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Нашия нов Апуло-коритски шлем е готов, за да влезе в ролята си на римски 
символ от републиканския период, представен в някоя наша бъдеща историческа 
възстановка. 

 
Изработен от бронзова сплав, този шлем в това си качество е в колекцията на 

много малко представители на реенактинг обществото в Европа понеже е скъп и е 
труден за направа. Освен това се чака дълго, за да се испълни доставката и паралелно с 
него историческият възстановчик трябва да си закупи и набави останалите аксесоари 
характерни за въоръжението на републиканския легионер.  

 

 
 
Докато подлепяхме кожения подшлемник, бронза оксидира силно, но така ще 

го приберем за съхранение до първа възможност да го представим чрез Живата 



история посветена на подходящия исторически период. Но едва ли тук в България, като 
се има предвид “конюнктурата” на “пазара” свързан с историческите възстановки у нас. 
В този смисъл отново ще отбележим еднообразието което е обхванало нашата  “БГ 
жива история” на общинско ниво. Защо така се получава, че това което виждаме по 
медийните ТВ анонси е толкова безидейно и обезличено -посветено само в общи 
линии на траяновите войни, копирайки съседите ни от Румъния, които старателно си 
пресъздават историята. Има и други неясни “исторически”образи които не си 
заслужава да коментираме, но си личи, че в България няма трезв поглед върху начина 
по който може да се пресътворява по един добър и достоверен начин историята ни от 
античността. 

Но да се върнем на придобилия известност с наименованието си от нашата 
съвременност Апуло-корински шлем, като се предполага от някои историци, че шлема 
е бил използван само в южните италиански провинции от апулийците. Предполага се, 
че в последствие след завоевателните войни на Рим с цел покоряването на останалите 
части от Апенинският полуостров, този вид шлем и попаднал в трофейните колекции на 
римляните, често принасяни като дарения в храмовете към боговете. Има запазени 
текстове, че преди или след съкрушителната битка при Кана римляните обират 
всичкото възможно налично въоръжение включително и трофейните шлемове от  
трофейните си колекции и олтарите на храмовете, за да се преизползват въоръжавайки 
с тях новосформираните легиони. Възможно е това да е причината, да се прославят 
образите на воините по фреските, пресъздаващи онези епични времена -оборудвани 
по този начин с шлемове от по-ранни исторически периоди!  
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8
0%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0 

Дали героизираните образи пресъздаващи защитниците на Рим в пуническите 
войни, обрисувани на стели и статуи са внесли модно течение превърнало се в 
стандарт за офицерите от легионите до края на гражданските войни не се знае, можем 
само да предполагаме.  

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0


 
Олтар на консула Домиций Ахенобар 

https://en.wikipedia.org/wiki/Altar_of_Domitius_Ahenobarbus  
Интересен образ на воин от кораба на Маркус Антониус изобразен с нилски 

крокодил на носът от храма на Fortuna Primigenia в Палестрина  
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%29 
 

 
На челна позиция изпъква воин от фигурния ансамбъл представящ легионери с 

гръцки шлемове от елинистическата епоха. 
Няма съмнение от позата, въоръжението и позиционирането на фигурата, че 

това представлява същински –опитен боец с псевдо-коринтски шлем. Шлема не може 
да се обърка с визията характерна за същинският (класически) гръцки Коринтски шлем 
от края на архаическия период, понеже удебелените и масивни вежди са характерни 
само за Алуло-коринтските шлемове. 

Въпреки, че визията на воините от фигурният ансамбъл е сходна и с тази на 
гръцкия стандарт характерен за птоломейските легионери, копието в ръката на 
морския пехотинец наподобява по-скоро на римски пилуп отколкото на листовидна 
хаста. 

Почти на 90% от нумизматичните образи и онези от стелите показват този вид 
шлемове с класически оформени набузници, което до голяма степен се е отразило на 
начина по който реенакторите реставрират образите на римските легионери от втори и 
първи век ПХ. Понеже не е намерен такъв артефакт с набузници от метал нашите 
апуло-коринтски шлемове са без такива аксесоари.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Altar_of_Domitius_Ahenobarbus
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%29


 
Още един интересен и противоречив артефакт от Вила Албани, описан като 

скулптора на преториански гвардеец от периода на династичното управление на 
Флавиите. 

Това което ние знаем, а то е малко, че археолозите идентифицират следи от 
оцветяване на скулптурата, като сегментатната броня е била в жълт цвят, съответно 
пресъздаваща броня изработена от бронзова сплав. От снимките които виждаме няма 
никакво съмнение, че става въпрос за  псевдо-коринстки шлем. Споделяме набързо 
направен цветен скеч, представляващ опит да си представим как би изглеждал образа 
в цветове и с по-реалистично изработена сегмантатна броня. 
 

 



 
 

 
Остава да си пожелаем късмета да имаме шанса да участваме в хубава 

възстановка посветена на Пуническите войни или гражданските от края на 
елинистическата епоха, а защо да не и от славния период на Проконсул Марк Лукул по 
нашите земи. 
 
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%8
0%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD_
%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BB 
 

Дотогава няколко хубави рисунки илюстриращи визията на легионери от този 
славен период на средиземноморската и понтийска история от края на 
елинистическата епоха. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BB


 
 

 


