
БОГОВЕ, ГЕРОИ И МИТОВЕ
Работен лист Аполон и Дерзалас 

Оброчна плоча от бял мрамор 
на бог Аполон
Открита: Одесос/Варна. Датировка: II–III в.
Главата на бога е леко обърната наляво. В дяс-
ната ръка държи лаврова клонка (бог на със-
тезанията) или запалена факла (има различни 
мнения), а в лявата ръка - лък, като бог на свет-
лината. На лявото рамо е наметната хламида, 
която се спуска на дипли под ръката. 

Характерни детайли
1. Аполон
2. Хламида
3. Лаврова клонка
4. Лък
5. Олтар

Статуя от бял мрамор
на бог Аполон
Открита: Балчик. Датировка: II век.
Статуята е част от крак на голяма представи-
телна маса, характерна за интериора в бога-
тите римски жилища. Аполон е представен 
прав. През лявата му ръка е прехвърленa част 
от дреха (вероятно химатион), която пада 
върху триножника, чийто преден крак е офор-
мен като лъвска лапа. Този вид триножник е 
познат от храма на Аполон в Делфи. На него 
сядала пророчицата Пития, когато правила 
своите предсказания. 

Характерни детайли
1. Аполон
2. Част от химатиона
3. Култов триножник



Глава от мраморна статуя
на бог Аполон.
Открита: Одесос/Варна.Датировка: V в. пр. Хр.
Аполон е бил основното божество на Одесос. 
Култът му е пренесен в града от преселници-
те – йонийски гърци от Милет. Запазената 
глава на бога от тази ранна епоха е доказател-
ство и за наличието на храм по това време. 
Някои изследователи смятат, че статуята е 
била изработена от местен скулптор, повлиян 
от монументалната фигура на бога в Аполо-
ния (Созопол), дело на прочутия скулптор 
Каламис.

Ефебски декрет: плоча от мрамор с гръцки надпис
Открит: Римските терми на Одесос/Варна. Датировка: 221 г.
Върху горната рамка е представена пластично фигурата на Херакъл между две корони – на-
гради (coronae donoticae). Херакъл е гол, излегнат върху лъвска кожа. В лявата си ръка държи 
чаша. Върху долната рамка в релефен фриз са представени обичайните за ефебските декрети 
три двойки от голи, борещи се младежи. В левия край стои права фигурата на ефебарха, обле-
чен с дълга дреха. В десния край има две палмови клонки, а между двамата борци от крайната 
двойка – висока ваза. Над надписното поле е представена релефно права фигура на Аполон, 
който държи лира/китара, а в дясната – плектрон.

Вляво и вдясно от него в една линия са пред-
ставени седем херми. Горната половина на 
хермите е оформена като високи бюстове на 
голобради мъже с къси хитони и преметнати 
мантии. 
Върху долната половина на хермите са издъл-
бани надписи. Това са хермите на 7 фили на 
Одесос: на ойнопите, на борейците, на римля-
ните, на гелеонтите, на аркадите, на айгико-
рите и на хоплитите. Филите са основните и 
най-важните административни единици в ста-
рогръцките градове. Те обединявали на родов 
и религиозен принцип жителите. 
Декретът дава сведения за първия ефеб, който 
е избран за жрец на Великия бог Дерзалас и 
за приетите ефеби (93 имена от гръцки, ла-
тински, малоазийски и тракийски произход). 
Годишният подбор на ефебите и ефебархът 
ставал в началото на годината, което им да-
вало възможност да се подготвят по-добре за 
състезанията през топлите месеци. Аполон и 
Херакъл били покровители на ефебите и често 
се изобразяват по ефебските релефи.

Характерни детайли
1. Корони - награди
2. Херакъл върху лъвска кожа
3. Херма
4. Аполон
5. Лира
6. Плектрон



Теракотна фигура
на Великия бог.
Открита: Одесос/Варна. Датировка: IV – III в. 
пр. Хр.
Глава от малка фигура на мъж в зряла възраст, 
с дълбока бръчка на челото. Изображение-
то следва установения иконографски тип на 
безименното тракийско божество. Буйна, сти-
лизирана коса обкръжава като рамка цялото 
лице. Богът е с къса раздвоена брада и увисна-
ли мустаци. Главата е увенчана с цветен венец, 
пристегнат с панделка. Теракотата е работена 
с две форми и върху нея има следи само от 
бяла боя. 
Великият бог заема основно място в пантео-
на на Одесос. Той е бог, свързан с подземния 
свят, с водите, с плодородието и успеха, по-
читан и в други градове от Западния бряг на 
Черно море. 

Негова статуя, запазена в дребни реплики – статуетки от глина и олово, го представя като 
възрастен мъж с брада, който в лявата си ръка има рог на изобилието, а в дясната патера.
През римската епоха той се смесва с тракийското божество от близкия регион Дарзалас (или 
Дерзалас) и получава официално неговото име. Причината за това превъплъщение на Вели-
кия бог става може би засиленото преселване на траки в Одесос. 
Има предположение, че храмът на Дарзалас се намирал на кръстовището на ул. „Св. Климент 
Охридски“ и ул. „Одесос“ в днешна Варна. Фигурата на божеството се изобразява на голям 
брой монети на Одесос. 
От Одесос са известни няколко надписа от римската епоха, в която се споменават жреци и 
главни жреци на Великия бог: „…На добър час! В годината на консулите Ветий Грат и Вите-
лий Селевк, в седмия ден преди февруарските календи (26 януари 221 г.), при петнадесетото 
жречество на Великия Бог Дарзалас, при управлението на първия архонт Марк Аврелий Анти-
фил, син на Асклепиад, тези са ефебите: първият от ефебите, заемащ първото място и техен 
ръководител е Марк Аврелий Атес, син на Дионисий, който бе избран за жрец на Великия Бог 
Дарзалас, Атина и Херакъл; и след първия: Марк Аврелий…“ (уводната част на ефебския дек-
рет, 221 г.)
Най-късно в края на II-ри – началото на III-ти век на Дарзалас се посвещават и специални 
обществени игри, наречени на негово име – Дарзалеи. Те се организирали на всеки пет го-
дини, включвали предимно спортни състезания и били най-популярните градски празници. 
Основни участници в тези игри били младежите – ефеби от градския гимназион. Най-ранни 
сведения за ефебската институция е от времето на император Хадриян (117-138 г.), но няма 
съмнения, че нейните корени са много по-древни.

Използвани понятия
Хламида  - Леко наметало, пелерина
Xиматион  - Наметало, широко разпространено в античния свят (Гърция и Рим).
Ефебия  - Древногръцка организация за военно образование на младежите



Плектрон  - Пластина, с която се свири на струнни инструменти
Хитон  - Вид долна дреха у древните гърци
Херма  - (гръцки език „скала“, „камък“) Статуя, на която е оставена само главата, положена 
върху четвъртита колона. Най-напред изобразявала Хермес, по-късно – и други богове. Служили 
като пътепоказатели; всеки гимназион, всяко място за телесни упражнения имал херма.
Патера  - Съд за възлияния
Пантеон  - Всички богове или храм, посветен на всички богове (от гръцки език)
Триножник  - Във всекидневието тази маса на три крака служела за затопляне на вода и за 
сипване на вино, предназначено за пирове. Съществували и почетни триножници, поднасяни 
на победителите в игрите или посвещавани на боговете. Свещеният триножник бил свързан с 
пророчествата на оракулите: той изявявал волята на боговете. Най-прочутият бил този от 
Делфи. Именно седнала върху триножник Пития се отдавала на гадателства. Тъй като храмът 
бил посветен на Аполон, триножникът се превърнал в един от белезите за присъствието на бога.



БОГОВЕ, ГЕРОИ И МИТОВЕ
Работен лист Атина и Херакъл

Глава от мраморна статуя на 
богинята Атина.
Открита: с. Голебина, Силистренско.
Датировка: II – III век
Богинята е с буйна коса, вчесана на път, с дъл-
боко разграничени едри къдри, прибрани под 
атическия шлем. Шлемът е вдигнат високо, с 
гребен, от който личи само върхът. Очните от-
вори на шлема са предадени като очи. Виждат 
се зениците им. 

Характерни детайли
1. Атически шлем

Оброчна плоча
Атина и Хермес
Открита: Велико Търново – дарение на музея. 
Датировка: II – III век.

Характерни детайли
1. Шлем
2. Атина
3. Щит
4. Хермес
5. Кадуцей
6. Петел



Оброчна плочка от мрамор на 
Херакъл и Дионис.
Открита: с. Дюлино, Варненско. Датировка: 
III век.
Херакъл е прав, гол. Само лъвската кожа по-
крива част от бедрата, като единият ѝ край е 
преметнат на лявата ръка, в която богът държи 
голяма чаша. С дясната ръка се опира на кри-
вака, долният край на който е опрян на бича 
глава. 
Дионис също е прав и гол. Наметнат е само с 
кожата на пантера, закопчана на лявото рамо. 
Обут е с ниски ботуши. С дясната си ръка той 
е прегърнал Херакъл, а в лявата държи тирс. 
Между двете фигури е изобразена пантера. 
Вдясно от Дионис са представени излегнат 
надясно сатир, а под него - брадат Пан или 
друг сатир. С двете си ръце той придържа по-
ставената на главата му табла с плодове. Върху 
долната рамка на релефа е издълбан гръцки 
надпис. 
Въпреки, че върху релефа са предадени обра-
зите на Дионис и Херакъл, оброчната плоча е 
посветена само на Херакъл. Превод: Аз, Юли-
ян, син на Персейад, посветих този образ на 
божествения Херакъл…“

Характерни детайли
1. Херакъл
2. Лъвска кожа
3. Кривак, опрян на бича глава
4. Дионис
5. Тирс
6. Сатир
7. Пантера

Статуя от мрамор на Херакъл
Открита: село Чернево, Варненско. Датиров-
ка: II – III век.
Статуята е също част от крак на маса. Тялото 
е със силно развита мускулатура. Херакъл е 
представен, опрян на правоъгълна колона, 
с гъста брада, косата е превързана с пандел-
ка. През лявата ръка е прехвърлена лъвската 
кожа. В същата ръка държи ябълките на Хес-
перидите. Хесперидите са нимфите, които 
Херакъл спасил от разбойниците. За благодар-
ност те му подарили златни ябълки.

Характерни детайли
1. Херакъл
2. Ябълки на Хесперидите
3. Лъвска кожа



БОГОВЕ, ГЕРОИ И МИТОВЕ
Работен лист Дионис и Херос

 Оброчна плочка от 
жълтеникав мрамор
на бог Дионис.
Открита: Одесос/Варна. Датировка: II – III 
век
Дионис е изобразен полугол, с небрида (кожа 
от млад елен) и ботуши. Едната му ръка, 
вдигната над главата, държи лоза с гроздове. 
Вижда се тялото и главата на змия. Другата 
му ръка е преметната през раменете на млад 
сатир, облечен също с небрида и държащ фак-
ла. До сатира е изобразена менада (на гръц-
ки – беснееща) с туника и тимпан. Пред нея – 
пантера. Вляво от бога са изобразени един 
над друг още двама сатири. Долният е брадат, 
облечен в къса, препасана на кръста туника и 
държи чинели. Горният свири на сиринкс (ду-
хов инструмент).

Характерни детайли
1. Сатир със сиринкс
2. Дионис
3. Сатир с чинели
4. Лоза
5. Сатир
6. Менада държи тимпан
7. Пантера

Оброчна плоча от мрамор с изображение
на Тракийския конник. 
Открита: Одесос/Варна. Датировка: II век. 
Плочата е с посвещение на гръцки език от членовете на някакво сдружение, които честват 
бога с празненство. В много религии съществува вярването, че общото ядене и пиене свързва 
участниците в свещен съюз и ги приобщава към честваното божество, приемайки неговите 
божествени сили. 
Конникът държи с дясната си ръка поводите на коня. Пред него е представен правоъгълен 
олтар, пред който е изобразен бик. Зад олтара има дърво с разлистени клони. В тях се увива 
дълга змия, чиято глава е насочена към конника. Пак там е изобразена много схематично 
мъжка фигура. Над олтара е представена горната половина на женска фигура, която придър-
жа на главата си кошница с плодове. До дървото е изобразена херма.
Тракийският бог-конник, известен с гръцкото название Херос (герой), заема централно 
място в тракийската религия. Той е почитан като бог на лова, на плодородието, на живота и 
смъртта, божество, което вижда и чува всичко. 



Култът към Тракийският конник се появява в 
Одесос и околностите му през късната елинис-
тическа епоха (кр. II – нач. I век пр. Хр.) и про-
дължава чак до началото на V-ти век – почти 
един век след признаването на християнство-
то за официална религия в Римската империя. 
В града е имало светилища на Херос. Смята се, 
че най-ранно издигнатото светилище, пос-
ветено на този бог в гръцки град, е именно в 
Одесос.

Характерни детайли
1. Херос
2. Олтар
3. Дърво със змията
4. Херма
5. Жена с кошница плодове

Тракийският Херос
Паметник от Южна България, дарен на Вар-
ненския археологически музей. Датировка: 
II – III век. 



БОГОВЕ, ГЕРОИ И МИТОВЕ
Работен лист хермес и асклепий

Оброчна плоча на бог Хермес.
Открита: Одесос/Варна.
Датировка: II – III век.
Хермес е прав, обърнат полуналяво. Главата е 
отчупена. В едната ръка над олтара държи тор-
ба. Върху олтара е кацнал петел. В лявата ръка 
държи жезъл (кадуцей), с преметната хламида. 
Надясно от фигурата на бога е представен 
овен. 

Характерни детайли
1. Торба
2. Петел
3. Олтар
4. Хермес
5. Жезъл
6. Хламида
7. Овен

Глава от мраморна статуя
на бог Асклепий
Открита: Римските терми на Одесос/Варна. 
Датировка: II век. 
Главата е една от трите запазени части от 
статуята на бога. Асклепий е представен като 
зрял мъж с брада и дълга коса. Лицето е слабо, 
скулите са изпъкнали. Очите - хлътнали. Носът 
е отчупен и е като т.нар. „гръцки носове“. 
Образът на Асклепий е с благ израз на със-
традание и съпричастност. Запазен е главният 
атрибут на бога - тоягата и увитата около нея 
змия.
Третата запазена част от паметника е по-
ставката на статуята във формата на база от 
колона. Върху горната повърхност са запазе-
ни предната половина на дясното стъпало и 
цялото ляво стъпало на бога. Той е бил обут 
в сандали (crepidae) с дебели подметки и със 
затворени пети, с по един напречен и един 
надлъжен ремък.



Глава от мраморна статуя
на Хигия.
Открита: Римските терми на Одесос/Варна. 
Датировка: II век.
Запазена е главата на младо момиче. Причес-
ката е по модел на носената от съпругата на 
император Септимий Север – Юлия Домна. 
Изразът на лицето е спокоен. Освен главата 
от статуята на Хигия са намерени части от 
лявата ръка. 
Откритите четири епиграфски паметника, 
в които се споменават имената на Асклепий 
и Хигия, както и трите скулптурни групи на 
същите божества, са основните аргументи в 
полза на мнението, че в римските бани на Оде-
сос или в близост до тях е имало техен храм.



БОГОВЕ, ГЕРОИ И МИТОВЕ
Работен лист Зевс и Хера , Нике

Оброчна плоча от мрамор на 
Зевс и Хера
Открита: село Манастир, Провадийско. Дати-
ровка: II – III век.

Оброчна 
плоча от 
мрамор на 
боговете 
Хефест, Зевс, 
Хера, Тюхе, 
Хелиос, 
Немезида
с характерните 
за тях атрибути. 
Открита: Девня. Датировка: 
II – III век.

Характерни детайли
1. Орел
2. Хелиос
3. Немезида
4. Хефест
5. Зевс
6. Олтар
7. Хера
8. Тюхе

Хефест, Зевс, 

с характерните 
за тях атрибути. 
Открита: Девня. Датировка: 

Характерни детайли



Бронзова ръка, посветена на 
Юпитер Долихен.
Открита: Бизоне/Каварна. Датировка: I – III 
век.
Бронзова куха дясна ръка с леко издут пръстен 
в края на китката. Палецът и показалецът дър-
жат топче (небесната сфера). На сферата е стъ-
пила Виктория/Нике. На дланта има релефно 
изображение на един от Касторите (един от 
двамата диоскури), смел конеукротител и 
ездач. Диоскури (в превод от гръцки – Зевсови 
потомци). Ръката е била използвана вероятно 
при религиозни церемонии.

Характерни детайли
1. Нике
2. Небесната сфера

Характерни детайли
1. Нике
2. Крило



Мраморна статуя
на бог Юпитер Долихен
Открита: с. Изгрев, Варненско. Датировка: 
III-ти век.
Този бог обикновено се представя в статуарна 
група – бик, на чиито рамене е стъпил богът, 
облечен в римско императорско облекло и 
представен като възрастен брадат мъж с фри-
гийска шапка. В лявата си ръка държи мълния, 
а в дясната - двойна брадва. Юпитер Долихен 
e много почитан през римската епоха. Него-
вата родина е Сирия. Смятан е за владетел 
на Небето и Земята, върховен управител на 
Вселената. Римляните го свързали с култа към 
всемогъщия Юпитер – върховният римски бoг 
и го нарекли Долихенски Юпитер. Това била 
честа практика. Рим бил убеден, че чуждите 
богове се отличават от римските само по име, 
а иначе по свещеност са еднакви или родстве-
ни помежду си. За римляните Юпитер До-
лихен бил бог закрилник на войниците, който 
носи изобилие и здраве.

Бронзова маска на Медуза
Открита: Одесос/Варна. Датировка: II-ти век.
Погребалната маска е открита в гробница на 
жена по време на археологически проучвания. 
Нейното поставяне в гроба има апотропеично 
(предпазващо, отблъскващо) значение.


