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От понеделник започват отново разкопките на римската крепост "Конбустика" край с.
Кладоруб
,
Видинско
. Проучванията на земните пластове могат да дадат много ценна информация за
първоначалния римски период по нашите земи. За тайните, които се надяват да
открият Радио “Фокус”- Видин разговаря с ръководителя на разкопките Красимира
Лука, археолог от Софийския университет. Тя каза, че нейните най-големи очаквания
са този изключително интересен обект да намери подобаващо място в европейската
история. Тук става дума за най-ранния римски лагер в България. Въпреки, че обектът е
разкопан повече от 50-тина пъти от иманяри преди тях, археолозите са убедени, че
това място крие много тайни и има много неоткрити данни за живота от тази древна
епоха. Обектът датира от времето на император Август, след битката при Акциум 34 г.
пр. Хр., когато Август успява да разбие флотата на Клеопатра и става първият римски
император. Неговата политика е била насочена основно към завладяването на
Балканския полуостров и верояно "Конбустика" е един от първите лагери, където се
установява римската войска с цел да превърне тогава България в част от римската
империя. Лагерът се намира на удобно за живот място - на високо 170 метра плато
между двете реки - Арчар и Салашка. По размери военната крепост е близо три пъти
по-голяма от кулската "
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Кастра Мартис
".

Красимира Лука заяви, че такъв ранен обект до сега не е проучван на територията на
страната. Тя разказа и подробно историята му. "Този лагер римляните са го изоставили
веднага, след като император Траян успява да завземе територията на Дакия,
съвременна Румъния. Тогава територията става вътрешна за римската империя и
реорганизацията на римските войски е изисквала изтегляне на основните части от
вътрешността и локализирането им по границите. Името на града идва от римската
дума combustis, която означава изгорен. Този лагер е бил напуснат и изгорен от
войската, за не бъде ползван от други, нещо традиционно за римляните. В края на IV
век там възниква нова крепост, която е най-голямата научна загадка. Това е време на
формирането на Византийската империя, на разделянето на Римската империя на
източна и западна и безкрайните войни между претендентите. Едновременно с това са
и нашествията на готите, които идват от север. В този период почти цяла Северна
България се изселва именно заради нашествията им. Намерени монети на останките от
римския лагер сочат годините около 376 г., което може би е свързано с някаква
политика на византийците да се установяват и отбраняват. Това тепърва предстои да
бъде изяснено”, разказа археологът.
Тя изказа съжаление, че цялата вътрешна част на крепостта е унищожена от иманяри
с трактори и булдозери. Това се е случило пет години преди началото на редовните
разкопки. Ако не са били иманярите археолозите са щели да имат единствения в
България план на ранно-римски лагер във вътрешността на България. Това, което
може да се направи сега е да се преровят насипите и да се преоткрие това, което не е
представлявало интерес за иманярите, които търсят монети и други метални вещи.
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Сега ще се търси щаба на крепостта. Тази сграда се е състояла от служебни офиси и
складове. До сега са открили богат епиграфски материал(надписи), множество глинени
съдове, голяма част от които се намират и по къщите на хората. Установено е, че в
домовете на местните жители може да се видят обработени камъни в основите на
различни стопански градежи, ползвани за стоежа на римския лагер. Открит е и ценен
надпис в село Дреновец, който все още стои в дома на местен. Така, че тайните на
обитавалите тогава обекта римляни са още в земятя, убедена е Лука. В началото на ХХ
век в античната крепост са правени първите разкопки, но по-късно археолозите губят
интереса си към нея. Тази година разкопките няма да бъдат повече от месец, ще
участват студенти по археология от Англия, уточни Красимира Лука.
Радио "Фокус" - Видин
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