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„Historia magistra vitae est“ – „Историята е учителка на живота“. Тази
мисъл на Цицерон от „За оратора“ е мотото на „Панаира на туристическите забавления и анимации“, който се провежда на територията на Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле“.
Археологическият обект се намира на 8 км северозападно от гр. Ямбол. Разположен е на 4 км северно от центъра на едноименното с. Кабиле
и в непосредствена близост (1 км) до Aвтомагистрала „Тракия“. За да се
улесни посещението до археологическия обект има специално изградени
паркинги и изходи от магистралата. Археологическият резерват „Тракийски и античен град Кабиле“ е включен в стоте национални туристически обекта под № 99, заедно с Регионалния исторически музей.
Първото описание на руините на античния град е направено през
1884 г. от братята Карел и Херман Шкорпил. През 1912 г. Богдан Филов
ръководи първите археологически проучвания около една от крепостните порти на града. Шейсет години по-късно – през 1972 г. – започват
редовните археологически проучвания в Кабиле. Обектът е база за лятната практика на студентите по специалност „Археология“ в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“.
През късната бронзова епоха на хълма Зайчи връх е изградено светилище. Около този храм възниква малко селище, което през ранната
желязна епоха се превръща в голям и важен град. През 342 г. пр. н. е.
Филип Македонски превзема Кабиле по време на своя поход в Тракия.
Градът е доукрепен и в него е настанен военен гарнизон. След смъртта на
Александър Македонски през 323 г. пр. н. е. Тракия и района на Кабиле е
под влиянието на Лизимах. През III в. пр. н. е. по времето на тракийските
династи Спарток и Скосток Кабиле се превръща във водещ политически
и икономически център в Тракия. Отхвърлено е влиянието на Лизимах
на юг от Стара планина. В средата на III в. пр. н. е. Кабиле започва да сече
собствени монетни емисии, на които са представяни образите на Аполон,
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Артемида, Атина и Херакъл. По монетите се изписва и името на града.
Откритите по време на археологическите проучвания амфорни печати и
монети показват търговските връзки на Кабиле. В периода IV – II в. пр. н.
е. градът поддържа интензивни контакти с всички по-големи пристанища по Егейско и Черно море.
През 72 г. пр. н. е. римският пълководец Марк Ликул предприема поход срещу черноморските градове. По време на военната операция Кабиле е превзет от римляните. През 45 г. пр. н. е. градът окончателно е
включен в пределите на Империята. Той се превръща в един от главните
градски центрове в провинция Тракия. В него постоянно е била разквартирувана една военна кохорта. През 313 г. християнството се превръща в
равноправна религия. Кабиле става център на епископия и тук е построена Голямата базилика. През 378 г. Кабиле е превзет от готите на Фритигерн. Градът е унищожен през 578 г. по време на аварските нападения в
провинциите на Римската империя.
По време на археологическите проучвания са открити останките от
крепостните стени на тракийския и римския град, късноантичните казарми, две бани, Голямата базилика и една църква. Открити са и останките от множество частни и обществени сгради. Повечето от проучваните
сгради са експонирани и социализирани.
През 2010 г. музейната колегия на Регионален исторически музей –
Ямбол създава „Панаира на туристическите забавления и анимации“.
Една от основните цели е да се популяризира Археологически резерват
„Тракийски и античен град Кабиле“ като обект за културен туризъм и да
се представят възможностите му да привлича гости и туристи за отдих
и развлечение. Идеята е да се осъществи пряк контакт между екипа на
музея, представителите на туристическия бизнес и потребителите на туристически продукти и услуги.
Другата основна цел на Панаира е на него да се канят за участие колективи и индивидуални изпълнители, които създават и реализират развлекателен или познавателен продукт, който е предназначен за туристите. Това са различните групи за исторически възстановки или ре-енактинг. Руините на Археологическия резерват „Тракийски и античен град
Кабиле“ се превръщат в естествен декор за техните изяви.
„Историческата реконструкция“ или „историческата възстановка“
произхождат от английската дума „re-enactment“ (възстановяване). С
този термин се назовават различен тип събития, представящи повторение на исторически моменти и реализирането им на живо. Участниците се назовават с термините „реконструктори“ или „ре-енактори“, които
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са придобили известна популярност, както и с по-български звучащата
дума „възстановчици“.
Реконструкцията не е единствено и само битка. Тя включва различни
форми, които представят ежедневието, бита и порядките на отминалите
времена.
Съществува значително многообразие на видовете и формите при
историческите възстановки. Организаторите и участниците в тях ги разделят най-общо на три основни групи:
Жива история – пресъздаване на бит, порядки, традиции, занаяти
и елементи от ежедневието на обикновените хора за конкретната епоха.
В тази група влизат и дейностите по представяне на бита и задачите на
войника, но отново ориентирани към конкретното историческо време.
Преиграване – опит за повтаряне на важни събития от миналото в
автентична обстановка или на мястото, на което те са протекли. В тази
група влизат възстановките на исторически битки, на сключването на важни договори, държавнически решения и пр. Една от най-мащабните и
най-старите реконструкции на историческо събитие в България е тази на
боевете на връх Шипка.
Реконструкция на предмети от различни области – бит, въоръжение, икономически и социален живот или на технологии, използвани в
различни периоди от миналото. Този тип реконструкции нямат толкова
силен събитиен характер, но те са постоянен елемент, включен в реконструкциите от първите два вида.
Историческите реконструкции изискват и един особен вид личен
ангажимент и мотивация, които надхвърлят обикновеното отделяне на
няколко часа за изпълнение на ролята. При спазване на всички изисквания за достоверност, свързани с време, мащаб, оборудване и технологии,
възстановките представляват уникални и изключителни събития.
На 15. и 16.V.2010 г. в Археологически резерват „Тракийски и античен
град Кабиле“ се реализира първия „Панаир на туристическите забавления и анимации“. Той се проведе в рамките на обявената от Съвета на
Европа „Нощ на музеите и галериите“ – 15.V. и международния празник
на музеите – 18.V. В Първия панаир взеха участие сдруженията „Чигот“ и
„Сила“.
Сдружение за исторически възстановки „Чигот“ е основано през
2004 г. в гр. Варна. Членовете му пресъздават облеклото, бита и въоръжението от периода на Второто българско царство (ХII – XIV в.) и похода
на Владислав Варненчик (1443 – 1444 г.). Основните цели на сдружението
са изучаването, пресъздаването и популяризирането на средновековна-
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та българска история, култура и войнски традиции – т. нар. историческа
фехтовка. Сдружението е един от основните организатори на „Последната битка на Краля“ – историческа възстановка, която се провежда всяка
година и е свързана с битката между полско-унгарския крал Владислав
III Ягело – Варненчик и османския султан Мурад II.
Сдружение за антични и средновековни реконструкции „Сила“ е основано през 2008 г. в гр. Пловдив. Членовете му пресъздават и популяризират античната и средновековната култура от днешните български земи.
Участниците на първия панаир на туристическите забавления и анимации представиха средновековна фехтовка, стрелба с лък и прашка,
хвърляне на копие и др. Посетителите имаха възможност да видят демонстрации на ковачество, ножарство, шивачество, плетени на ризници,
билкарство и др. В панаира взе участие и фолклорната група към читалището в с. Кабиле. Културното мероприятие се оказа и своеобразен форум
за изява на ямболските скулптори и художници.
На 21. и 22.V.2011 г. се проведе „Втория панаир на туристическите
анимации и забавления“. В него отново взеха участие сдруженията „Чигот“ и „Сила“, както и „свободни“ възстановчици от страната. Пред гостите на панаира се демонстрираха фехтовка с хладно оръжие, стрелба с
лък и прашка, гладиаторски битки и др. Астрономическата обсерватория
с планетариум демонстрира наблюдения с телескоп при дневна светлина.
Фестивалните дни завършиха с концерти на група „Последен момент“ и
огнени спектакли на група „Дивинитас“. „Повелителите на огъня“ демонстрираха завидни умения във въртенето на огнени пръчки и на огнен
пой.
На Втория панаир за първи път се презентира идеята за създаването на Общинския „Музей на бойната слава“ в гр. Ямбол, като за целта се
реновира старо военно поделение. Пред посетителите беше представена
изложба, която представя историята на 29-ти Ямболски пехотен полк. В
подкрепа на тази кауза се демонстрира военна техника и екипировка от
поделения № 52590 и № 54100.
„Третият панаир на туристическите забавления и анимации“ се проведе на 2. и 3.VI.2012 г. Благодарение на учениците от спортно училище
„Пиер дьо Кубертен“ се направиха възстановки на Олимпийските игри в
Древна Гърция.
Олимпийските игри възникват през 776 г. пр. н. е. Те се провеждат
на стадиона до светилището на бог Зевс в Олимпия в Пелопонес. Организират се на всеки четири години през лятото. По време на игрите се
сключва свещено примирие и представители на всички гръцки полиси
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се включват в надпреварите. Атлетите се състезавали в бягане, скачане,
хвърляне на диск или гюле, двубой и пугилат – вид юмручен бой. Победителите са награждавани с венец от маслинови клонки.
Учениците от спортно училище „Пиер дьо Кубертен“ демонстрираха
своите умения в петте основни олимпийски спорта. Гостите на събитието имаха възможност да поиграят на барбут – антична игра със зарове.
За най-малките участници беше дадена възможност да изработват предмети от глина, да рисуват като художници и да участват в конкурса за
най-оригинално плашило. Астрономическата обсерватория с планетариум отново демонстрира наблюдения с телескоп при дневна светлина. В
панаира взеха участие танцов състав „Перуника“ и акустична формация
„RVR“. Вечерите завършваха със светлинно шоу на фасадата на Музейната сграда и с пускана на летящи фенери в небедо.
През 2013 г. „Четвъртия панаир на туристическите анимации и забавления“ премина под знака на козирога. От Добрич пристигна „Сдружение за исторически реконструкции – Скития минор – IV легион скитика“.
Сдружението е създадено през 2010 г. в гр. Добрич. Членовете му пресъздават бита и въоръжението на гръцките хоплити и римските легионери
от античната епоха (V пр. н. е. – V сл. н. е.). Сдружението има участия на
различни фестивали, както в България, така и в Румъния.
Четвъртият панаир започна с парад по центъра на гр. Ямбол (на
14.VI.), а на 15.VI. в Археологическия резерват „Тракийски и античен град
Кабиле“ имаше демонстрации на римска екипировка, бойни техники
и построения. Най-атрактивната част за посетителите беше похода по
стъпките на легионерите сред руините на античния град. Вечерта завърши с изпълнения на танцов състав „Ромбана“, хип-хоп формация към
Младежкия дом в гр. Ямбол, фокуси, летящи фенери и фойерверки.
През 2014 г. и 2015 г. по оперативна програма „Регионално развитие“
на територията на археологическия резерват се изгради дървен римски
каструм, който се превърна в сцена за нови изяви. По проекта беше закупена и екипировка за оборудването на 9 римски легионери и 1 центурион.
На 11. и 12.VI.2016 г. се проведе „Петия панаир на туристическите забавления и анимации“. Той беше своеобразно бойно кръщене на групата
за антични възстановки „Cohors II Lucensium“ (2-ра луцензианска кохорта). Тя е ръководена от археолози от Регионален исторически музей – Ямбол. Групата пресъздава различни моменти от военния и цивилния живот на римските войници и местното тракийско население от Кабиле.
Cohors II Lucensium е ауксилиарна (помощна) част от римската армия. Тя е еквитата (смесена). Състои се от 480 пеши войници и 120 ко-
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нници. Създадена е през първата половина на I в. Войниците в кохортата
са рекрутирани от племето на луцензиите от западната част на Иберийския полуостров. Те не са римски граждани, но след 25 годишна служба
в армията се уволняват с почести и диплома, която дава права на римски
граждани за войниците и техните наследници.
Известните писмени извори показват, че Cohors II Lucensium е била
разпределена да служи на Балканския полуостров. Нейното присъствие е
засвидетелствано чрез военни дипломи и посветителни надписи от Монтана и Разград. През 136 г. под командването на Клавдий Луп, префект
на кохортата, тя е преместена в Кабиле. Тук тя станува до 192 г., когато
е преместена в Германия – дн. Сапарева баня. С престоят на Cohors II
Lucensium в Кабиле трябва да се свърже изграждането на легионния лагер и неговата защитна крепостна стена.
Във възстановките на петия панаир дейно се включиха и регионалните клубове „Традиция“ от градовете Ямбол и Сливен, „Късноантична и
средновековна крепост Туида“ и групата от крепост Маркели.
Националното дружество „Традиция“ е основано през 1991 г. в гр.
София. Сдружението издирва, съхранява и популяризира различните
видове оръжия, традициите и ритуалите на българската войска. Неговите членове са организатори и участници в различни масови възстановки,
свързани с националната ни история. Основно това са моменти от Априлското въстание, похода на Ботевата чета и Руско-турската освободителна война.
Национално дружество „Традиция“ има свои регионални клубове в
почти всички градове на България. Ямболският регионален клуб е основан през 2009 г. и носи името на Георги Дражев – борец за националното
ни освобождение от турско робство. Членовете му участват в различни
исторически възстановки с широки хронологически граници – от античната епоха до Втората световна война.
През 2013 г. по оперативна програма „Регионално развитие“ се извърши социализация на крепостта Туида до гр. Сливен. Създаден е екип от
4 аниматори, които представят военните традиции и култура на Първото
българско царство. Екипът на крепостта Туида са участници и домакини
на множество събития, свързани със средновековната българска история.
Групата за средновековни реконструкции към крепостта Маркели, до
дн. гр. Карнобат, е създадена през 2014 г. Членовете на групата представят
българско и византийско въоръжение от периода Х – ХII в.
Посетителите на петия панаир на туристическите забавления и анимации имаха възможност да наблюдават различни моменти от римското
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и тракийското ежедневие: изморителни тренировки, епични дуели и ритуали към Юпитер, за да се измоли неговата защита. Средновековните
групи демонстрираха облеклото и въоръжението на хората от IX до XII в.
„Шестият панаир на туристическите забавления и анимации“ се проведе на 9., 10. и 11.VI.2017 г. Той беше организиран от РИМ – Ямбол в лицето на „Cohors II Lucensium“ и Община Ямбол. В панаира се включиха
повече от 90 участника от регионалните клубове „Традиция“ и сдруженията „Mos Maiorum Ulpiae Serdicae“, „Dux Anticae“, „Ситалк“, „Късноантична и средновековна крепост Туида“ и „Крумъ Страшний“.
Групата за антични реконструкции „Mos Maiorum Ulpiae Serdicae“(Мос
Майорум Улпиа Сердице) е основана от Владимир Попов през 2016 г. в
София. Членовете на групата пресъздават и популяризират античното
минала. Групата е една от водещите организации за антични възстановки в България с множество участия в и отвъд границите на нашата страна. Владимир Попов е организатор на международния фестивал „Нике –
играта и победата“, който се провежда в античния град Никополис ад
Иструм до дн. с. Никюп, Великотърновско.
Групата за антични възстановки „Dux Anticae“ (Дукс Антика) е основана през 2016 г. в гр. Свищов. Членовете на групата представят готски
отряд – федерати, които е на служба в Източната римска империя. Те демонстрират късноримско и готско въоръжение, бит и култура на хората
от IV – V в. През този период Нове (дн. Свищов) е столица на остроготите
на Теодорих Велики (474 – 526). За своята кратка история групата има
участия в различни фестивали, както в България, така и в Румъния.
Сдружение „Ситалк – исторически реконструкции“ е основано през
2015 г. в гр. Пловдив. Членовете му пресъздават облеклото и въоръжението на хората от античната епоха до българското Възраждане. Те възстановяват и представя различни антични и средновековни ритуали, игри и
моменти от ежедневния живот на хората.
Сдружение „Крумъ Страшний“ е основано през 2014 г. в гр. Шумен.
Групата представя бита и войнските традиции на средновековните българи. Сдружението е организатор и участник в множество събитие от
културния календар за исторически възстановки в страната.
„Шестия панаир на туристическите забавления и анимации“ започна с атрактивен парад по пешеходните зони на гр. Ямбол. На 10. и 11.VI.
действията се преместиха на територията на Археологически резерват
„Тракийски и античен град Кабиле“. Тук гостите на панаира се насладиха на разнообразна програма. Освен епични сражения между римляни
и траки, те имаха възможност да наблюдават тракийски танци, римски
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съд, „уволнение“ на римски ветеран, пазар на роби, ритуали към Юпитер
и Дионис, както и театрални изпълнения на басните на Езоп и на Осмия
подвиг на Херакъл. Всички посетители се запознаха с облеклото и въоръжението на римляни, траки, готи и средновековни българи.
Посетителите на панаира имаха възможност да опитат и различни
кулинарни изкушения, които бяха приготвени от Професионалната гимназия по хранителни технологии и туризъм. Пилето по нумидийски, фурмите по александрийски, бучелато, леща с нахут, медовина и лимонадата бяха приготвени по автентични римски рецепти.
Развивайки и надграждайки с годините своя проект, екипът на Регионален исторически музей – Ямбол превърна „Панаира на туристическите забавления и анимации“ в един от най-големите форуми, където се
представят различни групи за исторически възстановки от античността
до средновековната епоха.

Логото на Панаир на туристическите анимации и забавления

Знамето на групата за антични възстановки Cohors II Lucensium
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