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Карта на античните градове и крепости
около Димум
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Общ изглед към Беленската низина

северната част на съвременния град Белене на дунавския бряг се намират
останките от военния кастел и митница Димум от римския и късноантичния период (обр. 1). През Средновековието на същото място възникват и съществуват
селища от IX до XIV в.
Беленската низина e с площ от 160 кв. км. От три страни – изток, запад и
юг – тя е ограничена от възвишения, които визуално я изолират от останалата
част на Дунавската хълмиста равнина (обр. 2). Беленската низина е обитавана
от праисторическите епохи и до днес. Тук са открити находки, които показват,
че в разглеждания район е съществувало голямо тракийско селище през I хил.
пр.Хр. (обр. 3 а–в).
Стратегическото и природно защитено място, което заема Беленската низина, е оценено от римляните още с появата им в региона на Долен Дунав.
Дислоцирането на войскови части от римската армия тук е част от процеса на
организация на Долнодунавската граница на Римската империя (Лимес) и формирането на провинция Мизия. Кастелът Димум играе важна роля в отбраната
и функционирането на Дунавския лимес, организиран още по време на управлението на римския император Октавиан Август (27 г. пр.Хр. – 14 г. сл.Хр.) за
защита на североизточната граница на Римската империя.
Още преди 45 г. сл.Хр. на границата между префектура Мизия и васалното
Тракийско царство е създадена митницата Димум. Разположението на митницата в центъра на Беленската низина допринася за нейното развитие и съществуване през римския и късноантичния период. В района на Димум са открити
латински надписи, в които се споменава митническата станция Димум. Най-
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а – Тракийска златна купа, открита
случайно край Димум, I хил. пр.Хр.
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б – Тракийски боен нож,
открит в гроб

3

в – Връх от копие, желязо, III в. пр.Хр.
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Посветителен надпис
със споменаване на
митницата Димум

5

Част от шлем-маска,
открит край Димум,
I в. сл.Хр.

ранният от тях е от 100 г. сл.Хр. Особено ценен
е и надписът от с. Пелишат, община Плевен,
където е изписано не само названието ѝ „митница Димум“, но се споменава и митнически
контрольор (обр. 4).
Още през първата половина на I в. сл.Хр.
край Димум е изградено пристанище. То е един
от пунктовете на римската Дунавска речна мизийска флотилия. Във връзка с охраната на митницата и пристанището в Беленската низина е
дислоцирана конна войскова част. Установено е,
че шлемове като намерения край Димум са носени от конници (обр. 5).
Ранноримският кастел Димум е основан
през първата половина на І в. сл.Хр. Настанената в Димум конна част е от помощните войски
на долнодунавската римска армия. Името си
Димум получава от съществувалото наблизо
селище на тракийското племе димензи, което
обитава земите на Беленската низина. Кастелът
е издигнат на десния бряг на река Дунав.
През зимата на 68–69 г. сл.Хр. този кастел
е сред опожарените при нападенията на даки
и сармати в района на Долен Дунав. На този
етап от проучвания все още не са открити останки от укрепителната система
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на дървено-земления кастел. За историята му
черпим знания преди всичко от латинските
извори, надписи, монети и дребни находки,
които са намерени случайно или при разкоп
ки (обр. 6 a–в).
Кастелът е възстановен в началото на 70-те
години на І в. сл.Хр. – по време на управлението на император Веспасиан (69–79). Издигнати
са нова крепостна стена и кули, които да защитават по-солидно военния лагер. Строителната техника на укрепителната система вече е
каменно-землена, т.е. тя е трудно запалима
и много по-масивна. При археологическите
разкопки в югоизточния край на кастела са
разкрити участъци от тази крепостна стена.
Градежът ѝ е от добре обработени големи каменни квадри в лицевите части на стената, а
пълнежът е от пръст и нахвърлени е нея ломени камъни. Дебелината на стената е 2,80 м в
основата и 2,30 м в надземната ѝ част. Ъглите
на каменно-землената укрепителна система са
дъговидно извити и с вътрешни кули (обр. 7).
При югоизточния ъгъл на крепостта частично
е разкрита вътрешна кула с малки размери и
заоблени ъгли, но не е запазена документация за тези открития. Ранноримският кастел
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б – Луксозна ранноримска керамика от Димум, I в. сл.Хр.
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в – Сиви глинени кани, с излъскана
украса, I в. сл.Хр.
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Графична възстановка на плана
на ранноримския кастел Димум

а – Монета от I в.
сл.Хр., открита при
разкопките на ранноримския кастел
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а – Бронзова апликация с образ на
сатир, II–III в. сл.Хр.

8

б – Бронзова, ажурно изрязана
апликация за колан, I половина на III в.

8

в – Бронзово чукче, II–III в.



съществува до края на управлението на император Хадриан (117–138).
През второто и третото столетие – или при
управлението на династиите на Антонините и
Северите – обитаването в Беленската низина е
много наситено. Развива се цивилно селище
от полуградски тип с името Димум. Военната
крепост вероятно е преместена на друго място. Продължава да работи митницата Димум
(statio Dimensis), както и пристанището. В този
период се активизира стопанският живот, за
което благоприятстват транспортните възможности на реката и крайдунавския път, а
също и близостта до легионния лагер Нове
(Свищов) на I Италийски легион. Легионът е
особено голям потребител на стоки и суровини и това помага за развитието на Димум
като цяло. Появяват се много по-големи и помалки вилни стопанства, които захранват със
селскостопански и други стоки легионния лагер. За материалната и духовната култура на
цивилното население, което е живяло около
пристанището и митницата Димум, показателни са многобройните находки от предмети на бита (обр. 8 а–в) и керамика от периода
II–III в. (обр. 9 a–д). Оброчни плочки на божества с релефни изображения, както и някои
скулптурни паметници разкриват многообразието на разпространените в региона култове
през римската епоха (обр. 10).
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а – Глинена амфора, първа половина на II в. сл.Хр.
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б – Глинени чаши, II–III в. сл.Хр.
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в – Глинена кана с две дръжки, III в. сл.Хр.

9

г – Част от глинена играчка –
конче, II–III в.

9

д – Фрагмент от глинена
лампа, II–III в.

10 Бронзова статуетка на
богинята Юнона, II–III в.



Части от саркофази и надгробни плочи с
латински надписи дават данни за социалното
положение на населението (обр. 11 а–б). Голям
е броят на откритите архитектурни детайли –
колони, фриз-архитрави, корнизи, както и
части от скулптурни паметници, които са преизползвани в късноримски и късноантични
градежи (обр. 12 a–б). Някои от тях са случайно намерени при строителни или земеделски
работи, други – при разкопките на късноримския и късноантичния кастел. Всички те са
свидетелства за монументалната архитектура
в цивилните селища около кастела Димум от
ІІ–ІІІ в. За религиозните потребности на населението в региона са градени храмове и светилища на различни божества – на Юпитер и
Юнона, Дионис, Херакъл, Хеката, Тракийския
конник и други. Някои от случайно намерените посветителни паметници потвърждават
това (обр. 13 а–в). Някои от тези посветителни
релефи и плочки са изработени от мрамор,
други – от камък. Всички вотивни паметници,
надгробни плочи и саркофази са прецизно изработени и показват, че около Нове и Димум
през римската епоха се развиват каменодел
ски и скулптурни ателиета.
Цивилните и военните селища в Белен
ската низина преживяват сериозно сътресение
на живота около средата на III в. сл.Хр., когато
целият долнодунавски регион е арена на вражески нападения от племената, които идват
от земите северно от река Дунав. Те са обединени около готските племена. Разрушенията
са многобройни. Димум и цивилните селища
край него са пострадали много, въпреки близостта до лагера на I Италийски легион. Край
на т.нар. Първа готска война на римляните се
слага в края на 60-те години на III в. сл.Хр.
Нова страница в историята на античния
Димум
поставят административно-военните
11 а–б – Надгробни плочи от Димум,
реформи
и големите строителни мероприII–III в.



13 а – Оброчна плочка на богинята
Хеката, мрамор, II–III в.

13 в – Част от скулптурен паметник
на богинята Диана

13 б – Част от малка колона с релефни изображения, от светилище

12 а – Част от колона
12 б – Част от скулптурна
фигура на лъв



ятия през последната четвърт на ІІІ век. През 70-те години
на века е построена нова военна крепост за конна войскова
част (ala). По това време Римската империя е управлявана от
император Аврелиан (270–276). Голям брой монети с неговия
образ са намерени при разкопките на Димум (обр. 14). Късноримският кастел охранява не само съществуващата по това
време митница. Той защитава от запад подстъпа към легионния лагер на І Италийски легион – Нове, както и цивилните
селища в района на кастела Димум.
14 Бронзова монета с
Късноримският кастел Димум е изграден върху останкиобраза на император
те от ранноримския и най-вероятно повтаря неговата праАврелиан (270–276)
воъгълна форма и площ. Размерите на кастела са 240 х 180 м
(обр. 15). Кастелът е с отклонение в югоизточна посока.
Вероятно при изграждането му са се съобразили с посоката на бреговата линия. Днес
значителна част от северната половина на укрепената площ се намира под водите на река
Дунав (обр. 16).
Кулите на укрепителната система от
късноримския период са правоъгълни при
портите, ветрилообразни по ъглите и U-образни междинни по двете дълги страни. От
укрепителната система на кастела чрез архео
логически разкопки са проучени: западната порта, със запазени останки от южната ѝ
кула, части от южната крепостна стена и една
15 План на късноримския кастел Димум
U-образна кула.
Западната порта е главната за кастела.
Разположена е в средата на късата страна
на военния лагер (обр. 17). Северната ѝ кула
е отнесена от реката. Проучени са руините
на южната кула (обр. 18). Тя е с правоъгълна
форма, издава се пред куртината и е много
масивно градена. Размерите ѝ са: 14,10 х 8 м.
С тези размери кулата се числи към групата
на големите кули, които фланкират порти
от късноримския период в провинция Втора
Мизия. Стените ѝ са с дебелина 2,50 м. Строителната техника е opus mixtum, т.е. смесена
16 Останки от масивна стена в река Дунав



зидария. Градена е от добре оформени каменни квадри, върху цокъл от големи варовикови блокове. Градежът е двулицев и се редува с пояси от тухли.
Вътрешността на стената е с пълнеж от ломени камъни и хоросан. Във височина източната стена на кулата е запазена до 4 м над ходовото антично ниво
(обр. 19). Разкрит е входът на кулата, който е повдиган при поправки на укрепителните съоръжения, но е запазен до края
на съществуването на крепостта.
От южната част на укрепителната система
на кастела са проучени U-образна и частично
една ветрилообразна кула и около 60 метра от
крепостната стена.
Късноримската стена повтаря трасето на
ранната. Вероятно голяма част от каменния
материал е преизползван. Дебелината на
стената е 2,30–2,50 м. Тя е изградена в новата
по онова време строителна техника – смесена
зидария. Каменните блокчета са добре обработени. Във височина каменният градеж е
17 План на южната кула при западната
редуван с пояси от тухли. Поради големите
порта на Димум

18 Вляво: Разкритите останки от южната кула
19 Горе: Разкритите останки от източната
стена на южната кула и входа ѝ



20 Останки от южната крепостна
стена от късноримския период,
с вградени в нея архитектурни
детайли от по-стари сгради

21 План на принципията във военната крепост Димум
22 Възстановка на принципията в
Димум
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разрушения на кастела не са запазени останки от стената с тухлени пояси. На много
места по тази стена се виждат вградени отделни архитектурни елементи, взети от вече
разрушени по-стари сгради от околността на
Димум (обр. 20).
Цялостната система на крепостните
съоръжения и U-образните кули в Димум са
близки до тези от други крепости на Долен
Дунав от втората половина на III и IV в. Найголяма е близостта с крепостта Августе (при
с. Хърлец, Врачанска област), крепостните
съоръжения на кастела Ятрус (с. Кривина, Русенско), както и тези на селището от градски
тип Абритус (Разград).
Централно място в градоустройствения
план на късноримския военен кастел заема
принципията (обр. 21). Тя обединява функциите на административен център, щаб на военачалника и военно светилище, където се пази
знамето на войсковата единица. Това означава,
че принципията е най-важната обществена
сграда в укрепената площ на една военна крепост от късноримския и късноантичния период.
Тя представлява голям архитектурен ансамбъл
с главен вход от запад и голям вътрешен двор
(обр. 22). По надлъжната си ос принципията е

23 а – Западната част на принципията и главният вход

ориентирана изток-запад. Външните ѝ размери са: ширина – 20,70 м (север-юг), и
разкрита дължина – 31 м (запад-изток). От западната порта директно се достига
до принципията по една от главните улици (via pretoria). Открит е главният вход на
сградата, който е с широчина 3,10 м (обр. 23 а–б). Той е с двукрила врата. Разположен е в средата на късата страна на архитектурния ансамбъл. Досега цялостно са
проучени: западната стена с централния вход, част от южната стена, както и голям
участък от северната стена, подсилена с контрафорси. По южната стена е проучен
23 б – Главният вход на
принципията
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по-малък служебен вход (обр. 24). Зидовете на принципията са с дебелина 1,35–
1,40 м. Градени са в техника смесена зидария (opus mixtum). Редуват се пояси от каменен градеж с четириредов тухлен пояс. В югозападния край на сградата е открит
голям къс от стената, паднал нацяло в южна посока. Тук са запазени и тухлените
пояси, с които е подравняван градежът. От интериора на принципията са разкрити останките от два пилона, разположени в североизточния участък на разкритата
част от сградата. Градежът на пилоните е от грижливо обработени варовикови
блокове и тухлени пояси във височина (обр. 25). Разглежданите масивни пилони
са поддържали колонадата около вътрешния двор на принципията.
Принципията е все още в процес на проучване. Най-вероятно е строена по
време на управлението на император Аврелиан (270–276), както и цялата крепост.
Нейното функциониране като най-важната военно-административна сграда се датира в късноримския период. Сведения за историята на кастела от късноримския
период дават печатите върху тухли и керемиди, които са използвани при изграждането и поправките на различни сгради и укрепителната система (обр. 26). Те по24 Южният служебен вход на
принципията

казват връзката на Димум с легионния лагер на
І Италийски легион Нове край Свищов, както и
с какви производствени дейности са ангажирани
войниците, които са настанени в Беленската низина. Датировката на печатите е от последната
четвърт на III в. и IV в. Най-голям брой от намерените при разкопките са на І Италийски легион. Сред тях преобладават тези, които са датирани между 324 и 329 г. Вероятно по това време са
направени значителни поправки на кастела.
По време на археологическите разкопки е
установено, че крепостта е пострадала по време на опустошителната Втора готска война
(376–378 г.). След изтеглянето на гарнизона от
Димум вероятно в следващите десетилетия тук
са настанени готски заселници – федерати, чиято основна задача е да пазят границите. Следи
от тяхното обитаване са документирани при
западната порта на кастела, в принципията, а
така също и край вътрешното лице на южната
крепостна стена (обр. 27 a–б). Това са останки
от полувкопани жилища от периода V–VІ в.
Стените им са изградени от кирпич, над нисък
26 Печати на I Италийски
легион върху строителна
керамика, открити в Димум

25 Разкритите два пилона
в североизточния край на
вътрешния двор
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27 а – Останки от федератско жилище,
открити в кулата при западната порта
(отбелязани с червено върху плана)
27 б – Следи от носещите стълбове на
федератско жилище, открити южно
от принципията
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каменен цокъл и покрити с керемидени покриви. От федератското обитаване са
намерени множество керамични фрагменти (обр. 28 ) и дребни предмети, свързани с техния бит и култура – фибули, пръстени, токи, мъниста и др. (обр. 29). Това
селище също е претърпяло голямо нападение и опожаряване, следи от което се
наблюдават в проучените площи.
През първата половина на V в. хуните не са пощадили крепостта. С нападението
вероятно е свързано укриването на голяма находка от късноантични монети, намерена в м. „Хисарлъка“, западно от Димум. Най-късните монети в нея са датирани в
периода на управление на императорите Аркадий и Хонорий (395–423). През петото столетие хуните нападат и опустошават още веднъж Балканите и района на
Долен Дунав. Това са хунските нападения начело с Атила. През 447 г. две от големите
сражения стават при кастелите Утус и Асамус,
28 Сива излъскана керамика,
само на половин ден път (с античните превозни
открита в Димум
средства), западно от Димум. Безспорно цялата
Беленска низина е опустошена при тези ожесточени боеве.
Според „Списъка на служебните рангове,
Изток“ от края на ІV и началото на V в. в Димум е квартирувал конно-пехотен отряд. Под
разпореждането на знатния дукс на Втора Мизия са: отряд конници щитоносци в Секуриска
(cuneus equitum scutariorum Securisca) и отряд
солийски конници в Димум (cuneus equitum
Solensium). Това е времето на управление на
императорите Теодосий І (379–395) и Теодосий ІІ (408–450). Запазеното сведение показва,
че дори до първата половина на V в. сл.Хр. е
съществувал кастел Димум. Най-вероятно той
е изграден на друго място и не е загубил своето значение на военен пункт в района на Долен
Дунав чак до края на VI и началото на VII в.
Известно стабилизиране на живота по Долнодунавския лимес се наблюдава при византийските императори Анастасий І (491–518)
и Юстиниан І (527–565). Анастасий възстановява само част от градовете и крепостите по
Дунав. Според изворите много повече в тази
насока извършва император Юстиниан I.
Той възстановява разрушените крепости и
ги укрепва допълнително, за да ги превърне отново в преграда срещу зачестилите
нашествия на славяни, българи, авари и
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други племена. Тогава крепостните съоръжения на Димум са поправени и отново използвани за военни цели. Ранновизантийският историк Прокопий (VI в.),
който описва тези строежи, съобщава за възстановяването на крепостта Квинтодимум в м. „Долно градище“, източно от Димум. Засилената фортификационна
дейност по Дунавския лимес не успява да спре нашествениците. В началото на
VІІ в. Лимесът рухва окончателно под неудържимия напор на многобройните
нападения на славяни, българи и авари.
През VІ в. крепостните съоръжения на Димум са поправени за последен път. За
тези поправки се споменава в писмените извори от късната античност. Най-късните
монети, намерени при разкопките, са от времето на император Юстин – от 560–570 г.
Важен за историята на Димум е и един
друг древен хронист от VI–VII в. – Теофилакт
29 Фибули, пръстени и стъклено
Симоката. В написаните от него „Истории“
мънисто – находки от федератското
обитаване на Димум
(„Световна история“) той описва времето на
управление на император Маврикий (582–602).
Според него Димум и Секуриска запазват
своята значимост като военни и флотски центрове чак до началото на VII в. На този автор
дължим сведението, че при Секуриска са изработвани кораби и лодки през късноантичния
период. От края на VI – началото на VII в. са
и последните исторически и археологически
данни за съществуването на античния Димум
и Секуриска.
Върху руините на античния кастел около
средата на ІХ в. възниква средновековно неук30 Тежести, прешлени за вретено и груба
репено селище. То е разположено върху част
керамика от средновековното селище
от площта на кастела. Разкрити са останки от
жилища – части от подове от трамбована жълта глина, огнища, дупки от носещите жилищните конструкции стълбове и греди. В градежа
им са преизползвани антични архитектурни
детайли – части от колони, масивни каменни
блокове. Разкрити са части от зърнохранилища и сметни ями. Жилищата са полувкопани
или полуземлянки. Стените им са от плет,
обмазани от двете страни с глина. Предметите на бита, които са открити около тях, са
разнообразни: тежести за рибарска мрежа,
изрязани от антична керамика; груби глинени
тежести за тъкачен стан; прешлени за вретено,
керамика (обр. 30).
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31 Костени предмети от
средновековното селище

32 Бронзови нагръдни кръстове
от средновековното селище

33 Части от глинени котли,
тип „печенежки“
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Открити са железни ножчета и разнообразни предмети от кост – шила и ръкохватки от
нож, украсени с орнамент „птиче око“ (обр. 31).
Сведения за населението дават и находките –
пръстени, стъклени гривни, метални обкови за
апликиране върху кожения ремък на колани, обеци, включително и златни, с монета на император
Никифор ІІI Вотаниат (1078–1180). За християн
ската религия на обитателите от средновековното
селище данни получаваме от бронзови нагръдни
кръстове и кръстове-енколпиони (обр. 32). Сред
фрагментите от домашна битова керамика преобладават гърнетата без дръжки. Отвън стените
им са с богата украса от вълнообразни или хоризонтални врязани линии, коси резки и ямички в
различна комбинация, така че трудно се откриват
групи от фрагменти с еднакви декоративни мотиви. Сравнително по-малко са намерените части от
гърнета с дръжки.
През Ранното средновековие за приготовляване, а вероятно и за пренасяне на храна, вода и
други течности са употребявани интересни по
форма съдове, наречени „глинени котли“ или
„котли с вътрешни уши“ (обр. 33). В Димум са открити не малък брой части от тези съдове. Изработени са от глина с много пясък в състава ѝ. Тези
съдове се свързват с печенегите и местата, където
те се заселват трайно. Глинените котли се отнасят
към една вече добре проучена категория съдове,
която навлиза в материалната култура на населението около Долен Дунав и във вътрешността на
Балканския полуостров в края на Х и началото на
ХІ в. Появата на разглежданите съдове се свързва
с печенежките нападения и последвалото им заселване в границите на Византийската империя.
Те намират множество паралели в пределите на
днешна България, Румъния, Молдова и Сърбия.
Очевидно животът на мястото на античния кастел продължава и през периода на византийското
владичество в българските земи. За това узнаваме
от откритите монети: анонимни бронзови визан-

тийски монети клас В от ХІ в. (обр. 34); монети на
император Роман ІІІ Аргир (1028–1034) и др.
Освен монети са открити части от амфори,
както и много фрагменти от битова керамика.
Все още твърде ограничени са следите от обитаване от периода на Второто българско царство –
ХІІ–ХІV в. При разкопките са открити само единични фрагменти от блюда – сграфито керамика
(обр. 35). Интерес представлява един оловен поклоннически медальон (евлогия), който е рядък екземпляр от първата половина на XIII в. (обр. 36).
Намират се ограничен брой билонови скифати
(монети) от първата половина на ХІІІ в. Единствената монета от българските царе на Втората българска държава е на цар Иван Шишман (1371–1395).
Тя и други находки свидетелстват, че селището е
просъществувало до края на XIV в.
Предполага се, че още в края на XI в. в Беленската низина се преселват павликяни католици
от Пловдивския край в Тракия. По-късно, през
XV–XVI в., от Южна България идват нови вълни
от павликяни католици. Те се заселват в отделна
махала, спомената в турски документи от средата
на ХV в. като Павликянско Белене. Днес в условията на модерна България католици и източноправославни българи живеят единно и градят настоящето и бъдещето на община Белене.

34 Бронзова
византийска
монета

35 Част от купа от групата на
„сграфито керамика“

36 Оловен поклоннически
медальон – евлогия,
част, XIII в.

37 Посещение на участниците в XXII Международен Лимесконгрес, 2012, в Димум (Белене)
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