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Римска гробница край Силистра
Силистренската гробница е почти не-

позната в българия, макар да е първият 
регистриран национален паметник на 
културата у нас. това е станало през да-
лечната 1948 г. Слабата й разпознавае-
мост се дължи на факта, 
че доскоро тя не е била 
отворена за посетители. 
това се е наложило 
главно поради фа-
кта, че има отчетени 
сериозни проблеми 
с влагата, която уни-
щожава фреските. 
Днес, благодарение 
на инсталираната спе-
циална нова климатич-
на система, през по-су-
хия сезон (късна пролет, 
лято и ранна есен) са 
възможни групови по-
сещения. единственото 
условие е да бъде на-
правена предварителна 
заявка на сайта или те-
лефоните на регионал-
ния исторически музей 
в гр. Силистра. 

римската гробница със 
стенописи край някогаш-
ния Дуросторум е сред най-известните 
и емблематични обекти на античната 
цивилизация по света. няма сериозно 
изследване за късноантично изкуство и 
култура, в което тази гробница да не е от-
белязана като обект. 

онова, което я прави уникален памет-

ник на късноримската архитектура и жи-
вопис, е нейната богата стенописна укра-
са. Гробницата представлява еднокамер-
на и правоъгълна сводеста постройка с 
размери 3,30/2,60/230 м. 

цялата й вътрешност е 
покрита с фрески, които са напълно съх-
ранени във вида си от самото стенопис-
ване. изображенията представляват ге-
ометрични, животински и човешки фигу-
ри, ловни и семейни сцени. Стилистиката 
им е в традициите на елинизма, изогра-
фисването носи характерните белези на 
епохата на римския император констан-

тин и са дело на художник, дошъл от из-
точните имперски провинции, вероятно 
египет или Сирия. 

археологическият паметник 
е открит съвсем случайно през 

1942 г. в южните покрай-
нини на Силистра, къде-
то се е намирал античния 
некропол на Дуросторум 
– един от най-значимите 
римски градове на Долния 
Дунав през ІІ – VІ в. Според 
последните изследвания, за 
които разказва директорът 
на Археологическия музей в 
Силистра проф. Георги Ата-
насов, гробницата е постро-
ена към втората четвърт на 
ІV в. като заупокойно жи-
лище на римски патриций 
езичник от Дуросторум. 
Първото писмено све-
дение за това селище е 
заповед на римския им-
ператор траян от 106 г. 
за преместването на ХІ 

клавдиев легион от Пано-
ния в Дуросторум. като от 

тази година до VІ в. на мястото посто-
янно и без прекъсвания лагерува тази 
най-важна военна единица на римската 
империя на Долния Дунав. така Дурос-
торум се оказва основен форспост сре-
щу варварските нашествия и най-вече 
срещу набезите на готите. 
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Гробницата е отворена за групови 
посещения след предварителна 

заявка в регионалния музей. 

За контакти:

исторически музей – Силистра
Адрес: гр. Силистра, ул. „Г. С. 

Раковски“ № 24
Тел: +359 86 820 386

e-mail: museumsilistra@abv.bg.

За контакти:

туристически информационен 
център – гр. тутракан

e-mail: tictutrakan@gmail.com
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Червената църква край ПерущицаРимска гробница край Силистра
Дуросторум става самоуправляващ се 

град муниципиум през 169 г. и през IV в. из-
живява бурен просперитет. Свидетелство за 
това са внушителните по размери градски 
бани, езически храмове и олтари, частни до-
мове и крайградски вили, открити при Сили-
стра. Изградени са водопроводи, големи об-
ществени здания, площадите са декорирани 
с мраморни статуи и барелефи. Римската 
гробница е част от цялото това архитектур-
но наследство. 

Гробницата е иззидана от тухли и е с вход 
от изток. Вътре в нея на бял цокъл е разпо-
ложен фриз от 11 правоъгълни полета, 
включени в керемиденочервена рамка. 
Богатата стенописна украса предполага, че 
това е гробницата на знатен римлянин. Цен-
тралното правоъгълно платно е заето от 

фигурата на господаря в цял ръст, а до него 
е знатната му съпруга. На останалите са изо-
бразени деветимата им прислужници, които 
носят елементи от патрицианския костюм 
на господаря. Върху източния люнет (стен-
но поле, ограничено от арка) са изобразени 
двойки гълъби, а върху западния – пауни, 
които пият живата вода на вечния живот 
от голяма ваза камперус. Сцената e символ 
на безсмъртието. Особено впечатляващ е 
единият от прислужниците, който държи 
най-важния елемент от господарския кос-
тюм – червена хламида (плащ) със златна 
фибула. Самият прислужник е с дълга руса 
коса и учените предполагат, че става дума 
за гот. Готите започват да се инфилтрират в 
този район още от времето на Константин 
Велики, за да се стигне по-късно до тяхната 
инвазия. 

В района могат да бъдат посетени още 
Археологическият музей в гр. Силистра, Ива-
новските скални църкви, крепостта „Червен“, 
тракийско-римското светилище „Балджията“, 
село Стрелково, Историко-археологическият 
резерват „Сборяново“, част от който са Све-
щарската гробница и Демир баба теке.

Всяка година през месец юли в гр. Тутракан, област Силистра, се организира Фестивал 
на кайсията. Кайсиите са сред традиционните овощни видове, отглеждани в Крайдунавска 
Добруджа. В района има над 25 000 декара кайсиеви градини. 

Празникът се организира от 2004 г. насам и включва различни конкурси за хранителни 
продукти и напитки, произведени от кайсии. Посетителите могат да видят и опитат раз-
лични сортове кайсии, изложени на специални щандове от посетители от района. За 
децата се организират конкурси за рисунка, състезания и дефилета 
с костюми. 

През годините по време на фестивала са провеждани реди-
ца съревнования, сред които стезание по най-бързо цепене 
на кайсии, конкурс за най-добра кайсиева ракия, за принц и 
принцеса на празника, за рисунка на тема „Тутракан – столица 
на кайсията“, за най-бързо ядене на кайсии и др. 

Родината на кайсията е Североизточна Армения. В Бълга-
рия става овощна култура след Освобождението. Сред най-
популярните сортове са Силистренска (компотна), Кишиневска 

ранна, Унгарска, Роксана и други. 
Плодовете са полезни за човешкия 
организъм, най-вече заради високото съдър-
жание на калий, калций, каротин, желязо, 
фосфор, магнезий и др.  благотворното вли-
яние в посока понижаване на кръвното наля-
гане, подсилване на имунитета и т.н.   

ПРазник на кайСията в тутРакан 
Кулинарни празници

ТУТРАКАН
СИЛИСТРА


