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MORMINTELE CU CUPOLĂ ÎN TRACIA – 
160 DE ANI DE CERCETARE

Harta descoperirilor.

Studierea necropolelor tumulare s-a delimitat ca 
una dintre sarcinile fundamentale ale tracologiei 
din chiar momentul constituirii acesteia ca ştiin-
ţă. Anume acest tip de situri a fost de natură să 
ofere un bogat material de artefacte în baza căru-
ia s-au conturat liniile clare de constituire şi evo-
luţie a civilizaţiei tracice. Necropolele tumulare, 
ridicate de-a lungul unui interval semnifi cativ de 
timp, au caracteristici diverse, atât din punctul 
de vedere al particularităţilor tehnice, cât şi din 
punctul de vedere al vestigiilor descoperite. Prin-
tre construcţiile tumulare se disting cele ce conţin 
elemente din piatră, iar din rândul lor se evidenţi-
ază în mod deosebit mormintele cu cupolă.

Prima construcţie de acest tip a fost descoperită în 
Bulgaria încă în perioada dominaţiei otomane, în 

anul 1851, în satul Rozoveţ, nu departe de oraşul 
Plovdiv. Printr-un simplu exerciţiu matematic, 
deducem vârsta jubiliară de 160 de ani, pe care 
o vom sărbători anul curent. Importanţa acestui 
eveniment capătă pondere atât în contextul im-
pulsului pe care l-a avut asupra constituirii arheo-
logiei ca ştiinţă în zona balcanică, cât şi asupra în-
fi inţării tracologiei. De atunci încoace, cercetările 
îndelungate (atât cele de teren, cât şi cele de labo-
rator) au îmbogăţit substanţial ştiinţa arheologică 
cu noi vestigii şi cu noi interpretări ale acestora. 
Totodată, mai rămân sufi ciente întrebări fără răs-
punsuri certe, cum ar fi , spre exemplu, proble-
mele legate de provenienţa mormintelor tracice 
cu cupolă. Până acum sunt juxtapuse ipotezele 
privind originea mormintelor cu cupolă: sunt ele 
de origine miceniană, cum s-a crezut într-o fază 
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II. Materiale şi cercetări

1. Rozovetz (Rahmanli)
Tumulul din Rozoveţ a fost descoperit în anul 
1851, punând bazele cercetărilor arheologice pe 
teritoriul Bulgariei. Sub mantaua tumulului a fost 
descoperită o construcţie de piatră de formă cir-
culară în plan, cu cupolă, precedată de dromos. În 
camera mortuară a fost descoperită iniţial o co-
roană de aur, iar după investigaţii suplimentare 
– scheletul unui matur, un coif de bronz şi armu-
ră pentru braţe şi umeri. Au mai fost descoperite 
trei vase de argint, cinci de bronz şi numeroase 
vârfuri de săgeţi. Vestigiile au fost datate cu seco-
lele V-IV a. Chr. 

Bibl. Миков 1955, 21; Русева 2002, 139, nr. 41; 
Theodossiev 2005 (cu o amplă listă bibliografi -
că).

2. Kırklareli - Eriklice (Kırklareli, Doğu 
Trakya)
Tumulul a fost descoperit în anul 1891 în apro-
pierea oraşului Kırklareli. Camera mortuară este 
construită din piatră, având forma circulară în 
plan, acoperită cu cupolă (diametrul – 3,92 m, 
înălţimea de 3,45 m). Accesul în interior se reali-
za prin intermediul unui coridor – dromos – care 
avea lungimea de 2,06 m, lăţimea de 1,15 m şi 

înălţimea de 1,83 m. În încăpere a fost descoperit 
un pat de piatră, pe care erau depuse oase umane 
şi cabaline, în asociere cu diverse obiecte ce se da-
tează cu sec. IV a. Chr. 

Bibl. Hasluck 1910-1911; Hasluck 1911-1912; 
Филов 1937, 92-93; Mansel 1943, 39; Миков 
1955, 17; Onurkan 1988, 2, 4, nr. 4; Yilmaz 1996, 
9-10; Archibald 1998, 282; Русева 2002, 143-144, 
nr. 44; Theodossiev 2011.

3. Dudova Chukara (Dudova chuka, Dudo-
vata chukara) (Levski (Dolno Levski), oblast 
[= regiunea] Pazardzhik)
Tumulul a fost descoperit în anul 1906. Camera 
mortuară, precedată de un dromos de dimensiuni 
mici, este construită din piatră, având formă cir-
culară în plan, acoperită cu cupolă. Obiectivul se 
datează cu sec. IV a. Chr. Alte date nu sunt dis-
ponibile. 

Bibl. Миков 1955, 21; Archibald 1998, 285. 
Русева 2002, 139, nr. 42.

4. Mal-tepe (oblast [= regiunea] Haskovo)
Tumulul a fost descoperit în anul 1931. Comple-
xul funerar realizat din piatră este constituit din 
camera mortuară de formă circulară în plan, cu 

incipientă sau sunt rezultatul unor îndelungate 
procese evolutive de ordin local, având ca punct 
de pornire dolmenii şi mormintele rupestre? În 
acelaşi sens, nu mai puţin importantă este pro-
blema funcţiilor atribuite construcţiilor cu cupo-
lă. Până mai ieri practic toate obiectivele tumu-
lare erau califi cate drept spaţii funerare, şi doar 
relativ recent s-a admis ipoteza privind destinaţia 
de cult a respectivelor construcţii. La acest mo-
ment problema poate fi  pusă astfel: fi e că respec-
tivele construcţii tumulare de la bun început au 
fost concepute ca temple şi la o anumită etapă în 
ele au fost depuse cadavrele aristocraţiei tracice, 
fi e că erau prevăzute să fi e necropole, dar în care 
periodic se realizau servicii de cult. Unii cercetă-
tori includ construcţiile despre care discutăm în 
problematica religioasă, cum este cazul Valeriei 
Fol (Фол 2007), alţii revin la vechile descoperiri, 
supunându-le unor noi reinterpretări (Theodos-
siev 2005; Theodossiev, Stoyanova 2010; Theo-
dossiev 2011.). Concomitent cu cei dintâi şi cei 
din urmă, o a treia categorie de cercetători insistă 

asupra investigaţiilor de teren, aducând periodic 
la lumina zilei noi şi noi construcţii în formă de 
tholos. Majoritatea mormintelor tracice cu cu-
polă au fost construite din piatră, dar sunt cazuri 
când a fost utilizată şi argila arsă, cum este cazul 
la Kazanlyk. De altfel, la Kazanlyk pereţii au fost 
acoperiţi cu splendide fresce, aşa cum s-a mai în-
tâlnit şi în cazul construcţiei de la Alexandrovsk, 
oferind mostre de veritabilă artă plastică.

Având în vedere că informaţiile de bază privind 
studierea mormintelor cu cupolă au fost deja pu-
blicate, autorii îşi propun, în rândurile de mai 
jos, să ofere un catalog actualizat al descoperi-
rilor construcţiilor în formă de tholos din lumea 
tracică datate cu perioada secolelor V-III a. Chr. 
Având în vedere jubileul pe care l-au înregistrat 
cercetările în acest domeniu, respectiv pentru 
a sublinia procesul evolutiv al descoperirilor, 
întocmirea catalogului am conceput-o în baza 
principiului cronologic în care au fost realizate 
descoperirile. 

Catalogul descoperirilor



J. Hatłas, O. Munteanu, Mormintele cu cupolă în Tracia – 160 de ani de cercetare

257

cupolă (diametrul – 3,3 m, înălţimea de 4,3 m), 
două camere care o preced (2,12×1,77×3,52 şi 
1,26×1,50×3,20 м) şi dromos (lungimea de 20,65 
m, lăţimea de 1,55 m şi înălţimea de 2,4-2,6 m). 
Dromosul din acest tholos este cel mai lung dintre 
cele cunoscute în mediul tracic. Chiar dacă necro-
pola fusese prădată, arheologii au reuşit recupe-
rarea unui şir de vestigii care au permis datarea 
obiectivului cu mijlocul secolului IV a. Chr. 

Bibl. Филов 1937; Миков 1955, 17; Русева 2002, 
163-166, nr. 55.

5. Kurt-Kale, V’lchepol (oblast [= regiunea] 
Haskovo)
Tumulul a fost descoperit în anul 1931. Complexul 
funerar, realizat din piatră fasonată, este constitu-
it din camera mortuară de formă circulară în plan, 
cu cupolă (diametrul – 3,57 m, înălţimea de 3,45 
m) şi o cameră care o precede (2,00×1,74×2,60 
m). Obiectivul a fost prădat, arheologilor reve-
nindu-le doar câteva fragmente de amfore şi oase 
de animale (cabaline) care au permis datarea cu 
sfârşitul sec. IV a. Chr. 

Bibl. Филов 1937, 79-83; Mansel 1943, 39; 
Миков 1955, 19; Venedikov, Gerasimov 1978,  33; 
Archibald 1998, 283; Русева 2002, 149-150, nr. 
47; Theodossiev, Stoyanova 2010.

6. Ljaskovo (oblast [= regiunea] Smoljan)
Data descoperirii tumulului din munţii Rodopi nu 
este cunoscută. Complexul funerar, realizat din 
piatră, este constituit doar din camera mortuară, 
care avea formă circulară în plan, cu cupolă (dia-
metrul – 3 m, înălţimea de 3 m). Obiectivul se da-
tează cu sec. V a. Chr. Bibl. Велков 1932, 417-418; 
Филов 1937, 94; Mansel 1943, 7; Миков 1955, 21; 
Archibald 1998, 285; Русева 2002, 137, nr. 39.

7. Kırklareli B (Lozengrad B) (Kırklareli Ili 
Doğu Trakya)
Tumulul a fost descoperit în anul 1938, la distanţa 
de 3 km mai la sud de oraşul Kirklareli. Complexul 
funerar, realizat din piatră, este constituit din came-
ra mortuară de formă circulară în plan, cu cupolă 
(diametrul – 6,8 m, înălţimea de 6,6 m) şi o anteca-
meră (5,53×4,85 m). În camera mortuară, chiar în 
faţa intrării a fost descoperit un sarcofag de piatră, 
în interiorul căruia s-au descoperit fragmente cera-
mice, iar alături de el oase de cabalină. Obiectivul 
se datează cu sfârşitul secolului IV a. Chr. 

Bibl. Mansel 1943, 38-39; Миков 1955, 19; Onur-
kan 1988, 23, nr. 1; Yilmaz 1996, 8-9; Archibald 
1998, 284-295; Русева 2002, 151-152, nr. 48.

8. Malko Belovo (Belovo, oblast [= regiunea] 
Pazardzhik)
Tumulul a fost descoperit în anul 1942. Complexul 
funerar, realizat din piatră, este constituit doar din 
camera mortuară, care avea formă circulară în plan 
cu diametrul de 4,65 m, în interiorul căreia a fost 
depistat un sarcofag de piatră. Obiectivul se datea-
ză cu sfârşitul sec. V - începutul sec. IV a. Chr. 

Bibl. Велков 1942; Миков 1955, 19; Русева 
2002, 138, nr. 40.

9. Tjulbeto, Kazanlyk (oblast [= regiunea] 
Stara Zagora)
Tumulul a fost descoperit în anul 1944. Comple-
xul funerar, realizat din cărămidă, este constituit 
din camera mortuară de formă circulară în plan, 
cu cupolă (diametrul – 2,65 m, înălţimea de 3,25 
m), o anticameră (2,6×1,84 m) şi dromos (lungi-
mea de 1,95 m, lăţimea de 1,12 m şi înălţimea de 
2,24 m). Pereţii sunt decoraţi cu splendide fresce. 
Obiectivul se datează cu sfârşitul sec. IV - începu-
tul sec. III a. Chr. 

Bibl. Миков 1954; Żiwkowa 1981; Зарев 2007.

10. Koprinka, mormântul nr. 2 (oblast [= re-
giunea] Stara Zagora)
În anul 1949, în preajma satului Koprinka, au fost 
descoperite două morminte tumulare care ţin de 
oraşul antic Seutopolis (nr. 2 şi nr. 3). Complexul 
funerar de inhumaţie din tumulul nr. 2, realizat 
din cărămidă, este constituit din camera mortu-
ară de formă circulară în plan, cu cupolă (diame-
trul mare – 4,4 m, iar diametrul mic – 3,5 m), o 
anticameră (2,7×1,9 m) şi dromos (lungimea de 3 
m, iar lăţimea de 1,2 m). Obiectivul se datează cu 
sfârşitul sec. IV a. Chr. 
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Bibl. Миков 1955, 21-22; Чичикова 1957, 133-
134 şi 56-57; Русева 2002, 155-156, nr. 50.)

11. Koprinka, mormântul nr. 3 (oblast [= re-
giunea] Stara Zagora)
Tumulul a fost descoperit în anul 1955. Comple-
xul funerar de inhumaţie, realizat din cărămidă, 
este constituit din camera mortuară de formă 
circulară în plan, cu cupolă (diametrul – 2,9 m) 
şi dromos (lungimea de 2,3 m, lăţimea de 1,1 m). 
Obiectivul se datează cu sfârşitul sec. IV a. Chr. 
Starea de conservare este proastă. 

Bibl. Миков 1955, 22, nota 1; Чичикова 1957, 
134-135; 58-60; Русева 2002, 145-146, nr. 45.

12. Jankovo, mormântul nr. 1 (oblast [= regi-
unea] Šumen)
Tumulul nr. 1 a fost descoperit în anul 1924, iar 
cercetările s-au efectuat în anul 1955. Complexul 
funerar, realizat din piatră, este constituit din ca-
mera mortuară de formă circulară în plan (diame-
trul – 1,98 m) cu cupolă, o anticameră (1,95×1,55 
m) şi vestibul (1,84×3,55 m). În vestibul au fost 
descoperite două schelete de cabaline. Obiectivul 
se datează cu sec. IV a. Chr. 

Bibl. Миков 1955,  22; Дремсизова 1955, 61-65; 
Русева 2002, 159-160, nr. 52.

13. Jankovo, mormântul nr. 2 (oblast [= regi-
unea] Šumen)
Complexul funerar, realizat din piatră, este con-
stituit din camera mortuară de formă circulară 
în plan, o anticameră şi vestibul. Dimensiunile 
construcţiei erau de 7,25×5,3 m. În vestibul a fost 
descoperit un schelet de cabalină. Obiectivul se 
datează cu a doua jumătate a secolului IV a. Chr. 

Bibl. Дремсизова 1955, 65-72; Русева 2002, 
161, nr. 53.

14. Kırklareli - Karakoç (Kırklareli / Doğu 
Trakya)
Complexul funerar, realizat din piatră, este con-
stituit din camera mortuară de formă circulară în 
plan, cu cupolă (diametrul – 2,95 m, înălţimea de 
2,6 m) şi dromos (1,45×0,88 m). Obiectivul se da-
tează cu secolul IV a. Chr. 

Bibl. Firatli 1964, 211-212; Onurkan 1988, 2, 5, nr. 
5; Yilmaz 1996, 10-11; Archibald 1998, 282-283.

15. Akvıran (Pınarhisar, Kırklareli ili / Doğu 
Trakya)
Tumulul este localizat în partea europeană a Tur-
ciei, în apropiere de localitatea Akviran. Unica in-

formaţie disponibilă face analogie dintre comple-
xul descoperit cu construcţia din Kirclareli-Kara-
koç. Obiectivul se datează cu secolul IV a. Chr. 

Bibl. Archibald 1998, 283.

16. P’rvenec (Markovo, oblast [= regiunea] Plo-
vdiv)
Tumulul se afl ă în apropierea satului Markovo. 
Complexul funerar, realizat din piatră, este con-
stituit din camera mortuară de formă circulară 
în plan, cu cupolă (diametrul – 4,2 m, înălţimea 
de 4,6 m) şi anticameră (2,5×2,2 m). Construcţia 
este realizată din piatră fasonată, bine prelucrată, 
dar s-a păstrat doar parţial. Obiectivul se datează 
cu secolul IV a. Chr.

Bibl. Archibald 1998, 285; Русева 2000, 123-
126; Русева 2002, 153-154, nr. 49.

17. Osmanova mogila, mormântul nr. 1 
(Nos Kaliakra, oblast [= regiunea] Dobrich)
Acest tumul, dar şi următoarele trei de mai jos, 
au fost descoperite pe litoralul Mării Negre în in-
tervalul anilor 1966-1972, fără să fi  fost publicat 
ceva de-a lungul mai multor ani. Complexul fu-
nerar nr. 1 se afl ă în partea de sud-est a tumulului 
şi este constituit din camera mortuară de formă 
circulară în plan, cu cupolă (diametrul – 3,3 m, 
înălţimea maximă conservată – 1,5 m), ante-
cameră (1,45×2,1 m) şi dromos (lungimea – 1,2 
m). Complexul a fost utilizat, la un moment dat, 
în calitate de cuptor, de aceea are o stare foarte 
proastă de conservare, iar vestigii arheologice nu 
se cunosc deloc. Obiectivul se datează cu secolele 
IV-III a. Chr. 

Bibl. Китов 1990, 117-118. 

18. Osmanova mogila, mormântul nr. 2 
(Nos Kaliakra, oblast [= regiunea] Dobrich)
Complexul funerar nr. 1 se afl ă în partea de nord-
vest a tumulului şi este constituit din camera 
mortuară de formă circulară în plan, cu cupolă 
(diametrul – 3,5 m, înălţimea maximă conserva-
tă – 2,8 m, sugerând înălţimea iniţială de până 
la 4 m) şi dromos (lungimea – 1,1 m) care avea 
două aripi laterale. Vestigiile arheologice lipsesc. 
Obiectivul se datează cu secolele IV-III a. Chr. 

Bibl. Китов 1990, 118.

19. Kaliakra, mormântul nr. 3 (Nos Kaliakra, 
oblast [= regiunea] Dobrich)
Mormântul se afl ă în interiorul turnului nr. 4. 
Complexul funerar este constituit din camera 
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mortuară de formă circulară în plan (diametrul – 
3,9 m), cu intrarea dinspre sud, în preajma căreia 
s-a mai descoperit un fragment de zidărie, care 
sugerează fi e existenţa unui dromos, fi e a unei 
antecamere. Conservarea proastă a construcţiei 
nu a păstrat nici un artefact şi nici nu a permis să 
fi e restituită planigrafi a. Iniţial a fost interpretat 
drept cuptor. Obiectivul se datează cu secolele IV-
III a. Chr. 

Bibl. Захариев, Владимиров 1973, 167-169; 
Китов 1990, 118.

20. I Nos Chirakman, mormântul nr. 16 
(oblast [= regiunea] Dobrich)

Complexul funerar, realizat din piatră, este am-
plasat în partea nordică a tumulului ce are înălţi-
mea de 2 m şi este constituit din camera mortuară 
de formă elipsoidală în plan (diametrul – 1,9×1,2 
m, înălţimea – 1,95 m). Intrarea a fost localizată 
dinspre nord. Vestigiile păstrate sunt foarte sără-
căcioase şi reprezintă câteva fragmente ceramice. 
Obiectivul se datează cu secolele IV-III a. Chr. 

Bibl. Китов 1990, c. 118-119; Китов 1992, 55, 58; 
Mansel 1974.

21. Kutluca (Kocaeli ili, Turcia (Bitinia antică))

Tumulul a fost descoperit în partea microasiatică 
a Turciei, în regiunea Bitiniei în anul 1968. Com-
plexul funerar, realizat din piatră, este constituit 
din camera mortuară de formă circulară în plan 
(diametrul – 4,53-4,58 m, înălţimea – 3,73 m) şi 
dromos (lungimea de 9,75 m, lăţimea de 1,88 m, 
înălţimea – 1,68). Obiectivul se datează cu secolul 
IV-III a. Chr. 

Bibl. Mansel 1974.

22. Zhaba mogila (Strelcha, oblast [= regiunea] 
Pazardzhik)
Tumulul cu înălţimea de circa 20 m şi diametrul 
de circa 80-90 m, a fost descoperit în anul 1976, 
în apropiere de oraşul Strelcia. Complexul fune-
rar, realizat din piatră, este constituit din camera 
mortuară de formă circulară în plan (diametrul 
– 4,6 m, înălţimea – 5,3 m) şi anticameră. Intra-
rea în complexul mortuar a păstrat o splendidă 
faţadă, în preajma căreia au fost descoperite oase 
de cabalină şi un car de luptă. Complexul a fost 
prădat încă în antichitate şi nu a păstrat vestigii 
arheologice. Poate fi  datat cu sfârşitul secolului V 
- prima jumătate a secolului IV a. Chr. 

Bibl. Китов 1977; Китов 1979.

23. Ravnogor, tumulul nr. I, mormântul 
nr. 1 (oblast [= regiunea] Pazardzhik)
Tumulul nr. I a fost descoperit în anul 1987. Com-
plexul funerar, realizat din piatră, este constituit 
din camera mortuară de formă circulară în plan 
(diametrul – 5,26 -5,4m, înălţimea – 4,5-4,8 m) şi 
dromos (5,15 m). Obiectivul se datează cu sfârşitul 
secolului IV - prima jumătate a secolului III a. Chr. 

Bibl. Китов 1989a; Китов 1989b; Archibald 
1998, 286-288.

24. Ravnogor, tumulul nr. IX, mormântul 
nr. 2 (oblast [= regiunea] Pazardzhik) 

Tumulul nr. IX a fost descoperit în anul 1987. 
Complexul funerar, realizat din piatră, este con-
stituit din camera mortuară de formă circulară în 
plan (diametrul – 5,1 -5,34m, înălţimea – 4,5-5 
m) şi dromos (5,55 m). Obiectivul se datează cu 
secolele IV-III a. Chr. 

Bibl. Китов 1989a; Китов 1989b; Archibald 
1998, 286-288.

25. Ostrusha mogila (oblast [= regiunea] Stara 
Zagora)

Tumulul a fost descoperit în anul 1993. Construc-
ţia din piatră era constituită din şase încăperi. 
Una dintre ele avea formă circulară în plan şi, po-
sibil, era cu cupolă. În interior a fost descoperit 
un schelet de cabalină. Suprafaţa totală a acestui 
complex era de circa 100 m2. Obiectivul se datea-
ză cu mijlocul secolului IV a. Chr. 

Bibl. Китов 1993; Китов 1994.

26. Goljama Arsenalka (oblast [= regiunea] 
Stara Zagora)
Tumulul a fost descoperit în anul 1995. Complexul 
funerar, realizat din piatră, este constituit din ca-
mera mortuară de formă circulară în plan cu cupo-
lă (diametrul – 3,05-3,2 m, înălţimea – 3,25 m) şi 
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anticameră (1,91×1,39 m şi înălţimea de 2,85 m). 
Interiorul era căptuşit cu piatră de granit foarte fi n 
prelucrat, atenţie deosebită reprezentând podeaua 
care era realizată şi ea din dale de piatră formând 
în partea centrală care era concavă un motiv solar, 
iar de la acel epicentru – trei cercuri concentrice 
ce simbolizează lumile celestă, terestră şi subtera-
nă. În camera mortuară a fost descoperit un pat 
mortuar. În anticameră au fost descoperite oase 
de cabalină. Obiectivul se datează cu sfârşitul se-
colului V - prima jumătate a secolului IV a. Chr.

Bibl. Китов 1996; Китив 2003а, 16-17.

27. Shushmanec (oblast [= regiunea] Stara 
Zagora)

Tumulul a fost descoperit în anul 1996. Comple-
xul funerar, realizat din piatră, este constituit 
din camera mortuară de formă circulară în plan, 
cu cupolă (diametrul – 3,9 m, înălţimea – 3,85 
m), anticameră şi dromos. Particularitatea arhi-
tectonică rezidă în prezenţa coloanelor – atât în 
camera mortuară, cât şi în anticameră (câte una 
în fi ecare). Obiectivul se datează cu secolele V-III 
a. Chr. 

Bibl. Китов, Агре 2002, 155-158; Димитрова 
2005, 112.

28. Mogilata na Grifonite (oblast [= regiunea] 
Stara Zagora)
Tumulul a fost descoperit în anul 1996. Comple-
xul funerar, realizat din piatră, este constituit din 

camera mortuară de formă circulară în plan, cu 
cupolă (diametrul – 3,33 m, înălţimea – 3,9 m), 
anticameră şi dromos. În camera mortuară a fost 
descoperit un pat mortuar din piatră. Obiectivul 
se datează cu secolul V a. Chr. 

Bibl. Китов, Агре 2002, 153; Китoв 2003а, 17-
18; Димитрова 2005, 111-112.

29. Chetin’ova mogila, Starosel, mormân-
tul nr. 1 (oblast [= regiunea] Plovdiv)

Tumulul a fost descoperit în anul 2000. Comple-
xul funerar/de cult, realizat din piatră, este con-

stituit din camera mortuară de formă circulară în 
plan, cu cupolă (diametrul – 5,4 m, înălţimea – 6 
m) şi anticameră (3,0×2,10×2,40 m). Obiectivul 
se datează cu secolele V-IV a. Chr. 

Bibl. Китoв 2002b.

30. Man’ov dol, Starosel, mormântul nr. 5 
(oblast [= regiunea] Plovdiv)
Complexul funerar, realizat din piatră, este con-
stituit din camera mortuară de formă circulară în 
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plan, cu cupolă (diametrul – 4 m, înălţimea – 2,4 
m) şi anticameră (3,0×2,10×2,40 m). 

Bibl. Кисьов 2001, 20, 21-23.

31. Roshava chuka (Aleksandrovo, oblast 
[= regiunea] Haskovo)

Tumulul a fost descoperit în anul 2000. Comple-
xul funerar, realizat din piatră, este constituit din 
camera mortuară de formă circulară în plan, cu 
cupolă (diametrul – 3,05-3,2 m, înălţimea – 3,3 
m), anticameră (1,85×2,00 m) şi dromos de lun-
gime considerabilă (15 m). În camera mortuară a 
fost descoperit un pat mortuar din piatră. Pere-
ţii din camera mortuară, din anticameră şi par-
ţial din dromos erau acoperiţi cu fresce, similare 
celor din necropola de la Kazanlyk. Obiectivul se 
datează cu secolul IV a. Chr. 

Bibl. Китoв 2002a.

32. Golyamata Kosmatka (oblast [= regiunea] 
Haskovo)

Tumulul a fost descoperit în anul 2000. Com-
plexul funerar, realizat din piatră, este constituit 
din trei încăperi, dintre care o camera mortuară 
era de formă circulară în plan, cu cupolă (diame-
trul – 3,35-4,5 m, înălţimea – 3,3 m) şi dromos 
(13,0×1,6 m, înălţimea – 2,1-2,45 m). Una dintre 
camere găzduia un pat ritual, lucrat dintr-un bloc 
masiv de granit. Multiplele vestigii arheologice 
descoperite erau foarte preţioase, multe dintre 
ele fi ind lucrate din aur (o diademă, un kiliks, o 
mască mortuară, piese de harnaşament etc.), ar-
gint şi bronz. Obiectivul se datează cu începutul 
secolului IV a. Chr. 

Bibl. Kitov 2005b.

33. Kesteleva mogila (M’glizh, oblast [= regiu-
nea] Stara Zagora)
Tumulul cu dimensiuni impresionante (înălţimea 
– 6,6 m; diametrul – 25-30 m) a fost descoperit 
în anul 2004. Complexul funerar, realizat din 
piatră şi cărămidă, este constituit dintr-o came-
ră mortuară de formă circulară în plan, cu cupo-
lă (diametrul – 2,44-2,63 m) şi dromos (6,5 m). 
Complexul a fost jefuit şi parţial distrus încă în 
antichitate. Printre descoperiri se numără un cra-
niu de cabalină. Obiectivul se datează cu mijlocul 
secolului IV a. Chr. 

Bibl. Димитрова 2005; Китов, Димитрова 
2005, 153; Kitov 2005a, 42-43.

34. Racheva mogila (M’glizh, oblast [= regiu-
nea] Stara Zagora)

Tumulul cu dimensiuni impresionante (înălţimea 
– 7,2 m; diametrul – 30-32 m) a fost descoperit în 
anul 2004. Complexul funerar, realizat din piatră 
şi cărămidă, este constituit dintr-o cameră mor-
tuară de formă circulară în plan, cu cupolă (dia-
metrul – 2,75 m; înălţimea – 1,3 m), anticameră 
(1,2×2,2 m) şi dromos (7,8×1,76 m şi înălţimea 
– 2,5 m). În partea de nord a camerei mortuare 
a fost descoperit un pat mortuar din piatră. Cu-
pola propriu-zisă nu s-a păstrat, dar arheologii au 
descoperit cheia de boltă. Complexul a fost jefuit 
şi parţial distrus încă în antichitate. Printre vesti-
giile descoperite se numără un inel lucrat din fi er 
şi aur. Resturile funerare nu au fost descoperite, 
dar în dromos posibil să fi  fost depusă o cabalină, 
de la care s-au păstrat un număr nesemnifi cativ 
de oase. Obiectivul se datează cu a doua jumătate 
a secolului IV a. Chr. 

Bibl. Китов 2005, 137-138; Китов, Димитрова 
2005, 153; Kitov 2005a, 44-46; Димитрова 
2011.

35. Kushl’ovec (Dolno Izvorovo, oblast [= regi-
unea] Stara Zagora)
Tumulul cu diametrul de 32 m şi înălţimea de 6 
m a fost descoperit în anul 2009. Complexul fu-
nerar, realizat din piatră, este constituit dintr-o 
cameră mortuară de formă circulară în plan, cu 
cupolă (diametrul – 3,34 m; înălţimea – 3,55 m), 
antecameră (1,86×1,44 mm păstrată până la înăl-
ţimea de 2,04 m fără acoperământ) şi dromos ne-
acoperit. Construcţia a fost realizată din blocuri 
de granit sumar prelucrate, legate între ele prin 
scoabe de fi er şi plumb. Podeaua la fel era realiza-
tă din piatră, iar uşa dublă era lucrată din lemn. În 
camera mortuară a fost descoperit un pat mortuar 
din piatră. Situl a fost prădat în antichitate, vesti-
giile păstrate fi ind relativ sărăcăcioase. Astfel, în 
camera mortuară au fost descoperite fragmentele 
unei coroane aurite, fragmente de armament şi 
oase umane, iar în anticameră – podoabe de aur, 
fragmente de amfore şi oase de cabalină. Obiecti-
vul se datează cu sfârşitul secolului IV a. Chr. 

Bibl. Нехризов, Първан 2009.

36. Smojlan Punar (Gagovo, obschina [= co-
muna] Popovo, T’rgovištka oblast) 
Tumulul cu diametrul de 32 m şi înălţimea de 6 m 
a fost descoperit în anul 2009. Complexul funerar, 



262

II. Materiale şi cercetări

realizat din piatră, este constituit din mai multe 
încăperi: două camere circulare – cea de sud cu 
diametrul de 3,8 m şi înălţimea de 3,8-4 m, iar 
cea de nord – 3,8 m; antecamera – 5,75×2,71 m), 
o altă cameră, mai mică (1,80×1,80 m), şi dromos 
(lungimea – 5,5 m; lăţimea – 1 m), care a fost con-
struit în faza a doua de edifi care a complexului. 
Fiecare cameră era dotată cu uşi de intrare: câte 
o uşă între cele două camere funerare şi încă câte 
una din anticameră spre fi ecare dintre cele două 
camere funerare. Situl a fost prădat în antichitate, 
vestigiile păstrate fi ind relativ sărăcăcioase: frag-
mente mici de ceramică şi armament. Obiectivul 
se datează cu sfârşitul secolului IV - începutul se-
colului III a. Chr. 

Bibl. Русев, Стоянова 2009.

37. Momina mogila (Bratja Daskalovi,  obschina  
[= comuna] Bratja Daskalovi, Starozagorska oblast)

Tumulul a fost descoperit în anul 2010. Comple-
xul funerar, realizat din blocuri de piatră fasonată, 
este constituit din camera mortuară de formă cir-
culară în plan cu cupolă (diametrul – 3,3×2,8 m, 
înălţimea păstrată – 2,8 m) şi dromos (lungimea 
– 3,5 m; lăţimea – 1,5 m şi înălţimea păstrată – 2 
m). Partea superioară a construcţiei funerare şi a 
dromosului nu s-a depistat, ceea ce i-a determi-
nat pe unii cercetători să considere că construcţia 
complexului nu a fost fi nisată. Situl a fost prădat 
în antichitate, vestigiile păstrate fi ind relativ să-
răcăcioase, printre ele remarcându-se fragmen-
tele unei diademe de aur. Materialul osteologic 
permite delimitarea a două înmormântări uma-
ne – una de matur şi una de copil, iar în dromos 
– depuneri de cabaline. Obiectivul se datează cu 
secolele IV-III a. Chr. 

Bibl. Тракийска гробница 2010; Трако-Римски 
2011.
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Domed tombs of Thrace - 160 years of research 

Abstract

Domed tombs are a perfect type of burial tholos constructions characterizing the Thracian world. The fi rst domed 
tomb was discovered in 1851 (Rozovets village, near Plovdiv), so this year marks 160 years since the beginning 
of the study of such monuments. Besides the fact that this type of sites revealed a particularly rich in artifacts ma-
terial that allowed researchers to clearly defi ne the formation and evolution of the Thracian civilization, they have 
also set the start point of the archaeological science in the Balkans as well as of the phenomenon actually called 
Thracology. Based on the fact that the basic information on the domed tombs research has already been published 
(Hatłas 2005), the authors decided to offer an updated catalogue containing all the discoveries of the Thracian 
tholos constructions dated from the 5th - 3rd centuries B.C.

Купольные гробницы Фракии – 160 лет исследований

Резюме

Купольные гробницы представляют собой ярчайший тип курганных погребальных памятников, характе-
ризующих фракийский мир. Первая купольная гробница была обнаружена в 1851 году неподалеку от села 
Розовец на территории Болгарии, и в этом году исполняется 160 лет с начала изучения таких памятников. 
Этот юбилей очень важен и потому, что раскопки гробницы в Розовец положили начало не только фрако-
логии, но и самой археологической науке на Балканах. Исходя из того, что основные данные по истории 
исследований купольных гробниц во Фракии уже были опубликованы (Hatłas 2005), задача авторов этой 
статьи состоит в том, чтобы обновить каталог фракийских купольных гробниц, датируемых V-III веками 
до н.э.
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