, че личното име трябва да е с 
окончание за дателен падеж – ÂñéóïõëJ, а относно етни-
конът приема мнението на Д. Дечев, че формата за имени-
телен падеж е Ðåôñáäåíüò = Ðåôñáäçíüò (Геров 1961: 
344). Г. Михайлов също приема тази форма. Той единствен 
обръща внимание и на нещо очебийно – върху камъка е 
изписано ÐÅÔÑÁÄÅÍÈ, но обяснява, че тази È трябва да 
се разбира като Ù и с това внушава, че е допусната грешка 
от каменоделеца (Mihailov 1966: 233; 238, № 2251). 
Последно М. Манов публикува по същия начин като Б. 
Геров и Г. Михайлов. Той дори привежда и още един 
пример за грешна дативна форма с о-микрон в надпис от 
Петричко, но пропуска, че в разглеждания случай върху 
камъка няма Ï, а È (Манов 2008: 78, № 16).  

Според мен тази È в буквосъчетанието 
ÐÅÔÑÁÄÅÍÈ в р. 1, не е грешка, а си е съвсем на място и 
си има своето обяснение. Етниконът Ðåôñáäåíõ (в датив) 
или Ðåôñáäåíüò (в номинатив) е странен. Д. Дечев допуска, 
че се е формирал от ÐåôñÜò през генетивна форма 
ÐåôñÜäïò, но това е много съмнително, защото един етни-
кон от Петра, съгласно гръцките традиции, е просто Петра-
йос (Ðåôñáqïò) (Срв. Fraser, Matthews 2005: 20); така както 
от Атина – ’Áèçíáqïò; от Скотуса – Óêïôïõóóáqïò и т.н.  

В надписа от с. Илинденци видимо има един 
етникон, формиран чрез езика на траките, с номинативна 
форма Ðåôñáäåíèçò (Петрадентес), а в датив вероятно 
Ðåôñáäåíèf. Подобни тракийски етникони, с втора основа 
–äåíèçò, са известни: Áõëïõäåíèçò, Âáñãéäåíèçò, 
Âåóóïäåíèçò, Äåñïäåíèçò, Æáéêåäåíèçò, Êáñäåíèçò (Вж. 
Detschew 1957: 125). Разбира се и при двата варианта 
Брисулас си остава винаги от „народа на Петра“, но е 
важно да се уточни, че етниконът е Петрадентес, за да е 
пределно ясно, че той е бил родом от тракийската Петра в 
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Медика, а не от някаква друга Петра или Петрада, или пък 
Петризен в Дардания и т.н.  

С направените корекции, надписът трябвя да се чете, 
като: 

ÂñéóïõëJ Ðåôñáäåíè(f) êáé Ãïáæåé- 
ñJ ôi ìçôñp ïs ‰ïp ô{ ìí\ìá. 
Превод: „На Брисулас, от народа на Петра, и на 

майката Гоазейра, синовете (поставиха) паметника“.  
При липсата на други епиграфски свидетелства, този 

надпис се оказва единствената податка за местоположени-
ето на тракийската Петра. При обнародването на паметника, 
Д. Дечев прави една хипотетична връзка между етникона и 
града в Медика, но не предлага нищо конкретно, относно 
местоположението му (Дечев 1938: 287, № 8). По-късно ще 
допусне, че е бил разположен при Ширбаново (Мулетарово, 
Рупите) (ИТМ 1949: 171, бел. 73). Б. Геров също е особено 
предпазлив, като коментира, че няма „…достатъчно 
основание да идентифицираме безусловно античното 
селище при Белица (дн. Илинденци) с Петра в Медика, тъй 
като употребата на етникон е по-малко възможна в 
родното му място, отколкото другаде“ (Геров 1961: 204). 
След него никой не се опитва да използва този надпис, като 
негласно изглежда се следва идеята, че Петра задължително 
е била някъде другаде, а след появата на епиграфския 
паметник за „демоса на Нейне“ (вж. по-долу), версията за 
Петра въобще се забравя. Б. Геров, обаче, се изразява много 
точно като казва, че една такава употреба на етникон е „по-
малко възможна“, но не и напълно невъзможна, като дори 
посочва под линия примери точно за употреба на етникони 
в родното място. Но дали в случая местонамирането е и 
родно място? Днес, вече това не може да се приеме, тъй 
като има ясни свидетелства, че селището, в което е живял 
Брисулас Петрадентес и в чийто некропол е бил погребан, в 
местностите Щавенска скала и Хилядница, не е родната му 
Петра. Тези местности се свързват през римската епоха с 
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топонима Скиаме и с „народа на нейнеите“ (вж. също по-
долу). В крайна сметка, Петра наистина трябва да се 
локализира на друго място, но според мен, сравнително 
наблизо, ако се следва идеята, че през римската епоха в този 
район е съществувало едно административно обединение на 
три селища – Тристолос и това са били Петра, Скиаме и 
Нейне, и още, ако се вгледаме в релефните форми наоколо и 
в местната топонимия.  

Доколкото ми е известно, досега никой не е обърнал 
внимание, че описанието на Петра, отговаря много добре на 
местоположението на самото с. Илинденци (ст. с. Белица), в 
близост до пл. Пирин. И до днес, извисяващите се тук седем 
скалисти хълма впечатляват и придават особен магнетизъм 
на местността, а в близката околност са регистрирани около 
30 скални пещери и пропасти (обр. 6, 7). До 1964 г. е бликал 
и минерален извор. Освен това, от този район са известни и 
сведения, които по един или друг начин позволяват и 
подкрепят формулирането на една подобна хипотеза. 
Изрично трябва да се подчертае, обаче, че не става въпрос 
за археологическите обекти, разположени в местностите 
Щавенска скала, Хилядница и Рукалото особено популярни 
в научната литература, а за селището, разположено само на 
2-3 км южно от тях, на мястото на съвременното село 
Илинденци. Заради близостта между двете, много често в 
публикациите се представят като едно, отбелязвано като 
Нейне или като селището (градът) при Градешница – 
Илинденци, но това не е точно.  

Бележки за това селище при с. Илинденци (ст.с. 
Белица) има от различни автори. Особено интересно е 
старото описание на В. Кънчов, който, между другото, 
пише: „ ... Белица, разположено в полите на една стръмна 
вършина до десния бряг на едноименната река. Разказваха 
ми селяни, че имало много остатъци от старини вътре в 
селото, което някога е било град. Моят спътник ми посочи 
една височина на североизток от селото, дето имало кале“ 
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(Кънчов 1894: 226). Последно Цв. Дремсизова-Нелчинова 
обобщава, че античното селище тук е разположено „…в 
селото и непосредствено западно от него, в стопанския 
двор и в блока под него“ (Дремсизова-Нелчинава 1987: 72). 
Изглежда, в непосредствена близост на запад е бил разпо-
ложен некрополът, а над него, на хълма Костенурката – 
акрополът (обр. 8). Съобщенията за разкриването в мина-
лото на основи на сгради, градени от камъни с хоросан; на 
колони, хромели, долиуми, битова керамика, оброчни и 
надгробни плочи, ясно показват наличието на немалко посе-
ление, но за съжаление съвсем непроучено до момента. 
Особено съществено е и сведението, че в миналото хълмът 
Костенурката е бил известен и като „Град Каяси“. “Каяси” 
(каясъ, кая) е турска дума, която означава преди всичко 
„скала“. Склонен съм да вярвам, че този турско-български 
топоним, със смисъл на „град скала“, предава, в превод от 
гръцки, не само името на акропола, но и на самото 
античното селище – „Град Петра“.  

 
ІІ. 6. Скиаме 
Единственото свидетелство за Скиаме е паметник, 

открит в м. Хилядница, между с. Илинденци и с. Д. Градеш-
ница (Дечев 1950: 53-54, № 5, обр. 5; Геров 1961: 343, № 24; 
Велков 1963: 146; Mihailov 1966: 235, № 2242; Манов 2008: 
75, № 7). Това е оброчна плочка, върху която са запазени 
фрагментарно изображенията на Дионис, с небрида и тирс, 
брадат Силен, яхнал пантера, и Пан. Под тях е изписан 
двуредов надпис (обр. 9):  

Ã(Ü)éï(ò) Årïýëéïò  ÌÜîéìïò êõñß¥ Äéï- 
í(õ)ó¥ äñïí BíÝèåôï årò Óêåéáìçí. 
Превод: „Гай Юлий Максим посвети дар на 

господаря Дионис в Скиаме“. 
Датировката на паметника е несигурна. Съгласно Б. 

Геров – краят на ІІ – началото на ІІІ в., а според М. Манов – 
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„вероятно от около 240 г.“ (Геров 1961: 343, № 24; Манов 
2008: 75).  

Д. Дечев приема, че „…със Скиаме се означава, без 
съмнение, някакво място в античното селище, от гдето 
произлиза самата плоча“ (Дечев 1950: 54), т.е. за него това 
е име на местност, а не на самото селище. Б. Геров отбе-
лязва, че „…това е възможно, но също е възможно това да 
бъде името на самото селище“, но все пак не е катего-
ричен. Според него, въпросът за името на селището не може 
да се реши чрез известните към онзи момент две свиде-
телства, за Петра и за Скиаме (Геров 1961: 205). Малко по-
късно, В. Велков пише: „…твърде е възможно така да се е 
наричало мястото, където се е намирало светилището на 
Дионис“ (Велков 1963: 146), като по същество се присъе-
динява към мнението на Д. Дечев. Такава е позицията и на 
Г. Михайлов „Σκειαµη locus est, ubi sanctuarium erat et tabula 
reperta est” (Mihailov 1966: 235, № 2242). Така се оформя 
идеята, че със Скиаме се означава мястото, в което е било 
извършено посвещението, а въпросът за името на античното 
селище остава без нов коментар до към 1980 г., т.е. до 
откриването на надписа, в който се споменава „демоса на 
нейнеите“. На фона на предложената локализация на Нейне 
на това място, топонимът Скиаме е почти забравен. Едва в 
последно време М. Манов отбелязва накратко, че: „…не е 
ясно дали означава име на селище, на местност или друго“ 
(Манов 2008: 75).  

Не трябва да има никакво съмнение, че Скиаме е 
било името на мястото, в което Гай Юлий Максим е напра-
вил своето посвещение на Дионис, в края на ІІ – първата 
половина на ІІІ в., или около 240 г. Той и съвременниците 
му са знаели много добре, как се нарича. Но липсата на 
конкретно пояснение, че това е „полис Скиаме“ или „коме 
Скиаме“ не позволява еднозначно да се определи, какво 
точно се крие зад този топоним в административен план. 
Такъв град не е известен от изворите. Същевременно при 
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едно село е напълно допустимо да не се посочи изрично 
неговия статут. Изглежда ми съмнително, че зад името 
Скиаме не е стояла никаква административна единица, а 
това е било просто някаква местност, защото, известните 
към наше време находки показват, че това място е било с 
първостепенно значение за разположения тук архео-
логически комплекс.  

Ако в миналото камъкът не е бил преместван по 
някакви причини, то под името Скиаме трябва да се разбира 
съвременната м. Хилядница, а вероятно и близката окол-
ност. В края на ІІ – първата половина на ІІІ в. (или около 
240 г.) това не е било празно място, лишено от архи-
тектурни съоръжения, а точно обратното. Разбира се има 
разлики в оценките на съвременните изследователи за 
характера и мащабите на тези старини. Д. Дечев пише: 
„…през 1937 г. още се очертаваше под натрупаната пръст 
долната част на крепостните стени на едно голямо 
антично селище“ (Дечев 1950: 53). По-късно В. Велков 
допълва тези данни като отбелязва, че въпросната стена е 
била между м. Хилядница и м. Рукалото на северозапад, но 
„…от нея вече не се вижда нищо“, освен разхвърляни 
камъни. Същият е наблюдавал и други стени и съоръжения, 
но преди всичко в м. Рукалото. Така достига до предпо-
ложението: „…твърде е възможно на м. Хилядница да е бил 
разположен некрополът на селището, защото по-голямата 
част от намерените надписи са надгробни“ (Велков 1963: 
144). В наше време заслужават внимание наблюденията на 
В. Динчев, които покрепят и потвърждават предположе-
нието, че тук е имало голям некропол и още, че „…със 
сигурност може да се посочи, че тук не е имало интензивен 
селищен живот“ (Динчев 2006: 89-90). 

Явно трябва да се приеме, че в м. Хилядница е бил 
некрополът на Скиаме. Това донякъде обяснява присъс-
твието на посвещение на Дионис, чиито култ не е несъв-
местим с погребалните традиции. Но в надписа не се 
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споменава изрично, че е съществувал храм на Дионис. В 
този смисъл, е напълно възможно паметникът да е стоял и в 
храма в м. Рукалото, така че не е изключено и тази местност 
да се е свързвала с името Скиаме. Самото селище, съгласно 
античните традиции трябва да се търси в източна посока 
спрямо некропола. В случая, в източната част на м. Хиля-
дница и непосредствено на изток-североизток от нея, 
където, без ясно изразена граница, е м. Щавенска скала (или 
Щавен), която се свързва с не малко археологически памет-
ници.  

Това според мен, трябва да е било селището Скиаме. 
Само по себе си, то не би надхвърляло мащабите и поло-
жението на едно село. Гореспоменатият посветител Гай 
Юлий Максим не е бил външно лице за него, напротив - той 
е бил един от жителите му, някъде в края на ІІ – първата 
половина на ІІІ в. Това се потвърждава от друг негов 
надпис, който го представя като собственик на имот югоиз-
точно от днешната местност Щавенска скала. В този 
отдавна известен фрагментарен надпис, се споменава, че 
Гай Юлий Максим издигнал някаква постройка в своето 
собствено място (Дечев 1950: 53, № 4; Геров 1961: 334, № 
23; Mihailov 1966: 253, № 2243; Манов 2008: 75-76, № 8). 
Как може, и въобще възможно ли е, обаче да се съчетае 
една подобна интерпретация на топонима Скиаме с попу-
лярната през последните няколко десетилетия локализация 
на това място на Нейне ? 

 
ІІ. 7. Нейне 
Името Нейне става известно между 1977 и 1981 г., 

когато в няколко публикации, В. Герасимова-Томова (вед-
нъж в съавторство с Б. Сандански) прави достояние на 
научната общност нов епиграфски паметник (Gerasimova-
Tomova 1979a: 31-34; 1979b: 133-142; 1979c: 371; 1980: 19-
26; 1981: 192-194; Герасимова-Томова, Сандански 1980: 24-
27). Той е открит на 100 м югоизточно от м. Рукалото, т.е. в 
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непосредствена близост до м. Хилядница, между селата 
Илинденци и Д. Градешница. Текстът е запазен напълно 
(обр. 10, 11). Според издателите това е строителен надпис, в 
който „…се съобщава, че е било построено „ из основи“ 
светилище на египетските богове Изида и Серапис, които 
са почитани в един храм“. Най-важното обаче е, че „…този 
храм е бил построен от „Нейненските жители“ – 
Íåéíåíùí } ä\ìïò“. В резултат на тези наблюдения се стига 
до извода, че името на разположеното тук селище е било 
Νεινη(α) – Нейне, Нейна, или по-несигурно Íéíç(á) – Нине, 
Нина, а по статут е било град (Герасимова-Томова, 
Сандански 1980: 25). Това ново име – Нейне се приема и 
налага в научната литература. По въпроса за статута, обаче 
се изказват някои забележки и несъгласия от различни 
автори. Във връзка с това, а още и заради някои пропуски в 
коментара на текста, припомням съдържанието му с 
незначителни корекции (Срв. Герасимова-Томова, Сандан-
ски 1980: 24; Mihailov 1997: 391-394, № 5883; Манов 2008: 
81, № 26):  

#Åôïõò èñ΄ Óåâáóôï‡ ôï‡ êáp åêó΄. 
Èåïqò Óåâáóôïqò, Åtóéäé êáp 
ÓÝñáðé èåïqò óõííÜïéò   Íåé- 
íçíùí } ä\ìïò êáèåßäñõ- 
óåí TðéìåëïõìÝíùí Êßì- 
âñïõ ôï‡ Âåéèõïò, Íïõìåñß- 
ïõ Êñßóðïõ, Ìïêáóïõ ôï‡ Äñá- 
êïëá, Êáëäåíèïõ ôï‡ Áóïõ, 
Ìïêáóïõ ôï‡ Êåéëáéâåéèõïò, 
Âéôïõëïõóïõ ôï‡ Ìïêáóïõ. 
Превод: „В година 109-та августова, още 225-та 

(македонска провициална – б.м.), на боговете Августи, 
Изида и Серапис – богове почитани в същия храм, народът 
на нейнеите издигна, като епимелети бяха Кимброс, син на 
Битюс; Нумериус Криспус; Мокасос, син на Драколас; Кал-
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дентес, син на Асос; Мокасос, син на Килебитюс; Биту-
лусос, син на Мокасос“. 

Относно датировката на паметника няма особено 
неясни моменти, но се налагат някои уточнения. Едно-
временното използването на августовата (актийската) и 
македонската провинциална ера е било необходимо. Преиз-
числяването от августовата ера дава 78 г.от н.е., която се 
приема от В. Герасимова, докато преизчисляването от маке-
донската провинциална ера – 77 г.от н.е., която се приема от 
Г. Михайлов (Mihailov 1997: 391-394, № 5883). Разми-
наването се дължи на факта, че паметникът е създаден след 
като вече е била започнала 109-та година по августовата 
ера, чиито първи месец е септември, но все още е про-
дължавала 225-та година по провинциалната ера, чиито 
първи месец е октомври. Това показва, че всъщност памет-
никът е издигнат през м. септември 77 г.от н.е. Това не е 
случайно - на 2 септември 77 г. е годишнината от битката 
при Акциум, която поставя не само началото на августовата 
(актийската) ера, но е в пряка връзка и с императорския 
култ от времето на принципата. По този повод, по това 
време на годината са се провеждали традиционни шествия и 
празненства. В каква връзка е това с надписа се вижда от 
следващите редове. 

Изрично трябва да се отбележи, че текстът е 
адресиран не само към Изида и Серапис, както споменават 
издателите, а първо към боговете Августи, т.е. обожестве-
ните императори и след това към египетските божества. 
Това е забелязано отдавна от Г. Михайлов. Аз също вече 
съм го коментирал (Mihailov 1997: 391-394, № 5883; Митрев 
2000: 665; 2006: 62-63). Предвид датирането към 77 г. става 
ясно, че под „богове Августи“, трябва да се разбират 
обожествените императори Веспасиан (69-79 г.) и неговия 
син Тит (71-81 г.), който по това време е съимператор. 
Уточнението е важно, защото показва че под „èåïqò 
óõííÜïéò“, т.е богове, които се почитат в общ храм, се имат 
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предвид и обожествените императори, а не само египет-
ските Изида и Серапис. При една такава ситуация, спомена-
ването на обожествения император (или императори) е 
задължително на първо място, защото този култ доминира 
над всички останали.  

„Съжителството“ на боговете Августи и египетските 
Изида и Серапис не трябва да заблуждава, че тук е имало 
значима общност на преселници от Египет. То се дължи на 
общоимперски тенденции, продиктувани от положителното 
отношение на самите принцепси към египетските божества 
и приемането им в Рим. Това в известна степен е законо-
мерно явление за времето на Флавиите (69-96 г.). Тенден-
цията към сближение дори започва още преди нея. Така 
например Калигула (37-41 г.) построил “двор” за Изида, а 
Отон (69 г.) бил първият император, който взел участие в 
мистериите на Изида. Веспасиан (69-79 г.) и Тит (71-81 г.) 
практикували инкубацията, т.е. спели в Изейона в Рим, за да 
получат божието откровение, а Домициан (81-96 г.) пръв 
приел официално египетските култове на италийска почва 
(Witt 1970: 326; Митрев 2000: 665; 2006: 62-63). На тази 
основа, съвместното почитане на обожествените Веспасиан 
и Тит Флавий с египетските божества било популярно и в 
Македония. От Тесалоника са известни два паметника, в 
които анонимно означените “èåïp Óåâáóôïß”, зад които 
явно се крият Веспасиан и Тит, били почетени, заедно с 
полиса, в храма на Изида Мемфис (IG X, 2, 1: № 57; № 102; 
Митрев 2003: 128-129; 279, №№ 234, 235). През епохата на 
Флавиите Тесалоника не е притежавала правото неокорос и 
храм, определен единствено за култа към гения на 
императора. Тези функции вероятно се изпълнявали от 
храма на Изида Мемфис, който е част от комплекса на 
местния Серапеум.  

Видимо, такова е било положението и в района на 
днешните села Илинденци и Д. Градешница. Същев-
ременно, от Изейона във Филипи е известно, че в един 
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такъв храм е имало отделни стаички (килии), в които са 
стояли статуите на божествата (Collart 1937: 444-446). 
Традиционно, функциите на Изейон налагат и наличието на 
помещения, в които са преспивали практикуващите инкуба-
цията и търсещите изцеление. В един такъв комплекс са 
присъствали и портици и колонади за разходки и отмора на 
болните и поклониците; стаи и сгради за жреците, 
обслужващи култа, но и тълкуващи сънищата и назна-
чаващи лечението; помещения за помощния храмов пер-
сонал от надзиратели; дворове и обори за свещените живот-
ни и други места със специално предназначение. Въобще, 
това са били едни от най-сложните култови комплекси, 
далеч надхвърлящи размерите на една сграда. Дали така 
стоят нещата и в м. Рукалото, ще покажат само едни 
бъдещи разкопки, но и при сегашното състояние на данните 
се вижда, че тук е разположен не обикновен храм на Изида 
и Серапис, а основно средище на религиозния живот. Затова 
закономерно в него били издигнати и статуите на обожес-
твените императори. Присъствието на един такъв храм с 
функции и на Августейон поставя логичният въпрос за 
същността на общността или институцията, която го е 
изградила и използвала в религиозните си практики – това е 
„демоса на нейнеите“ (По този въпрос вече съм правил 
кратки коментари в Митрев 1997: 66-70; 2003: 119). 

В. Герасимова приема без съмнение, че изразът 
Íåéíçíùí } ä\ìïò (народът на нейнеите), споменат в р. 3 
и р. 4, е свидетелство за името на селището на това място – 
Нейне и за неговия градски статут (срв. Герасимова-Томова, 
Сандански 1980: 25). Във връзка с името тя не коментира от 
по-рано известните паметници за Петра и Скиаме, а само се 
позовава на Б. Геров, че той отхвърля възможността, да са 
имали връзка с името на това селище, но това не е така (срв. 
Герасимова-Томова, Сандански 1980: 27, бел. 3). Вече 
припомних, че Б. Геров не е категоричен, напротив той е 
доста предпазлив и не изключва която и да е възможност, 
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като в крайна сметка пише, че известните по негово време 
надписи не са достатъчни, за да се реши този въпрос (Геров 
1961: 205). И ако в по-късната литература за името Нейне и 
свързването му с разположения тук археологически 
комплекс няма почти никакви възражения, не е така 
положението с идеята, че това е било град.  

Доколкото ми е известно първа Ф. Папазоглу изказва 
несъгласие относно градския статут на Нейне. Тя пред-
полага, че се касае за една селска общност, в противен слу-
чай би трябвало да се споменава като Íåéíçíùí ^ ðüëéò 
или Íåéíçíùí ^ âïõë[ êáp } ä\ìïò. Дори споменаването 
на „óõìðïëåßôáé“ (съграждани) в един надпис на Валерий 
Крисп, който споменах по-горе, според нея не е доказа-
телство. Първо, защото Нейне и да не е бил град е бил на 
територията на градска общност, и още, защото под съг-
раждани, Валерий Крисп е имал предвид неговите римски 
съграждани (Papazoglou 1988: 376). С други думи, за Ф. 
Папазоглу Нейне е село. 

Всъщност в запазения препис на надписа на Марк 
Валерий Крисп, се споменавало:  

Μ. (?) Ï[áëÝñéïò / Êñßóðïò ï[å/ôñáí{ò ôïqò (<> 
ôï†ò) óõìðïëåßôáéò (<> -ôáò) ... 

(Срв. Геров 1961: 343, № 25а; Велков 1963: 143; 
Mihailov 1966: 236-237; № 2247; Манов 2008: 76-77, № 12). 

Преди години, без да познавам все още мнението на 
Ф. Папазоглу, и аз изказах подобни съмнения относно 
статута на Нейне. Нито изразът „Íåéíçíùí } ä\ìïò“, нито 
споменаването на „óõìðïëåßôáé“/ в надписа на Марк Вале-
рий Крисп, са категорично доказателство за градски статут. 
„Съграждани“ наистина може да се тълкува по няколко на-
чина, в контекста на римското граждански право и от гледна 
точка на положението на провинциалното население/ преди 
Едикта на Каракала от 212 г.от н.е. Те може да са такива, 
защото наистина живеят в селище с градски статут, но може 
да са и в село, в територията на някой град, или дори да се 
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визират римските граждани, като се имат предвид римските 
имена на посветителя и обстоятелството, че е бил ветеран. В 
случай пък, че информацията се отнася за времето след 212 
г.от н.е., надписът по никакъв начин не помага за правния 
статут на Нейне, защото всички свободно родени, живеещи 
и в градските, и в селските райони на един полис са по 
същество съграждани. В крайна сметка и аз приех като по-
вероятно, че Нейне е име на село (коме) в границите на 
градски център. Следвайки идеята на Б. Геров, че Средна 
Струма е областта Орбелия, както и сведенията на Клавдий 
Птолемей, че единствен град в нея бил Гареск, то се наложи 
схващането, че Нейне е била в неговата територия (Митрев 
1997: 66-69). Б. Геров локализира Гареск при гр. Сандански, 
но към днешна дата последното вече ми се струва 
неправилно.  

Не само епиграфските свидетелства, но и архео-
логическите материали /в местностите Рукалото и 
Хилядница/ подсилват съмненията, че Нейне е град. Тук не 
се откриват характерните за градска среда архитектурни и 
благоустройствени структури и съоръжения. По тези 
въпроси трябва да се отбележат наблюденията на В. 
Динчев, който пише, че в м. Рукалото е разположен ези-
чески храм, при това вероятно този на Изида и Серапис, 
споменат в надписа, а не античен град. Същевременно 
относно м. Хилядница той потвърждава предположенията 
на В. Велков за наличието на некропол. Най-съществен е, 
разбира се, изводът от тези наблюдения, че „…тук не е 
имало реален градски център с улична мрежа и инсули, с 
централен площаден комплекс и т.н. Археологическите 
данни доказват наличието на важен култов център със 
значителен некропол, както и спорадичното заселване на 
близката околност“ (Динчев 2006: 90). При едно такова 
положение, В. Динчев също търси решение на проблема с 
наличието на двата епиграфски паметника, в които се 
споменават „Íåéíçíùí } ä\ìïò“ и „óõìðïëåßôáé“. Той 
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предлага две хипотези, които аз вече представих по-горе 
(ІІ.3.), но и тук ще припомня. Според първата, 
„…култовият център в м. Рукалото-Хилядница е бил в 
територия, подчинена административно на по-отдалечено 
селище, което е действителен град“ и този град Нейне е 
всъщност античният Сандански. Това предположение е 
логично, относно разположението на храма на територията 
на един античен град; дори е допустимо, че 
административният център е бил при Сандански (ако не 
през цялата римска епоха, то по някое време), но е 
несигурно да са приеме, че градът при Сандански се е 
наричал Нейне, тъй като няма доказателства, че това е име 
на град. Според втората хипотеза, „…храмът или 
храмовете в м. Рукалото-Хилядница е/са култов център на 
една обособена териториално-административна единица, 
в чиито граници няма реален град, но чиито жители (или 
поне част от тях) са с права на римски граждани. ... 
Съгласно тази хипотеза, Нейне следва да се свърже с тази 
териториално-административна единица – както за 
означаването й като цяло, така и за нейния център в 
частност, който е бил с доминиращи култови функции“ 
(Динчев 2006: 90-91). Доколкото разбирам, при тази 
хипотеза, Нейне е полис, но като обединение на по-малки 
поселения около храма, без ясно изразен урбанистичен 
център. В крайна сметка и при двете хипотези, В. Динчев не 
приема, че при селата Д. Градешница и Илинденци е бил 
разположен реален градски център.  

Споменатите възражения показват, че еднозначното 
тълкуване на израза „Íåéíçíùí } ä\ìïò“, като свиде-
телство за съществуването тук на град, с името Нейне, е 
доста несигурно. Каквото и предположение да се направи, 
то ще си остане недоказано при сегашното състояние на 
данните.  

Останалата част от надписа също съдържа интересни 
сведения. В р. 4-5 се споменава действието, извършено от 
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„народа на найнеите“, чрез глагола êáèéäñýù (форма за 
аорист, 3 л., ед.ч. – êáôåßäñõóåí), който може да означава 
„издигам“, но също и „поставям“ или „посвещавам“ (срв. 
Войнов и кол. 19924: 388). Според В. Герасимова и Б. 
Сандански, храмът е бил построен „из основи“ от нейнеите 
(Герасимова, Сандански 1980: 25), но това не се споменава 
изрично. Направеното е за боговете Августи, Изида и 
Серапис, споменати като богове, които били почитани в 
общ храм. Ако се приеме вариантът „издигна“, изглежда 
логично да се има предвид сграда, т.е. храма, но при 
случаите „постави“ или „посвети“, може да се имат 
предвид изображенията на обожествените императори и 
египетските божества. Последното, разбира се няма как да 
се определи категорично. Споменаването в р. 5-10 на 
епимелетите не означава непременно ново строителство, а 
показва, че въпросната дейност е извършена под техен 
надзор.  

Какви са тези шестима епимелети в надписа не се 
пояснява, но все пак може да се предположи. Една подобна 
колегия от шест души се открива в различни краища на 
Римската империя. В латинските надписи и в латиноезична 
среда те са известни като „V І viri“, “sexviri” ( сексвири, 
севири) (Вж. примери от територията на Филипи при Salač 
1923: 79, № 41; Lemerle 1934: 464-465, № 6. Срв. Митрев 
2003: 261, № 128; 292, № 322). Тази колегия се формирала 
от съсловието на августалите, за което се допуска, че 
основно се свързвало с освободени роби. От гледна точка на 
дейността им, във връзка с императорския култ, севирите 
понякога се отбелязват и като куратори или свещени 
куратори, което е еднозначно с гръцкото епимелети (вж. 
Митрев 2003: 119-120, 141-144 с литература). От тази 
гледна точка, за мен е разбираемо защо в надписа от 
Илинденци-Градешница се открива една колегия на шест 
души, които се споменават като епимелети, а не като 
политарси, ако се имаше предвид градска управа. И датата 
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на издигане на паметника, и свързването на храма с 
боговете Августи показва, че въпросните епимелети са били 
в пряка връзка с императорския култ, което подсказва, че и 
определението „демос на нейнеите“ е било в пряка връзка с 
този култ. 

В случай, че Нейне е било полис, би следвало при 
един толкова значим акт – издигането на храм за 
обожествените императори, местните власти и институции 
да се назоват ясно като „полис“, „ буле и демос“ или 
„политарси“, а не просто като „демос“ и „епимелети“. Най-
странното е, защо, ако Нейне е имало буле (съвет, какъвто 
има всяко селище с градски статут), то не присъства в 
надписа и фактически не взема участие при издигането на 
храма за императорите и в организирането на основния култ 
за държавата, а се споменава само демоса. От друга страна, 
това мероприятие е извършено задължително след 
съгласуване и официално разрешение от Рим. Не може да е 
произволна местна самоинициатива, тъй като се засяга 
пряко императорският култ. В такива официални случаи, 
трябва строго да се следват и отразят името и статута на 
съответното селище или общност.  

Всичко това подсилва убеждението, че Нейне не е 
име на град, а нейнеите са били един дем (демос) и селска 
общност, съществувала през втората половина на І в. в този 
район. В този смисъл мисля, че трябва да се подкрепят в 
основната си част и бележките на Ф. Папазоглу, и втората 
хипотеза на В. Динчев, в частта за административно обеди-
нение около храма в местността Рукалото. Но, изглежда 
Нейне не е било обикновено село в рамките на един полис, 
ако се има предвид този значим храм. Мисля, че положе-
нието му в обществено-административен план е наподо-
бявало много на това на Елевзина в територията на полиса 
Атина. Храмът и мистериите правят това село най-значимо 
религиозно средище в Атина. Един преглед на епи-
графското наследство от района показва, че живеещите в 



 
 203 

Елевзина се отбелязват като „демоса на елевзините“ и демо-
ти, а по-рядко като „демоса на елевзините и атиняните“, 
или се свързват с „булето и демоса на атиняните“ (IG 
II/ ІІІ2: 1188, 1189, 1194; SEG 28: № 103; SEG 30: № 93; SEG 
34: № 106). Подобно е било положението и на атинското 
укрепление Рамнус (Рамнунт), чиито жители се споменават 
като „демоса на рамнусите“; „ демоса на атиняните и рам-
нусите“ и дори като „демоса на атиняните и койнона на 
рамнусите“ (IG II/ ІІІ2: 1312; SEG 22: № 120; SEG 25: № 
155).  

Последният пример от Рамнунт показва, че е допус-
тимо зад определението демос да се крие и един койнон. 
Такова едно присъствие в района на Градешница-Илин-
денци, на селска общност и съюз на нейнеите, също не е 
невъзможно. Това би бил един койнон, който по терито-
риален обхват се припокрива с границите на едно селище 
или на един дем (демос). Подобни общностти са известни от 
римска провинция Македония. Това са регионалните койна 
и демоси в Горна Македония и особено в долината на 
Вардар, като например: койнона на достонеите, койнона на 
неаполитите, демоса на дериопите и други (срв. Митрев 
2003: 101-108 с цитирана библиография).  

Един такъв демос или койнон на нейнените би могъл 
да се обособи едва през втората половина на І в. от н. е., 
когато се налагат императорският култ и системата на 
провинциални и регионални койна и консилиуми. Този 
процес на откъсване на Нейне от нечия градска територия, 
би се явил като една преходна форма към обособяването на 
нова градска територия. Това може да стане само със 
санкция от страна на централната власт. Не трябва да има 
съмнение, че предприемчивите и находчиви провинциали, а 
дори и освободени роби, са били съвсем наясно, че чрез 
лоялност, раболепие и публично деклариране на почит и 
уважение към римската власт, олицетворявана през тази 
епоха от Августа, може да се постигне съществен напредък 
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за родното им място и придобиването на римско 
гражданство в личен план.  

Ако преди това, през елинистическата и ранната 
римска епоха за района – ІІІ – І в.пр.н.е., Нейне е 
съществувало като селище, то трябва да е било село в нечия 
градска територия. Този град може да е бил съседната на юг 
Петра, ако се следва хитотетичната й локализация при с. 
Илинденци, но може да е бил и града при дн. Сандански. 
Логичното установяване в този пограничен район на римски 
военни контингенти преди създаването на провинция 
Тракия, през 45 г. от н. е., а след това на римски ветерани, 
безспорно е повлияло за идигането на Нейне. Под „римски“, 
разбира се, не трябва да се разбират само римляни по 
произход, а и местни траки, които постъпвали в състава на 
войската. Тези процеси са продължили и през ранната 
императорска епоха, когато на фона на императорския култ, 
тук се издигнал храма в м. Рукалото. Така Нейне трябва да е 
изместило Петра в обществено-административен план, а 
нейнеите са излезли на преден план в региона. Но 
издигането на Нейне и „демоса на нейнеите“ не са довели 
до унищожаването на Петра и Скиаме. Поне епиграфските 
паметници от ІІ – ІІІ в., цитирани по-горе, показват, че и 
трите названия на селища са продължили да се използват.  

Къде точно е било разположено Нейне? Реално се 
очертават повече от една възможност. В мястото, където е 
открит паметникът, на 100 м югоизточно от м. Рукалото и в 
близост до м. Хилядница, не е регистрирано селище. Както 
беше многократно отбелязвано, в м. Рукалото се откриват 
основите на храм (явно същият, който се споменава в 
надписа), докато в м. Хилядница е разположен некропол. 
Последната местност обаче, както се видя, се е свързвала с 
името Скиаме в края на ІІ – първата половина на ІІІ в. Ако 
се приеме, че Скиаме е просто име на местност, то тогава 
няма пречка цялата околност да се свърже с Нейне, като 
самото селище или отделни махали трябва да се търсят в 
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близката околност и основно в м. Щавенска скала. В случай, 
че Скиаме е било село, обаче проблемът се усложнява 
значително. Тъй като не може да се каже дали това име е 
било използвано и по-рано, през втората половина на І в.от 
н.е., към което време се датира информацията за „нейнен-
ския демос“, са допустими поне два варианта. Принципно е 
възможно/ и Нейне, и Скиаме, да са имена на това селище - 
първото през І – ІІ в., а второто в края на ІІ – първата поло-
вина на ІІІ в. Някои съмнения, обаче предизвиква друг един 
надпис/ от м. Хилядница или м. Рукалото, който дава 
известни основания да се смята, че името Нейне е било 
популярно и в началото на ІІІ в. (обр. 12) (Срв. Велков 1963: 
148-149, № 2; Mihailov 1966: 238-239, № 2252; 1997, 390, № 
5880; Манов 2008: 78, № 17). В него се чете: 

Á[ñ(Þëéïò) Ðõñïõëáò <Ïíçóå[ßì]ïõ ôi íåßíf 
Óêåäåóf ìí[Þì]çò ÷Üñéí. / äåíáñåßùí. 

Първоначално В. Велков предполага, че íåßíf трябва 
да се разбира като íÝííá, т.е. като „леля“ (Велков 1963: 148-
149, № 2). Г. Михайлов, обаче не приема тази корекция и 
смята, че íåßíç е равно на íßííç, но със същия смисъл 
(Mihailov 1966: 238-239, № 2252). Впоследствие, В. Гераси-
мова отбелязва, в една бележка, че „…не е ясно дали 
изплащането на сумата (äåíáñåßùí) трябвало да стане на 
град Νεινη, или, както смятат предишните му изследвачи, 
думата ΝΕΙΝΗ е погрешно написана вместо íÝííá ...“ 
(Герасимова, Сандански 1980: 27, бел. 9). Това несигурно 
предположение, че зад ΝΕΙΝΗ може да се крие вече 
известното име на селището Нейне, обаче не се приема от Г. 
Михайлов. Той остава на позицията, че íåßíç трябва да се 
разбира като íéíç (=íßííç) и категорично отхвърля другата 
възможност. Коментарът му показва, че с íßííç се означава 
леля, или баба, или тъща (Mihailov 1997, 390, № 5880). 
Въпреки всичко това, за мен остава съмнително, че този 
паметник е бил издигнат за „лелята Скедеса“, защото върху 
камъка се чете ясно ΝΕΙΝΗ. Освен това, днес няма никакво 
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съмнение, че в този район е бил „народа на нейнеите“ и 
съответно селището Нейне. Много странно изглежда едно 
подобно съвпадение да е случайно. В този смисъл, надписът 
може да се преведе, и като: „Аврелий Пирулас Онесеймос 
(постави) в памет на нейненката Скедеса, с почит, (като 
даде - б.м.) денарии ...“  (Вж. също Митрев 2003: 122). 

В крайна сметка за точното местоположение на 
Нейне са възможни и други решения. В близката околност 
на храма в м. Рукалото има и други археологически обекти с 
поселищен характер. Цв. Дремсизова-Нелчинова например 
пише за антично селище, разположено на 3 км югоизточно 
от с. Долна Градешница в м. Метлището (Дремсизова-Нел-
чинова 1987: 60). То е било само на 1-2 км северозападно от 
храма в м. Рукалото. В. Динчев също пише за „…отделни 
концентрации на антични материали ..., които изглеждат 
синхронни на тези от м. Рукалото и м. Хилядница, ... из 
нивите и градините към изоставеното вече с. Горна 
Градешница, т.е. в северна посока, както в западна и 
източна посока ...“ (Динчев 2006: 90). Не е изключен 
вариантът всички тези находища да са отделни махали и 
поселения от територията на нейнеите. При всички случаи, 
в землището на някогашното село Горна Градешница и в 
близката околност през римската императорска епоха е 
съществувало значимо поселение, което през определен 
период от съществуването си дори може да е било 
административен център в територията на един град. 
Самото селищно име Градешница издава присъствието в 
това място на древен поселищен център. В същия смисъл 
може да се спомене и богатството на различни по характер 
паметници. 
 

ІІ. 8. Койле (Целе)? 
Съществуването в Средна Струма на едно селище 

Койле се допуска от М. Манов, на основата на отскоро из-
вестен епиграфски паметник, датиран в края на ІІ – нача-
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лото на ІІІ в. Местонамирането му не е сигурно. Сега се 
съхранява в НИМ-София (дарение Боян Радев) (обр. 13). По 
същество това е надгробна стела с релефни портретни изоб-
ражения на мъж и жена и под тях надпис на старогръцки 
език, който уточнява, че починалите са:  

Ìïõêáóçò Äéæá êáp ’Áñôåìéäþñá 
Äåíôïõðïõäåíá (ï)s Êïéëçíïé. 
Превод: „Мукасес, син на Дидзас и Артемидора 

Дентупудена – койленците“ (Срв. Манов 2008: 136, № 203).  
Известни са няколко места и селища с името 

Койла/Койле (Êïqëá, Êïßëç) или Цела/Целе (Coela, Coele), 
в различни области: Евбея, Атика, Тесалия, Тракийския 
Херсонес. Особено значимо е било селището Койла в Тра-
кийския Херсонес, което през римската епоха е било със 
статут на муниципиум (Срв. Detschew 1957: 250). По 
принцип е възможно въпросните лица, Мукасес и Арте-
мидора, да са били преселници от някое от тези селища, 
особено последното. При една такава ситуация, няма осно-
вания да се търси селище със същото име в Средна Струма. 
Имената, които носят, обаче, Мукасос Дидзас и Артемидора 
Дентупудена по-скоро подкрепят идеята за техния местен 
произход. При мъжа са изцяло тракийски, докато при 
жената – личното е едно от най-популярните теофорични 
гръцки имена срещано по поречието на Средна Струма 
(Митрев 2001а: 199-210), докато второто (Äåíôïõ-ðïõäåíá) 
е етникон, формиран чрез тракийският език. Подобни 
тракийски имена с първа основа ∆εντου- са известни и от 
други места (Срв. Detschew 1957: 125-126; Дуриданов 1976: 
59, 75). Обстоятелството, че споменатите лица не са елини, 
а по-скоро траки, допуска възможността да са били 
наистина от едно тукашно село Койле в Средна Струма. 
Произходът на селищното име е гръцки и се свързва с 
êïqëïò, което означава „кух, вдлъбнат“. Като за селищно 
име са позходящи значенията на „лежащ между планини“ и 
„заобиколен от височини“. Свързва се и с ô{ êïqëïí, ^ 
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êïéëßá – „кухина, вдлъбнатина“; от тук, и с „килия“ (Срв. 
Detschew 1957: 250; Войнов и кол. 19924: 440).  

Според М. Манов селището Койле вероятно е било в 
близост до античния град при Сандански. Въпросната ко-
лекция, обаче, е по-скоро от района на с. Рупите.11 Ако 
паметникът е от некропола на Хераклея Синтика, което е 
много вероятно, то селото Койле би трябвало да се търси в 
близката околност. Много подходящ, съгласно значението 
на селищното име Койле, ми се вижда районът и релефните 
образувания непосредствено на север, отвъд Стримон, 
където и сега в землището на с. Ген. Тодоров (ст.с. Препе-
чене) е разположен споменатият вече (гл. ІІ.3.) скален ком-
плекс със скални килии, ниши и храм на Асклепий и Хигия, 
наследен през Средновековието от Св. Пантелеймон и 
свързван в местните предания със Св. Иван Рилски. Това е 
само едно предположение, разбира се, което трудно може да 
се докаже. За съществуването на едно коме Койле (Целе) в 
Средна Струма няма категорично доказателство. 
 

ІІ. 9. Тракийските скаи и Средна Струма.12 
В античната историография се отразяват имената на 

десетки тракийски племена с различно географско место-
положение, демографски потенциал и обществено-поли-
тическо значение за историята на Древна Тракия. Сред тях е 
и това на тракийските скаи. Етнонимът Óêáß, Óêáéüé не 
предизвиква трудности при установяването на етимологията 
му. Той е в пряка връзка със старогръцкия език и произлиза 
от прилагателното óêáéüò – „ляв”, но, както подсказват 

                                                           

11 Основавам се на споделената от проф. М.Тачева информация, че при 
откриването на експозицията в НИМ е оповестено, че паметниците са от 
района на Рупите.  
12 Текстът е публикуван: Г. Митрев, Тракийските скаи – същностна, 
пространствена и хронологическа локализация. – Епохи, ХVІ, 2008 
(2012), № 3 - 4, 75-86.  
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някои извори, в преносния смисъл на “глупав” и “невеж”. 
Видимо това е гръцко означение за тракийска общност, а не 
собствено тракийско.  

Най-ранното сведение за скаите се отнася към края 
на VІ в. – първата половина на V в. и се свързва с логографа 
Хекатей от Милет (роден ок. 520 г.пр.н.е.). Той отбелязвал, 
според Стефан Византийски, че скаите са “племе между 
Троада и Тракия” (Hecat. fr. 182. Срв. ИТТ 1981: 182; Steph. 
Byz. (1825): 621-622; (1849): 573). Това е кратка бележка, 
свързана с първоначалното натрупване на информация за 
тракийското крайбрежие в контекста на гръцката колони-
зация. Въпреки лаконичността си, тя все пак позволява 
поставянето на скаите през архаичната епоха (VІІІ – VІ в.) в 
Европа, близо до егейското и пропонтийското крайбрежие и 
в зоната между Троада и Тракия. Според В. Томашек, те 
вероятно населявали Тракийският Херсонес (дн. Гали-
полски п-ов) още към епохата на Троянската война, като по-
късно преминали под властта на долонките. С тяхното 
присъствие в този район се свързва западната порта на Троя 
(Óêáéáp ðýëáé – Скайска врата), която отвеждала към 
Хелеспонта и скаите (Tomaschek 1893/1895 (1980): I, 51-52). 
Съгласно Омир, обаче, земите около „мощно течащия 
Хелеспонт” били населявани в епохата на Троянската война 
от племето траки (Hom. Il. ІІ, 844-850. Срв. ИТМ 1949: 5; 
ИТТ 1981: 12). Това допуска, че съществува някаква връзка 
между тях и може би, че скаите от архаичната епоха са 
наследници на омировите траки при Хелеспонта или поне 
част от тях.  

Следващото споменаване на скаите отстои на около 
пет столетия от края на архаичната епоха и се свързва със 
Страбон (ок. 63 г.пр.н.е. – 19 г.от н.е.). Отразявайки инте-
ресните връзки между траки и троянци на лингвистична 
основа, като топоними, хидроними и други наименования, 
известният географ пише, че: “... изобщо у тракийците и 
троянците има много общи имена. Например: тракийци 
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скаи, река Скай, крепост Скай  и Скайска врата в Троя” 
(Strab. ІІІ 1, 21. Срв. ИТМ 1949: с. 227). Сведението показва, 
че Страбон е използвал ограничена информация. Не става 
ясно също дали споменатите река Скай (Óêáéüò/) и крепост 
Скай (Óêáéüí) са били разположени в племенните 
територии на въпросното племе или някъде другаде в 
Тракия. В. Томашек е склонен да свърже крепостта Скай с 
кастела Скаидера между р. Янтра и р. Лом, като 
свидетелство за следи от скаите по Долния Дунав 
(Tomaschek 1893/1895 (1980): I, 52). По мое мнение обаче 
това е доста несигурно предвид възможността имената на 
тези река и крепост да са производни от прилагателното 
óêáéüò, в смисъл на “лява крепост” и “лява река”, а не 
обезателно свързани с етнонима скаи. Още повече, че 
Страбон никъде не твърди изрично, че крепостта и река 
Скай са в земите на скаите. Бележката на Страбон и 
връзката с Троя показва още, че той следва сведенията от 
архаичната епоха и вероятно самият Хекатей, което 
обяснява липсата на точна географска локализация на 
скаите в неговото съвремие, а това вероятно е било и невъз-
можно.  

Два века по-късно, споменът за “глупавите, неве-
жите” скаи отново се възкресява, този път от Полиен (ІІ 
в.от н.е.). “Тракийски племена били кебрените и скайбоите 
(сикабоите) (Óêáéâüáé, Óõêáâüáé). Вождове им били 
според обичая жреците на Хера. Жрец и вожд им бил 
веднъж Косинг. Траките не му се подчинявали. Тогава 
Косинг събрал много дървени стълби, и при това големи, и 
ги съединявал една с друга. Той се готвел да се възкачи на 
небето, за да заяви на Хера, че траките не му се 
подчинявали. А те, както са траките глупави и безраз-
съдни, уплашили се, че вождът им щял да се възкачи на 
небето, и почнали да му се молят и кълнят, че щели по-
нататък да се подчиняват на всичките му заповеди” 
(Polyaen. VІІ 22;  Polyaen. (1860): 265. Срв. ИТМ 1949: 347).  
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Липсва пряка датировка на описаните събития, но при-
казния и дори анекдотичен характер на разказа, който 
трябва да подчертае варварското невежество и глупост на 
траките в очите на елините, насочва отново към архаичната 
епоха и гръцката колонизация, към времето, когато се 
установяват първите трайни контакти между тях по 
егейското крайбрежие. Това също показва, че името скаи не 
е собствено тракийско означение на въпросното племе. 
Заслужава внимание и обстоятелството, че тук името им е 
предадено като Óêáéâüáé или Ó(õ)êáâüáé (скайбои, скабои, 
сикабои). Първата съставка Óêáé-, Óêá-, Óõêá- е безспорно 
във връзка с етнонима скаи, докато втората –âüáé, трябва да 
свържем с âïç, ^ – „вик; високо говорене“, или пък с 
глагола âïÜù – „викам високо, крещя“. Това показва, че в 
представите на елините и елинските колонисти, траките при 
Хелепонта били не само глупави и безразсъдни, но и 
викали, говорели нависоко и крещели. Така варварския им 
образ придобива почти завършен вид. Тези негативни 
характеристики се отнасяли и до кебрените, споменати 
съвместно със скайбоите и с общ владетел Косинг. Кеб-
рените обикновено се представят като потомци на хебре-
ните. Този етноним се свързва, според Ал. Фол и Т. 
Спиридонов, с река Хеброс и с хелеспонтийските траки, 
съгласно Омир. Същите изказват и предположението, че 
местните жители между Марица и Черно море са се нари-
чали хебрени или кебрени, като произходът на етнонима е 
във връзка със споменатия от Омир вожд Кебрин, незаконен 
потомък на Приам, и с града Кебрен (Фол, Спиридонов 
1983: 83, 101-102). Така отново се достига, до вече 
направеното предположение, че скаи (скайбои, скабои, 
сикабои) е гръцко име, дадено през архаичната епоха на 
местното население на Тракийския Херсонес и покрай 
Хелеспонта, което Омир споменава за късната бронзова 
епоха с името траки. Сега обаче, може да се добави, че то е 
било известно и като хебрени, по името на р. Хеброс, и като 
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кебрени, по името на вожда му Кебрион или на града Кеб-
рен. 

С тези три лаконични споменавания се изчерпват 
сведенията за скаите в античната историография. Някои све-
дения в епиграфското наследство от Древна Тракия, обаче, 
дават възможност да се задълбочат изследванията за тях. 
По-конкретно, в Югозападна Тракия и в долината на Средна 
Струма, сред личните имена от римската епоха, се откриват 
етникони, производни от скаите (Срв. Митрев 2001а: 200, 
210).  

В епитафия от с. Враня (м. Въчовица) се казва, че 
паметникът е издигнат от Пюрусала Мукасос за съпруга й 
Пюрулас и за нейната дъщеря Дентускаила (Ðõñïõóáëá 
Ìïõêáóïõ ÐõñïõëJ ô© ãá[ì]âñ© / êáp ÄåíôïõóêáéëJ ôi 
èõãáôñp / ìíÞìçò ÷Üñéí) (обр. 14). Б. Геров отбелязва, че 
името Äåíôïõóêáéëá не се среща на друго място, а Г. 
Михайлов отразява, че това е ново тракийско име (Геров 
1961: 193, № 40а; Mihailov 1966: 272, № 2312). Формирано е 
от äåíôïõ (dentu) – „род, племе, народ“, на първо място, и 
óêáé – на второ място. Иначе казано, в превод на тракийски 
език означава “от племето (народа) на скаите”. Както вече 
отбелязвах по други поводи, известни са и други тракийски 
лични имена формирани по същия начин, като: Dentubrisa, 
Dentusucu, Dentustaina (Срв. Detschew 1957: 125-126; Дури-
данов 1976: 59, 75). 

Внимателният прочит на останалите епиграфски 
сведения от района показва, че това тракийско женско 
лично име Дентускаила има и свой мъжки корелат – Скаи-
дентес. Той се споменава в надгробен надпис от близката 
околност на град Мелник, публикуван от В. Герасимова 
(Óêáéäåíèç Ðõñïõëá ô© ‰© / ìíÞìçò / ÷Üñéí) (Гераси-
мова-Томова 1989: 160, 164, обр. 2). Същият паметник е 
поместен и в корпуса на  Г. Михайлов (т. V), но е пред-
ставен като произхождащ от с. Рупите (ст. с. Мулетарово). 
Освен това се предлага и ново четене (Óêáéäåíèf, 
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ÐõñïõëJ, Ôùê¥ / ìíÞìçò / ÷Üñéí.) (Mihailov 1997: 411, № 
5921). Г. Михайлов явно е повлиян от релефа върху памет-
ника, където са изобразени три бюста: на мъж, жена и малко 
момче, но трябва да се има предвид, че имената Скаидентес 
и Пюрулас са мъжки. Също така четенето на пред-
последната буква в р. 1 като Κ вместо Υ и на едно име 
Ôùê¥ (дат.) е несигурно, поне от образите в публикациите 
(обр. 15). В този смисъл съм склонен да следвам първо-
началния вариант на В. Герасимова, с незначителни корек-
ции: “Óêáéäåíèf ÐõñïõëJ ô© ‰© / ìíÞìçò / ÷Üñéí”. 
Изписването на ‰© вместо õs© и замяната на дифтонга ÕÉ с 
Õ при употребата на õsüò е характерно явление за района на 
Средна Струма през римската епоха (Срв. Slavova 2004: 66-
67).  

Проблемите около разчитането на втория надпис не 
променят по същество основното в случая – присъствието 
на името Скаидентес. Връзката между Óêáéäåíèç и скаите е 
отразена още от В. Герасимова. Същата обаче, е несигурна, 
дали то е женско име и трябва да се разбира като името на 
майката, която издигнала надгробие за нейния син 
Пюрулас, или пък е името на самия син, т.е. Скаидентес 
Пюрулас. Паралелите обаче, които се предлагат за подобни 
имена с присъствието на “-äåíèçò” на второ място, са 
определено мъжки имена: Áõëïõäåíèçò, Âåóïäåíèçò, 
Êáñäåíèçò, Æáéêåäåíèåçò, Âáñãéäåíèçò (Detschew 1957: 
125; Герасимова-Томова 1989: 160). Тези паралели, а също и 
споменатото по-горе женско лично име Дентускаила, ми 
дават основание да приема, че Óêáéäåíèç е формата за да-
тив на неговия мъжки корелат Óêáéäåíèçò.  

Коментираните надписи, със споменаване на Ден-
тускаила и Скаидентес, се датират към римската епоха. 
Първият, според Б. Геров – към края на ІІ в. – началото на 
ІІІ в. (Геров 1961: 193, № 40а), а вторият, според В. Гера-
симова – към средата на ІІ в. (Герасимова-Томова 1989: 
164). 
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Наличието на два паметника отхвърля възможността 
за случайност или спонтанно и необосновано хрумване на 
родители да именуват по този начин децата си. Видимо, 
личните имена Дентускаила и Скаидентес са били попу-
лярни през римската епоха в района на с. Враня и гр. 
Мелник (или с. Рупите ?!). Присъствието им в именната 
система на местното тракийско население показва 
съществуването на връзки с известните от писмените 
извори скаи. Буквалният им превод и смисъл дори насто-
яват, че тези лица са „от племето на скаите”. Последното 
позволява да се формулира хипотезата, че общността на 
скаите, или част от нея, е била принудена да напусне зоната 
на Тракийския Херсонес и да се установи в района на 
средното течение на Стримон и в близост до югозападните 
склонове на Пирин планина. Това би могло да е станало към 
края на архаичната епоха. Споменът за тях в новите 
територии се е запазил в именната система на местното 
население чак до ІІ – ІІІ в. Присъствието на етниконите 
Дентускаила и Скаидентес в Средна Струма същевременно 
повдига и въпроса, възможни ли са някакви етнически и 
исторически връзки между скаите и синтите, и в какво са се 
изразявали те, предвид традиционното присъствие на 
синтите в долината на Средна Струма, доказано с лока-
лизацията на Хераклея Синтика при с. Рупите, Петричко. 

Причините за миграцията на скаите могат да се 
свържат с гръцката колонизация в Тракийския Херсонес и 
по егейското крайбрежие и изтласкването на тамошните 
тракийски племена към вътрешността на полуострова. 
Установяването на скаите в новите територии към края на 
архаичната епоха се подкрепя косвено и от Херодот, който 
не ги познава и споменава като жители на Тракийския 
Херсонес долонките (Hdt.  VІ, 34-40. Срв. ИТТ 1981: 230-
232). Така скаите изчезват от полезрението на елинските 
автори много рано. Затова и Страбон не е в състояние да 
предложи каквато и да е тяхна пространствена локализация, 
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а в разказите на Полиен се появяват не само без место-
положение, но и без сигурна хронология. 

В. Томашек пръв предлага, че скаите са били про-
гонени от Тракийския Херсонес от долонките, без да дава 
някакви конкретни доказателства, а изглежда като логичен 
извод от факта, че Херодот споменава в същите територии в 
навечерието на Гръко-персийските войни долонките 
(Tomaschek 1893/1895 (1980): I, 51-52.). В същия смисъл, Т. 
Спиридонов пише, че според Полиен (VІІ, 22) скаите били 
изгонени от Тракийския Херсонес от долонките, но на това 
място Полиен не споменава никакви долонки (Фол, Спи-
ридонов 1983: 32). Въпреки това, предложеното мнение 
може да се приеме, защото Херодот наистина не познава 
скаи на Тракийския Херсонес, а говори за долонки. Текстът 
на Херодот е много интересен и въпреки христоматийната 
му популярност заслужава да се припомни. Накратко, 
долонките изпратили в Делфи царете си, за да получат 
предсказание за войната, която водели. В контекста на 
моето изложение, най-добре би звучало, като техни про-
тивници да се споменат скаите, но Херодот казва, че до-
лонките воювали срещу апсинтите, които се споменават за 
първи път в античната историография от Хекатей (Hecat. fr. 
163. Срв. ИТТ 1981: 182). Жрицата Пития дала съвет на 
долонките да поканят за ойкист (основател на колония) 
този, който ги покани пръв на гости. Това се оказал 
атинянинът Милтиад, син на Кипсел. По заповед на Пития, 
Милтиад взел със себе си всички атиняни, които искали да 
участват в похода и отплувал заедно с долонките. След това 
Херодот съобщава, че същият завзел страната, а тези, които 
го били довели, го направили свой тиранин. Той укрепил 
Тракийския Херсонес от север със стена и направил невъз-
можен достъпа на апсинтите до тези територии. Владенията 
на долонките, начело с Милтиад Стари и наследниците му 
просъществували до началото на Гръко-персийските войни. 
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Присъствието на апсинтите в зоната на хебре-
ните/кебрените – омировите траки – скаите от късноброн-
зовата и ранножелязната епоха не е толкова странно и нео-
чаквано, ако се следва Омировият епос, че един от водачите 
на хелеспонтийските траки – Пейрой, бил дошъл при Троя 
от Енос (Hom. Il . ІV, 519-520. Срв. ИТТ 1981: 13-14), а още 
и твърдението на Страбон, че Енос бил разположен в 
областта, която по-рано се наричала Апсинтида (Strab. VІІ, 
fr. 58. Срв. ИТМ 1949: 226.). Последното показва, че 
апсинтите се свързват, и с омировите траки покрай 
Хелеспонта, и с хебрените/кебрените, предвид местопо-
ложението на Енос на изток от устието на Хеброс, и със 
скаите, във връзка със синойкизма на кебрени и скайбои 
при вожда Косинг. Към това родство сега трябва да се 
добавят и синтите, като се използва наличието на етникони, 
производни от етнонима скаи в земите на синтите в Средна 
Струма, и общата основа на племенните имена синти и 
апсинти. Името апсинти се отбелязва в античната истори-
ография като ’Áøßíèéïé или ’Áøýíôéïé (Срв. Detschew 1957: 
39). И в двата случая, фонетично, стои близо до синти 
(Σßντιες, Óéíôïß). Може да се приеме дори, че се свързва с 
гръцкия език и подчертава произхода на апсинтите от 
синтите и буквално означава „от синтите” (Bð{ Óßíôéïé – 
’Áøßíôéïé).  

От всичко казано до тук, се вижда, че са на лице 
немалко основания, да се приеме, че етниконът апсинти се 
свързва директно с изследваната тракийска племенна об-
щност или с име, дадено от елинските колонисти, на племе 
от нейния състав. Т. Спиридонов, съдейки точно по името, е 
склонен да свърже апсинтите с племенната група на синтите 
(Фол, Спиридонов 1983: 101).  

Анализите и изследванията показват, в крайна смет-
ка, че скаите се свързват в етнически и исторически план с 
хебрените, омировите хелеспонтийски траки, кебрените, 
синтите, апсинтите и въобще с тракийските племена от гру-
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пата на синтите. В изследванията на Цв. Лазова синтите се 
представят като население, което се разпространило от 
континента към островите в Егейско море преди Троянската 
война (Lazova 1977: 144-145). Т. Спиридонов въвежда опре-
делението за “племената от групата на синтите”. За него, 
в сравнение с бистоните, киконите и други, те са с местен 
произход и населявали целия район между долните течения 
на Струма и Марица. До края на VІ в.пр.н.е. племената от 
групата на синтите са се оттеглили на север в планините, 
под натиска първо на киконите и бистоните, още преди 
Троянската война, а после на едоните, пиерите и 
одомантите (Фол, Спиридонов 1983: 101).  

Кои са, все пак, синтийските племена в античната 
историография? Ако се следва Страбон, те се свързват с 
етнонимите синтии, синти, саи и сапеи. Античният географ 
пише: „Част от тракийците се наричали синтии, после 
синти, после саи, у които Архилох загубил щита си, както 
казва сам: “ Някой саец взе моя хубавия щит, който 
оставих против волята си при храсталака”. Те тъй също 
сега се наричат сапеи; те всички живеят около Абдера и 
по островите около Лемнос” (Strab. ХІІ 3, 20. Срв. ИТМ 
1949: 227). На друго място пък казва: „Някои казват, че 
Самос се нарекъл по името на саите, които едно време 
населявали Тракия и владеели близкия материк. Те са 
тъждествени със сапеите или със синтите (които Омир 
нарича синтии), или са различни от тях. Саите споменава 
Архилох: “ Някой саец ми отмъкна хубавия щит, който 
оставих против волята си при храсталака” (Strab. Х 2, 17. 
Срв. ИТМ 1949: 227). И двата текста са съществени за изло-
жението, като първият центрира етногенетичните процеси в 
тази група около синтиите, а вторият около саите. Кон-
текстът на Страбоновия разказ се свързва с ранната история 
на тракийския остров Самос (Самотраки) и северните край-
брежия и острови в Егейско море, като античният географ 
коментира от една страна популярните в гръцкия свят оми-
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рови сведения, а от друга вероятно по-непопулярна местна 
тракийска версия за етническите процеси в района. 

Омировият епос не познава етникона саи. Местните 
траки и конкретно тези на остров Лемнос са назовани син-
тии. Сведенията за „грубогласните синтии” и синтите са ко-
ментирани многократно в античната и съвременната исто-
риография (Срв. Lazova 1977: 141-145). Наличната инфор-
мация показва, че името „синтии/синти” също не е соб-
ствено тракийско, а с гръцки произход. То се свързва с 
нравите и обичаите на местното тракийско население. За 
Хеланик от Митилена (V в.пр.н.е.) те били “…майстори, 
които изработвали бойни оръжия” и “…били наречени 
синтии, поради това, че първи направили бойни оръжия и 
поради това, че са причинявали разорения и вреди на 
съседите си“. За Анакреон от Теос (ок. 560-478 г.) били 
“войнствени”, като казвал: “Какво ме е грижа за извито-
лъките кимерийци и синтии, приятелю?”. За Филохор от 
Атина (ок. ІІІ в.пр.н.е.) “…те били пеласги и били наречени 
така, защото пътувайки към Браурон, отвлекли девойките 
със свещените кошнички”. Ератостен от Кирена (ок. 275-
194г) смята, че били наречени синтии “…понеже били  
магьосници и изнамерили вредни лекарства”; а Порфирий 
от Тир (232-305 г), видимо следвайки Хеланик, смята, че 
били наречени синтии, “…защото за първи път 
изработили бойни оръжия, които причиняват вреда на 
хората, или понеже те първи започнали разбойнически 
нападения” (Срв. Hellanic. fr. 71а; Schol. ad Od. VІІІ, 294; 
Schol. ad Il. І, 594 Schol. ad Apoll. Rhod. І, 608 в ИТТ 1981: 8, 
43-44, 187-188). Така античната историография свързва 
грубогласните варвари на Лемнос с разбойничеството, 
пиратството и различни зловредни дейности, като грабежи, 
магьосничество и др. Тези негативни оценки и представи за 
местното население дават и гръцкото означение на 
общността – синтии, което се свързва с глагола óßíïìáé – 
вредя, наранявам; ограбвам, опустошавам; още със óßíéò – 
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разбойнически, грабещ; разбойник, грабител и óßíôçò, ïõ – 
разбойнически, грабителски. В крайна сметка, приведените 
примери показват по безспорен начин, че името син-
тии/синти не е собствено тракийско, така както вече се отбе-
ляза и за скаи и апсинти. Това дава основание, когато се 
разглеждат етногенетичните връзки в тази общност да цен-
трираме процесите не около етнонима синтии/синти, въп-
реки че той от рано присъства в елинската литературна тра-
диция, а около името саи, което изглежда собствено тра-
кийско. Така става по-разбираема спомената от Страбон 
местна тракийска версия за етническите процеси в района, 
свързана със саите, и имат по-ясен смисъл думите му, че 
“…саите ... едно време населявали Тракия и владеели 
близкия материк”  и, че “…те са тъждествени със 
сапеите или със синтите”. Саите могат да се разглеждат 
като родоначалници на голяма група тракийски племена, 
които придобили широка популярност сред елините с 
названието синтии/синти. Уподобяването на последните с 
пеласгите, направено от Филохор от Атина, може да се 
използва като свидетелство, че тази група била основата на 
трако-пеласгийската етнокултурна общност. Може би не е 
случайно например, че пеласгийското име Скотуса, носено 
от един от градовете в областта Пеласгиотида на юг от 
Олимп, в Тесалия, било и име на селище в долината на 
Стримон през елинистическата и римска епоха.  

В заключение може да се обобщи, че с развитието на 
обществено-политическите и културни връзки между ели-
ните и траките през късната бронзова и ранната желязна 
епоха постепенно общото име саи било заменено от няколко 
поредици от имена-означения, част от които придобили ши-
рока популярност в античната историография. Вероятно 
именно племенното име “саи” елинските колонисти проме-
нили лесно в близко звучащото подигравателно име “скаи”. 
Във връзка с тях се представи близостта между саи, скаи, 
омировите хелеспонтийски траки, хебрени и кебрени. Към 
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същите, съгласно Т. Спиридонов, може би трябва да се 
добавят и брени и кени (Фол, Спиридонов 1983: 83). В този 
списък, съгласно Страбон, трабва да се включат и 
синтиите, синтите и сапеите, а както се видя по-горе и 
апсинтите. Ако се следват анализите на Т. Спиридонов, 
родствени на саите са и дерсаи, дерони и дроси (Фол, 
Спиридонов 1983: 31, 78). Така в тази своеобразна група на 
“племената на саите” попадат племена от обширна тери-
тория - на изток поне до Тракийския Херсонес, а на запад и 
югозапад поне до Стримон. От островите в Егейско море и 
крайбрежието тези племена били изтласкани към вът-
решността на полуострова отчасти от киконите и бистоните, 
още преди Троянската война, отчасти от пиерите, 
одомантите и едоните – около VІІ – VІ в., под натиска на 
македоните и отчасти от елините в контекста на гръцката 
колонизация. В хода на миграционните процеси видимо са 
се нароили и имената, съществена част от които са с гръцки 
произход. Присъствието на етникони, производни от скаите 
по средното течение на Стримон и в близост до синтите, 
показва също, че преселенията били характерни и в рамките 
на състава на общността. Общите произход и етнокултурни 
традиции улеснявали това. Въпреки оттеглянето на север 
към долините на Стримон и Нестос, тази група племена 
запазила отчасти културните си връзки с егейското край-
брежие. Красноречив пример за това е почитта в античния 
град при днешния Сандански на тракийския конник, под 
името бог Саленос (Иванов 1984: 1-15), чийто център на 
култа било селището Сале в Самотракийската переа. 
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Заключение 
 

 
Долината на Струма навлиза в полезрението на 

древногръцката литературна традиция още в зората на 
архаичната епоха. В контекста на гръцката колонизация се 
натрупват най-ранните познания за етническата картина и 
политическата обстановка в района; споменават се имената 
на някои от местните тракийски племена; разкриват се 
крайбрежните области и донякъде долното течение на 
реката. Голямото събитие, довело до обстойното опознаване 
на етническата картина в долнострумската долина, са 
Гръко-персийските войни. „Историята“ на Херодот съдържа 
многопластова информация, позволяваща да се представят 
не само тракийските племена и гръцките колонисти в 
региона, но и важни и интересни миграционни процеси. По 
подобен начин, на фона на военните действия на одриския 
цар Ситалк срещу македонския цар Пердика ІІ от 429 
г.пр.н.е., се разкриват съществени сведения за горното и 
отчасти за  средното течение на Струма. Сведенията на 
Херодот и Тукидид остават най-подробните описания за 
разглежданите територии. Авторите от късната класическа 
и елинистическата епоха - Аристотел, учениците му и 
други, не успяват да внесат много нови и съществени данни.  

Предвид динамичната обстановка, обаче сведенията 
на Херодот и Тукидид са валидни в детайлите преди всичко 
за класическата епоха. Още в края на тази епоха, в 
контекста на македонското засилване при Филип ІІ, по 
долината на Струма настъпват съществени промени. Харак-
терната до този момент урбанизация по Долна Струма 
намира по нататъшното си развитие в северна посока. 
Изследването на проблемите на топонимията и урбани-
зацията през елинистическата епоха е трудна задача, пред-
вид силно ограничените и несигурни сведения от това вре-
ме. Познаването на имената на някои селища, като: Калипо-
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лис, Ортополис, Филипополис, Гареск, Александруполис, 
Синтия (Хераклея Синтика), Форуна (Ямфорина) и други, 
не е достатъчно за анализиране на процесите в детайли. Във 
връзка с предложената локализация на Хераклея Синтика 
при с. Рупите, Петричко, по-скоро могат да се осмислят и 
коментират вече известните сведения и хипотези за место-
положението на другите градове и селища в района на 
Средна Струма и близката околност, а не толкова да се 
налагат категорични решения. 

Проблемите остават и за времето на римската и къс-
ноантичната епохи. Съществено нарастналият брой на име-
на на градове или селища с градски облик показва разви-
тието на процесите на урбанизация, но дори и сега зоната 
остава без сигурна топонимия и без ясно местоположение 
на тези градски центрове, по същество административни 
или църковни средища. Епиграфското наследство от 
епохата свидетелства за лица, свързани с градове и села, 
като: Хераклея, Скотуса, Петра, Нейне, Скиаме и Койле. 
Интересни процеси се наблюдават и във връзка с 
тракийските етникони в Средна Струма, свързани със 
скаите и други тракийски общности, които, обаче изискват 
по-особено внимание. 

Съвсем накрая може би трябва да се направи краткото 
пояснение, че по същество краят на тази книга не би 
трябвало да е край на изследването. Както изтъкнах още в 
уводните думи, акцентът в изложението е върху земите на 
Средна Струма, при това на онези селища, които са 
преобладаващо на изток от реката, или териториите, които 
за кратко между 167 и 148 г.пр.н.е., формират Първа 
македонска област. В едно продължение на изследването 
свое място биха намерили проблемните локализации на 
областите и селищата в земите на запад от Струма, които по 
същото време били част от Втора македонска област, а още 
и селищата в териториите по горното течение на реката, 
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които по-късно попаднали в границите на римска 
провинция Тракия.  
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Списък на образите и картите 
 
Обр. 1. Вулканското възвишение Кожух. 
Обр. 2. Епиграфски паметник с латински надпис от м. Ко- 

жух при с. Рупите.  
Обр. 3. Препис на латинския надпис от м. Кожух. 
Обр. 4. Надгробен епиграфски паметник от м. Кожух при с.  

Рупите. 
Обр. 5. Надгробен епиграфски паметник от м. Щавенска  

скала при с. Илинденци (по М. Манов). 
Обр. 6. Районът на с. Илинденци, община Струмяни. 
Обр. 7. Районът на с. Илинденци, община Струмяни. 
Обр. 8. Районът на с. Илинденци, община Струмяни,  

хълмът Костенурката (Град каяси). 
Обр. 9. Оброчна плочка от м. Хилядница между с.  Илин - 

денци и с. Д. Градешница (по М. Манов). 
Обр. 10. Епиграфски паметник от м. Рукалото между с.  

Илинденци и с. Д. Градешница (по В. Герасимова 
Томова, Б. Сандански). 

Обр. 11. Рисунка на епиграфски паметник от м. Рукалото  
между с. Илинденци и с. Д. Градешница (по В.  Гера- 
симова-Томова, Б. Сандански). 

Обр. 12. Надгробен паметник от района на с. Илинденци и  
с. Д. Градешница (по Г. Михайлов). 

Обр. 13. Надгробен паметник от долината на Средна 
Струма (по М. Манов). 

Обр. 14. Надгробен паметник от с. Враня, община  
Сандански (по Г. Михайлов). 

Обр. 15. Надгробен паметник от околността на Мелник или  
от с. Рупите (по Г. Михайлов). 

 
Карта № 1. Сведенията на Хекатей за долината на Стри-

мон. 
Карта № 2. Сведенията на Херодот за долината на Стри-

мон. Походът на Мегабаз около 512 г.пр.н.е. 
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Карта № 3. Сведенията на Херодот за долината на Стри-
мон. Походът на Ксеркс през 480-479 г.пр.н.е. 

Карта № 4. Сведенията на Херодот за долината на Стримон 
ок. 454-453 г.пр.н.е. 

Карта № 5. Сведенията на Тукидид за долината на Стри-
мон. Походът на Ситалк – 429 г.пр.н.е. 

Карта № 6. Антични селища в Средна Струма. 
Карта № 7. Районът на средното течение на Струма. 
Карта № 8. Фрагмент от Певтингеровата карта, копие от 

ХІІІ в. 
Карта № 9. Фрагмент от карта на Г. Меркатор, 1589 г. 
Карта № 10. Фрагмент от карта на Шпеед, 1626 г. 
Карта № 11. Фрагмент от карта на Н. Сансон, 1665 г. 
Карта № 12. Фрагмент от карта на Н. Сансон, 1688 г. 
Карта № 13. Фрагмент от карта на Ф. дьо Вит, 1688 г. 
Карта № 14. Фрагмент от карта на Н. Яйо, 1692 г. 
Карта № 15. Фрагмент от карта на Дж. Кантели, ХVІІ в.  
Карта № 16. Фрагмент от карта на Г. и Л. Волк, 1700 г. 
Карта № 17. Фрагмент от карта на Г. де л’Ил, 1708 г. 
Карта № 18. Фрагмент от карта на Хоман, началото на 

ХVІІІ в. 
Карта № 19. Фрагмент от карта на Хоман, началото на 

ХVІІІ в. 
Карта № 20. Фрагмент от карта на Г. Лотер, 1720-1730 г. 
Карта № 21. Фрагмент от карта на И. Хасио, 1744 г. 
Карта № 22. Фрагмент от карта на Й. Пробсто, 1788 г. 
 

 
 
 
 

 



 
 226 

Списък на съкращенията 
 
АОР – Археологичиски открития и разкопки. София. 
ГИБИ – Гръцки извори за българската история. София. 
ГНАМП – Годишник на Народния археологически музей в 

Пловдив. Пловдив. 
ГНМ – Годишник на Народния музей. София. 
ГСУ ФЗФ – Годишник на Софийския университет, 

Факултет по западни филологии. София. 
ГСУ ФИФ – Годишник на Софийския университет, 

Философско-исторически факултет. София. 
ГСУ ФФ – Годишник на Софийския университет, 

Филологически факултет. София. 
ИБАИ – Известия на Българския археологически институт.   
             София. 
ИИД – Известия на историческото дружество. София. 
ИИМ – Благоевград – Известия на Историческия музей – 

Благоевград. Благоевград. 
ИПр – Исторически преглед. София. 
ИТМ – Кацаров, Г., Д. Дечев, В. Бешевлиев. Извори за 
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THE VALLEY OF THE STROUMA RIVER 
IN ANTIQUITY 

 
Georgi Mitrev 

 
                
              CHAPTER ONE 

  
 TRIBES AND SETTLEMENTS IN THE 

VALLEY OF THE STROUMA RIVER IN 
ARCHAIC AND CLASSICAL EPOCHS  

 
І. 1. Strymon in the notions of authors from the 

Archaic epoch. 
The review of literary and historiographical 

testimony that has reached our times is aimed at demonstrating 
the separate steps in the penetration in and acquaintance with the 
Strymon valley by the Hellenes; marking tribal territories and 
the basic directions of migration movements throughout the 
Archaic era. In Homer’s epics the Strymon is not present but is 
discovered in his later notes only. In relation to the origin of the 
Thracian king Rhesus, for example, Homer said he was a son of 
Eioneus (Hom. Il . Х, 435). Hesiod was the first author 
mentioning the Strymon, which proves that the river was known 
to the Greeks as early as at the dawn of Archaic times (Hes. 
Theog. 337-339). At the same time, a little later on, Archilochus 
who lived in the 7th century, wrote about the beautiful spots 
around the flow of the Siris, obviously referring to the same 
river, in the land above the ancient lake Tahino (Archiloch. 
Iamb. Fr. 18). This raises the question whether during the 
Archaic era the name Strymon was related to the whole stream 
of today’s Strouma river? In that early epoch Greek authors 
knew well just the area around the river mouth where the 
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Eioneus settlement was located and generally the area around 
the Pangaeon Mountain. Therefore it is possible to assume that 
probably only that portion of the river had the name Strymon. 
Moreover, the Tahino lake (dried up nowadays) was there and 
the Strymon actually flew from it. Where did that river flow 
come from, according to the notions of Greeks from the Archaic 
era, did it come from the north or from the east? Is it not 
possible that initially the Aggitis river was related to it?  

The writings of ancient Greek poets and playwrights 
depict two major communities in that region. The Paeonians, 
who were settled along the Strouma valley and to the east of the 
Aggitis valley and in the surroundings of the Pangaeon 
mountain and the Pelasgians, who were situated to the west of 
the lower stream of the Strouma. There is also the memory of 
the dominions of the ancient Thracian ruler Rhesus. The Edones 
were also familiar but with no specific data whatsoever. 

On the border between VІ and V century B.C. the 
logographers had more considerable knowledge about the 
Strouma valley, more specifically Hecataeus of Miletus. He 
knew the area along the lower stream of the Strymon quire well. 
He was aware of the Paeonians settled there. He even left 
interesting ethnographic notes about them. Based on the 
information provided by Hecataeus, it is possible to assume the 
location of several tribes and settlements. For example, the 
Trisplae could be related to the lowland territories along the 
lower stream of the Strouma, to the southeast of today’s Lake 
Kerkini. There are no serious reasons to doubt that the Disorae 
were so named by Hecataeus, simply because they inhabited the 
Dysoron mountain. More specifically they could be related to 
the eastern slopes of the Dysoron and to the lands westwards 
from the Trisplae. Hecataeus also knew about the existence of 
the Paeonian settlement of Galepsus; of the settlements Phagret 
and Aigialos at the Strymon. Eastwards and northwards from the 
lower stream of the Strymon, as far as the Nestos valley some 
more tribes mentioned by Hecataeus were situated: Darsioi, 
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identical with Dersaioi, according to Herodotus (VІІ, 110) and 
Thucydides (ІІ, 101, 3); Datyleptoi, to the east of Pangaeon, in 
relation to the region and settlement Daton; Satrae and 
Satrokentai, identical with the Herodotus’ Satrae (Hecat. fr. 156, 
157,  175, 177, 181). To the west in the direction of the Axios 
river, by the Thermaic Gulf and along the Chalkidiki river the 
Sindonaioi were situated as well as the Thracian settlement of 
Chalastre, the Greek colonies Therme, Smila, Lipaksos, 
Mekiberna, Sermili and others (Hecat. fr. 146, 147, 148, 149, 
150, 151). To the west of the Strymon the Krestonaioi were also 
situated. Evidence indicates that the name of that old Thracian 
settlement was Crestone (Krestone) and not Creston (Kreston).  

 
І. 2. The information provided by Herodotus about 

the tribes and settlements in the Strouma valley. 
The data provided by Herodotus does not quite leave 

the regions of the Lower Strouma either. But Herodotus traveled 
and had his own observations. In this sense his notes about the 
Lower Stouma are a significant step forward in the getting to 
know Southwestern Thrace. When exactly he visited the 
Strymon and Macedonia is hard to state but nevertheless 
analyses give us grounds to assume it was within the time 
interval between 454-453. (See Fol 1977: 10). In his journey 
around that area, Herodotus passed by the Paeonian city of Siris 
(today’s Seres), along the Prasiada lake (nowadays most 
frequently identified as the lake Kerkini) and in proximity to the 
Orbelos mountain (nowadays most frequently identified as the 
Belasitsa mountain) (compare Gerov, 1961: 167-168). From 
there he headed westwards to Macedonia and did not go to the 
north, i.e. into the Middle Stouma. So, that area still remains 
outside the field of vision of ancient Greek literary tradition. 
This has, of course its explanation as Herodotus mainly 
followed in his description the route of Persian troops along the 
Aegean Sea coast toward Greece. Concerning the conquering 
activities of Persians in Thrace beforehand, at the end of the VІ-
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th century B.C., Herodotus has limited his information to just a 
few contradictory sentences. Only the military campaign against 
Paeonians was described in detail and just because it was related 
to the lands of the Lower Stouma, which Herodotus had visited 
personally and so he had the stories of eye-witnesses or local 
legends at hand (Hdt. V, 12-17). 

In relation to the military activities of Megabazus, 
Mardonius and Xerxes, and also within the context of his 
personal visit, Herodotus mentioned the name and certain data 
of a large number of Thracian tribes in the lower stream of the 
Strymon valley. They include: Siriopaiones, Paeoplae, the 
anonymous Paeonians around the lake Prasiada and the Pangeo 
mountain, Doberes, Agrianes, Odomantes, Dersaioi, Satrae, 
Satrokentai, Pieres, Edones, Bisaltae etc. An essential part of the 
present research is devoted to these tribes. There is additional 
information about some of these tribes highlighting the 
migration processes in the studied region. The general trend 
observed is a movement of the tribes from the south to the north, 
from the lower stream to the middle and upper stream of the 
Strouma and from the Axios valley to the Strymon valley. The 
reasons for those refugee streams were: in the first place, the 
Persians’ actions at the end of the 4th century and during the first 
two decades of the 5th century B.C., and in the second place the 
military actions of Macedonians  in the context of Greek-Persian 
wars and after the Persian retreat. However, in order to specify 
more precisely certain details of the events mentioned, it would 
be necessary to take into account some information as provided 
by Thucydides.  

In Herodotus’ History there are also a few notes with 
hints about the Thracians along the middle and upper stream of 
the Strymon. One of them is the story with the stolen chariot of 
Xerxes (Hdt. VІІІ, 11). Another one concerns the religious 
beliefs of the Thracians who lived further in the lands above the 
Krestones (probably to the north and more generally in the 
region of the Middle Strouma) (Hdt. V 5, 1). Their anonymity, 
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however, indicates that Herodotus did not have clear and 
specific data of the population along the middle and upper flow 
of the Strouma. 

 
І. 3. The information provided by Thucydides about 

the tribes and settlements in the Strouma valley. 
Thucydides  substantially expanded the horizons of 

ancient Greeks in terms of the inland of Thrace and particularly 
about the middle and upper streams of the Strymon. That 
happened on the background of the Peloponnesian War, more 
specifically in relation to the march of the Odrysian ruler 
Sitalces against the Macedonian king Perdika  ІІ in 429 B.C.  

Thucydides  knew that The Strymon sprang up from 
the Scombros mountain, and he meant the mountain of Vitosha 
under said name. After that Strymon flew through the lands of 
the Paeonian tribes Graaeans  and Laeaeans (Thuk. ІІ, 96, 3). 
These along with other Paeoninan tribes were the ultimate 
western peoples ruled over by Sitalces. According to 
Thucydides there were other Paeonian tribes in the Upper 
Strouma valley as well, as he explicitly noted that Sitalces had 
also put those under his reign. It is not possible to state where 
exactly they were situated.  

It is hardly occasional that in relation to that 
campaign Thucydides wrote about the Graei and the Laei along 
the Upper Strouma and even about the Treri and Tilatei to the 
north of Vitosha. Maybe this is exactly the spot through which 
Sitalces route or at least part of Sitalces army had passed 
through the Sofia Field and downwards aslong the Strouma 
stream as far as Vlahina and the Maleshev mountain, Sitalces 
reached the Kerkine mountain. Here the story briefly mentions 
the Middle Strouma region. According to Thucydides, Kerkine 
was an uninhabited mountain and border between the Sintoi and 
the Paeonians (Thuk. ІІ, 98, 1). Various assumptions exist in 
relation to the location of this mountain. If we bear in mind the 
fact that Sitalces descended from the north to the south most 
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generally between the Strymon and Axios, it then becomes clear 
that Kerkine was a mountain or mountain range situated 
approximately in the same direction. It seems acceptable to 
identify the Maleshev Mountain with Ograzhden. At this point 
of the story, the Sintoi and the Maedi were mentioned in ancient 
historiography for the first time. It is just then that they came 
into the sight of Thucydides and caught his attention but bearing 
in mind that he mentioned them only once or twice and never 
said anything more about them it is clear that they remained 
outside the route and actions of Sitalces. The order of listing, 
first the Sintoi, and then the Maedi must not be misleading that 
the Maedi were southwards from the Sintoi, because that most 
generally said was the direction that Sitalces followed. The 
Maedi were to the east of the Sintoi. The Strouma river was 
outlined as the border between the Sintoi and the Maedi. 

Thucydides  wrote that after passing Kerkine the 
Thracian troops “reached Dober in Paeonica” (Thuk. ІІ, 98, 2). 
It certainly seems they have passed through the ridge of the 
mountain because they did not affect the local tribes. The 
question of the location and status of Dober has not been 
answered. If we assume that Kerkine is identical in its southern 
part with today’s Ograzhden, then the settlement of Dober must 
be searched in the Strumeshnitsa (Strumitsa) river valley, 
particularly in its middle stream. 
Sitalces’ military activities  in the southwestern direction caused 
serious disturbance among the autonomous Thracian tribes 
although he was careful to avoid passing  through their 
territories. Up to that moment no Odrysaean ruler or his armies 
had interfered so directly into events in Southwestern Thrace. It 
is quite obvious form the information provided by Thucydides 
that Thracian tribes in the territories between the Lower Strouma 
and Lower Mesta  – Panei, Odomantes, Droi and Dersaioi, 
preserved their political independence. The same is true about 
the Maedi located immediately to their north. 
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 At the background of military actions between 
Sitalces and Perdika ІІ, Thucydides made the most detailed 
description in antique historiography of the lands along the flow 
of Strymon. Authors who wrote after him have not 
accomplished greater comprehension. 

 
І. 4. The information provided by Aristotle and his 

students. 
Interesting data about the Strymon valley and its 

vicinity is contained in some of Aristotle’s and Aristotle 
students’ writings. This data is connected primarily with the 
flora and fauna but it also has a bearing on the problems of local 
toponymy and ethnonyms. At the same time such data marks the 
gradual penetration of Hellenes into the interior of the Strouma 
valley and the partial familiarization with the region of the 
middle and upper stream. In relation to this information the 
question that is raised concerns the location of the Mesapion 
(Hesaynon) mountain. The opinion that it was the name of 
today’s Vlahina mountain seems acceptable. 

The anonymous Pseudo-Aristotle also provided 
interesting information. It is, however, too uncertain to be used 
as grounds for significant conclusions concerning the region’s 
geography. From that information the later and contemporary 
authors commented most frequently on the issue of hard coal 
along the Ponthos river. The prevailing opinion is that the river 
was the Stroumeshnitsa (Strumitsa) but there is no strong 
evidence to support that.  

Pseudo-Aristotle was also the author of a text telling 
about the existence of a large and beautiful temple of Dionysus 
in Southwestern Thrace, more specifically in the disctrict of 
Crestonia. As of the present moment the localization of this 
sanctuary seems an impossible task. There is the essential 
question of whether or not this prophecy temple is identical with 
another one known to Aristotle, namely a Ligyrian one 
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hypothetically situated by Al. Fol in “Western and Southwestern 
Thrace” (Fol 1990: 186; 1991: 153).  

Certain individual motes about the Strymon valley 
have been related to Theophrastus as well. They are in 
connection with the flora and fauna along the lower stream of 
the river. 

More generally, concerning some of the 
compositions of Aristotle, Pseudo-Aristotle, and Theophrastus it 
is possible to state that they constitute a new step forward in the 
knowledge of the Strymon valley. The notes and comments 
present there expand the horizon of ancient Greeks but a lot of 
the data presented remain in the realm of incredible miracles  – 
fictions, which cannot acquire the form of serious information. 
They, however, reflect very successfully the spirit of discovery, 
traditionally related to strange and unbelievable happenings in 
distant and unknown lands. Meanwhile, specifically in relation 
to the Middle Strouma these authors have presented information 
fragmentary in nature, which often is not even possible to 
comment on – rumours of rivers, tribes, temples, peculiarities in 
flora and fauna. This is evidently due to the sporadic character 
of the knowledge gathered. An objective factor for the 
fragmentary nature of the descriptions, which can be pointed 
out, is the absence of any significant geographical reference 
points such as cities, for instance. It is not earlier than in the 
Hellenic era when some city centers appeared in those regions, 
which already constituted a more secure support in geographical 
descriptions. 
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             CHAPTER TWO 
 
PROBLEMS OF TOPONYMY AND 
URBANIZATION IN THE MIDDLE STROUMA 
DURING THE HELLENISTIC AND THE 
ROMAN EPOCHS  

 
ІІ. 1. Sintia (Sintice) – Heracleia Sintica 

(Heracleia Strymnos). 
On the land belonging to Rupite, in Petrich 

municipality, which is known in the scientific literature mostly 
with its old names Shirbanovo and Muletarovo, is situated one 
of the most significant archaeological complexes in the Middle 
Strouma valley. Today there are three hypotheses about the 
name of the ancient town which is situated here – Petra, 
Orhtopolis and Tristolos. The archaeological researches indicate 
the presence of materials mainly from the Hellenistic, the 
Roman and the Late ancient epoch. They allow to make the 
following suppositions: during the Hellenistic period the town 
occupied its largest area and leads to the conclusion that if it is 
not situated in the region of the Sintoi then it surely lies on the 
border between the Sintoi and the Maidoi (Maedi).  

Furthermore, these researches make clear to a certain 
extent the significance of the smaller archaeological monuments 
with civil and religions character, which are situated near the 
town, including the necropolises. 

On 25 March, 2002, a group of treasure-hunters was 
caught in a police campaign. They were trying to take out of a 
necropolis (near Cervenite skali) a solid marble stele with an 
inscription in Latin (24 lines). It was secondary used in the 
building of a tomb, probably from the Late ancient period (IV – 
VI). 

The content of the inscription is an indication of its 
official character. Emperor Galerius and Caesar Maximinus 
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Daia’s decree from the end of the year 307 and the first third of 
308, is written on the marble stele. It is addressed to the 
quattuorviri and the decuriones of the Heracleians (salutem 
dicunt IIII viris et decc(urionibus) Heracleotarum). The name of 
the settlement and its statute are categorically given. This is 
civitas Heracleotarum – the city of the Heracleians! It is 
obvious for us that it is Heracleia Sintica. 

Apart from the information about the name of the 
ancient settlement near Rupite, the newly found inscription 
contains a valuable information about the statute of Heracleia. 
The decree gives the symbols and the right of civitas to be the 
fatherland of the Heracleians (ornamentis et iure civitatis 
patriam vestram nobilitare cuperemus). Even in lines 6-7 it is 
said that earlier the city has had such rights too, but to a little 
extent. Among the reasons for their actual reinstatement three 
things are emphasized. The inherent love of Galerius and 
Maximinus Daia towards the country; their desire for a greater 
approval of their thoughtfulness and benevolence; and the 
statement of the native residents that this civil community of the 
Heracleians existed in the past. 

The newly found inscription poses several problems 
regarding the historical geography of the region. It is necessary 
to rationalize in detail the hypotheses about the ethnical aspect 
and the tribal boundaries in the Middle Strouma valley during 
the antiquity; about the localization of some settlements known 
from the written sources and the archaeological researches; 
about their place in the Macedonian kingdom and within the 
Roman province Macedonia. This convincing proof concerning 
the location of Heracleia Sintica makes necessary the new 
reading of the records about the ancient history and archaeology 
in the region of Middle Strouma. 

 
II. 2. Skotoussa and the „Scotusaei liberi” 
References to the ancient town of Skotoussa and the 

community of the Skotoussaians, who inhabited the valley of the 
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Strymon River, are rarely encountered in literary sources. A few 
brief notes about them can be found in the manuscripts of Strabo 
(VІІ, frg.. 36), Pliny Maior (ІV, 10, 35; ІV, 11, 42), Claudius 
Ptolemaeus (ІІІ, 12, 28), and in the Tabula Peutingeriana (fr. 7).  
A new epigraphic monument from the time of Heracleia Sintica 
suggested a more careful study of the Skotoussaians (Митрев 
2005, 185-186 – earlier publication). Discovered in 2002 on the 
site of the village of Rupite, Petrich municipality, it is now 
stored in the Archaeological Museum in Sandanski (Fig. 1). This 
is a rectangular, 7-10cm-thick stele measuring 88 cm in width 
and 83 cm in height. The transcription and translation are not 
difficult to decipher: “Gaios, son of Loukios, a Skotussaian, and 
a Heracleian too, and Ulpia Paramona (placed) for their son 
Gaios”.  In lines 1-3, reference is made to Gaios, son of 
Loukios, who was called Óêïôõóóáqïò (Skotussaian), but who 
was also known by the name >Çñáêëåþôçò (Heracleian). The 
order in which the ethnicons ‘Skotussaian’ and ‘Heracleian’ are 
used is significant evidence that Gaios, son of Loukios, 
originated from Skotussa (Skotoussa), but migrated to Heracleia, 
which can explain the reason why he is referred to in two ways 
in the inscription. Apparently, he permanently settled down in 
Heracleia, as this was the place where both the epitaph and his 
son’s grave were found. In line 4, there is reference to the 
mother, Ulpia Paramona, of the deceased man. Gaios, the 
deceased son, is mentioned in line 5. It will be reasonable to 
propose that the date of the new inscription from Heracleia is the 
2nd century. 

Everything said so far is sufficient enough to suggest 
the need to search for Skotoussa in the vicinity of the Strymon, 
in the eastbound direction. In the vast zone thus demarcated, the 
site of the city can be pinpointed with the help of the data from 
the Tabula Peutingeriana. As already said, this has been done 
several times in modern historiography. The new moment here 
follows from the definite localization of Heracleia Sintica at the 
village of Rupite, district of Petrich. The four Roman miles or 
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approximately 6 km, well-known from the Tabula 
Peutingeriana, should be added in the eastbound and 
southeastbound directions towards the Rupel Pass on the 
assumption that the road ran along this pass or east of it, and 
provided that we are at the same time guided by the already 
established location of Skotoussa to the east of the Strymon. 
There are sufficient grounds for hypothesizing that the territory 
of the ancient Skotoussa was in the area where the rivers 
Pirinska Bistritza and Melnishka flow into the River Strouma. 
At this place, in the vicinity of the villages Gorno Spanchovo – 
Vranya – Katuntzi, once was the site of an important ancient 
centre. B. Gerov recognizes the possibility that the city was 
located under the village of Gorno Spanchovo, on the left bank 
of the river Pirinska Bistritza, while smaller settlements of the 
kome type existed at Vranya-Katuntzi-Piperitza, Melnik and 
Petrovo. However, B. Gerov’s idea that centre was Philippopolis 
in Paporbelia (Orbelia) will be hardly possible in view of the 
new localization of Heracleia at the village of Rupite (Геров 
1961, 208-209). If the information in the Tabula Peutingeriana 
is followed word-for-word, it will be found that the settlement 
which best corresponds to the indicated distance of four Roman 
miles is the ancient village in the vicinity of Vachovitza (Dabo) 
near the village of Vranya. 

The question about the status of Skotoussa and its 
autonomy in particular is of essential importance. There is no 
evidence available about the time of origin of this settlement and 
the rights it had. Considering the repeated reference to the 
geographic proximity with Heracleia Sintica, though, it seems 
logical to assume that although Skotoussa existed during the 
Hellenistic period it not differ from a village (kome). Pliny 
Maior points out that the Skotoussaians were one of the 150 
“populi” in Macedonia, meaning, undoubtedly, the Roman 
province of Macedonia. It can be assumed that even during the 
period of the 2nd and 1st centuries BC, Skotoussa was still a 
kome and along with the act of “freedom” also obtained 
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township status. Тhe benefaction was given to the inhabitants of 
Skotoussa after the battle at Philippi in 42 BC in return to their 
loyalty to Mark Antony and Octavian Augustus. It is very 
difficult, however, to speak definitively about the dimensions of 
“freedom”, especially in the case of the Skotoussaians, since 
there is no reliable evidence available. The township status 
under the Principate and more specifically during the 1st – 2nd 
centuries is supported by the above laconic reports of Claudius 
Ptolemaeus. He describes it as one of the towns in the interior of 
Macedonia and more specifically in the region of Odomantike 
(ІІІ, 12, 28). There is no evidence, though, how long Skotoussa 
retained that state and what were the reasons for its degradation. 
In any case, during the Late Antiquity, when Heracleia Sintica 
rose again as an urban centre, Skotoussa had already been 
marked on the Tabula Peutingeriana as a road station. 

 
ІІ. 3. Desudaba – Alexandropolis (Alexandria 

Thracians) – Paroecopolis – Parthikopolos. 
In the close vicinity northwards of Heracleia Sintica 

and Scotoussa, the Peutinger map does not reflect any other 
settlements during Late Antiquity. Today it is known that it was 
exactly here by Sandanski, that the most significant center in the 
Middle Strouma during the Roman era was situated. There has 
not yet been serious evidence how it was called during the 
Antique epoch. Desudaba, Alexandropolis, Paroecopolis, 
Parthikopolos, Gareskos, Zapara, Hadrianopolis, Sale, Neine 
and Phillipopolis, form one essential group of the existing 
assumptions. 

The hypothesis of the situation of Desudaba in the 
region of the old village of Sv. Vrač, today the town of 
Sandanski belongs to T.-Al. Desdevizes du Désert (Desdevizes 
du Désert 1862: 86, 293). The sources and current status of 
surveys in the area completely support the idea that Desudaba 
was in the Middle Strouma. This localization is based on a 
single statement by Livy, which is, however, especially accurate 
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concerning the distance from the Vardar river to that town in the 
district of Medica - 75 Roman miles. This distance completely 
corresponds to nowadays location of Sandanski. It provides 
grounds to support the statement that Desudaba of the Maedi 
was on that spot or in close proximity to it. Moreover, today 
there is explicit evidence of the existence of an old Thracian 
settlement here as early as the late Bronze era. In addition, the 
situation of Desudaba by Sandanski is not in contradiction with 
any of the possible names of the city during the Hellenistic or 
Roman era. 

According to D. Dechev next to today’s Sandanski 
the ruins of the ancient city of Alexandropolis are situated – the 
first Macedonian colony in the lands of the Maedi. He has 
pointed out as evidence the city walls, which he believes have 
remained from the time of Philip ІІ and Alexander ІІІ the Great 
but that could be difficult to accept. At the same time, according 
to D. Dechev, the colony Alexandropolis should have been 
located in the southern part of the Middle Strouma valley and in 
proximity to the territories ruled over by Macedonians because it 
is mentioned in the background of an uprising of the Maedi in 
340 B.C.  It was quickly suppressed by the hair to the throne 
Alexander ІІІ.  

According to me it is possible to formulate the 
assumption that in 340 B.C. upon the suppression of the Maedi 
uprising, Alexander conquered the fortified Desudaba and after 
chasing away the native population settled mixed Greek and 
Macedonian colonists there, renaming the settlement into 
Alexandropolis. But that was evidently for a short time. As it is 
known after the death of Alexander ІІІ in 323 B.C. and during 
the disintegration of his state the reign of the Macedonians in 
Thrace was significantly weakened. The discovery in Sandanski 
of Cassander’s coins (305-297 г.) indicates that the city existed 
at that time but in the 3rd century B.C. the Macedonians lost 
control over that area. 
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The hypothesis of the situation of 
Paroecopolis/Parthikopolos upon Sandanski belongs to J. and L. 
Robert (Robert 1948: n. 112). Later on it was also accepted by 
F. Papazoglou. In her research she summarizes that what is 
known about the ancient city by Sandanski, is not in 
contradiction with the identification with 
Paroecopolis/Parthikopolos (Papazoglou 1988: 373). Meanwhile 
this hypothesis has been further developed by J. and L. Robert, 
in the sense that Parthikopolos succeeded Alexandropolis, after 
its decay (Robert 1954: № 165). V. Popova has paid attention to 
the possibility that the foundation was more the renaming of an 
already existing old Thracian city (Popova 1981: 178-179). This 
seems completely possible to me and the ancient Thracian city 
could be Desudaba. The examination of the various assumptions 
about the name of the ancient Sandanski, as well as the opinions 
in favour of and against the situation of 
Paroecopolis/Parthikopolos on that spot show that there are no 
substantial grounds against this hypothesis.  

The other assumptions concerning the name of 
Sandanski are according to me groundless. B. Gerov, for 
example, simultaneously with the rejection of the hypothesis 
about Paroecopolis (Parthikopolos), has formulated a new 
suggestion for the location of that place on the ancient city of 
Gareskos. Considerable doubt in relation to that comes from a 
statement by Strabo who noted that when traveling to the north 
from Heracleia Sintica, the mountains Rhodope and Hemus and 
not Orbelos remained to the right. Besides, it is evident that the 
Macedonian Parorbelia district in which Gareskos was included 
was to the west of the Strymon, as it started from Eidomene on 
the Vardar river (Strab., VII, frg. 36).  

Another author who does not accept the idea of the 
situation of Paroecopolis/Parthikopolos by Sandanski and at the 
same time has formulated his own theory, is V. Beshevliev. His 
basic argument against such localization is that the region of 
Sandanski was connected with the Maedi while according to 
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Claudius Ptolemy, Parthikopolos belonged to the district of 
Sintica (Beševliev 1963: 2). This, however, could be explained 
with migrations in the region during the Hellenistic era. At the 
same time Beshevliev thinks that in late antiquity, Sv. Vrač 
(Sandanski) had the name Zapara. But that late antiquity city 
was in the province of Second Macedonia while according to the 
present research, the region of Sandanski was in the province of 
First Macedonia. 

For about 30 years another assumption also has 
existed, that of t. Ivanov, concerning the presence at Sandanski 
of an antique settlement under the name of Sale. (Ivanov 1984: 
12). This is in a direct relation with the temple of the Thracian 
horseman named God Salenos, discovered here. In the 
availability of clear and explicit data of the existence of a 
settlement Sale in the Aegean sea coast, it seems to me 
unnecessary to search for a new settlement with the name Sale 
by Sandanski. The penetration and integration of this cult in the 
Middle Strouma has its explanation in the ethnic characteristic 
of the region and in the migration processes among the 
Thracians. 

During the last few years one more opinion became 
known, of M. Zahrnt who also rejects the localization of 
Parthikopolos by Sandanski and formulates a new hypothesis of 
the situation on that spot of an ancient city named Hadrianopolis 
(Zahrnt 1993: 229-239). Under the current status of the data this 
hypothesis seems to me unacceptable. Hadrianopolis has a good 
location by the village of Edirnejik (today’s village of Adriani at 
Drama). Besides, Hadrianopolis was a participant in the 
confederation of polises known as Pentapolis. It is impressive 
that the Pentapolis members are predominantly villages and 
small towns whose location is in the Lower Strouma and 
probably along the Angista river valley.  

Recently V. Dinchev has proposed one more option 
for the name of the ancient Sandanski – Neine. This toponym is 
derived from an inscription known a long time ago from the 
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region of the villages of D. Gradeshnitsa and Ilindentsi and 
typically it has been assumed that there was the location of 
Neine (Gerasimova - Tomova, Sandanski 1980: 24-27). I have 
not found explicit arguments in favour of or against such a 
hypothesis but nevertheless there is no data that Neine is a polis 
name, while the ancient Sandanski is indisputably a polis. 

Also recently M. Manov published an assumption 
that Philipopolis in the Orbelosia district was on the spot of 
Sandanski (Manov 2008: 21). The assumed location of 
Philipopolis on that spot, however, cannot be agreed with the 
objections pointed out to in relation to Gareskos. There is no 
evidence at all that the region of Sandanski was in the 
Macedonian district Parorbelia. According to Strabo’s 
information it was to the west of the Strouma (Strab., VII, frg. 
36). 

 
ІІ. 4. Tristolos: Petra, Neine, Skiame ? 
It has become known from the writings of Claudius 

Ptolemy that in the 2nd century A.D., a city existed in the 
geographical area Sintica, which city was named Tristolos (Ptol. 
III, 12, 27). It is mentioned together with Heracleia Sintica and 
Paroecopolis, and it is believed to have been closer to the latter. 
On these grounds, on the maps from Modern times (ХVІ-ХVІІІ 
в.), Tristolos, Paroecopolis, Heracleia, and even Scotoussa, are 
presented in an almost straight line and next to each other. 
Unfortunately, the cartographic materials mentioned constitute a 
quite unreliable source to make it possible to determine an 
explicit location of Tristolos along the Strouma or along the 
Stroumeshnitsa only through them. 

The opinions known to me as of the current moment 
in relation to the location of Tristolos are either unacceptable or 
questionable, after the localization of Heracleia by the village of 
Rupite. At the same time in historiography there is also the idea 
that Tristolos was, actually, a union of settlements. D. Samsaris 
has assumed that was an association of three villages (Samsaris 
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1989: 365-366). This, in combination with the traditional 
positioning of Tristolos in geographical materials, immediately 
next to Paroecopolis and in the opposite direction to Heracleia 
Sintica, allows the formulation of a working hypothesis that the 
town was situated to the north of nowadays’ Sandanski. Here the 
ruins by the villages of Ilindentsi (former village of Belitsa) and 
D. Gradeshnitsa are known and these are usually associated with 
the name Neine. But epigraphic heritage within this region has 
provided other information as well. Monuments originate from 
here in which the names of three settlements or of persons 
related to these settlements have been clearly mentioned: Petra, 
Skiame and Neine. In addition to that, a transcript of a text ha 
been preserved containing the indicative in this case term 
sympoleitai  (fellow citizens) (Gerov 1961: 343, № 25а; Velkov 
1963: 143; Mihailov 1966: 236-237; № 2247; Manov 2008: 76-
77, № 12).  However, the mentioning of Tristolos only by 
Claudius Ptolemy prompts the town existed only in the Roman 
era and more specifically around the first half of the 2nd century. 

 
ІІ. 5. Petra. 
Petra is an ancient city in the lands of the Maedi 

mentioned in ancient historiography in relation to the time of the 
Hellenistic era. The information is from Livy, concerning the 
military maneuvers of the Macedonian king Philip V in the 
lands of the Maedi and Denteleti in 181 B.C. and the conquering 
of Petra (Liv. XL 22, 12; 23, 4). It is difficult to determine based 
only on this description where exactly Petra was situated. 

The only epigraphic monument having some relation 
to Petra, was discovered many years ago within the territory of 
the village of Ilindentsi, municipality of Strumyani. In it a 
person is mentioned born in Petra. In the absence of any other 
epigraphic evidence this inscription is the only clue concerning 
the location of the settlement. According to me it is located 
relatively close if we follow the idea that one administrative 
union of three settlements existed in this region during the 
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Roman era – Tristolos and those settlements were Petra, Skiame 
and Neine.  

As far as I am aware, no one has paid attention so far 
that the description of Petra conforms very well with the 
location of the village of Ilindentsi itself, in proximity to the 
Pirin mountain. Even today the seven rocky hills towering here 
impress deeply and give the area a unique magnetism, while in 
the vicinity around them about 30 rocky caves and abysses are 
registered. It should be expressly emphasized, however, that we 
are not discussing here the archeological sites located in the 
areas named Shtavenska skala, Hilyadnitsa and Rukaloto, which 
are especially popular in scientific literature but we are 
discussing the settlement located 2-3 km southwards from them 
in the place of the contemporary village of Ilindentsi. It seems 
that the necropolis was located in close proximity westwards 
and above it on the hill named Kostenurkana the acropolis was 
situated. The information stating that in the past the hill 
Kostenurkata /the tortoise/ was also known as „Grad Kajasi“, 
i.e. „Rock Town“ or „Petra Town“, is especially essential. 

 
ІІ. 6. Skiame. 
The only testimony about Skiame is a monument 

discovered in the area named Hilyadnitsa, between the village of 
Ilindentsi and the village of D. Gradeshnitsa (Mihailov 1966: 
235, № 2242). The inscription on it reads: „Gaius Iulius 
Maximus dedicated a gift to the master Dionysus in Skiame“. 
According to some authors Skiame is the name of an area, while 
others believe it is the name of a settlement. Field research 
shows that there was a large necropolis in the area named 
Hilyadnitsa (Velkov 1963: 144; Dinchev 2006: 89-90). 
Obviously we need to assume that was the necropolis of Skiame. 
This explains to a certain extent the presence of an offering to 
Dionysus whose cult is incompatible with burial traditions. But 
it is not mentioned explicitly in the inscription that a temple of 
Dionysus existed. The settlement itself, according to antique 
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tradition is to be searched for eastwards as to the necropolis. In 
the present case, in the eastern part of the area named 
Hilyadnitsa and immediately to the east-northeast from it. Here, 
with no clearly demonstrated borders, is the area known as the 
Shtavenska skala (or Shtaven), which is related to quite a lot of 
archeological monuments. This, according to me, must have 
been the settlement Skiame. In and of itself it would not exceed 
the scope and location of a village. 

 
ІІ. 7. Neine. 
The name Neine became popular after several 

publications by V. Gerasimova – Tomova and B. Sandanski. It 
is related to an epigraphic monument discovered between the 
areas Rukaloto and Hilyadnitsa, next to the villages of Ilindentsi 
and D. Gradeshnitsa. (Gerasimova-Tomova 1979a: 31-34; 
1979b: 133-142; 1979c: 371; 1980: 19-26; 1981: 192-194; 
Gerasimova-Tomova, Sandanski 1980: 24-27). According to the 
publishers this is a construction inscription in which it is 
announced that „the Neine residents“ built „from the ground“ a 
sanctuary of the Egyptian gods Isida and Serapis who are 
worshiped in one temple. They also reached the conclusion that 
the name of the settlement located here was Neine. It is, 
however, to be explicitly noted that the text is addressed not 
only to Isida and Serapis but first to the Augustus gods, i.e. the 
deified emperors and then to the Egyptian deities.  

In later literature there are almost no objections 
concerning the name Neine and its relation to the archeological 
complex located here. At the same time, the idea that it was a 
town turned out to be quite questionable. The doubt whether 
Neine is a town is enhanced not only by epigraphic testimony 
but also by archeological materials preserved in the areas named 
Rukaloto and Hilyadnitsa. Here the architectural and public 
utility structures and facilities typical of the urban environments 
are not discovered. Unfortunately, whatever assumption is made 
it will remain in the realm of the unproven given the present 
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status of the data. Still, according to me Neine is not the name of 
a town and the inhabitants of Neine were one demos and a 
village community that existed during the second half of the 1st 
century in this region. But it seems Neine was not an ordinary 
village within a polis bearing in mind this significant temple of 
the Augustus deities, of Isida and Serapis. It could even be 
assumed that „ the Neine demos“ had the regulation and 
organization of a local „koinon of the inhabitants of Neine“. 

 
ІІ. 8. Coele ? 
The existence of a settlement named Coele in the 

Middle Strouna has been assumed by M. Manov based on a 
recently known epigraphic monument dated back to the end of 
the 2nd century – the beginning of the 3rd century. The location 
of its finding is uncertain. Several locations and settlements 
under the name/s/ of Coela/Coele are known, in various 
districts: Eubea, Atica, Tesalia, the Thracian Chersonese. The 
fact that the persons mentioned in the monument from the 
Middle Strouma are not Hellenes but are more likely Thracians, 
allows the possibility they were actually from a local settlement 
named Coele. According to the meaning of the settlement’s 
name Coele, the region and relief formations within the territory 
of the village of Gen. Todorov seem very suitable to me as there 
is a complex of rock cells, niches and a temples of Asclepius 
and Hygia inherited during the Middle Ages by St. panteleymon 
and related to the local legends about St. Ivan Rilski.  

 
ІІ. 9. The Thracian Skaioi and the Middle 

Strouma. 
In ancient historiography the names of tenths of 

Thracian tribes have been reflected with various geographical 
locations, demographic potential and social and political 
importance for the history of Ancient Thrace. Among those is 
also the name of the Thracian Skaioi. The earliest information 
about the Skaioi refers to the end of the 6th century – the first 
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half of the 5th  century and is related to the logographer 
Hecataeus of Miletus. He noted that the Skaioi were a “tribe 
between Troad and Thrace” (Hecat. fr. 182). According to W. 
Tomaschek, they probably inhabited the Thracian Chersonese as 
early as in the era of the Trojan War, and later on passed under 
the reign of the Dolonci  (Tomaschek 1893/1895 (1980): I, 51-
52). The next mentioning of the Skaioi is dated about five 
centuries from the end of the archaic era and is related to Strabo. 
The famous geographer mentioned „thracians Skaioi, the river 
Skaios and a fortress Skaion“ (Strab. ІІІ 1, 21). It does not 
become clear whether this river and fortress were located within 
the tribal territories of the Skaioi or somewhere else in Thrace. 
Two centuries later, the memory of the Skaioi was revived 
again, this time by Polyaenus (ІІ c. B.C.). His story about their 
chief Cosingas depicts them as especially stupid and ignorant. 
This is in a direct relation with the meaning of the tribal name 
„Skaioi“ in ancient Greek. The analysis of this information 
assumes that Skaioi is a Greek name given in the Archaic era to 
the native population of Thracian Chersonese and by Hellespont, 
which was mentioned by Homer with the name Thracians in 
relation to the late Bronze are.  

It is especially interesting that among given names in 
the Middle Strouma valley, ethnicons derivative of the Skaioi 
are discovered. These are the names Dentouskaila and 
Skaidenthes. The latter makes it possible to formulate a 
hypothesis that the Skaioi, or part of them left the Thracian 
Chersonese and settled in the region of the middle stream of the 
Strymon. This could have happened at the end of the Archaic 
era. At the same time the question is raised whether any ethnical 
and historical relations are possible between the Skaioi and the 
Sintoi, and what they were expressed in, in view of the 
traditional presence of the Sintoi in the Middle Strouma valley.  

Analyses and studies demonstrate that the Skaioi are 
related in an ethnical and historical perspective with the 
Thracian tribes from the group of the Saioi or the 
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Sintoi/Sintians. With the development of socio-political and 
cultural relations between the Hellenes and the Thracians during 
the late Bronze and early Iron era the common name Saioi was 
gradually substituted by several sequences of designation-
names, part of which acquired great popularity in antique 
historiography: Homer’s Hellespontians Thracians, Sintoi, 
Apsynthii, Hebrenii, Cebrenii, Brenae, Kainoi, Dersaioi etc. 
Probably it was exactly the tribal name “Saioi” that Hellenic 
colonists easily changed into the closely sounding mocking 
name “Skaioi”. 

 

 

 
 
 
 
 

 


