
КАМЕННИ ПАМЕТНИЦИ ОТ ОТМИНАЛИ ЕПОХИ
Stone monuments of ancient times

Пренасянето на масивните  находки  е  част  от  подетата инициатива на
Исторически  музей–Павликени  за  събиране  на  все  още  оцелелите  древни
каменни детайли,  тяхното съхранение и представяне в лапидариум – парк в
двора на музея, в който находките са подредени по подходящ за посетителите
начин.

В двора на Исторически музей–Павликени посетителите вече могат да
видят изключително важна находка. Става дума за фронтон (масивна каменна
част  от  сграда)  от  светилище,  посветено  на  богинята  Диана.  За  името  и
предназначението узнаваме от надпис, изсечен в детайла. С тази находка бива
отворена нова страница от  историяата на Павликенския край през римската
епоха. От района има единични находки, които свидетелстват за почитането на
различни божества. Рядко, обаче знаем местата и самите сгради, в които са
изпълнявани култовете. В случая с детайла от с. Върбовка, имаме информация
и за двете. 

Богинята  Диана  е  покровителка  на  горите,  лова,  закрилничка  на
родилките.  Обикновено е изобразявана с ловни атрибути (лък,  копие),  сама,
яхнала елен или придружена от друго животно. Освен тази важна находка, бяха
пренесени и части от нагробни плочи, едната от които със значителното тегло
от пет тона. Населението на провинциите Мизия и Тракия, обитавало земите в
района  на  днешното  село  Върбовка  е  оставило  множество  забележителни
следи  от  техния  живот.  Недалеч  от  светилището  се  намира  и  Античният
керамичен център край Павликени. 

Първите  сведения  за  сградата  и  кое  е  почитаното  божество,  дава
археологът Богдан Султов още през 70-те години на ХХ век, като частите от
култовата сграда са съхранявани дълги години пред чителищната сбирка в село
Върбовка. От същото място ги почули и Исторически музей–Павликени. Това
нямаше да бъде възможно без незаменимата подкрепа на община Павликени в
лицето на зам.-кмета инж. Венцислав Иванов, кмета на село Върбовка - Антон
Антонов,  общинско  предприятие  „БКД”  с  директор  инж.  Кирил  Кирилов  и
строителна фирма „Росица–99” АД, гр. Павликени."
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