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Проф. Людмил Спасов

АКАДЕМИЧЕН ВОИН НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА
Тодор Радев
AN ACADEMIC WARRIOR OF THE BULGARIAN HISTORICAL SCIENCE
Todor Radev
Abstract: The paper traces the pivotal moments in prof. Ljudmil Spasov’s biography, while giving a
credit to his role as a prominent history researcher and a very successful academic administrator closely
connected with the Universities of Veliko Tarnovo and Plovdiv. Ljudmil Spasov’s energetic and emotional naturel, his outstanding research contribution, vibrant teaching qualities as well as his ability
to discover talented students and give them the opportunity to start academic career, are in fact the
indestructible armor of a true academic warrior from the guards of Bulgarian historical science.
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Професор Людмил Йорданов Спасов, доктор на историческите науки, е роден на 8 май 1949 г. в с. Якимово, област Монтана. Детството и юношеството
му преминава в Горна Оряховица, където завършва началното и основното си
образование. С този град е свързана и неговата изява като активен спортист –
бъдещият професор преминава през юношеските и младежките формации на
футболния клуб „Локомотив“ (Горна Оряховица). През 1967 г. той завършва
гимназиалното си образование във Велико Търново и постъпва като студент по
история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. През студентските си години в
старопрестолния град Людмил Спасов не изоставя активната спортна дейност
и е част от младежкия футболен тим на „Етър“ (Велико Търново). Завършва висшето си образование с магистърска степен по история през 1971 г.
Изкаченото висше образователно стъпало е последвано от задължителната
по онова време редовна военна служба. След обучение в Школата за запасни
офицери (ШЗО) във Враца през 1972 г., Людмил Спасов, който е офицерски
син, продължава битието си в Българската армия като старшина-школник, а в
края на военната си служба е произведен в първия офицерски чин – младши
лейтенант. Армейската му подготовка в ШЗО отново е съпроводена с ярки
спортни изяви – този път с екипа на военната футболна формация на „Ботев“
(Враца). Футболният аспект от неговия жизнен път го среща на спортната арена
със съотборници или съперници като Атанас Михайлов, Георги Денев, Петър
Петров, Георги Велинов, Стефан Чакъров, Георги Василев, Васил Анков, Петър
Петров (Чори), Бойко Димитров, Бойко Ванчев и други видни представители
на тогавашния елитен български спорт.
Проявените при следването му във ВТУ качества за научна и преподавателска работа водят до спечелен през 1974 г. асистентски конкурс. Чрез този
успех Людмил Спасов навлиза в полето на академичната си професионална реализация във ВТУ като асистент по История на България (Възраждане и Нова
българска история). Вече изцяло посветен на научното и преподавателското поприще, Людмил Спасов е повишен през 1977 г. в старши асистент. Ранната му
преподавателска кариера е съчетана със задълбочени архивни и историографски
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проучвания в сфера, която по онова време е недостатъчно изследвана от българската историческа наука. Резултат от иновативния научен подход е подготвената
дисертация на тема „Правителството на БЗНС и руската емиграция 1920–1923
г.“ Рецензенти на аспиранта (докторанта) са проф. Йоно Митев и проф. Петър
Тодоров. Дисертационният труд е защитен на 23 ноември 1979 г. пред Специализирания научен съвет по нова и най-нова история при Висшата атестационна комисия в София и на Людмил Спасов е присъдена научната степен „кандидат на историческите науки“ (съвременната степен „доктор по история“). През
1980 г. той е повишен в главен асистент по История на България (Възраждане и
Нова българска история) в Историческия факултет на ВТУ.
Кариерното развитие на Людмил Спасов е съпроводено с важни за изграждането му като учен специализации в чужбина. През 1976 г. той е специализант в Московския държавен университет (МГУ). Негов научен ръководител е
проф. Нина Киняпина – изключителен специалист по история на дипломацията с много важни за българската историография изследвания на балканската
политика на Руската империя през ХIХ в. При тази своя специализация Людмил Спасов обогатява научната си методика и чрез директен контакт с представители на руската историографска школа, известни с приносни изследвания
по проблеми, третиращи Българското възраждане – проф. Вадим Конобеев и
д-р Тамара Макавецкая от московския Институт по славяноведение, доц. Борис Белунов от МГУ, доц. Николай Червенков от Кишиневския университет.
Следва и специализация през 1979–1980 г. в Прищинския университет (Косово – тогава в състава на Югославия), където негов научен ръководител е доц.
Укшин Хоти.
Людмил Спасов се хабилитира през 1980 г. като доцент по История на Българското възраждане и Нова българска история (1878–1944) в Историческия
факултет на ВТУ. Негови рецензенти при доцентския конкурс са акад. Веселин
Хаджиниколов и чл. кор. проф. Николай Генчев. Същевременно Людмил Спасов проявява и качества на административен ръководител. От 1983 до 1987 г.
той е заместник-декан на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Ползотворно въздействие върху научното му развитие има специализацията през 1985 г. в Белград. Негов научен ръководител в Белградския университет е акад. Андрей Митрович – изключителен специалист по нова сръбска и
балканска история, висококомпетентен изследовател на Виенските архиви и дипломацията на балканските държави през ХIХ–ХХ в. При тази специализация
Людмил Спасов осъществява научен обмен с видните представители на Сръбската академия за наука и изкуство (САНИ) проф. Любимка Търговчич, проф.
Даница Милич и проф. Душанка Лукач, с акад. Чедомил Попов от университета
в Нови Сад, с проф. Любо Бобан и проф. Бранка Бобан от Загребския университет, с проф. Душан Бибер от университета в Любляна. Важно значение имат
и неговите научни контакти със специализиращия по същото време в Белградския университет френски историк д-р Бернар Лори, настоящ професор в
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Сорбоната.
През декември 1987 г. Людмил Спасов се премества със семейството си в
София. От края на 1987 до август 1989 г. преподава във Висшия лесотехнически
институт, а от септември 1989 до юли 1995 г. – в Техническия университет, където през 1991–1992 г. е директор на Центъра за обществени науки. През юли
1995 г. постъпва на работа в Института за военна история при Генералния щаб
на Българската армия. За него това е време на плодотворни архивни проучвания
и съвместна научноизследователска дейност с проф. Тодор Петров, проф. Йордан Баев, проф. Цветана Павловска, доц. Румен Пасков, доц. Николай Янакиев,
доц. Румен Николов, с водещите наши военни историци доц. Игнат Криворов,
доц. Димитър Зафиров, доц. Пево Яващев, доц. Станчо Станчев и с д-р Веселин
Янчев – настоящ професор по Нова българска история в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Силно изразеното у Людмил Спасов желание за работа със студенти е съществена причина той да обвърже научната и преподавателската си дейност с
Пловдивския университет (ПУ) „Паисий Хилендарски“, където през юли 1998
г. постъпва като доцент в катедра „История“ (по това време към Филологическия факултет). Той е сред учредителите на Философско-историческия факултет
(ФИФ) на ПУ и водещ преподавател по възрожденска и нова българска история в катедра „История на България“ и катедра „История и археология“. Паралелно с авторитетната си роля на принципен, взискателен, но същевременно и
изключително популярен сред студентите преподавател, Людмил Спасов подготвя голяма докторска дисертация на тема „България и СССР 1917–1944 г.
(Политико-дипломатически отношения)“. Мащабният му научен проект е резултат от продължителни проучвания и прецизен анализ на огромен изворов
и историографски масив. Негови рецензенти са проф. Петър Тодоров, проф.
Витка Тошкова и проф. Антонина Кузманова. Впечатляващият дисертационен
труд е убедително защитен пред Специализирания научен съвет по Нова и найнова история при Висшата атестационна комисия в София на 19 април 2007 г.
и му е присъдена научната степен „доктор на историческите науки“. През следващата 2008 г. Людмил Спасов закономерно е избран за професор по Нова българска история във ФИФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. В продължение на два
мандата (2004–2012) той е директор на филиал (към ПУ) „Любен Каравелов“ в
Кърджали – време, през което неговите управленски качества имат важен принос за развитието на този център на българското висше образование в Източните Родопи.
Освен в ПУ и неговите филиали в Кърджали и Смолян, проф. Людмил Спасов дълго време е ангажиран с лекции в Шуменския университет „Константин
Преславски“ и Славянския университет в София, на който заедно с проф. д.ф.н.
Илия Конев е учредител. Гост-лектор е на Лвовския университет „Иван Франко“ (Украйна). Лекционните му курсове по възрожденска и нова българска история обхващат цялостното развитие на нашата нация и държава – политика,
дипломация, икономика, култура. Елитарното им ниво е базирано не само на
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умел историографски подбор и преподавателски талант, но и на впечатляващо
в количествено и качествено отношение научно творчество (вж. публикуваната в сборника биобиблиография). Професорът е създател (заедно с проф. д.и.н.
Димитър Сирков) на сп. „Славянски летописи“ и на сп. Балканистичен форум“
(заедно с проф. Илия Конев и доц. Любен Бумбалов). Авторитетен редакционен член е на водещи периодични издания на българската историческа наука.
В разговори с колеги проф. Людмил Спасов емоционално споделя основателната си гордост от професионалната реализация на свои студенти. Сред
тях изпъкват имената на проф. д-р Пламен Павлов, проф. дин Иван Тютюнджиев, проф. дин Вера Бонева, проф. д-р Петко Петков, проф. д-р Тодор Мишев, проф. дин Велико Лечев, проф. д-р Красимира Мутафова, проф. дин Димо
Чешмеджиев, проф. дин Михаил Грънчаров, доц. д-р Милен Михов, доц. д-р
Стефка Първева, доц. д-р Валери Йотов, доц. д-р Иван Лазаров, доц. д-р Стефан Анчев, доц. д-р Николай Кочанков, Дора Чаушева (директор на музей „Васил Левски“ – Карлово). С изключително удоволствие проф. Людмил Спасов
включва в този престижен списък и своите студенти от ПУ – доц. д-р Димитър
Димитров, доц. д-р Симеон Кацаров, доц. д-р Русалена Пенджекова, гл. ас. д-р
Ваня Иванова, гл. ас. д-р Дамян Борисов. Професорът често изтъква пред колеги и приятели своето лично щастие, породено от факта, че през неговата дълга
научна и преподавателска кариера съдбата му е отредила да има професионални взаимоотношения с доц. Христо Коларов, доц. Георги Плетньов, проф. Петър Горанов, доц. Методи Петров, проф. Йордан Андреев, доц. Иван Лазаров,
проф. Димитър Саздов, гл. ас. Магда Богданова.
Спортната страст от юношеските и младежките години по всяка вероятност
е съществена причина преподавателската енергия на проф. Людмил Спасов да
намери израз и в лекционния курс по „История на физическата култура“ към
Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Сред неговите студенти в това направление личат имената на известните наши спортисти Аян
Садъков (футбол), Ива Пранджева (лека атлетика), Петър Мерков (гребане),
Мартин Камбуров (футбол) и международния футболен рефер Георги Кабаков.
Тази специфична част от академичните ангажименти на професора го прави невероятен събеседник по проблемите и постиженията на българския и световния спорт както в исторически, така и в настоящ контекст.
В нашето съвремие, изпъстрено с фрапиращи примери на дилетантщина
и изгодно политическо нагаждачество дори в научните среди, Людмил Спасов крепи с достолепие тежкия кръст на чистата историческа наука. В научната
„Битка за Историята“, завещана на историографията от създателите на емблематичната школа „Анали“, той се сражава на неотстъпна позиция в авангарда.
Емоционалната му човешка натура, приносното научно творчество, ярките преподавателски качества и проницателното издирване и налагане на талантливи
млади кадри в професионалната историческа гилдия всъщност са непробиваемите доспехи на един истински академичен воин от гвардията на българската
историческа наука.

ПРОФ. Д.И.Н. ЛЮДМИЛ СПАСОВ КАТО ПОПУЛЯРИЗАТОР
НА ИСТОРИЧЕСКАТА НАУКА
Пламен Павлов
PROFESSOR LYUDMIL SPASOV AS A POPULARIZER OF HISTORICAL KNOWLEDGE
Plamen Pavlov
Abstract: The article discusses the creative endeavours of Prof. Lydmil Spasov as a proponent of
historical knowledge – authorship of popular scientific books and a frequent guest in different TV and
radio broadcasts, and on his media and public stance. The main accent is on his body of written works
– sole or coauthored, that reach a broad audience in Bulgaria and the Bulgarian expat communities
abroad: “100 things that we have to know for Bulgarian history”, “Bulgaria during the 19th and 20th
century in photos and engravings” (vol. 1–3), “Macedonia – Bulgarian land”, “Short history of Bulgaria”, “Famous and notable Bulgarians”, etc.
Keywords: Lydmil Spasov, Bulgarian history, popular scientific books, TV and radio broadcasts,
19th–20th century

Освен като утвърден български учен и обичан университетски преподавател,
нашият юбиляр, моят учител, колега и приятел проф. д.и.н. Людмил Спасов от
много години е доказан популяризатор на историята, културата, науката и образованието, на живота и делата на големите личности на възрожденска и модерна
България, и не само... Бихме могли да разширим тематиката с „бялата емиграция“ в България, личности от историята на други държави, както и със значими
актуални въпроси, особено във връзка с развитието на историческата наука и
образование (вж. например Десант 2012; БНР 2019). Разбира се, този кратък
обзор е далеч от претенцията да представи всички популяризаторски текстове
и изяви, които през годините е имал уважаемият юбиляр... Тази уговорка важи
и за многобройните му медийни изяви, популярни статии и интервюта в списания, вестници, новинарски и други специализирани сайтове.
Нека започнем с книгите на проф. Людмил Спасов, които имат по-„ясен“
научнопопулярен профил. Съзнателно няма да се спираме на влизащите в категорията „учебници“ и „учебни помагала“, въпреки че и те са написани увлекателно и четивно – с други думи, биха могли да бъдат оценени и като научнопопулярни текстове. Ще дадем с превърналите се в библиографска рядкост книжки „Българска история (Кратък справочник)“, ч. 2 (Спасов 2002, 3–63) и 3 от
2002 г. (Спасов, Павлов 2002, 3–63), в едната от които имам честта да съм
съавтор. Показателен е и случаят с „Кратка история на България“, отново с моето скромно участие в колектив с проф. Спасов – написана с конкретната задача
да бъде университетски учебник за студенти историци. „Кратката история…“ намери много добър прием сред българи и приятели на България в Северна Македония, Украйна, Молдова, Западните Покрайнини/Сърбия, Австрия, Унгария
и други страни, та дори и в далечен Китай (Спасов, Павлов 2005, 97–266).
Следва също да отбележим научното, но същевременно достъпно изложение на
Л. Спасов в том 4 на „История на българите“ (История 2003).
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Една от първите книги на проф. Л. Спасов с изразена насоченост към широката публика е „Големият завой на историята (България 1912–1918)“, която
е синтез на натрупани в предишните години знания, документален материал и
научни публикации. Накратко, но пълнокръвно и увлекателно са представени
най-важните сражения и кампании във войните за национално обединение, допуснатите от българските правителства и генерален щаб военнополитически и
дипломатически грешки, националната покруса в резултат на катастрофите през
1913 и 1918 г. Както с право е подчертано в анотацията на тази иначе неголяма
книга, в съзнанието на читателя оживяват „…личности и вълнуващи епизоди от
войните на България за национално обединение през 1912–1918 г.“ (Спасов
2001, 3–72).
Висока оценка заслужава участието на проф. Спасов в поредицата от десет
книги „Колекция 1000 неща, които трябва да знаем за България“. Негова е третата книга, в която са откроени водещите събития и личности от Освобождението до 1945 г. В сто енциклопедични статии, каквато е „матрицата“ на цялата
поредица, авторът разказва за най-важните събития от миналото на Третото
българско царство. Въпреки подчертано научнопопулярния си характер, книгата съдържа редица новаторски, концептуални идеи, развити преди това в неговите „строго“ научни изследвания, а и от модерната историческа наука като
цяло. Затова не е случайно, че в книгата срещаме заглавия като „Коминтернът и
България“, „Дирижираната демокрация“, „Държавната намеса в икономиката“,
„Българската криза (1941–1945)“, а в самата тъкан на повествованието са изнесени малко известни, но важни факти, придружени с кратки и точни коментари
(Спасов 2008-б, 3–80). В случая е важно да отбележим, че тази книга, както и
другите от поредицата, бяха разпространявани с помощта на всекидневниците
„Труд“ и „24 часа“ в многохиляден тираж. Скоро след излизането им през 2009
г. определено количество от тях, благодарение на Фондация „Българска Памет“
и нейния председател д-р Милен Врабевски, бяха дарени на български общности и училища в чужбина. Така те достигнаха до учители, ученици и широк кръг
читатели в Украйна, Молдова, Западните Покрайнини/Сърбия и други страни.
Проф. Л. Спасов е автор на четири от общо десетте книги от серията „Колекция България – загадки от вековете“. Самата поредица започва с негов тритомник, в който българската история е представена с оглед на отражението ѝ в
стотици фотографии и гравюри, част от които дотогава бяха слабо познати или
напълно неизвестни. Първата книга носи подзаглавие „Освободителни борби,
армия, войни“, втората е посветена на индустриалното развитие на страната –
„От Добри Фабрикаджията до АЕЦ „Козлодуй“, а третата – на политиката и
дипломацията от 1879 г. до края на XX в. (Спасов 2009, кн. 1–3). С присъщата си ерудиция Л. Спасов изгражда синтезирана, но и наситен с необходимата
информация панорама на политическата и стопанска история на България през
последните близо две столетия. Книга 6 от същата поредица е „Македония –
земя българска“, създадена в колектив с пишещия тези редове (Павлов, Спасов 2009, 42–79). Проф. Спасов прави кратък, но наситен обзор на миналото
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на македонските българи от началото на националното Възраждане през XVIII
в. до нашето съвремие. Верен на своя стил, провокиращ интереса на читателя, и
тук авторът поставя акцент на теми като „Проклятието от Охрид. Въстанието
от 1878–1879 г.“, „За убийството на Тодор Александров, Коминтерна и разгрома на ВМРО“, „Сталин, Тито, Димитров и създаването на „македонска социалистическа нация“… Скоро след нейното излизане книгата беше представена с
успех в Българския културен център в Скопие (Фокус 2009) и срещна одобрението на присъстващите – интелектуалци, потомци на стари фамилии и други
дисиденти, преследвани от югославския режим заради своето българско самосъзнание.
Накратко за участието на проф. Спасов в поредицата от десет тома „Бележити българи“, разпространявана отново с помощта на вестниците „Труд“ и „24
часа“. Л. Спасов е автор на 15 статии в широк хронологически и тематичен обхват. Тъй като поредицата намери място в библиотеки, читалища и училища,
вкл. и сред нашите общности в чужбина, текстовете в нейните томове са често използвани в учебната дейност, при организацията на различни тържества
и чествания, особено от учители, ученици, студенти, журналисти… Във връзка
с това е редно да се отбележи, че статиите на проф. Спасов, особено посветените на нашите видни революционни водачи, политици и интелектуалци, са
изключително полезни за много повече хора, а не само за обикновените читатели. Като илюстрация ще маркираме написаното от изтъкнатия наш историк
за личностите, които заслужават да бъдат поставени в категорията „бележити“ –
такива са статиите „Водачите на въстания (1835–1856)“ (Бележити българи
2012, т. 5, 56–63), „Георги Стойков Раковски“, „Васил Левски – Апостолът на
българската Свобода“, „Христо Ботев“ (в съавторство с Иван Г. Илиев), „Георги
Бенковски“, „Апостоли и местни водачи на Априлското въстание“ (Бележити българи 2012, т. 6, 6–15, 46–57, 62–67, 68–81, 82–89, 92–102), „Д-р Константин Стоилов“, „Иван Евстратиев Гешов“, „Стопански дейци на нова България“ (в съавторство с Ал. Тренев), „Бележити архитекти“, „Учените на нова
България“ (Бележити българи 2012, т. 7, 52–57, 67–73, 102–105, 106–109,
110–113), „Александър Стамболийски“, „Цар Борис III“, „Георги Кьосеиванов“,
„Марко Рясков – финансист „номер 1“ между двете световни войни“, „Георги
Димитров“ (в съавторство с Борислав Гаврилов) (Бележити българи 2012, т.
9, 6–13, 20–29, 40–47, 71–75, 76–81).
Преди демократичните промени след 10 ноември 1989 г. достъпът на учените, вкл. и на специалистите по история, до по-широката публика беше контролиран от тогавашната власт, нейните партийни и други „органи“. В още по-голяма степен това важеше за тогавашните медии, изцяло държавни и под стриктното наблюдение и диктат от страна на тогавашния режим. И все пак, властите,
особено след относителното идеологическо „размразяване“, олицетворявано от
Людмила Живкова, отдаваха нужното внимание на популяризирането на историческите знания. Основната структура, организираща диалога на учените с
широката публика, беше т.нар. Дружество за разпространение на научни знания
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„Георги Кирков“. По тази линия колегата Л. Спасов е участвал в десетки срещи
с най-разнообразна публика преди всичко във Велико Търново, Горна Оряховица и целия регион по тематика, свързана с българското национално Възраждане и модерната ни история. Може да се съжалява, че поне в публичен план
не съществува регистър на тези прояви, в които специалисти и университетски
преподаватели не само че игнорираха идеологическите „мантри“, но действително довеждаха достиженията на науката до възможно най-широката публика.
Тази популяризаторска линия в работата на нашия юбиляр не е прекъсвала никога, продължава и днес и, убеден съм, ще продължи още много години. Сред
многобройните му публични изяви могат да бъдат откроени неговото гостуване
в Босилеград по повод Деня на Западните Покрайнини (КИЦ Босилеград
2004), словото му за Стефан Стамболов по повод 160-годишнината от неговото
рождение (Община Пловдив 2014) и др.
След 10 ноември българските интелектуалци, вкл. представителите на българската историческа наука, получиха сериозен и, което е много по-важно, освободен от ограничения достъп до средствата за масова информация. Разбира се,
„пред скоби“ трябва да поставим свободата за научно творчество и преподаване,
което предполага ангажираност на българските историци с обществената и медийна среда, особено при видимо нарасналия интерес към заплетените въпроси
от родната, европейската и световната история. Трябва непременно да отбележим, че свободата на мисълта и обективният прочит на исторически факти винаги са били водещи при Людмил Спасов, за което можем да свидетелстваме
ние, неговите възпитаници. Само един щрих, който си струва да бъде направен
във връзка с една негова научна книга – монографията за българо-съветските
отношения през 1934–1944 г. (Спасов 1987). Скоро след нейната поява обективният подход на изследователя, коренно различен от онзи на писанията за
„българо-съветската дружба“, беше специално отбелязан в обзора за нови български книги на Борис Босилков по Радио „Свободна Европа“.
Факт е, че след демократичните промени в българския ефир се появиха телевизионни и радио предавания за история, наука и култура, за жалост не толкова
много… Чувствам като задължение да споделя собствения си опит като автор и
водещ на такива медийни продукции, с каквито съм пряко ангажиран от 2003
г. Проф. Спасов е безспорен „фаворит“ сред гостите на предаването за история
и култура „Час по България“ по Национална телевизия СКАТ с 31 участия на
най-различни теми от възрожденската и модерната история на България (Час
по България: 2003–2019), като участва и в публицистични и обзорни предавания на същата телевизия, например „За вярата българска“ на отец Боян Саръев,
„Сите българи заедно“ с автор и водещ Никола Григоров и др. Разглежданите с
решаващата помощ на проф. Л. Спасов теми и проблеми са в изключително широка амплитуда: Руско-турската Освободителна война“ и българското участие в
нея, още няколко за Априлското въстание, Първата българска легия, участието
на България в Първата и Втората световна война, възвръщането на Южна Доб-
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руджа през 1940 г., спасяването на българските евреи през 1943 г., отношенията
между България и Съветския съюз, „рязането на балканската торта“ от победителите във Втората световна война, превратът на 9 септември 1944 г., и т.н. Тези
срещи с телевизионните зрители се опираха и се опират както на впечатляващата ерудиция и информираност на Людмил Спасов, така и на неговите научни
трудове (например Спасов 1993; 1999; 2008-а). Освен тези преди всичко политически теми, с проф. Спасов сме правили предавания за българското учителство, гражданското общество от Възраждането до наши дни, за личности като
Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Георги Бенковски, Георги Кьосеиванов, Марко Рясков и други бележити личности от модерната ни история.
Същевременно Л. Спасов е сред гостите на съществувалото през 2005–2008
г. и водено от мен авторско научнопопулярно предаване „Студио „История и
култура“ на Национална радио-мрежа „Фокус“. Благодарение на неговите знания и умения да „очарова“ слушателите в българския ефир бяха изнесени интересни данни за „Бялата емиграция в България“ (17 август 2005 г.) на основата
на неговата книга по темата (Спасов 1999), за Руско-турската Освободителна
война“ във връзка със 130-годишнината от нейното начало (25 април 2007), и
др.
Проф. Спасов неведнъж е гостувал в предаването „Памет Българска“ на
Българската национална телевизия с водещ проф. Божидар Димитров. За съжаление, поне в настоящия момент в интернет не съществува архив на предаването. Все пак като илюстрация можем да посочим достъпното в портала YоuTube
участие на Л. Спасов по винаги актуалната тема за българското културно-историческо наследство в Македония (Памет българска 2008). Естествено,
утвърденият познавач на българската дипломация и възловите теми на новата
ни история гостува и в предаването „История Бг“ на БНТ – 1, посветено на
75-годишнината на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в
пределите на българската държава (БНТ 2015).
Естествено, като имаме предвид авторитета и научните приноси на проф.
Спасов и неговата отзивчивост към работата на журналистическата гилдия,
биха могли да бъдат посочени още много и много примери за участията на видния наш историк в българското медийно пространство (например БНР 2013;
Радио Натурал 2016; БНР 2017; DW 2019; Епицентър 2019; Nova 2019
и др.) по значими проблеми на нашата история, култура, наука и образование.
Струва ни се обаче, че и казаното е достатъчно да заявим, при това в маниера
на „добронамерената провокация“, че Людмил Спасов е не само „Историк със
съдба на творец и преподавател“ (такова е иначе точното заглавие на сборника
за неговата 60-та годишнина) (Историк, 2009), а и сладкодумен разказвач… И
нещо повече – ерудит, който има дарбата да приковава вниманието на възможно най-широка публика, да просвещава и вдъхновява!
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БИОБИБЛИОГРАФИЯ НА
ПРОФ. Д.И.Н. ЛЮДМИЛ ЙОРДАНОВ СПАСОВ
Людмил Йорданов Спасов е роден на 8 май 1949 г. в с. Якимово, област Монтана.
Образование: първоначално и основно в гр. Г. Оряховица; средно във Велико Търново (1967 г.); висше – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1971 г.)
Дисертации: кандидатска дисертация на тема: „Правителството на БЗНС
и руската емиграция 1920–1923 г.“, защитена на 23 ноември 1979 г. пред Специализиран научен съвет по Нова и най-нова история при ВАК; докторска дисертация на тема: „България и СССР 1917–1944 г. (Политико-дипломатически
отношения)“, защитена на 19 април 2007 г. пред Специализиран научен съвет
по Нова и най-нова история при ВАК.
1974 г. – асистент по История на България
1977 г. – старши асистент по История на България
1980 г. – главен асистент по История на България
1985 г. – доцент по История на България
1995 г. – ст.н.с. II ст. по Нова и най-нова обща история
1998 г. – доцент по История на България
2008 г. – професор по История на България
Месторабота:
1 септември 1974–30 ноември 1987 г. – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
1 декември 1987–31 август 1989 г. – Висш Лесотехнически институт, София.
1 септември 1989–юли 1995 г. – Технически университет (ТУ), София.
Юли 1995–юли 1998 г. – Институт за военна история при ГЩ на БА.
Юли 1998 г. – ПУ „Паисий Хилендарски“.
Заемани отговорни постове:
1983–1987 г. – заместник декан на Исторически факултет при ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“.
1991–1992 г. – директор на Център за обществени науки в ТУ, София.
2004–2012 г. – директор на Филиал „Любен Каравелов“, гр. Кърджали на
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Специализации в чужбина: Москва, МГУ – 1976 г.; Прищина, Прищински университет (Косово) – 1979–1980 г.; Белград, Белградски университет – 1985 г.
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Балканите, Българското културно-историческо наследство XVIII–XIX в., Исто-
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В. Търново, 1978, 103–116.
6. [Рецензия]. – Ист. прегл., 1978, № 1, 112–114.
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9. Bulgarian Participation in the 1877–1878 Russo-Turkish War of Liberation. –
Southeastern Europe, Vol. 6, Pt. 2, 1979, 154–170.
Съавт.: Петър Горанов.
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11. Свищовското съзаклятие 1866–1867 г. – Военноист. сб., 1980, № 3, 124–
132.
Съавт.: Г. Плетньов.

12. Участие болгарских патриотов в русской разведке в период Освободительной войны. – В: Незабываемый подвиг. Некоторые аспекты Русско-турецкой
войны 1877–1878 гг. и освобождения Болгарии от османского ига. Львов, 1980,
41–55.
13. La Sebie et la question de Danube à la Conférence de Londres de 1871. – Et.
balk., 1980, № 4, 74–85.
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Рец. за: Търновските законодатели. Юбилеен сборник. С., Военно изд., 1980. 237 с.
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– В: България и народите на съветския съюз през вековете. Летопис на дружбата Т. 8. С., 1981, 270–282.
1982
16. Георги Бенковски и възстановяването на българската държавност. – Ист.
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17. Към въпроса за помощта, оказана от българското население на руските
войски през Освободителната война. – В: Сб. 100 години от изгрева на свободата при Свищов. Свищов, 1982, 173–180.
18. Разногласия и борби в БЗНС 1920–1923 г. – В: Първи международен
конгрес по българистика. Т. 2. Социални и революционни движения в България. С., 1982, 455–466.
19. Участь болгар у збройнiй боротьбi, проти османських поневолювачiв у
перiод Росiйско-турецькоi вiйни 1877–1878 рр. – Проблеми слов’янознавства
(Львов), 26, 1982, 51–58.
20. Projets de pacte de la mer Noire à la veille de la Deuxième guerre mondiale. –
Et. balk., 1982, № 1, 85–100.
1983
21. Посещението на българската парламентарна делегация през август 1939
г. в Съветския съюз. – Векове, 1983, № 2, 13–21.
22. Правителството на БЗНС и настаняването на врангелистите в България.
– В: Селският въпрос и селските движения в България и Германия 1830–1945.
В.Търново, 1983, 21–47.
23. L’URSS et les relations bulgaro-turques à l’époque de 1934 à 1938. – Et.
balk., 1983, № 3, 58–76.
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1984
24. Българо-съветски политически отношения 1934–1936 г. – Военноист.
сб., 1984, № 1, 66–80.
25. Дейността на българските правителства за въоръжаване на войската
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Et. hist., 12, 1984, 251–272.
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1938–септември 1939 г.). – В: Добруджа. Сборник. Т. 3. Варна, 1986, 48–60.
30. СССР и присъединяването на България към Тристранния пакт. – Ист.
прегл., 1986, № 9, 3–16.
1987
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32. Българо-съветски политически отношения (август 1936–август 1939 г.).
– В: Българо-съветски отношения и връзки. С., 1987, 111–130.
33. Въоръженото участие на българите в Руско-турската освободителна война 1877–1878 г. – Военноист. сб., 1987, № 3, 40–51.
Съавт.: П. Горанов.

34. Съюзът за завръщане в родината 1922–1923 г. – Ист. прегл., 1987, № 11,
87–99.
35. Les projets d’un Pacte méditerranéen et l’Entente balkanique 1934–1937. –
Et. balk., 1987, № 2, 3–19.
36. La Serbie et le différend territorial bulgaro-roumain (janvier–août 1913). –
Et. balk., 1987, № 3, 58–60.
1989
37. България и Съветският съюз (държавнополитически отношения 1917–
1934 г.). – Ист. и обществозн., 1989, № 1, 49–57.
38. България на конференция в Монтрьо през 1936 г. – Ист. прегл., 1989, №
3, 3–14.
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39. [Рецензия]. – Ист. прегл., 1989, № 2, 97–99.
Съавт. Бойко Димитров.
Рец. за: Коста Ал. Караманли. Елефтериос Венизелос и външните ни отношения 1928–1932.
Атина, Елиники Евроеклотики, 1986. 375 с.

40. [Рецензия]. – Ист. прегл., 1989, № 8, 92–93.
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41. България и южноруските правителства на Деникин и Врангел (март
1919–ноември 1920 г.). – Ист. прегл., 1990, № 2, 3–19.
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г. – Ист. прегл., 1991, № 1, 29–42.
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ПEОНСКИЯТ ВОЕНЕН ПОХОД НА ОДРИСКИЯ ЦАР СИТАЛК*
Георги Митрев
THE PAEONIAN CAMPAIGN OF THE ODRYSIAN KING SITALKES
Georgi Mitrev
Abstact: The analysis of the information about the Odrysian king Sitalkes’march against the Paeonians suggests that it took place between the summer of 431 BC and the end of the summer of 430 BC.
Among the reasons behind this campaign were the deteriorating relations between the Odrysian king
and the king of Macedonia, Perdiccas II, as well as the plans of Sitalkes to raise Amyntas, son of Philip,
as a ruler in his father’s former possessions alongside the Lower Vardar River area. It can be assumed
that it was the tactical preparation of this war that necessitated Sitalkes’ invasion into the Paeonians’
lands in the Sofia Valley and Upper Strymon. At least we have not been informed of any other conflict
or cause specific to the Paeonian tribes. The scope of hostilities affected the lands of the Treres, Tilataei,
Agrianes, Laeaeans and other smaller Paeonian tribes.
Keywords: Sitalkes, Paeonians, war, military campaign

Империя и имперска политика навлязоха сравнително наскоро в лексиката на
тракологията по отношение на одриската държава и политиката на нейните
владетели от V–ІV в. пр.н.е. (Порожанов 2012: 266–269; 2017: 271–273). От
времето на Терес одриската династия превръща в свои поданици разноплеменното население в източната половина на Балканския полуостров. В основата на
тази имперска политика са активните военни действия. За съжаление достигналата до нас информация за тяхната същност и хронология е много ограничена.
Едно от изключенията в това отношение са военните кампании на одриския цар
Ситалк от V в. пр.н.е. Те са сред малкото инициативи на тракийските владетели,
за които имаме запазени сведения в античната историография. Благодарение на
Херодот и Тукидид до нас е достигнала интересна информация за конфликта
му със скитите – решен дипломатично (Hdt. 4. 80. 2–5); за успешните военни действия срещу пеоните; за едномесечната му война срещу македонския цар
Пердика ІІ и халкидците – със спорен резултат, и за неуспешния му последен
поход – срещу трибалите (Thuc. 2. 95–2. 101; 4. 101. 5). Дали е имало и други
военни кампании, предприети от този тракийски владетел, остава неизвестно.
Активната му външна политика, дипломатическите инициативи и военните
действия издигат Одриското царство при Ситалк като съществена политическа
и военна сила в северната периферия на елинския свят в началото на Пелопонеската война (431–404 г.).
Тукидид е особено лаконичен, когато отбелязва военните действия на Ситалк срещу пеоните. Изходът от войната обаче е ясно отразен – одриският владетел присъединява към царството си нови територии. Това са единствените
сигурни териториални придобивки за одрисите при управлението на Ситалк.
* Статията е част от изследванията по научен проект ДН10/2, финансиран от Национален
фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката на Република България.
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Въпреки това самият поход остава в сянката на войната му срещу Пердика ІІ от
зимата на 430–429 г. пр.н.е. Пеонската кампания на Ситалк и до днес остава без
сигурна хронология, без ясни поводи и причини и без конкретни детайли. Това
са и въпросите, които налагат да се направи не толкова нов прочит на оскъдните
сведения, колкото един анализ на цялостната обстановка по западната граница
на Одриското царство в навечерието на Пелопонеската война.
По същество действията на Ситалк срещу пеоните се споменават само в два
кратки откъса от Историята на Тукидид в контекста на похода срещу македонския цар Пердика ІІ. В първия текст, на фона на мобилизацията на войските,
се казва, че Ситалк властвал над част от пеонските племена, като не се уточнява от кога датира тази власт: „Освен това Ситалк вдигнал и агрианите (граеите – б.м.)1, и лееите, и всички други пеонски племена, над които властвал. Те
били крайните народи на владенията му чак до лееите, от пеоните, и до реката
Стримон, която извира от планината Скомбър и тече през страната на агрианите (граеите – б.м.) и лееите, се простирала властта му откъм вече независимите
пеони“ (Thuc. 2. 96. 3; ИТТ 1981: 282–283). Във втория текст войските на Ситалк вече са достигнали до планината Керкине (по пътя си към Македония) и
тук Тукидид пояснява: „Пред нея вървял по същия път, който по-рано сам си
пробил в похода срещу пеоните, като изсякъл гората“ (Thuc. 2. 98. 1). Тукидид
не е изразил, че има пряка връзка между двата текста. В съвременната историография обаче те се разглеждат свързано и това изглежда напълно оправдано, защото става въпрос за едни и същи пеонски територии. Пък и чрез втория текст
Тукидид сякаш разширява информацията за военните действия на Ситалк срещу пеоните, за които е споменал мимоходом две глави по-рано. От тези кратки
бележки е видно, че пеонският поход на Ситалк не може да се разглежда изолирано и само чрез данните за последвалия македонски поход биха могли да се
направят някои предположения и заключения.
Датировка и причина за пеонския поход
Хр. Данов датира доста предпазливо, резервирано и несигурно действията на
Ситалк в западна посока, веднъж – „преди 430 г. пр.н.е.“ и втори път – „няколко
години преди 431/430 г. пр.н.е.“ (Данов 1968: 374). Малко след него, Ал. Фол
също изразява мнение, че „трябва да се постави преди 431 г. пр.н.е.“ Доводите
обаче, че „събитията между 431 и 429 г. пр.н.е. са добре проследени от Тукидид
и между тях няма място за подобна кампания“ (Фол 1972: 146), не са особено
убедителни, тъй като античният автор не е пряк свидетел на онова, което се е
1

Вж. ИТТ 1981: 282, б. 66, където се прави същественото уточнение, че повечето издатели на
текста, заместват без особени основания етнонима граеи с аргриани. Срв. също Фол, Спиридонов 1983: 115. Етнонимът граеи не е известен от други автори, но това не бива да е основание за отричането му. Няма съществена причина, да не се приеме съществуването на това
племе (Вж. Митрев 2012: 57–58). По-резервиран относно съществуването на граеите е П.
Делев (Делев 2014: 226–227).
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случвало в Одриското царство, и се забелязва фрагментарност в изложението
му.
За да се оформи едно сравнително достоверно мнение за времето на пеонския поход на Ситалк, е необходимо да се обърне внимание на някои аспекти от трако-македонските отношения в навечерието на Пелопонеската война. На първо място трябва да се има предвид, че след смъртта на македонския
цар Александър І около 454 г. пр.н.е. от Македонското царство се образували
няколко владения, начело със синовете му. Основните македонски територии
преминали под контрола на Пердика ІІ, а в източните области, в земите между
долните течения на Аксий (дн. Вардар) и Стримон (дн. Струма), се оформило
владението на брат му Филип, което просъществувало около 20 години. Г. Кацаров отбелязва в едно свое изследване, че Филип владеел само „областта по двата бряга на горни Вардар, тъй наречената Амфакситида“, а в друго – че държал
„средновардарската област“ (Кацаров 1922: 53, 90; 2001: 267, 304). Изглежда
обаче владенията на Филип са обхващали и други територии, тъй като областта
Амфакситида по долното течение на Вардар достигала до морето и се вклинявала между Пела и долината на Стримон. При тази ситуация е невъзможно земите на изток от Вардар да са били на брат му Пердика ІІ и може да се допусне,
че освен Амфакситида2 и други традиционно тракийски области в този регион
били за кратко време под властта на Филип – Крестония, Мигдония, Бисалтия и
Антемунт3. Известна е активността на Пердика ІІ в Халкидика в навечерието на
Пелопонеската война, но това не трябва да ни заблуждава, че тези територии са
били по начало част от неговия дял от бащиното наследство. Същото се отнася
и за сведението на Тукидид, че Пердика ІІ отстъпил на халкидските си съюзници за временно обработване „парцели от собствената си земя в Мигдония около
езерото Болбе“ (Thuc. 1. 58. 2; ИТТ 1981: 274). Това са сведения за събития
от 432 г. пр.н.е., когато той вече бил изгонил окончателно Филип от владенията му и последният бил избягал при траките, а според една по-късна бележка –
при самия Ситалк (Schol. ad Thuc. 2. 95. 1; ИТТ 1981: 282). Така Пердика ІІ
присъединил трайно владенията на брат си към воденото от него Македонското
царство. На изток границите му достигали до река Стримон, а отвъд нея, на изток и североизток, оставали независимите траки (Митрев 2012: 77–78).
През същата 432 г. пр.н.е. избягалият при Ситалк Филип се надявал с негова помощ да възстанови властта си. Както е известно, одриският владетел му
2

3

Друго име, с което е известна областта, е Параксия, буквално „покрай Аксий“. От Тукидид
е известно, че Александър І и ранните македонски царе „от Пеония спечелили покрай река
Аксий тясна ивица, която се простира до Пела и до морето“ (Thuc. 2. 99. 4). Това била земята
покрай бреговете на река Вардар, вероятно от днешното дефиле Демир Капия до устието на
реката при Солунския залив.
Това мнение съм изложил за първи път в Митрев 2012: 77. Малко по-късно подобно мнение
изрази и П. Делев. Според него, позовавайки се на Тукидид, Филип, преди да бъде прогонен
от брат му, „владеел земите на изток от Аксиос, тоест Амфакситис, Крестония, Мигдония и
Антемус“ (Делев 2014: 113).
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обещал подкрепата си. В контекста на това, през лятото на 431 г. пр.н.е., с посредничеството на шурея си Нимфодор, Ситалк сключил договор с атиняните
срещу Пердика ІІ, като се наел да съдейства и за приключването на атинската
война в Халкидика. Малко след това обаче в Одриското царство пристигнали
пратеници на Пердика ІІ, който от своя страна направил пред Ситалк големи
обещания (неуточнени от Тукидид), ако го помири с атиняните и не върне в
родината му Филип. Ситалк приел предложеното му и сключил договор и с
Пердика ІІ, което не било в противоречие на атинския му договор, но означавало да изостави обещанията към Филип. Така Ситалк и Нимфодор изиграли
ролята на посредници и помирили атиняните и Пердика ІІ. Междувременно
Филип приключил живота си в Одриското царство. Преждевременният характер на смъртта му едва ли трябва да се поставя под съмнение. Претендентът за
македонския престол бил отстранен, но Ситалк останал излъган. Ситуацията се
променила. Пердика се почуствал в безопастност и не изпълнил обещанията си.
Така се стигнало до влошаване на отношенията между тях (Thuc. 2. 29. 5–6; 2.
95. 1–3; Schol. ad Thuc. 2. 95. 1; ИТТ 1981: 279–282).
В съвременната историография присъства идеята, че бил сключен тристранен договор между Ситалк, атиняните и Пердика4, но това е съмнително. Тукидид изрично посочва, че Пердика е разчитал на Ситалк да го помири с атиняните (Thuc. 2. 95. 1), т.е. одриският владетел е сключил съюза с Атина отделно
от Пердика и преди него. Същевременно се е наложило и схващането на Хр.
Данов, че действията срещу Пердика ІІ били само повод за Ситалк да се намеси
в Пелопонеската война, като искал „да присъедини към територията на Одриското царство повече земи, населени с траки, които се намирали под македонска власт“ (Данов 1968: 376). Тази идея, за присъединяване на нови територии, се подържа и от Ал. Фол, М. Тачева и други (Фол 1972: 148–149; Данов,
Фол 1979: 191; Тачева 2006: 73). В действителност, Тукидид не прави дори
и намек Ситалк да е искал да присъединява територии и население, а по-късна
бележка към неговия текст пояснява, че ставало въпрос за много пари, които
Пердика бил обещал, но така и не дал на тракийския цар (Schol. ad Thuc. 2.
95. 1; ИТТ 1981: 282). Хипотезата на М. Тачева, че „Пердика обещал да върне
на Ситалк Спарадоковите земи“ е трудна за коментиране, предвид липсата на
каквито и да са конкретни сведения за обхвата на Спарадоковите владения, и
въпреки нумизматичните данни, които дават основания да се свържат с Югозападна Тракия във времето около 465–444 г. (Тачева 1990: 58–70; 2006: 52–54,
74). Същевременно, в последните си изследвания М. Тачева, съвсем точно показа, че походът на Ситалк е предизвикан от нежеланието на Пердика да изпълни
обещанията си, а не, за да сложи край на войната в Халкидика (Тачева 2006:
72–73). Струва ми се, че влошените отношения с Пердика ІІ не са поводът, а истинската причина за похода и едва ли трябва да се търси някакъв сложен замисъл за намеса в Пелопонеската война. От изложението на Тукидид се вижда, че
4

Вж. Фол 1972: 146–148 с литература. Също ИТТ 1981: 280, бел. 56.
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Ситалк извършил почти двегодишна подготовка на голям поход срещу Пердика
ІІ, като смятал да издигне за македонски цар неговия племенник Аминта, сина
на Филип. Това може да даде отговор на въпроса, защо Ситалк водил военни
действия срещу пеоните. За да стигне до някогашните владения на Филип, той
трябвало да си проправи път през горите по Горна Струма и в тази кампания
подчинил тукашните пеонски племена. В този ред на мисли може да се уточни и хронологията на пеонския поход във времето от лятото на 431 г. пр.н.е.
до края на лятото на 430 г. пр.н.е. Атиняните схванали много добре ситуацията във връзка с действията на Ситалк в тази област. Те виждали, че одриският
цар се подготвя за действия срещу вече техния съюзник Пердика ІІ и изоставил
обещанията си да ги подпомогне срещу халкидците. В противен случай, било
много по-лесно да тръгне от Абдера към Халкидика, но той не направил това.
Така в края на лятото на 430 г. пр.н.е. изпратили пратеничество при Ситалк с
Леарх, син на Калимах, и Аминиад, син на Филемон, а в края на същата година
проводили и второ посолство, начело с Хагнон, явно, за да му припомнят ангажимента относно Халкидската война. В крайна сметка през зимата на 430–429
г. пр.н.е. се стигнало до похода срещу Македония и, изглежда, заради настойчивостта на втората атинска делегация, и срещу Халкидика. Както е известно,
военните действия, които засегнали единствено Македония и гърците в Халкидика, но не и тракийските племена между Места и Вардар, не дали резултат.
Ситалк не успял нито да утвърди Аминта като македонски цар5, нито да приключи войната срещу халкидците. Дори самите атиняни не вярвали, че той ще
изпълни обещанията си при влошените одриско-македонски отношения и не
изпратили своя флот при Халкидическия полуостров. В крайна сметка Пердика
ІІ дал някаква компенсация, но, по думите на Тукидид, не на Ситалк, а на племенника му Севт, като му „обещал сестра си и отгоре на това пари“, ако придума
одриския владетел да прекрати действията си (Thuc. 2. 101. 5–6. ИТТ 1981:
286–287).
От всичко казано дотук може да се направи предположението, че Ситалковият поход срещу пеоните се провел не по-рано от лятото на 431 г. пр.н.е. и не
по-късно от края на лятото на 430 г. пр.н.е. Измежду причините за организирането му били влошените отношения между Ситалк и македонския цар Пердика
ІІ, а също и тактическата подготовка на македонската война. Дали са съществували и други причини, свързани със самите пеонски племена, е невъзможно да
се установи. Чрез военния поход срещу пеоните Ситалк подготвил преминаването през гористите области на Горна Струма, за да може приблизително година
по-късно оттук да навлезе към долината на Вардар и в Македония. Последното
се подкрепя и от сведението на Тукидид, че войските преминали през зимата на
430–429 г. пр.н.е. по същите просеки (пътища), които били прокарани от од5

От изложението на Тукидид обаче става ясно, че Аминта, сина на Филип, е приет за цар в
някогашните му бащини земи. Колко време е просъществувала властта му тук, не може да се
каже.
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рисите в действията срещу пеоните. Обстоятелството, че тези те били все още
проходими, говори, че не било изминало много повече от година време.
Обхват и резултати от пеонския поход
Обхватът и резултатите от пеонския поход се проследяват също на фона на
изложението за последвалия го македонски поход. Когато Тукидид отбелязва
начина, по който Ситалк формирал войските си, разказва, че първо вдигнал
траките между Хемус и Родопа, гетите и другите племена на юг от Дунав и към
Черно море. В това изречение античният автор маркира войските от земите, над
които одрисите властвали още от времето на Терес (Thuc. 2. 96. 1). В следващото изречение се споменават наемниците мечоносци дии от Родопите (Thuc.
2. 96. 2), а на трето място били войските, формирани от граеите (агрианите),
лееите и всички други пеонски племена, над които властвал. По този повод античният автор пояснява, че те били крайните народи на владенията му и пак в
тази връзка става ясно, че Ситалк завладял на запад племената до лееите и до
река Стримон, а отвъд тях оставали независимите пеони. Освен населението по
Горна Струма обаче трябва да се приеме, че одриският цар подчинил в пеонския
поход и тези, които обитавали днешното Софийско поле, защото Тукидид пояснява, че: „Към страната на трибалите, които също са независими, владенията му се ограничавали от трерите и тилатеите: те живеят на север от планината
Скомбър и на изток6 достигат до река Оский (дн. Искър)...“ (Thuc. 2. 96. 3–4).
В крайна сметка от този текст се вижда, че в пеонския си поход Ситалк завладял
граеите (агрианите), лееите, трерите, тилатеите и други пеонски племена. Земите на тези племена се разкриват успоредно с географските познания на Тукидид
за региона. В действителност това били териториите на запад от Ихтиманска
Средна гора – в Софийското поле и по горното течение на Струма, като от
север се ограничавали от склоновете на Стара планина, а в югозападна посока
достигали до склоновете на Осоговска и Малешевска планини, като в последната или в околните планински масиви може да се припознае антична Керкине,
известна също от Тукидид.
Описанието на новозавладените земи съдържа нови географски реалии, които Тукидид коментира, доколкото му е било възможно по сведения от втора
ръка. Той знае, че Стримон извира от планината Скомброс (Скомиос), като
под това име има предвид Витоша. Това проличава от описанието, което прави за разположените на север от нея племена на трери и тилатеи, на мястото на
днешна София и в Софийско поле. На изток те достигали до Оский (р. Искър),
която извира от същата планина, от която започвали и Нестос (р. Места) и Хеброс (р. Марица). Тази, последната планина, която дава началото на трите големи
реки и която Тукидид отразява анонимно като „голяма, ненаселена и свързана с
Родопите“, безспорно е днешната Рила (Thuc. 2. 96. 4)7.
6
7

На изток, не на запад, както неточно е преведено в ИТМ 1949: 55 и в ИТТ 1981: 283.
В основната си част тези въпроси са изяснени отдавна в модерната историография. Срв. Фол,
Спиридонов 1983: 37, 58–59 с посочена библиография.
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След Скомброс, Стримон протичал през страната на пеонските племена агриани/граеи и лееи. За граеите може да се приеме, че обитавали към тази епоха земите от водосборния басейн в най-горното течение на реката: Пернишко,
Радомирско, Брезнишко, т.е. днешната географска област Граово. В съвременните изследвания присъства отдавна мнението на Й. Иванов, че съществувала
пряка езикова връзка и приемственост между граеи и Граово, но също и някои
възражения на Б. Геров за възможен славянски произход на това име (Иванов
1906: 5; Геров 1961: 231, б. 2). Страбон свързва териториите около изворите на
Струма с т.нар. агриани, което дава основание да се постави знак на равенство
между граеи и агриани (Strab. 7.fragments.36. Вж. ИТМ 1949: 223). За лееите
Б. Геров смята, че живеели в „западната част на Радомирското поле и към планинската област по на запад – евентуално и към Трънско (Геров 1961: 236).
Докато според Т. Спиридонов, граите и лееите заемат земите до линията Земен – Бобовдол – Станке Димитров на юг“ (Фол, Спиридонов 1983: 115)8.
Струва ми се обаче, че това по-скоро е границата между тях. Лееите изглежда са
били на югозапад от тази линия, в Земенско и около Конявската планина, и в
Кюстендилско и на югозапад до Осогово, като вероятно достигали до района на
Бобошево и Дупница. Обикновено в тези територии се поставят дентелетите,
известни от по-късни автори и същевременно сякаш по-неосведомени от Тукидид за вътрешността на Тракия. Възможно е обаче, лееи и дентелети да са имена
и на едно и също племе (Митрев 2012: 59–60).
Съгласно Тукидид в долината на Горна Струма имало и други пеонски племена, защото той изрично отбелязва, че Ситалк поставил под свой контрол и
тях. Невъзможно е да се каже, къде точно са били техните територии. Използваната форма за множествено число показва, че били още няколко, вероятно малки общности, които са останали анонимни или заради тяхната малочисленост,
или заради това, че останали встрани от пътя на Ситалк при войната му срещу
Пердика ІІ.
В заключение може да се обобщи, че анализът на сведенията относно пеонския поход на одриския цар Ситалк позволява да се направи предположението,
че се е провел във времето между лятото на 431 г. пр.н.е. и края на лятото на 430
г. пр.н.е. Сред причините за организирането на тази кампания изпъкват влошените отношения между одриския цар и македонския цар Пердика ІІ, а също и
плановете на Ситалк да издигне Аминта, сина на Филип, за владетел в някогашните му бащини владения по долното течение на Вардар. Може да се допусне, че
именно тактическата подготовка на тази война наложила навлизането в пеонските земи в Софийското поле и по горното течение на Струма. До нас поне не
са достигнали сведения за някакъв друг конфликт или повод, свързан конкретно с пеонските племена. Обхватът на военните действия засегнал земите на трерите, тилатеите, граеите/агрианите, лееите и други по-малки пеонски племена.

8

Последно различни мнения и коментари за местоположението на лееите са коментирани от
П. Делев (Делев 2014: 333).
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VIA MILITARIS И РАЗВИТИЕТО НА РИМСКАТА
ИМПЕРСКА СТРАТЕГИЯ
Живко Жеков
VIA MILITARIS AND THE DEVELOPMENT OF THE ROMAN IMPERIAL STRATEGY
Zhivko Zhekov
Abstract: The passing of Via Militaris marked a new stage in the development of the Roman imperial strategy. Practically, after the construction of this road infrastructure, the transfer of the legions
from the Rhine Limes to the Euphrates and in the opposite direction is much faster, which greatly enhances the defense capabilities of the Imperial Limes and dislocated on them legions. This new strategic
imperial defense concept greatly enhances the role of the Danube legions, as well as the maintained
and protected by them road infrastructure for the defense of the Roman Empire. These new realities
are particularly noticeable in the third century during the crisis that covered the empire. During this
critical period for the Roman statehood, the Danube Lime is the one from which begins the restoration
of imperial integrity. Using mainly the military resources of the Danubian legions, Emperor Gallien
created his own mobile corps, and his successors Claudius II Goths and Aurelian, with the help of the
same legions, restore the unity of the Roman Empire.
Keywords: via Militaris, legions, Roman Empire, Danube Limes, defense

Римските пътища изпълняват традиционната за всяка пътна инфраструктура
роля, но наред с нея част от тях имат и силно изявени военни функции (Kolb
2013: 53–60). Тази тяхна специфика се наблюдава още в самото начало на тяхното изграждане. Един от първите римски пътища Via Appia е изграден за да
улесни римското завладяване на Кампания (Laurence 1999: 18–21). По него
главно се придвижват римските легиони във военните кампаниите срещу самнитите. Същото до голяма степен важи за Via Flaminia, която осигурява римското настъпление в северна посока срещу галските племена населяващи долината
на р. Падус (Laurence 1999: 21–23). Големите римски пътища се делят на viae
publicae – обществени пътища, и viae militares – военни пътища (Rathmann
2003: 11–15; Торбатов 2004: 77–78), между които практически няма почти
никаква разлика с изключение на факта, че в строежа на viae militares участват
основно легионерите (Speidel 2004: 331–340). Практически в редица случаи
легионери участват в изграждането и поддръжката на viae publicae, което фактически означава, че в прокарването на повечето от големите публични пътни
инфраструктури в един или друг момент вземат участие и легионери.
Разликата при двата типа пътища по отношение на изграждането е, че публичните пътища в епохата на републиката в повечето случай се строят по инициатива на цензорите римски магистрати, които разполагат с потестас, но не и с
империум, което означава, че имат само цивилна, но не и военна власт. Римската
републиканска практика при изграждането на тези пътища е да се обявяват търгове, на които се явяват колегии от публикани, които наддават за изграждането
на дадения участък от трасето. Докато viae militares се изграждат по инициатива
на магистрати разполагащи с империум, което означава, че могат да командват
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войски (Rathmann 2003: 31–39). През епохата на империята тези пътища
в почти всички случаи се изграждат по инициатива на централната власт или
провинциалните управители (Rathmann 2006: 201–247; Rathmann 2014:
197–215).
Завладявайки територии извън Апенинския полуостров римляните прокарват в създадените от тях провинции система от пътища, които спомагат за
по-бързото придвижване на легионите. Такава пътна инфраструктура е изградена и на Балканите. Приоритетно в този регион римляните изграждат Via Egnatia, която свързва адриатическото крайбрежие на Балканския полуостров между
Аполония Илирийска и Амбракия с Бизантион, на Босфора и Перинт, разположен на европейския бряг на Пропонтида (Тодоров 2008: 40–49). Тази пътна
артерия, която следва през по-голяма част от своето трасе Егейското крайбрежие на Тракия позволява на римляните сравнително бързо да прехвърлят войски от Апенинския полуостров в Мала Азия, което е от изключително стратегическо значение за успешното разгръщане на тяхната експанзия към богатите
елинистически държави на изток (Mottas 1989: 85–101).
Изключителното стратегическо значение на тази пътна инфраструктура
проличава през I в. пр. Хр. когато съдбата на римската република практически
се решава на Балканите, където се водят всички решаващи битки във войните
между триумвирите и техните противници, а и между самите триумвири, което демонстрира стратегическо значение на полуострова за римската власт над
Средиземноморието.1 През 49–48 г. пр. Хр. по Via Egnatia се движат легионите на Гней Помпей Велики насочващи се на запад за да воюват срещу Гай Юлий
Цезар Диктатора. През 42 г. пр. Хр. в битката при Филип разположен в близост
до трасето на Via Egnatia се води битката решила съдбата на републиката. Победата на легионите командвани от Марк Антоний и Гай Цезар Октавиан в двете
битки при Филип през октомври над легионите на републиканците командвани
от Гай Касий Лонгин и Марк Юний Брут фактически обрича републиканската
форма на управление, защото и двамата победители имат силно изразени монархически амбиции. През 30 г. пр. Хр. Гай Цезар Октавиан след окончателната
победа над Марк Антоний се оказва едноличен лидер на римската Република.
Той се заема с нелеката задача да утвърди и легитимира своята власт над Рим.
Този процес заема продължително време, но приключва в основни линии успешно към 23 г. пр. Хр. През следващите десетилетия той полага основни на
римската стратегическа отбранителна концепция базирана върху изграждането
на система от укрепени гранични линии, които впоследствие ще бъдат наречени
лимеси. Тази отбранителна стратегия придобива своите завършени функционални характеристики през управлението на император Тиберий.
1

През тази епоха римляните вече контролират по-голяма част от Средиземноморието, поради
което в борбата за власт над Рим спорещите политически лидери максимално използват ресурсите на цялото Средиземноморие, а независимите държави по бреговете на Средиземно
море под една или друга форма вземат участие в тези войни.
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Новата имперска стратегическа концепция е изградена върху стратифициране на отбранителните линии по протежението на естествени географски
обекти каквито в случая се явяват реките (Rankov 2005: 175–181). Тя е базирана върху идеята за отбрана в ширина, при която се защитава цялата територия на империята и се цели нейната максимална протекция, така че нито един
враг да не може да проникне на римска земя. Тази стратегия изисква непрекъсната отбранителна линия откъдето идва и термина „лимес“, който практически
означава път. Фактически първоначално с него се означават пътищата свързващи римските погранични лагери. Тази пътна инфраструктура, опасваща всички
римски граници по дължина и в дълбочина, фактически позволява на римската
отбрана да функционира ефективно, защото основната част от римските войски
са пехотни части за максимално бързото придвижване на които по бойните полета е необходима добре изградена и подържана пътна мрежа (Schallmayer
2006: 8–31).
Управляващият елит в империята е изправен пред необходимостта постоянно да балансира между необходимостта да поддържа минимален брой войски за
да може да им плаща и в същото време те да са достатъчно като количество, така
че да успяват да отбраняват ефективно границите на империята. Този баланс
е изключително сложен и изисква ефективно използване на наличните военни
ресурси, което предполага те да могат да се придвижват възможно най-бързо
от един лимес към друг. По този начин чрез съсредоточаване на легионите и
ауксилните части на застрашения участък от лимеса или на застрашения лимес
империята може да реагира адекватно на външните заплахи. Реализирането на
тази стратегия изисква добре развита пътна инфраструктура, която да обхваща
не само лимесите, но и стратегически важните региони, които свързват западната и източната част на империята (Walser 1980: 438–459). Балканският полуостров и в частност Тракия е точно такъв геостратегически регион, през който
минават по суша основните пътни артерии свързващи източните със западните
римски провинции (Kolb 2018: 270). Отчитайки този фактор през I в. сл. Хр.
римляните започват изграждането на via Militaris/via Diagonalis, която пресича
Балканите по диагонал и води по възможно най-краткия път от Дунавския лимес към Мала Азия.
Времето на неговото изграждане трудно може да се установи със сигурност, но вероятно процесът заема няколко десетилетия и е неделима част от
окончателното налагане на римската власт в региона, свързана с изграждането
на римската провинциална система и в частност формирането на провинция
Тракия. През първата половина на I в. сл. Хр. римските легиони и централната
власт продължават да използват все още основно via Egnatia. Строежът на via
Diagonalis вероятно започва в средата на столетието през управлението на император Клавдий – 41–54 г. и продължава и през управлението на неговия наследник император Нерон – 54–68 г.2 Тази работна хипотеза се потвърждава от
2

Относно управлението на този император виж по-подробен анализ в (Shotter 2008).

38

Империи и имперско наследство на Балканите

намерените два строителни надписа, в които се фиксира строежа на таберни и
претории по трасето на новия имперски път (Торбатов 2004: 87). Двата надписа датират от 61 г. и от тях може да се заключи, че пътя се изгражда по заповед
на имперската власт в Рим, което показва и неговото стратегическо значение
за империята (Kolb 2018: 271–272). Изграждането на подобна пътна инфраструктура отнема поне едно две десетилетия и е свързано с окончателното налагане на римската власт над земите южно от река Дунав.
Едва в последните десетилетия на столетието новата пътна артерия започва
да се използва активно от легионите, което вероятно е свързано и с активизирането на даките през периода 85/6–89 г. (Stefan 2005: 399–424), когато те
извършват серия от нападения срещу римската провинция Мизия, с което застрашават функционирането на северният участък на via Militaris между Сингидунум и Наисус, който е най-уязвим за нападения от север ( Jones 1992: 135–
143). Въпреки няколкото поражения понесени от римските войски император
Домициан успява да стабилизира отбраната на застрашения участък от Дунавския лимес (Lica 2000: 168–196). Той оптимизира неговата отбрана чрез разделянето на голямата провинция Мизия на две провинции (Southern 1997:
94). Управителят на новата провинция Горна Мизия/Moesia Superior практически отговаря за отбраната срещу даките и защита на северният участък от via
Diagonalis.
Значението на новата пътна артерия за имперската отбрана и стратегия проличава през управлението на император Траян. Той е принуден първа да воюва
с даките за да предпази северния участък от тази пътна артерия, което в значителна степен забавя кампанията му срещу партите и в известна степен обрича последната на неуспех, но нейното провеждане е невъзможно преди да бъде
гарантирана сигурността на главната комуникационна артерия по която ще се
придвижват легионите и ауксиларните части от Рейнския и Дунавския лимес,
които взимат участие в източната кампания на Траян.
Първата фаза от противопоставянето между Рим и Децебал приключва с
мир сключен в 89 г. (Millar 1967: 266–268). Условията са много благоприятни
за даките (Southern 1997: 97–100). Според условията на договора те получават ежегодни субсидии и право да приемат римски занаятчии и строители,
което позволява на техния владетел значително да укрепи своята власт, чрез
строежа на нови крепости и превъоръжаване на войските си по римски модел
(Stefan 2005: 425–436). В същото време както ще покаже времето този модел
е бъдещето на мирното съществуване с племената граничещи с Рим по европейските лимеси ( Jones 1992: 149–151). След много и тежки войни друг император Луций Аврелий Комод Антонин Август, който също като Домициан не е
одобряван от сенаторската историография ще развие този модел на мирно съвместно съществуване с варварите по границите на империята и ще го превърне
в своеобразен модус вивенди за отношенията с тях.
Войните на Траян с даките са едни от най-слабо отразените военни конфликти с участието на римляните в античната наративна традиция. Тези обективни
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фактори затрудняват в значителна степен тяхното изследване. Трудно се проследяват причините и поводите довели до избухването на първата война, но повечето антични автори са единодушни, че инициативата за избухването на конфликта идва от Траян (Bennett 1997: 89). Отделен въпрос е какво провокира
императора да започне войната. В съвременната историография са лансирани
най-различни хипотези (Strobel 2006: 105–114). Някои автори търсят причината за конфликта във връзките между владетеля на даките и партите. Други базирайки се на Дион Касий Кокцеан приемат, че Траян се опитва да възстанови
престижа на империята и да преустанови порочното според някои сенатор плащане на субсидии от страна на империята на даките установено от Домициан
(Dio Cass., LXVIII, 6, 1).3 Инициативата за войната идва от новия август, но тя
е провокирана от неговото желание да осигури стабилна връзка между източните и западните лимеси на империята, която минава по via Millitaris, намираща се
под заплаха от страна на даките. Тази сигурност му е необходима за да е спокоен
той за своя тил и комуникации при подготвяната война срещу партите.
Първата военна кампания на Траян срещу даките и изключително тежка
и въпреки постигнатите успехи римляните не успяват да удържат окончателна
победа (Stefan 2005: 545–558). Императора е принуден да прекрати бойните
действия поради големите загуби в жива сила и липсата на достатъчно войски
за продължаване на настъплението (Strobel 1984: 150–180). В същото време
Децебал организира няколко успешни контраатаки на римска територия, които
принуждават Траян да пренасочи част от експедиционните войски за защита на
мизийските провинции (Gerov 1977: 114 –117; Wilkes 1983: 275–285; Stefan 2005: 559–567).
Първата война на Траян срещу даките приключва в края на 102 г. със сключването на мир между Империята и Децебал (Stefan 2005: 568–591). Защита на
via Millitaris е гарантирана чрез установяването на римски контрол на север от
р. Дунав. В създадената зона с дълбочина около 100 километра на север от голямата река са построени няколко вериги от римски укрепления (Wilkes 2000:
109–111; Stefan 2005: 625–634), които следва да осигурят пълен контрол върху реката в участъка между Сингидунум и Виминациум (Cupcea, Marcu 2006:
175–187). Условията на мирния договор задължават владетеля на даките да защитава римските граници и да помага активно на римляните при поискване
(Stefan 2005: 624–626). Тези договорености дават основание на императора
3

Противоположната теза се защитава от Александър Стефан в неговата провокативна монография, посветена на войните между даки и римляни. Според него Траян практически продължава политиката на Домициан, а не я променя коренно, което е господстващата теза в
съвременната историография (Stefan 2005: 532–538). Тази монография базирана основно
на археологически проучвания и не много детайлен анализ на наративната традиция цели да
реабилитира даките и да ги представи като много по-цивилизовани от традиционната визия
за тях. Безспорен принос на автора е много доброто познаване на археологическите проучвания извършени на територията на днешна Румъния и тяхното обобщаване в едно изследване,
което в значителна степен облекчава работа с тази сложна и разпръсната в множество публикации проблематика.
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да очаква, че неговите комуникации вече са защитени и той може да започне
мечтаната военна кампания срещу партите, но реалностите се оказват напълно
различни.
Децебал използва сключения мир за да укрепи своите военни ресурси и да
създаде нова силна антиримска коалиция (Stefan 2005: 635–639). Той отново започва да приема на своя територия римски бегълци, да трупа оръжие и да
сключва нови съюзи насочени срещу Рим. Даките нападат съюзните на римляните язиги, обитаващи между реките Тиса и Дунав, и им отнемат част от техните
територии. Нападението на римските съюзници прави новата война с Децебал
неизбежна (Dio Cass., LXVIII, 10, 3–4).
Втората военна кампания срещу даките е много внимателно подготвена.
Срещу тях са концентрирани почти половината от военните ефективи на империята. Започват мащабни строителни дейности по изграждане на пътна инфраструктура, която следва да облекчи логистиката на легионите по време на военната кампания (Mattern 1999: 149). По проект на архитекта Аполодор и под
негово непосредствено ръководство на р. Дунав е изграден каменен мост, който
за времето си е невероятен архитектурен проект (Serban 2009: 331–342). Прокарва се път по брега на река Дунав, който облекчава придвижването на войските и необходимите материали. На места този път виси практически над реката
изграден върху дървени подпори.
Втората военна кампания цели да унищожи напълно държавата на даките
и да ги подчини на римската империя (Stefan 2005: 645–648). Настъплението започва от две основни ударни колони, а няколко конни али и нумери от
симахии под командването на Лузий Квиет покриват огромно пространство
прекъсвайки връзката между Децебал и неговите съюзници. След ожесточени
сражения основните войски на даките са разгромени, а техния владетел опитва
да се спаси с бягство, но е настигнат от римляните и е принуден да се самоубие
(Stefan 2005: 648–668). Войната приключва през 107 г. със завладяването на
по-голяма част от земите, контролирани от даките (Lica 2000: 207–214). Част
от най-северните им територии остават извън властта на империята, но тяхното завладяване изисква прекалено много време и ресурси и Траян решава да се
въздържи от прекалено разтягане на своите оперативни линии. Неговата основна цел е постигната Децебал е мъртъв. Основните му сили са унищожени и вече
нищо не заплашва римските комуникации по via Millitaris, така че императора
решава да се задоволи с постигнатото. Дакийските кампании на Траян отново
демонстрират изключително важното значение на тази нова пътна инфраструктура за отбраната на империята. Императорът е принуден да отложи с повече от
десет години своята голяма мечта войната срещу партите само за да гарантира
защитата на този стратегически път, който се явява и основна комуникационна
линия за легионите, които ще вземат участие в източната кампания.
През 117 г. тази пътна артерия отново е поставена под заплаха. Роксолани и язиги отново нахлуват в Дакия застрашавайки разположения южно от
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нея участък от Дунавския лимес и съответно северната част от via Diagonalis
(Wheeler 2011: 215). Новият император Адриан е принуден възможно найбързо да сключи окончателен мир с партите и се прехвърли на Балканите, защото евентуално нахлуване на варварите южно от река Дунав заплашва основната
комуникационна линия на войските участващи в източната кампания. Той дори
обмисля възможност за частично демонтиране на каменният мост построен на
р. Дунав по проект на архитекта Аполодор, за да предотврати неговото евентуално завладяване от варварите, което много ще улесни тяхното преминаване
през реката и ще застраши имперският контрол върху основната военна пътна инфраструктура на Балканите (Birley 1997: 84–85; Opper 2008: 67). След
като урежда възможно най-бързо ситуацията в Сирия новият император се появява през 118 г. на Балканите и поема лично контрола върху военните операции
срещу язиги и роксолани. Римската контраофанзива е успешна и противниците
са принудени да се изтеглят извън територията на империята (Wheeler 2011:
215). Контролът върху Дакия е възстановен, с което ситуацията на Балканите е
стабилизирана (Strobel 1986: 542–561). Фактът, че първата задача с разрешаването, на която се заема Адриан след възкачването си на власт е възстановяването на имперската отбрана по Долнодунавския лимес показва изключителното
стратегическо значение на този регион за успешното реализиране на имперската отбранителна концепция (Piso 1993: 23–41).
През следващите десетилетия на II век стратегическото значение на via
Militaris нараства във връзка с усилващия се натиск от север срещу Дунавския
лимес и необходимостта към застрашените участъци да бързо да се прехвърлят
войски от други сравнително спокойни участъци от имперските лимеси. Тази
тенденция особено силно се проявява през управлението на император Марк
Аврелий, когато отбраната на Дунавския лимес се пропуква по време на маркоманските войни и варварите нахлуват в имперските провинции (Kovács
2009: 221–249). Отново под най-голям натиск се оказва северният участък на
пътя, който е застрашен от нахлуващите костобоки. През този период отбраната на римляните в този участък на лимеса е изнесена на север чрез създадената
от Траян провинция Дакия. Римляните не успяват да осигурят ефективна отбрана само със силите на войските разположени в трите дакийски провинции
в периода 166–169 г., поради което император Марк Аврелий през 169 г. поставя тези провинции под управлението на Марк Клавдий Фронтон, който е
управител на провинция Moesia Superior (Alföldy 1977: 179, 223). По този
начин практически се обединяват в единно стратегическо командване военните
ресурси на Tres Daciae и Moesia Superior, което значително повишава военните
възможности на римляните за отразяване на натиска от север. Тази стратегия
първоначално се оказва успешна и римските войски командвани от Фронтон
постигат успехи във военните операции срещу язиги и германските племена, но
през 170 г. те са разгромени и принудени да отстъпят. Костобоките се възползват от отслабената защита на лимеса в този участък. Те форсират река Дунав,
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след което опустошават Тракия и през провинция Македония нахлуват в Средна Гърция достигайки до Атика, където опустошават Елевзин (Varbanov 2007:
157–167).
Стратегическото значението на региона и на свързаната с него централна
пътна военна инфраструктура за съществуването на империята отново се демонстрира по време на поредната имперска криза предизвикана от борбата за
власт между амбициозни лидери командващи легиони разположени по лимесите (Hekster 2007: 97–101). След смъртта на император Комод на 31 декември
192 г. управляващия елит в Рим не успява да излъчи принценс, който да поема
стабилно и уверено властта поставяйки под свои контрол преторианците и легионите (Potter 2004: 93–95). Провъзгласеният за император от сената Публий Хелвий Пертинакс е един от най-влиятелните сенатори. Той има и успешна военна кариера, което го прави популярен сред легионите, но не успява да
спечели на своя страна преторианците и е убит от тях в края на месец март 193
г. (Alföldy 1987: 326–348; Appelbaum 2007: 198–207). Последвалата неспособност на сенаторите максимално бързо да овладеят политическата ситуация в
Рим и да прекратят метежа на преторианската гвардия довеждат до избухване на
война за властта между трите имперски военни групировки, която продължава
почти пет години от 193 до 197 г. След убийството на Пертинакс преторианците организират наддаване за императорската власт между градския префект
на Рим: Тит Флавий Клавдий Сулпициан и сенатора Дидий Юлиан (Leaning
1989: 548–565; Eadie 1974: 1409–1442). Търгът е спечелен от Юлиан, който
е провъзгласен за император от преторианците, а сенатът е принуден да санкционира неговият избор под техен натиск (Dio Cass., LXXIV, 11–12; De la
Bédoyère 2017: 1–3).
Фактът, че преторианците получават значителни облаги и реално сами решават, кой да е император без да отчетат настроенията на легионите провокира
последните също да издигнат свои претенденти за върховната власт. Легионерите са недоволни, че те основно понасят трудностите и опасностите свързани с
охраната на имперските граници, а изнежените преторианци получават всички
облаги, защото са разположени в Рим и могат директно да влияят върху избора на император (Potter 2004: 98–101). Войната от 68–69 г. показва на легионите, че те също могат да имат последната дума, кой да управлява империята
и преторианците не разполагат с достатъчно военни ресурси, за да им се противопоставят ефективно. Осъзнали своята сила легионите по лимесите също
заявяват своето желание да участват в избора на император. През месец април
193 г. дунавските легиони провъзгласяват в Карнунтум за император Септимий
Север, управител на провинция Горна Панония (Potter 2004: 101–107; De
la Bédoyère 2017, 218). Източните легиони провъзгласяват в Антиохия за император Песцений Нигер – управител на провинция Сирия, а британските легиони след убийството на Дидий Юлиан провъзгласяват за император Клодий
Албин управител на Британия (Dio Cass., LXXIV, 14, 3; Birley 1988: 93–105).
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Септимий Север действа най-активно от тримата претенденти. Преди да
започне активни военни действия африканецът сключва временен съюз с Клодий Албин, който признава за Цезар (Hekster 2015: 209–210). По този начин Север си осигурява тила от запад (Potter 2004: 102). Ефратските легиони
поне временно не представляват заплаха за Септимий Север, защото техният
командващ Нигер не бърза да организира настъпление на запад към Балканите.
Тази стратегическа ситуация принуждава командващия на дунавските легиони
да бърза. Той повежда своите войски към Италия (Bingham 2013: 45–46). Дидий Юлиан не успява да организира ефективна отбрана, а де факто и не разполага с достатъчно военни ресурси за да го направи. Основата на неговите военни ефективи е преторианската гвардия и моряците от Мизенския флот. Когато
преторианците разбират, че всяка съпротива е обречена, те решават да се отърват от неудобния император и го убиват на 1 юни 193 г., формално използвайки
санкцията на сената за екзекуцията на Дидий Юлиан (Potter 2004: 103).4
Септимий Север влиза тържествено в Рим (Dio Cass., LXXV, 1, 3–5), но
преди това събира на Марсово поле преторианците обкръжава ги със своите легионери и ги разоръжава, след което ги разпраща по легионите разположени на
лимеса.5 С този акт той удовлетворява желанието на легионерите привилегированите преторианци да понесат наказание за престъпното разпореждане с императорската власт, която те фактически обявяват на търг (Birley 1969: 63–82;
Smith 1972: 481–499). Разбира се по този начин той отстранява от столицата
на империята тази разпасана и недисциплинирана гвардия, която е негативно
разположена към него, а от верните си дунавски легиони формира нова преторианска гвардия (Dio Cass., LXXV, 2, 4–6), която е вярна сама на него и не е
свързана по никакъв начин със сената или гражданите на град Рим, поне на първо време (Bingham 2013: 3; Fitz 1971: 425–429).
След кратък престой в Рим през юли, Септимий Север потегля от града на
изток, за да воюва срещу Песцений Нигер. Междувременно последният започва офанзива на запад. Преминава с войските си през проливите в Бизантион,
откъдето се прехвърля в Перинт, но е контраатакуван от дунавските легиони
(Potter 2004: 103–104). Ударната групировка в тази армия се състои от legio
I Italica и legio XI Claudia, които са командвани от легата на legio I Italica Луций Марий Максим Перпетус Аврелиан. Нигер се оттегля в Бизантион, който е
обсаден от войските на Север (CIL, VI, 1450). Дунавските легиони се прехвърлят през проливите и продължават настъплението си на изток в Мала Азия. Във
Витиния между главния град на провинцията град Никея и малкия град Киос
4

5

В античната наративна традиция съществуват известни различия в описването на тази събития, но общия ход на тяхното развитие е този (Dio Cass., LXXIV, 17, 5; SHA, Did. lui., 8, 8;
Herod., II, 12, 7; SHA., S. Sev., 5, 10; Joann. Antioch., frg. 126, 4).
Тези събития са подробно отразени в античната наративна традиция, в която се забелязва
противоречива оценка на този акт (Dio Cass., LXXV, 1, 1–2; Exe. Salm., 127 Muell., v. 1–12;
Herod., II, 13, 1–12; SHA, S. Sev., 6, 11).
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войските на северианците командвани от Тиберий Клавдий Кандид разбиват
в ожесточена битка ефратските легиони командвани лично от Песцений Нигер
(Dio Cass., LXXV, 6, 4–6).6
Дунавските легиони продължават своето настъпление на изток. В битката
при Киликийските врати те отново разгромяват войските на Нигер (Herod,
III, 3, 6–8), а в следващата битка при Иса му нанасят катастрофално поражение
(Dio Cass., LXXV, 7–8, 1; Herod., III, 4, 2–5). Песциний Нигер е настигнат и
убит в Антиохия на р. Оронт или в близост до града (Dio Cass., LXXV, 8, 3;
Herod., III, 4, 6), с което фактически източната кампания е спечелена от Север
и неговите легати (Birley 1988: 115–120). Победата на дунавските легиони
над ефратските демонстрира промененото съотношение на силите между трите
главни военни групировки на империята. В края на втори век фактически найсилни и многобройни са войските разположени по Дунавския лимес, който се
явява стратегически най-важен за империята, защото през зоната на отбраняваните от него територии по via Militaris се осъществява връзката между Рейнския
и Ефратския лимес.
Единствено Бизантион продължава да се съпротивява. Градът е обсаден през
есента на 193 г. от легионите на Север. Обсадата е изключително тежка поради
мощните крепостни стени, с които е защитен града на Босфора (Potter 2004:
129). Сраженията продължават почти три години и завършват през юни 196 г. с
капитулацията на обсадените, които изчерпват напълно запасите си от храни и
прибягват дори до канибализъм (Dio Cass., LXXV, 10–14). След капитулацията
на Бизантион неговите крепостни стени са сринати, а полисът е десинойкизиран, което фактически означава, че губи градския си статут. Неговата селска територия т.нар. „хора“ е предадена на Перинт (Dio Cass., LXXV, 14, 3).7
Един от проблемите, който не е намерил задоволително разрешение в съвременната историография е свързан с изследването на причините за ожесточената съпротива оказана от Бизантион на Септимий Север (Potter 2004: 104).
Възможна посока за анализ може да се търси в забогатяването на града през
първите два века от епохата на Принципата. Дион Касий Кокецеан описвайки
неговите укрепления се възхищава откровено на тяхната мощ, което естествено
е свързано с изразходването на значителни средства от страна на гражданите за
тяхното изграждане и поддръжка. Един от основните фактори за забогатяването на Бизантион през тази епоха вероятно следва да се търси във факта, че той
се намира в края на via Militaris. Построяването на тази пътна артерия вероятно пренасочва голяма част от търговския и пътнико потока през града, което
значително спомага за неговото забогатяване през I–II в. Натрупали богатство
и самочувствие неговите граждани явно решават, че са способни да устоят на
цялата военна мощ на империята съсредоточена под контрола на Септимий
6
7

Сражението вероятно се разиграва през януари 194 г.
Относно десинойкизирането на Бизантион и последвалото няколко години по-късно възстановяване на неговият полисен статут 202 или 204 г. (Mango 2003: 593–599).
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Север. Тази работна хипотеза не изключва възможността Бизантион да разчита
на тайна подкрепа обещана от страна на Клодий Албин, но за подобни връзки
засега липсват сигурни данни в изворите.
Овладял напълно източните провинции Септимий Север през 196 г. започва война срещу Клодий Албин и поддържащите го британски легиони (Birley
1988: 121–128; Hekster 2015: 215). Военната кампания на запад приключва
сравнително бързо в битката край Лугдунум – 19 февруари 197 г. (Schumacher
2003: 363–368). Септимий Север разгромява войските на Клодий Албин, който загива в сражението или след неговия край (Dio Cass., LXXVI, 6–7, 3; Urban
1999: 85–87). След този решаващ успех цялата Римска империя вече се намира
под властта на Север.
Войната довела на власт новата династия на Северите е много по-продължителна и ожесточена от конфликта разразил се през 68–69 г. Военните операции се разгръщат върху голяма част от римските територии. В хода на военните
действия са разорени много провинции, воюващите превземат и разрушават
богати градове, като например Бизантион, който е десинойкизиран след превземането му.
Значението на легионите от Дунавския лимес за оцеляването на империята
особено ясно проличава по време на военните императори и тежката политическа криза, в която изпада империята през третата четвърт на III в. (Potter
1990: 11–69). Пикът на кризисните процеси започва с разгрома на римските
войски командвани от император Публий Лициний Валериан, от сасандиските
войски командвани от шах Шапур I края Едеса – 259/260 г. Римските войски
попадат в обкръжение и са принудени да капитулират (Potter 1990: 337–341).
Персите пленяват голяма част от източната римска армия включително и императора. Римската отбрана по Ефратския лимес е напълно разбита. Сасанидските войски пресичат р. Ефрат и настъпват на Запад (Goltz, Hartmann
2008: 228–244). Те превземат и разграбват Антиохия на р. Оронт, нахлуват в
провинция Кападокия и провинция Кликия, в която превземат и разграбват
град Тарс. Голяма част от източните римски провинции са разграбени и опустошени (Potter 2004: 254–261). Сасанидската агресия е спряна от хегемона на
Палмира, които успява да отблъсне враговете източно от Ефрат и дори започва
контраофанзива в Месопотамия. Император Галиен не разполага с достатъчно
ресурси за да възстанови контрола си над източните провинции и е принуден да
признае Септимий Оденат за “corrector totius Orientis”, което де факто означава,
че признава неговата власт над източните римски провинции, срещу което Оденат признава номинално върховната власт на Галиен (Alföldi 1967: 138–153;
Teixidor 2005: 194–217). В същото време въстават и легионите от Рейнския
лимес (Urban 1999: 88–93). Те провъзгласяват за император Марк Касианий
Латиний Постум, който успява да отцепи от империята германските, галските,
британските и испанските провинции.8
8

През последните десетилетия проблемите свързани с възникването и съществуването на
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Император Галиен няма възможност да провежда активна настъпателна политика насочена към възстановяване единството на империята, защото под негов контрол не се намират достатъчно военни ефективи (Dietz 2012: 30–50).
Той е принуден да разчита основно на легионите от Дунавския лимес, за да
съхрани поне номинално единството на империята. Части от тези войски формират основата на мобилния корпус създаден от Галиен, който се превръща в
модел за имперската военна организация през домината основана на мобилните
корпуси – комитатенсес (Speidel 2008: 675–680; Richardot 1998: 209–217).
Фактически възстановяването единството на империята, до голяма степен, се
реализира от император Клавдий II Готски и Аврелиан благодарение на войските от Дунавския лимес и мобилния корпус създаден от Галиен.9
Посочените примери доказват по безспорен начин изключително важното
значение на Дунавския лимес за завладяването и контрола върху властта в Римската империя. Тази тенденция е функция на стратегическото значение, което
има Дунавския лимес за оцеляването на империята. Легионите разположени
по течението на р. Дунав защитават стратегически най-важната и невралгична
точка за отбраната на империята. Те отговарят за отбраната на Балканския полуостров и проливите, които фактически се явяват връзката между западната и
източната част на държавата.10 Разположени в центъра на имперската отбранителна инфраструктура те могат при необходимост да помогнат възможно найбързо на легионите защитаващи Рейнския или Ефратския лимеси. В същото
време през зоната защитавана от тях преминава стратегическия военен път via
Militaris, който дава възможност възможно най-бързо да се прехвърлят легиони
от Рейнския към Ефратския лимес и обратно (Rebuffat 1987: 52–67).
Тези фактори принуждават императорите да отделят значително внимание
на отбраната на Дунавския лимес, по който се разполагат едни от най-боеспособните легиони. Усещането за собствената им мощ мотивира легионерите да
участват активно във всяка ситуация, в която се решава съдбата на имперското управление. В същото време, за разлика от ефратските и рейнските легиони,
тези разположени по река Дунав се оказват много повече свързани с централната власт в Рим отколкото с местните провинциални общности, което е още

9

10

т.нар. „Галска империя“ отново са обект на оживена дискусия, което е следствие в известна
степен вероятно от засилващите се националистически настроения във Франция и целенасочените усилия на френската академична общност насочени към изследване историята на
древните гали и всичко свързано с Галия под римска власт (Luther 2008: 325–342; Bakker
1993: 369–386).
Дискусията в съвременната историография свързана с ролята на мобилният корпус създаден
от Галиен продължава с неотслабваща сила. Част от изследователите отричат неговата роля
за създадените по-късно комитатуси, а други го разглеждат като инцидентно решение, което не е плод на целенасочена стратегическа концепция (Macdowall 1999: 4–5; Southern,
Dixon 1998: 11).
Изключителното стратегическо значение на този регион за империята се демонстрира и от
факта, че точно там император Константин Велики основава новата имперска столица Константинопол.
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един немаловажен фактор за тяхната вярност към легитимните императори резидиращи във Вечния град и съответно желанието на последните да се опират в
отстояването на своята власт на легионите от Дунавския лимес.
В епохата на принципата via Militaris/via Diagonalis се превръща в един
от най-важните военни пътища в Рим, който свързва европейската с азиатската част на империята. По него се движат римските легиони при всяка поголяма военна кампания на някои от трите водещи имперски лимеса: Рейнския, Дунавския и Ефратския. Изграждането на пътя става по инициатива на
имперското правителство, което също демонстрира неговото важно стратегическо значение за отбраната на империята. След като започва да функционира ефективно през втората половина на I в. той значително увеличава
ефективността на римската отбрана, защото легионите много по бързо започват да се придвижват от изток на запад и в обратната посока, което повишава тяхната мобилност и възможностите на имперските власти да оперират с тях придвижвайки ги възможно най-бързо към застрашения лимес.
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ЗЕМИТЕ НА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО ПРЕЗ ІХ ВЕК
НА СЕВЕР И ЗАПАД ОТ КАРПАТИТЕ – БЕЗСПОРНО И СПОРНО
Николай Хрисимов
THE LANDS OF THE FIRST BULGARIAN EMPIRE NORTH AND WEST FROM
CARPATHIAN MOUNTAINS IN THE 9TH CENTURY – DOUBTLESS AND DEBATABLE
Nikolay Hrissimov
Abstract: The article deals with the problems of the northern and western Bulgarian borders in
the 9th century using the available archaeological data. On the basis of this information and the dispute about the affiliation of some locations to the Old Bulgarian culture, these which do not provoke
controversies are presented first. Such a location beyond the Carpathians is the area of the modern
Romanian city of Alba Iulia. There, except for the settlements with pottery typical to the territories
along the two banks of the Lower Danube, there are also three groups of necropolises also related to the
region. These are Blandiana A group, Ciumbrud group and Christian necropolis from the time before
the arrival of the ancient Magyars. Within the old Roman castle Apulum, two church buildings were
also found – a cross-domed church with close analogies in Pliska and Preslav, and a rotunda, built in
the second half of the 9th century. There, probably was one of the state’s comitats centres.
The available information shows a strong presence of Bulgarian elements from the central parts of the
country on both sides of the main passages connecting the two sides of the Carpathians.
Findings that could be directly related to the central territory of the First Bulgarian Empire west from
Alba Iulia region are less in numbers and are often declared “problematic”. In spite of this “problem”,
it seems that they are concentrated in certain places, not to the west of the Tisza River. In this situation, despite the reservations of certain Hungarian researchers, it can be assumed that the Tisza River
served as the western boundary of the early medieval Bulgaria in the 9th century. Of course, one has to
make the point that in the Early Middle Ages, a unified (moreover imperial) material culture could
not be spoken of.
To the west of the Tisza are located Ava(ro)rum solitudines, which served as a buffer territory between
Bulgaria and the Frankish state. The only territory west of the Tisza, probably annexed by the First
Bulgarian Empire, is the territory to the east of the so-called Big Roman trench in Backa.
Keywords: First Bulgarian Empire, Historical Geography, 9th Century, archaeology, borders, Carpathian Mountains, Carpathian Basin, Danube and Tisza rivers, Avars

Традиционно, говорейки за Първото българско царство от управлението на
кан Крум и следващите след него владетели, сме свикнали да представяме по
картите нейната територия стигаща на северозапад до Централна Европа и граничеща с другата европейска сила по това време – Франкската държава, респективно – Франкската империя и заемаща територии северно от река Дунав също
толкова големи, колкото тези на юг, та и по-големи (вж. например История
на България 1981, карти на с. 140–141, 352–353; Български военен атлас
1979, 150–153, 156). Това е станало част от стереотипите на възприемането на
границите на ранносредновековната българска държава (а понякога и израз на
нескрита гордост). Този стереотип е наследство от ранните модерни изследователи на българското средновековно минало К. Иречек и В. Златарски (вж.
Иречек 1978, 155–166; Златарски 1918, 248). В тези представи България
задължително се простира далеч отвъд Карпатите, като тази планина, както и

52

Империи и имперско наследство на Балканите

Стара планина, се явява вътрешна за ранносредновековната ни държава. Дали
наложените преди век стереотипи издържат критика и дали българската държава се е простирала толкова далеч на запад и на север ще бъде обект на проучване
в настоящото изследване. База на това изследване ще бъдат преди всичко наличните археологически данни, тъй като съхранилите се писмени сведения са
прекалено оскъдни и в повечето случаи произхождащи от време доста по-късно от събитията, за които разказват (вж. например т.нар. „Унгарски аноним“).
Поради голямото обилие от изследвания по посока запад, заради интереса към
темата и на местните изследователи (румънски и унгарски), проблемът ще бъде
разгледан в детайли. Въпросите около българските действия по Среден Дунав
по време на управлението на кан Омуртаг (814–831), отразени в Annales regni
Francorum, няма да бъдат разглеждани тук, тъй като те по-скоро са свързани с
българското разширение в горното средно течение на река Дунав и ще бъдат
обект на отделно изследване.
За българска граница на запад задължително се приема река Дунав, там течаща от север на юг и пресичаща през средата Унгарската пуста, а Пеща е български граничен град (вж. например История на България 1981, карти на с.
140–141, 352–353; Български военен атлас 1979, 150–153, 156). Същата
теза, приблизително по времето, когато е наложена в България с изследването
на В. Златарски, е наложена и в унгарската историография (за това вж. Takács
2016). От 80-те години и към момента сред унгарските изследователи (преди
всичко археолози) се оформя тенденция на неприемане на това становище, като
сред тях (и съответно в Унгария) се налага мнението, че териториите на Първото
българско царство не са стигали до източната част на Карпатската низина (вж.
Сьоке 1989; Szalontai 1992; Szalontai 2000; Szalontai 2018; KatonaKiss 2009; Katona-Kiss 2010; Takács 2016)1. Изключение от тази тенденция
прави Я. Макай, който твърдо приема, че българската държавност присъства в
горната част на средното течение на река Дунав и това, че Пеща е сред българските форпостове (вж. Макай 2008).
Навлизайки в същината на проблема без колебание трябва да бъде изтъкнато, че той е най-добре дефиниран в една работа на Миклош Такач. Според него
българските територии на запад от Карпатите могат да бъдат разглеждани в три
аспекта – „скромен“, „оптимистичен“ и „пожелателно-нереален“ (Takács 2016,
501, fig. 1) (вж. Карта 1). Първият вариант, според него, е предложен през 30те години на ХХ век от Стивън Рънсиман. По този вариант северната граница
на Първото българско царство минава по река Дунав (Runciman 1930, map;
Takács 2016, 501, fig. 1). В този случай, и ако това отговаряше на действителността, настоящата работа става ненужна. Автор на „оптимистичния“ вариант е
К. Иречек. Според него българското господство отвъд Трансилвания се простира върху Банат, т.е. върху югоизточната част на Карпатската низина, лежаща
между реките Марош, Тиса и Дунав (Takács 2016, 503). „Пожелателно-не1

Голяма част от представените тук изследвания на унгарски автори са публикувани на унгарски език и по тази причина са ми познати като съдържание само по резюметата им.
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реалният“ вариант, според М. Такач, е създаден в годините след Първата световна война едновременно в България и Унгария от В. Златарски и Янош Мелих. Стъпвайки на лингвистичен анализ на топонимите, като например Пеща,
Ноград, Земплен и др., те приемат, че това са остатъци от българското присъствие там, но липсва хронологическа скала на появата им (Takács 2016, 504).
Във връзка с представените три гледни точки по проблема ще бъдат разгледани дискусионно възможностите те да бъдат реални като се стъпва на наличните към момента археологически данни, коментирани от изследователите във
връзка с „българския“ проблем. Както бе споменато, предвид изобщо отричането на възможността за наличие на български територии на север от река Дунав,
„скромната“ теория няма да бъде коментирана.
Продължавайки нататък с „оптимистичния“ вариант, трябва да бъде отделено специално внимание на това, което остава в тил на тези отвъдкарпатски
територии и което би било една от причините за владеене от ранносредновековна България на територии там. Става въпрос за неоспорваното нито от
местните румънски изследователи, нито от унгарските им колеги, голямо количество български материални следи от времето на Първото българско царство
в Трансилвания, представени със селища и некрополи. Сред най-добрите познавачи на тази проблематика трябва да бъдат изтъкнати Александру Маджару
(Madgearu 2003; Madgearu 2005; Madgearu 2005a), Валери Йотов (Йотов 2010) и М. Такач (Takács 2016).
Без никакво съмнение, като безспорно свързан с културата на Първото българско царство и разширението му на северозапад, се приема регионът около
съвременния румънски град Алба Юлия и голямото средоточие около него на
некрополи и селища от ІХ–Х век, носещи характеристики на старобългарската
култура.
Най-характерна и без съмнение свързвана с представителите на Първото
българско царство в региона е групата некрополи тип Blandiana A2. Това са
некрополи с трупополагания, ориентирани по посока изток–запад, с глави на
погребаните положени на запад. Украшенията са представени от стъклени мъниста, обеци и пръстени и др.; въоръжението и снаряжението – от ножове, коланни детайли, юзди и стремена и др. Най-важният елемент от обреда, прякосвързващ ги със старобългарската култура, са откриваните при главите на погребаните керамични съдове – гърнета с врязана украса, паници, чаши и най-характерните за културата на Първото българско царство – амфоровидни стомни.
Некрополите и отделните гробни находки отнасящи се към групата са:
2

По-нататък в текста всички географски названия, свързани с археологически обекти ще бъдат изписвани във формата на изписване на езика, където се намира съответния обект. Това
се прави с цел по-лесна локализация на обекта от четящите текста и предпазване от изкривено представяне при евентуалното му изписване на кирилица. Изключение в това отношение е направено само за по-широкопознатите имена, например като на румънския град Алба
Юлия. Некрополитеот този тип са обозначени като Blandiana A, за разлика от другия некропол, открит край съвременното селище, свързан с древните унгарци и носещ обозначението
Blandiana В.
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Епонимният Blandiana А. Некропол, открит в местността “La brod” (Бродът), край селото Blandiana. От некропола са останали и са разкопани 8 гроба,
като голямата част от него е отнесена от река Муреш (Anghel, Ciugudean
1987; Repertoriul arheologic 1995, 60).
Sebeş. Най-рано откритият гробен комплекс от групата. Открит още през
1865 г. Гроб на възрастен (около 20-годишен) и дете. Гробен инвентар: малък нож и две гърнета (Repеrtoriul arheologic 1995, 167; Ciugudean,
Dragotă 2002, 31–32 cat. № 31–32).
Sânbenedic. Некропол от групата с неустановен брой гробове (Repеrtoriul
arheologic 1995, 173).
Alba Iulia – “Staţia de Salvare”. Некропол, открит в центъра на съвременния
град, в непосредствена близост до късносредновековната крепост, при вливането на река Ampoi в река Муреш. На това място, по различно време, са разкопани над 2000 гроба. Там, по различно време е имало некропол от римската
епоха (ІІ–ІІІ в.) с над 300 гроба и два ранносредновековни некропола (ІХ–ХІ
в.) с над 1100 гроба (Ciugudean 2006, 16–17). Първата фаза на ранносредновековния некропол се свързва с групата Blandiana A и включва над 100 гроба
(Cosma 2011, 12 tab. 2). Открити са три кремации, като костите са поставени в
урни или директно в гробната яма, които някои местни изследователи свързват
със синхронната група некрополи Gâmbaş. При трупополаганията се наблюдават няколко типа гробни съоръжения: 1. Правоъгълни гробни ями с окръглени ъгли; 2. Гробни ями, рамкирани с преизползвани римски тухли; 3. Овални
гробни ями; 4. Гробни ями със стъпало, върху което е поставено животно-жертва. Гробовете са с различна ориентация: запад–изток, но и изток–запад, а също
и северозапад–югоизток и югозапад–североизток и по изключение – североизток–югозапад. Погребаните са положени в изпънато положение, с ръце изпънати край тялото или поставени върху таза, а също има и няколко хокера, положени настрани. Гробните дарове в гробовете с инвентар обикновено се състоят
от 1–2 гърнета, животинска жертвена храна до главата или в краката и понякога
нож. Освен гърнета са открити кани, изработени от жълта или сива глина с излъсквания, сиви гърнета с излъскани ивици, чаши и амфоровидни стомни (Ciugudean 2006, 17–18). Върху тялото на една от намерените там амфоровидни
стомни се вижда вариант на широкоразпространеният през Ранното средновековие по земите около Долен Дунав ипсилон с две хасти (Cosma 2011, 114 tab.
56/3). Гробният инвентар се състои от бронзови токи и копчета, стъклени мъниста, обеци, оловни медальони (Ciugudean 2006, 17–18)3.
Вероятно към тази група трябва да бъде причислен и споменатият от Мария
Комша гроб с трупополагане от Cugir (Comşa 1960, 411, Abb. 7/3).
Като цяло групата Blandiana A е датирана от румънските изследователи към
втората половина на ІХ–първата половина на Х век (Ţiplic 2006, 65; Dragotă
3

За този некропол, и конкретно средновековната му част, през 2014 г. в Унгария е защитена
дисертация от Sándor Gál Szilárd (вж. Szilárd 2014).

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов

55

2006, 29 с цитираната там литература; Cosma 2011, 8). Но, заедно с това, има и
такива автори, датиращи началото на групата към по-ранно време. Така например обособилият групата Курт Хоредт смята, че хронологично в ІХ век групата
се разпростира върху последните му две третини (цит. по Ciugudean 2006,
18), а Аурел Драготъ в една своя кратка обзорна работа за средновековните некрополи на територията на град Алба Юлия, при корелацията им, отнася началото на първата фаза на некропола Alba Iulia – “Staţia de Salvare” към втората
половина на VІІІ в. (Dragotă 2013, 77). Дори не приемайки такава ранна дата,
като тази, предложена от компетентния местен изследовател Аурел Драготъ,
то общоприетата дата за начало на групата – средата на ІХ в. е твърде късна за
централно българко присъствие, предвид практикувания езически (прабългарски) погребален обред. Получава се асинхронност в развитието на отделните
дялове на държавата. Разглеждайки датиращите маркери на групата, на преден
план изпъква един, който е приет за водещ от местните изследователи – това
са амфоровидните стомни (вж. Ciugudean 2006; Cosma 2011). Традиционно,
след христоматийното изследване на старобългарската керамика на Л. Дончева-Петкова, тези съдове се свързват с ІХ–първата половина на Х век (Дончева-Петкова 1977, 77–92), но новите изследвания на типа добре показват, че
той е познат и използван в българското Ранно средновековие далеч преди това
(Христова 2009) и е свидетелство за присъствието на българската държавност
в този регион още към началото на века. Разбира се, прецизиране на датировката на тези некрополи би била възможна след цялостна публикация на некропола Alba Iulia – “Staţia de Salvare” и уточняване хронологията на откритите там
амфоровидни стомни, като част от които със сигурност принадлежат към ранни
типове (вж. Ciugudean 2006, 27, 114 cat. №1, 27, 115 cat. №7) (Ил. 1).
Другата интересуваща ни група некрополи е означена условно като Ciumbrud и е обособена от К. Хоредт през 1986 година (Dragotă 2006, 29). Това
също са некрополи с трупополагания, ориентирани по посока запад–изток,
често разположени в редове, с ръце, положени върху тялото или таза. Гробен
инвентар: обеци, висулки, мъниста, ножове, но не и керамика, оръжие и конска
сбруя. В женски гробове понякога се наблюдава струпване на повече от две обеци. Времето на съществуване на тези некрополи се отнася към втората половина
на ІХ–Х век (Dragotă 2006, 27–28), т.е. синхронни на групата Blandiana A.
Най-рано разкопаният некропол от групата е епонимният Ciumbrud.
Включва 32 гроба, разположени в редове по три или четири. В някои гробни
ями добре се очертават остатъци от дървени ковчези. Наблюдават се и ритуали
по обезвреждане на мъртъвците(?). Гробният инвентар се състои от копчета,
обеци, стъклени и метални мъниста, висулка-луница и оловен медальон с формата на кръст вписан в кръг, прорезен коланен накрайник, матрица за апликации(?) (Ил. 2). В някои женски гробове се наблюдава струпване на повече от
две обеци (Dankanits, Ferenczi 1959; Dragotă 2006а).
Orăştie – Dealul Pemilor X8/Broos – Böhmerberg X8. Разположен върху втората
естествена тераса на река Муреш. Състои се от 11 гроба, ориентирани по посока
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запад-изток и разположени в редове. Гробният инвентар се състои от огърлици,
мъниста, оловен медальон с формата на кръст, вписан в кръг, гривни, пръстени
и нож (Luca, Pinter 2001, 98–114; Pinter, Boroffka 2001; Pinter 2006).
Alba Iulia “Catedrala romano-catolica”. Два гроба, ориентирани запад–изток
с лошо съхранени кости. Върху единия от погребаните е открита правоъгълна
тока. Стратиграфски това са двата най-ранни гроба на мястото, където по-късно е издигната католическата катедрала на града, и се отнасят към втората половина на ІХ–Х век (Istrate 2008, 118–120).
Според някои изследователи и част от гробовете на първата фаза на некропола Alba Iulia – “Staţia de Salvare” също трябва да бъдат отнасяни към тази група (Dragotă 2006, 28).
За разлика от групата Blandiana A, тази предизвиква повече спорове при етническата ѝ идентификация. За отбелязване при тези некрополи е липсата на
керамични съдове, които допълнително биха допринесли за етнокултурното им
охарактеризиране. При откриването и последвалото му публикуване некрополът от Ciumbrud, заради характерните обеци, откриващи се и на територията на
тогавашна Чехословакия, е свързан с великоморавско население от времето на
най-голямото разширение на територията на това западнославянско обединение (Dankanits, Ferenczi 1959, 610), като тази тенденция на идентификация
със западни славяни и връзка с Великоморавия се запазва и към момента (вж.
Dragotă 2006а, 71; Pinter 2006, 74–75). Наскоро, при прегледа на археологическите доказателства за българската експанзия на запад и конкретно в Трансилвания, Ал. Маджару обърна внимание на немалкото сходства на групата некрополи Ciumbrud с тези открити от двете страни на Долен Дунав, в това число
и на сходството на находките. Авторът обръща специално внимание на обеците
(вж. напр. Ил. 2/4, 5, 7, 9), приемани от повечето автори като основно доказателство за великоморавската връзка на тези некрополи и с множество примери добре илюстрира, че същите се откриват и сред инвентара на множество
некрополи по Долен Дунав и въобще на Балканите (вж. такива некрополи на
териториите на съвременните Сърбия – Винча, Курвинград, Прахово; Румъния
– Obârşia Nouă, Sultana, Arsura, Răducăneni; България – Троян, Галиче). Този
факт, сам по себе си, показва, че не е задължително тези обеци да са обезателно с
великоморавски произход (Madgearu 2005, 52). Освен това Ал. Маджару отбелязва, че и медитеранският антропологичен тип, отчетен при някои от погребаните в некрополите на групата, не е характерен за местното население, а още
по-малко за териториите на Великоморавия (Madgearu 2005a, 107–108). Ал.
Маджару обръща внимание и на още един елемент от инвентара на тези некрополи – оловните медальони, като отбелязва, че те са типични само за териториите по Долен Дунав (Madgearu 2005, 53–54)4 (Ил. 2/8). Отбелязва и мнението на големият познавач на региона през времето на Великото преселение
на народите и Ранното средновековие Ищван Бона, че тази група некрополи са
4

За огромния брой такива медальони, произхождащи от земите по Долен Дунав, добра илюстрация дава монографията на Ст. Дончева, посветена на тях (вж. Дончева 2007).
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със силни влияния от Долен Дунав (Madgearu 2005a, 108). Заедно с това Ал.
Маджару обръща внимание и на някои свои наблюдения във връзка с историческата география на района около Алба Юлия, като например това, че ако некрополът Ciumbrud е великоморавски, то и мината Aiud, отстояща на няколко
километра от некропола, би следвало да е великоморавска. В този случай защо
крал Арнулф моли българския владетел през 892 г. да не изнася сол за Великоморавия (Madgearu 2005a, 108)? Един изключително логичен въпрос, добре
илюстриращ несъстоятелността на великоморавската идея за принадлежността
на тези некрополи. Привърженик на долнодунавската основа на групата е и Панос Софулис (Sophoulis 2012, 127).
Към доводите на Ал. Маджару могат да се добавят и още други. Като например това, че част от некрополите от езическия период по поречието на Долен
Дунав също са с ориентация запад–изток (вж. некрополите северно от р. Дунав,
тези по поречието на река Русенски Лом, някои от некрополите в Добруджа).
Особен интерес от некрополите представлява един частично публикуван – този
от Омуртаг (Апостолов 2009; Апостолов 2010). По своите характеристики (ориентация на погребаните запад–изток с отклонения до 41˚ от основното
направление, при повечето ръцете са поставени върху таза или тялото, наличие
на дървени конструкции около някои от погребаните (ковчези) и липса на керамика) е определен от проучвателя си като християнски (Апостолов 2009). Заедно с това има и някои характеристики, привични преди всичко за езическите
некрополи – голям процент ритуални обезвреждания post mortem, в много гробове са открити следи от пепел и въглени, наличие на ниша при краката на един
от погребаните (Апостолов 2009, 217–221; Апостолов 2010). От 126 проучени гроба инвентар е открит в 59 и то преди всичко в женски и детски гробове. Откриват се стъклени мъниста, пръстени, копчета, гривни, но преобладават
обеците (Апостолов 2009, 221–228). В един от женските гробове (№ 125) са
открити 6 обеци (Апостолов 2009, 222). Според разкопвача Кирчо Апостолов, на база находките, некрополът е функционирал от втората половина на ІХ
до средата на ХІІІ век (Апостолов 2009, 228). Предвид топографията на гробовете е възможно да става дума не за един, а за два последователни некропола,
като има континюитет на мястото. В случая, за настоящото изследване интерес
представлява началната дата на некропола. Както бе споменато, некрополът
носи множество черти на езически обреди. Анализът на споменатите шест почти еднакви обеци от гроб № 126 показва дата преди Х век (Хрисимов 2015,
61–62). Аргументи за дата в ІХ век дават и някои мъниста (Хрисимов 2015,
62). За дата на начало на некропола преди средата на ІХ век твърдо подсказва
присъствието като инвентар в два гроба на изработени от медна ламарина пръстени с отворена халка5 (Хрисимов 2015, 62–63). Освен датата на ранната част
на некропола в ІХ век и сходствата на някои типове украшения, за близост с
5

Контекстът, в който се открива този тип пръстени (само в езическите некрополи), говори
твърдо за датиране на съответните гробове, а също и тези тук във времето преди покръстването.
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групата Ciumbrud говорят и следите от дървени конструкции в гробните ями
(ковчезите), а също и обредите на обезвреждане на мъртъвците, т.е. на територията на Първото българско царство тези некрополи от Трансилвания не бива
да бъдат приемани като изолирано, местно явление, а присъстват по цялата му
територия, както твърди и Ал. Маджару.
Допълнително, категорично доказателство за връзката на тези некрополи
с културата на Първото българско царство е откритият сред инвентара на гробовете от некропола в Ciumbrud прорезен коланен накрайник (Ил. 2/6). Този
тип накрайници са характерни само за територията на ранносредновековните
български земи като се откриват в некрополите по двата бряга на река Дунав,
в селищата и като случайни находки6 (за такива накрайници вж. Рашев 2008,
табло LXVII/2–10, 12–15, LXXI/1–6, 8; Плетньов 2009).
Освен коментираните две групи некрополи в района на Алба Юлия съществува и още една трета група, представена от един некропол, като тя също може
да бъде свързана с населението на Първото българско царство от региона. Това
е още един некропол от територията на града Alba Iulia – “Izvorul Împăratului”.
Разположен е на втората тераса на река Муреш, между Алба Юлия и село Păclişa.
Открити са общо 70 гроба. Погребаните са положени по посока запад–изток,
по християнски обред, като често гробовете са рамкирани с камъни, тухли
или преизползвани римски варовикови плочи. Находките включват: мъниста,
обеци, пръстени, огърлици и гривни, копчета, прешлени за вретено, ножове и
гърнета. Открити са и два кръста-реликварии (енколпиони), а също и огърлица
с кръст. На база инвентара некрополът е датиран в Х век, във времето преди
идването на унгарците. Според разкопвачите некрополът е оставен от местна
християнска общност, а той от своя страна свидетелства за продължителното
обитаване на региона от румънци, като за това свидетелствали връзките на населението с „византийските провинции северно от река Дунав“ (Blajan 2006,
53–54).
При липсата на каквито и да са материални следи от местно ранносредновековно „романско“ население най-лесно е за такова да бъде „набедено“ „неутралното“ християнско, което от своя страна свидетелства за развита култура
на местното население. Кръстовете-енколпиони открити в некропола (Blajan
2006, cat. № 123), разбира се, имат византийски произход, но след християнизацията на България стават нещо напълно привично и за нея и имат предостатъчно аналози от съвременните български земи за да бъдат определяни като
свидетелство за връзките на местното население с „византийските провинции
северно от река Дунав“7. Същото се отнася и за останалия открит в гробовете
инвентар. Откритият в Alba Iulia – “Izvorul Împăratului” некропол свидетелства
за присъствието на местно население, свързано с централните части на ранно6

7

Литейни форми за такъв тип накрайници произхождат от езическата столица Плиска (Станчев 1955, обр. 12; Аладжов и др. 2013, 232 таб. ХVІІІ/10).
Голяма серия кръстове-енколпиони от Х век, включително и от присъстващите в некропола
типове вж. у Дончева-Петкова 2011.
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средновековната българска държава във времето след покръстването.
След прегледа на некрополите в региона и особено при очевидната концентрация на такива върху територията на града Алба Юлия (Карта 2) е нужно да
бъде обърнато внимание и конкретно на тази локация. На мястото на съвременния град през римската епоха е имало римски военен лагер Apulum (Карта 4).
Унгарското му име е Gyulafehérvár, а местното, румънско, до преди утвърждаването на настоящото е Bălgrad (Бълград), като двете имена носят един и същ смисъл – Бялград, вероятно на база добре видимите през Средновековието останки
от римската крепост (Madgearu 2005a, 107). Според Ал. Маджару връзката с
другия Белград (бившият Singidunum) е очевидна (Madgearu 2005a, 107). В
допълнение на това са и множеството топоними със старобългарски произход в
региона, като най-показателен е Преслав (Madgearu 2005, 56).
За важността на Alba Iulia/Bălgrad през периода на българското владение
на тези територии красноречиво говори наличието в очертанията на римското
укрепление на кръстокуполна църква, датирана към средата на ІХ–ХІ век (Istrate 2015; същото на румънски език Istrate 2014), а най-близките ѝ аналогии от византийския свят са църковни сгради от Първото българско царство,
произхождащи от територията на съвременна България и преди всичко ранносредновековните столици Плиска и Преслав (Istrate 2015, 204 fig. 6, 7) (Ил.
3).
Във втората половина на ІХ век в границите на старата римска крепост е изградена и малка ротонда, като тя е свързвана с византийско църковно присъствие в региона (на епископ Методий преди 885 г. и тази на епископ Hyerotheos
през 948 г. – век след времето на построяването ѝ) (Heitel 1983, 101–102)8. С
изключение на т.нар. Кръгла църква в Преслав ротонди в централната област на
ранносредновековна България не са познати, но такава има и в друга отдалечена
от Центъра област като Рас (Ђурић, Бабиђ-Ђорђевић 1997, 8), като самата
крепост Рас, преди да стане част от сръбската държава, е погранична българска
твърдина (Popović 1999, 139–161, 298–300). Специално внимание заслужава и фактът, че и двете ротонди са построени почти синхронно с тази от Алба
Юлия.
Това и наличието на споменатите некрополи, а може би и още няколко други9 водят някои румънски и унгарски изследователи до извода, че в Ранното
средновековие крепостта на мястото на римския Apulum е била важен център
на Първото българско царство, вероятно център на комитат (Katona-Kiss
2010, 210; Madgearu 2005, 55; Madgearu 2005a, 107).
За да бъде представена картината в пълнотата ѝ трябва да се спомене, че в района са открити и няколко селища с керамика, доминирана от долнодунавския
тип, т.е. пряко свързани с центровете на Първото българско царство. Такова
8

9

За съжаление тази ротонда в нито една публикация не е представена с планове и съответно
къде се ситуира върху общия план на града.
За другите, некоментирани тук некрополи от ІХ–Х век от територията на Алба Юлия вж.
Dragotă 2006, 137–141.
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селище има край Câlnic (Heitel 1983, 104; Repertoriul arheologic 1995,
80–81; Madgearu 2005, 51; Madgearu 2005a, 107), а също и при Blandiana
и Alba Iulia (вж. Heitel 1994–1995, 407; Madgearu 2005а, fig. 3–5)10 (Карта
3). Към тези селища трябва да бъде добавено и още едно – при Miceşti, селище
намиращо се непосредствено североизточно от Алба Юлия (Bâlan, Oţa 2012,
като специално внимание заслужават fig. 7 и Pl. XIV/3, където са представени
гърнета с окръглени плещи, пастирски тип).
На база местоположението на некрополите и селищата, свързани с Първото българско царство, В. Йотов забелязва интересна тенденция. Сравнявайки
времето на българската власт над тези територии с предхождащия го „аварски“
и следващия го „унгарски“ периоди забелязва, че аварските и ранните унгарски
некрополи са проучени все в районите около солните мини, а някои са на едни
и същи места. Това според него показва, че след завладяването на Трансилвания както авари, така и унгарци основно са контролирали производството
на сол, докато българското господство над тези части на Карпатите се състояло
в контрол на движението на търговците на сол (Йотов 2010, 489–490). Това
твърдение е вярно, ако се имат предвид само селищата и некрополите от групата Blandiana A, които, наистина, стоят на стратегически пунктове или пътища,
като например самата крепост Apulum/Bălgrad. Но някои пунктове, свързани
с групата, като Sânbenedic са в непосредствена близост до солните мини. Отчитайки местоположението на некрополите от групата Ciumbrud, ситуацията
е сходна. Самият некропол Ciumbrud, както вече бе коментирано, стои в непосредствена близост до една от големите мини – тази при Turda (вж. Карта 3).
Обобщавайки ситуацията по време на българската доминация в региона трябва
да се отбележи, че поместните центрове на контрол от централната власт са разположени така, че контролират както производството на сол, така и пътищата,
по които тя се извозва към вътрешността на страната или се изнася.
А възможните пътища, по които е пренасяна солта към вътрешността на
страната и по които тези части са осъществявали връзка с другите части на
България са няколко. Според Ал. Маджару пренасянето на солта е ставало с
малки кораби или салове по течението на река Муреш, след това по Тиса като
при Сланкамен се навлиза в Дунав. Солта от северните мини в района на Клуж
се превозвала по същия начин по река Сомеш до прохода до Porţile Meseşului
(Madgearu 2005a, 103). По течението на Дунав солта се спуска към централните територии на държавата11. Друг важен път, свързващ тези части на ранносредновековна България с централните ѝ части, преминава през планинската верига на Карпатите като излиза при крепостта Слон, служеща за охрана на „пътя
10

11

Вж. също и случайните находки от Алба Юлия, публикувани от В. Йотов (Йотов 2010, обр.
1б).
За използване на солните залежи при Провадия, известни още от праисторията, поне към
настоящия момент разкопките на „Солницата“ не дават данни, така че това остават единствените сигурни залежи на територията на ранносредновековна България.
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на солта“ (Ваклинов 1977, 132). Тази крепост охранява началото на пътя при
навлизането му във високопланинската част на Карпатите, в края на Влашката
низина (Ciupercă 2010). Същият път, синхронно със Слон, е охраняван и от
крепостта Piatra Verde в долината Slănic от другата страна на прохода (Ştefan,
Ciupercă 2016, 2).
Проследявайки този път от Alba Iulia/Bălgrad до крепостта Слон може да се
види, че това в никакъв случай не е „пряк“ път, а може да бъде наречен по-скоро
„лек“. Той минава по ниските, вътрешни части на Карпатите, за да излезе при
Slănic и Слон, където се минава през същинската част на планината. Или както
казва B. Ciupercă, пътят от Плиска или Преслав до югоизточната част на Трансилвания, където е Alba Iulia, през Дунав и след това и през Муреш е доста обходен. Доста по-пряко е да прекосиш Дунав, а след това следвайки река Арджеш,
да продължиш по поречието на река Teleajen при Слон и оттам да се премине
през планината през прохода Tabla Buţii, както са го правили легионите още
по време на дако-римските войни и остава най-важния в района чак до ХVІІ
век (Ciupercă 2010, 282, 284). Използването именно на този маршрут като
основен може би има и други причини. Една такава може да се крие в постепенното усвояване на пространствата отвъд Карпатите, като е възможно първо
да са били овладени по-близките до централната част на държавата територии
отвъд. В този случай, сред най-близко разположените проходи за преминаване
от другата страна на Карпатите е споменатият Tabla Buţii. Мария Комша в едно
свое нарочно изследване за пътищата в региона в периода ІХ–Х век приема, че
има два основни пътя, пресичащи Карпатите, като единият минава край Слон
(Comşa 1983, 105). Също така интересно за отбелязване е и едно наблюдение
на Dragoş Măndescu, че географските карти до края на ХVІІ век, отнесено за
Карпатите, представят само старите римски пътища (Măndescu 2019, 485),
които явно продължават да бъдат главните, както явно това е било и през Ранното средновековие.
В тази междинна територия, между Alba Iulia/Bălgrad и Слон, но разположени северно от прохода, също са открити селища, отнасящи се към старобългарската култура. Такива има на територията на съвременния румънски окръг
Covasna, край Poian и Cernat (Székely 1972, 125–128 и особено pl. 26; Heitel
1983, 104; Madgearu 2005, 51; Madgearu 2005a, 107)12, а също и при Comana de Jos в окръг Брашов (Harhoiu, Spănu, Gáll 2011, 93–94, fig. 53/65, fig.
62/65).
Представените територии на Първото българско царство, намиращи се
отвъд Карпатите носят следните характеристики: отдалечени са на голямо разстояние от центъра на държавата и обхващат една от другите области „Загора“
на Балканите (вж. Koledarov 1973); населени са със смесено по състав насе12

С тази група селища, отнасящи се към времето на Първото българско царство вероятно е
свързан и разрушеният гроб, от който произхожда византийският меч коментиран от В. Йотов (вж. Йотов 2015).
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ление, като за това красноречиво говорят некрополите; присъствие на местна
власт, назначена от централната, както и сигурен център на властта в Alba Iulia/
Bălgrad. Всичко това представя разглеждания регион като един от възможните
комитати на Първото българско царство (за комитатите вж. Хрисимов 2019).
Продължавайки по-нататък прегледа на възможните територии, върху които се е разпростирало Първото българско царство, трябва да насочим поглед
към териториите, намиращи се на запад от Трансилвания – на територията на
съвременните области Банат и Бачка, намиращи се понастоящем на териториите на Унгария и Сърбия. В прегледа си на възможностите за разпростиране на
Първото българско царство върху територията на Карпатската низина М. Такач
представя почти всички обекти „заподозрени“ в българска връзка. По тази причина, проследявайки неговите, а и на други изследователи, доводи за определянето или изключването им от тази група, те ще бъдат представени тук.
След голямото изследване на Никола Мавродинов у нас почти безкритично се е наложила тезата за българската принадлежност на съкровището от Надь
Сент Миклош (Nagyszentmiklós – унг./Sânnicolau Mare – рум., сега на територията на Република Румъния, окръг Тимиш) (Mavrodinov 1943), като това постепенно става и част от българската гледна точка по проблема и съответно едно
от „доказателствата“ за българското владение върху тези територии (Ваклинов
1977, 146–151; История на България 1981, 192–193, както и много други).
Последните проучвания по генезиса на типовете съдове от съкровището и орнаментиката им, а също и хронологията на съдовете, водят преди всичко до изводи по посока на това, че то е депонирано към края на аварското владение на
тези земи, независимо от това кои биха могли да бъдат „причинителите“ на депонирането – франките на Карл Велики (771–814, император от 800) или походите на кан Крум (след 796–814) (вж. The Gold of the Avars 2002; Bálint
2010; Zguber-Okrog 2017). Още повече, съставът на самото съкровище – 23
златни съда с придружаващи ги (недостигнали до съвременността) също златни
украшения, предполага изключително висок статус на владетеля му. Тази част
на новоприсъединените в началото на ІХ век български земи се управлява наймного от комит, а съкровището предполага владетелски (кагански) ранг13.
Проследявайки по-нататък възможните следи от старобългарската култура
западно от Карпатите, следва да се обърне внимание на находките на керамични
съдове или фрагменти от тях, произхождащи от Карпатската низина, и които
биха могли да бъдат свързани с културата на Първото българско царство. Първи публикува такива съдове и фрагменти Карой Мещерхази през 1977 година
(Mesterházy 1977). Това са фрагменти от гърнета, за съжаление случайни на13

Откриването в българска среда на коланни детайли, пръстени и други украшения за тяло с
Stäbchenrankendekor (бълг. орнамент „пръчици-ластари“) (Станилов 2006, 190–228; Stanilov 2017), характерен за византийската декоративна орнаментика на VІІІ в. и присъствието
му върху част от съдовете на съкровището, не може да бъде аргумент в полза нито на „българската“, нито на „аварската“ теория за произхода му (за средиземноморският, византийски
произход на групата вж. Daim 2000, 136–159; Szőke 2018).
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ходки, от района на Debrecen, Hajdúböszörmény, Egyek-Külsőohat (Mesterházy
1977), като и трите обекта се намират източно от Тиса. Според авторът съдовете
намират най-точни паралели сред керамиката от обекти от периода, намиращи
се по двата бряга на Долен Дунав, като отбелязва сходства на един от фрагментите и с керамични типове от сарматски некропол от територията на Украйна
(Золота балка) (Mesterházy 1977).
Въпреки големите си резерви към присъствие на българска власт в Ранното средновековие върху територии, намиращи се понастоящем на територията
на Унгария, Бела Миклош Сьоке признава, през ІХ век керамиката, откриваща
се в земите източно от Дунав, се различава много от традиционната за аварите преди това. След унищожаването на каганата аварите, намиращи се западно
от река Дунав, попаднали под силно франкско влияние14 (Сьоке 1989, 113).
За разлика от тях, тези, намиращи се източно от нея, останали свободни. При
тях голяма част от керамиката е неорнаментирана и формована на ръка. Това са
гърнета, паници и чаши, като те съставляват около 70–80% от керамиката. Другата част от съдовете е представена от такива, правени на грънчарско колело, украсени с вълнообразни или прави линии, отделни, грубоврязани редки линии,
коса гребенчата украса и др. Вътрешната част на устието също е орнаментирана,
а рядко на дъната на съдовете има знаци. Формите на съдовете все още напомнят аварските, но се появяват и нови типове – преди всичко съдове с окръглени
стени, а рядко и маслобойки. Освен тях има и някои типове по-редки съдове
като правени на ръка котли и камбановидни капаци за подници. На всички тези
типове съдове се появява специфичен мотив – решетчата украса. Според автора най-важни в случая са глинените котли и камбановидните капаци. Според
него тези две форми са характерни за салтово-маяцката култура, както и маслобойките и съдовете с окръглени стени. Тези прилики, според него, се допълват
и от предмети за ежедневна употреба като железни ножове, шила, биконични
прешлени за вретено, украсени с зигзагообразни линии, свирки и кънки (Сьоке 1989, 113). Според Б.М. Сьоке общата картина от представените находки
създава впечатление за влияние на салтово-маяцката култура върху късноаварската. Но заедно с това именитият унгарски изследовател отбелязва, че на база
глинените котли и камбановидните чаши може да се приеме за влияние на „балкано-дунавската култура“, то формите на съдовете говорят за салтовско влияние
(Сьоке 1989, 113–114). Влияние оттам се откривало и в други сфери – религиозните вярвания, типовете жилища, а също и отделни елементи от костюма (вж.
Bálint 1975; Сьоке 1989, 114).
Керамика, интерпретирана като такава с български произход, е открита и
в селище край Ópusztaszer – Szer monostora. Това са група фрагменти от сиви
14

Като пример за такова аварско малко общество (некропол), попаднало под франкско влияние може да послужи некрополът от Vörs-Papkert B, разкопан от Йожеф Сентпетери и който
предстои наскоро да бъде публикуван (вж. Költő, Lengyel, Pap,Szentpéteri 1992; Költő,
Szentpéteri, Bernert, Pap 2014).
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съдове с излъскана, решетъчна украса, амфоровидни стомни, както и котли с вътрешни уши, отнесени от разкопвача към ІХ век (Vályi 1996 (недостъпно). Цитирано по Takács 2016, 512; същите фрагменти у: Katona-Kiss 2009, 2 tábla;
Béres 1998, Abb. 3) (Ил. 4). Според информацията, представена от М. Такач,
тези фрагменти са открити във вторични слоеве, като в селището няма изразен
слой с керамика от ІХ век, като това е определено от него като слаба страна на
твърдението на разкопвачката (Takács 2016, 512). Също така, според анализа на М. Такач, всички тези керамични типове, включително и амфоровидните
стомни, имат паралели от Х и ХII в. (Takács 2016, 512 с позоваване на Borisov 1989, 191–193).
Обобщавайки казаното дотук за находките от унгарска територия, които
биха могли да служат като индикатори за българско присъствие, те са редки и
според съвременните унгарски изследователи са определяни като проблемни
(Katona-Kiss 2009; Takács 2016, 512). В унгарските изследвания (и съответно изследователи) се наблюдават два етапа на проучване на „българската“ археологическа проблематика. Първият етап може условно да бъде отнесен до около
края на 80-те години на ХХ век и е свързан с появата на публикации на материали, които биха могли да бъдат свързани с проблема. Вторият етап започва
през 90-те години на миналия век и продължава до съвременността, като се характеризира с отричане на възможността за присъствие на ранносредновековна българска държавност върху съвременните унгарски територии. Оставяйки
настрана тези „моди“ в проучванията, могат да бъдат отбелязани няколко важни, но подценени от унгарските изследователи момента, при проучването на
проблема:
1. Всички селища или обекти с керамични находки от „български“ тип, открити в съвременните унгарски територии (Debrecen, Hajdúböszörmény, EgyekKülsőohat, Ópusztaszer – Szer monostora), са ситуирани в крайните източни
области на страната. Debrecen, Hajdúböszörmény, Egyek-Külsőohat – в област
Hajdú-Bihar, граничеща с Румъния, а Ópusztaszer – Szer monostora се намира
малко на север от Сегед – областният център на област Csongrád, граничеща
с отвъддунавския дял на Сърбия – Войводина15. Разглежданите средновековни
селища или съвременни такива, край които са отрити някои от разглежданите
случайни находки, се намират на територии, попадащи източно или непосредствено до река Тиса, а част от тях и източно и от река Марош. Подобен тип находки западно от Тиса не са вкарани в научен оборот от унгарските археолози.
Този факт, въпреки скепсиса на унгарските изследователи, явно дава някаква
индикация за крайните северозападни български поселения или поселения с
българско влияние на територията на съвременна Унгария и съответно върху
бившите територии на Аварския каганат.
2. Безспорно, всички споменати елементи от керамичния комплекс и предметите от бита споменати от Б.М. Сьоке са характерни и за двете култури с ед15

Cs. Szalontai споменава за находки от този тип и от област Békés (Szalontai 2000, 272), който е съседен на област Csongrád и граничи едновременно със Сърбия и Румъния.
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накви корени – салтово-маяцката и „балкано-дунавската“ (по названието дадено ѝ от Светлана Плетньова) или културата на Първото българско царство.
Изключение, нехарактерно за старобългарската култура са маслобойките. Те се
появяват в съвременните български земи едва в ХІ в. (за маслобойките в българските земи през Ранното средновековие вж. Димитров, Йосифов 2009),
докато всички останали коментирани керамични типове и елементи от бита са
типични и за старобългарската култура (за отделните елементи вж. Въжарова
1976; Рашев 2008; специално за кънките вж. Димитров, Нинов 2018). В
този случай по един елемент надделява „салтовската“ възможност. Но към тази
хипотетична възможност трябва да се добави и политическата ситуация по това
време в средновековна България и съответно Хазарския каганат. Както е добре
известно, именно в ІХ век започва кризата в Хазарския каганат. Това е векът,
които в крайна сметка ще доведе до краха на това степно явление. По това време
хазарите, също като аварите, са разтрисани от постоянни вътрешни и външни
трусове. През първата половина на този век е въстанието на каварите (или кабарите) (De Administrando Imperio 1967, ХХХVІІ). Върхушката на каганата
приема юдаизма за своя религия (Артамонов 1962, 262–282). На територията на Хазария от изток навлизат и се настаняват маджарите и печенегите (Артамонов 1962, 336–352). А самата Хазария е обхваната от гражданска война
(Артамонов 1962, 324–335). А някъде между 818 и 824 г. български войски
достигат до Днепър, а също в първата половина на ІХ век възкръсва и Черна
България16. За разлика от Хазарския каганат, звездата на България изгрява в последната четвърт на VІІІ и ще започне да блести ярко в началото на ІХ век, при
управлението на кан Крум. При него държавата ще разшири територията си
почти двойно, а също и ще се появят и имперските ѝ претенции (Хрисимов
2017). Обобщавайки ситуацията при двете държави – докато едната започва да
клони към залез, то на другата тепърва предстои да покаже на какво е способна.
В този случай, логично и в реда на нещата е изгряващата сила да излъчва културни влияния и да бъде притегателен център за идващи от изток (от степите) варвари. А такава със сила със сигурност вече не е Хазарският каганат. Как при тази
ситуация и с кого вероятните „салтовци“ ще осъществят контакти? Появата на
ново население върху бившите територии на Аварския каганат и възможната им
връзка със салтово-маяцката култура (Хазарският каганат) е напълно възможна във вариант на бегълци, спасяващи се от трусовете в Хазарския каганат. Не
трябва да се забравя, че и на територията на Дунавска България се засичат няколко вълни на преселения от територията, заемана от салтово-маяцката култура (Плетнëва 1981, 153 рис. 39; Димитров 1987, 263–276)17. Напълно е възможно (независимо от произхода и влиянията) тези земи да са администрирани
от ранносредновековна България, която е пренасочвала прииждащото на тери16
17

За този и представените преди него проблеми вж. Хрисимов 2013, 287–294.
За конкретни находки, показващи преселения от територията на салтовската култура към Дунавска България, вж.: Николов (Хрисимов) 1999; Тотев, Пелевина 2009.
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торията ѝ степно население към свои рядко населени територии. Такова чуждо
етнически население България има в другия свой край – източния. Такива са
новодошлите маджари, както и преселените и настанени там след походите на
кан Крум ромеи18.
3. От Cs. Szalontai и М. Такач е коментирана възможността фрагментите
от амфоровидни стомни от Ópusztaszer – Szer monostora да са с по-късна дата
(Szalontai 2000, 272; Takács 2016, 512), с препратка към находките на такива от съществувалото през ХІ–ХІІ век селище при Дядово (Takács 2016, 512
note 63). Представените в изследването на Б. Борисов варианти на амфоровидни стомни, произхождащи от селището край Дядово (Borisov 1989, 191–193),
представят един късен вариант на типа, различаващ се от тези от периода на
Първото българско царство и конкретно от тези от коментирания тук обект от
Карпатската низина. Амфоровидните стомни от Дядово са формовани на бързо
колело и при всички представени екземпляри дръжките са по-изтънени и започват непосредствено под устието (Borisov 1989, 191 fig. 224, 192 fig. 225),
като при един екземпляр от Ópusztaszer – Szer monostora (Béres 1998, Abb.
3/2) (Ил. 4/2). Различават се и от типичните за Х век амфоровидни стомни (вж.
Дончева-Петкова 1977, 83–85). За отбелязване е, че независимо от датировката, която може да бъде приета за коментираните фрагменти от съдове от
Ópusztaszer – Szer monostora, публикувани от Katarina Vályi, Maria Béres също
ги приема за свързани с българските земи (Béres 1998), т.е. принадлежността
им към „българската“ културна среда е трудно оспорима. В този контекст М. Такач коментира факта, че всички артефакти (украшения) с български произход,
открити на територията на Карпатската низина, се откриват в гробове от Х–ХІ
век (Takács 2016, 512). Обаче това не може да бъде отнесено към керамичните
съдове по обясними причини – заради техния многократно по-кратък живот
(трошливостта си) в сравнение с изработените от метал артефакти, т.е. независимо поставени като гробен дар или открити в селище, те имат по-кратък живот и са илюстрация на „скорошни“ връзки с мястото им на произход, в случая
долнодунавските територии (ранносредновековна България) или респективно
са производство на „местни“ майстори, свързани с тази традиция. Това може да
бъде отнесено и към коментираните от Cs. Szalontai керамични съдове с „българска“ връзка, открити в маджарски некрополи (Szalontai 2000, 272–273).
И в района на Алба Юлия българите (представени със своите некрополи и селища) са малцинство спрямо местното население, но това не означава, че не
контролират района. Откриването в гробове от Х–ХІ век на находки, свързани
с Долнодунавския регион или Балканите има две възможности за обяснение:
1) трофеи от маджарските, балкански походи или 2) късно депониране, заради
ценността им.
Представените обекти с находки на керамика с аналогии сред керамичния
комплекс на Първото българско царство очертава една линия покрай течението
18

За преселените и настанени там ромеи, както и за маджарите в тази част на ранносредновековна България, вж. Жеков 2007, 254–305; Hristov 2015, 89.
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на река Тиса, в повечето случаи на нейния ляв (източен) бряг. Разбира се, малкото точки върху тази линия създават трудности, но все пак са отправна точка за
бъдещи проучвания на проблема и очертаващата се линия.
В непосредствена връзка с въпроса за западната българска граница стоят
два други проблема имащи пряко отношение и към разглеждания регион. Това
са: 1) проблемът за обитаването или необитаването на източните части на Карпатската низина през ІХ век и присъствието или не на население в района през
този век и 2) къде се е намирала Великоморавия?
Проблемът за обитаването или необитаването на източните части на Карпатската низина (междуречието между Дунав и Тиса) през ІХ век е и един от
големите, на които се опитва да намери отговор унгарската ранносредновековна археология. Върху тези територии (вж. Szentpéteri 2015, 318 fig. 15)19
(Карта 5) се ситуират и известните от хрониката на абат Регино „Ava(ro)rum
solitudines“ (Reginonis Chronicon 1890, 132, A.D. 889). При тази ситуация,
в последните 20 и повече години в унгарската археология се налага идеята за
континюитет между аварите, останали да живеят в Карпатската низина след разгрома на Аварския каганат, и дошлите по тези земи, почти век по-късно, ранни
маджарски групи „завладели Родината“ (последно за това вж. Szabados 2016;
Szalontai 2018). Най-последователен в изследването на този проблем, както
и в отричането на присъствието на български елемент през ІХ век на територията на Карпатската низина, е Csaba Szalontai. Още от втората половина на 80-те
години на миналия век той се занимава с проблема за продължаване съществуването на аварско общество и след разгрома на Аварския каганат. Изследвайки
различни елементи или материали от някои аварски некрополи от региона, той
открива доводи, според които част от некрополите от късноаварския период
са продължили да функционират и след унищожаването на каганата. Малките
аварски общности са обеднели, но все още продължават да използват некрополите си. Пример в това отношение той дава с некропола при Szarvas-Kákapuszta,
който наистина носи подобни черти – беден инвентар, липса на керамика, два
от гробовете от некропола се отнасят към времето на унгарското завладяване на
родината (Szalontai 1992). Този некропол, въпреки посочените характеристики, по които би могъл да го отнесе към ІХ век, носи нетипични за аварския
погребален обред (религия) черти, като липсата на поставени в гробните съоръжения съдове с храна, съпровождаща погребания по пътя му към отвъдното,
липса и на местна храна, както и нетипичната ориентация – северозапад–югоизток. Ако този некропол бе свързан с местното „аварско“ население, то той,
независимо от това, че обществото е обедняло, трябва да носи чертите на аварския обред (религия), а поне поставянето на храна и съдове с храна, едва ли би
било „пропуснато“. Независимо колко обществото е променило имуществения
19

Трябва да се отбележи, че при представената при Йожеф Сентпетери карта (следваща по-ранна на Ищван Бона) крайните западни територии на ранносредновековна България са представени като следващи границите на бившата провинция Римска Дакия, чиито крайна северозападна граница върви по река Муреш.
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си статус, то не е сменило религията си20. В този случай по-скоро става въпрос
за друго население. Битуващите в региона през „поставарския“ период коланни
детайли в „аварски“ стил (Szalontai 1991) също не биха могли да бъдат използвани като довод за продължаващо да живее там „аварско“ население. В тази
връзка не трябва да бъде оставян без внимание и фактът, че „аварската“ мода
е достатъчно широко разпространена на териториите по двата бряга на Долен
Дунав и това разпространение не е само след времето след разгрома на Аварския каганат, а и много преди това (вж. Fiedler 1992; Тотев 2004; Станилов
2006, 258–277).
Дори приемайки, че това е останало/оцеляло аварско население, то при преглед на каталога на археологическите паметници от аварско време в Средна Европа е видно, че късноаварските некрополи източно от Тиса са много (в пъти)
по-малко от тези западно от реката. И колкото се отива по на изток, толкова
те стават по-редки, т.е. до голяма степен тази територия може да бъде отъждествена със споменатите Ava(ro)rum solitudines. Концентрация на некрополи се
забелязва само в района около съвременния град Сегед (ADAM 2002, karte 3)
(Карта 6). От тях продължилите да бъдат използвани след края на Аварския
каганат са много по-малко (специално в частта източно от Тиса), като специално изследване за това колко са се запазили, не ми е известно. Определението,
използвано от абат Регино също говори за липсата на население в определен регион от бившите аварски земи. В последно време, в северната част на междуречието на Дунав и Тиса, се откриват селища, които биха могли да бъдат свързани
с този „поставарски“ период (Fekete 2013; Takács M. 2016), но и те са твърде
малко за да се твърди, че в района е имало плътно население. Разбира се, и пълното отричане, че аварското население от тези земи е изцяло изчезнало е също
толкова недоказуемо.
Обобщавайки ситуацията в региона през ІХ век се забелязва слаба концентрация на находки, които биха могли да се идентифицират с българско присъствие, но също така и рядко присъствие на „местно“ население върху териториите
източно от Тиса, във времето след унищожаването на Аварския каганат и настаняването на маджарите в Карпатската низина.
Териториите на Великоморавия или някое от другите съседни ѝ през ІХ век
славянски княжества също няма как да заемат територията на междуречието
между Дунав и Тиса, независимо че в някои изследвания тези земи са представяни като част от Великоморавия по времето на Светополк (Váňa 1983, 106).
Ако тя обхващаше и тези територии на юг, при представената ситуация, къде в
този случай ѝ е населението? Явно, предвид липсата на население – най-голямата ценност за една държава през периода, тези територии стават безсмислени за
20

Прекрасен пример в това отношение как едно малко общество (селище) в зависимост от държавната власт, под която се намира, променя „модата“ на дрехите си, но не и погребалните
си обреди и керамичния си комплекс вж. отново некропола от Vörs-Papkert B (вж. Költő,
Lengyel, Pap,Szentpéteri 1992; Költő, Szentpéteri, Bernert, Pap 2014).
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заемане от Великоморавия. Независимо дали това са били български или моравски територии, там няма население или броят му е изключително ограничен,
за разлика от териториите на запад от Дунав, които през голяма част от ІХ век
са земи на Блатненското княжество.
Причината за липсата на население в териториите източно от река Дунав
може и да е следствие на напълно преднамерени действия. Такива биха могли да
са били предприети от страна на българската държава. По времето на кан Крум
българската държава започва да употребява някои чисто „византийски“ методи
и във вътрешната си политика. Така, по негово време като похват за усмиряване
на отделни групи и стабилизиране на границите (а и за усвояване на незаселени
територии), е възприета и приложена в българска среда стратегията на преселване на големи човешки маси21. Сведения за такива действия на кан Крум има
по време на войната с Византия в Тракия през 813 година, като изселените оттам ромеи са заселени в „България отвъд Дунав“ (ГИБИ 1964, 156–157; ГИБИ
1965, 136–137; Жеков 2007, 255–256). Има и археологически свидетелства за
преселване на население от централните част на Първото българско царство в
Тракия (за тях вж. Борисов 2011; Борисов 2012; Борисов 2018). Възможно
е липсата/силно оредялото население на междуречието между Дунав и Тиса да
се дължи на едно такова напълно планомерно и обмислено пленяване и изселване на останалите да живеят там бивши аварски поданици, след унищожаването
на каганата. Предвид общите завоевателни интереси към бившите територии
на каганата от страна на България и Франкската държава, е възможно по такъв
начин да се е целяло създаването на буферна територия между двете държави.
При тази спорност на териториите и голямата им отдалеченост от централните
части както на българската държава, така и на франкската, е възможно населението им да е контролирано изселено и заселено на друго място, стратегически
по-важно за централната власт и (може би) ненаселено към този момент.
В този случай, определено внимание заслужават наблюденията на Рашо Рашев по отношение на други територии, също станали част от ранносредновековната българска държава през ІХ век. Това са земите на съвременната република Северна Македония. За тях Р. Рашев констатира, че след катастрофалните
за Балканите варварски нападения и особено тези през VІ–VІІ век, териториите
на Северна Македония не показват признаци на трайно обитаване, а следите от
такова са видни едва след средата на ІХ век (Рашев 2007. За това вж. и Дончева-Петкова 1995, 89–97). Почти същата ситуация с малки изключения22 се
забелязва и в Пиринска Македония. И там е установено начало на живота през
Ранното средновековие едва в ІХ век (вж. Цветков 2002, 72; Нешева 2008,
21

22

Примери за използване на тази стратегия във Византия вж. Кулаковский 1915, 255–256;
ГИБИ 1960, 265; Острогорски (б.г.), 192–194.
Едно такова изключение в разглеждания регион е селището при с. Долна Рибница, намиращо се по долината на река Струмешница. Същото се датира в VІІ–VІІІ век (вж. Parczewski
1983).
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48, 103–105). Изчезването на населението в един регион и появата на население
по същото време в друг, могат да бъдат закономерно следствие именно на една
обмислена и последователна държавна политика. За да се допълни картината,
трябва да бъде добавено, че именно през ІХ век се наблюдава бум на населението на ранносредновековна България и към същото това време започва и усвояването на териториите с надморска височина над 300 метра (Рашев 1997; Хрисимов 2015, 57, 60–63). Точно на новопоявилите се през ІХ век тенденции в
обществото и във вътрешната политика на България може да се дължат отбелязаните промени в две области, станали част от нейната територия (Македония)
или останали като буферна зона по границата ѝ.
Следвайки западната граница на българската държава през периода, може да
се продължи надолу по течението на Тиса до вливането ѝ в Дунав при Сланкамен (или античният Acumimcum)23. През римския период на това място се събират границите на провинциите Римска Дакия и (Долна) Панония. Понастоящем там има две селища с това име – Стари (намиращ се на брега на река Дунав)
и Нови (намиращ се югозападно от старото селище) Сланкамен. През 1960 г.
край съвременното село (Стари) Сланкамен случайно е открит късноаварски гроб, като след това разкопки не са правени (Dimitrijević, Kovačević,
Vinski 1962, 90; ADAM 2002, 329). Крепостта при селото има праисторически, римски и слабо изразен средновековен слой (Димитриjвић 1958–1959,
379, 381). При Нови Сланкамен, през 1978–1988 г. е разкопан късноаварски
некропол, датиран от Джордже Янкович в ІХ век ( Jанковић 2003)24. Срещу
Стари Сланкамен, северно от Дунав, в междуречието между него и Тиса, се намира един изключително интересен паметник, който преди време У. Фидлер
определи като вероятно свързан с Първото българско царство. Това е така нареченият Велики Римски Шанац или Római Nagysánc (Fiedler 2008, 165–166,
fig. 2/1; Takács 2016, 511), или на български – „Голям римски вал“ (Карта 7).
Този вал прегражда крайния югоизточен ъгъл на Бачка. Започва от Нови сад
на Дунав и завършва при Чуруг на Тиса. Има обща дължина 24 114 м. Състои
се от ров и вал, като ровът е от западната му страна, т.е. е с фронт на запад. За
пръв път съоръжението е засечено и картирано от граф Луиджи Марсили (Карта 8). По протежение на целия вал, от източната му страна са разположени 4
силно издължени правоъгълни издатини, които Л. Марсили нарича „порти“.
„Портите“ са с размери 20–25 м ширина и дължина около 235 м, като цялото
това пространство е оградено с вал с приблизителна височина като основния.
(Бунарџић 2005, 39, 42). За това как валът е завършвал при Тиса липсват податки, докато за частта при Дунава според това, което е видял и нарисувал Л.
23

24

За подробната информация в региона и библиографските справки по проблематиката изказвам сърдечни благодарности на колегите Милица Радишич, Иван Бугарски (Археолошки институт – Београд) и Перица Шпехар (Београдски универзитет).
Некрополът, по мнението на И. Бугарски, едва ли би могъл да се датира в ІХ век, а по-скоро се
отнася към VІІІ век.
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Марсили, валът завършва на високия бряг на старото речно корито на реката.
Остава неясно дали обектът нарисуван от него в самия край на вала е свързан с
него или не (Бунарџић 2005, 41) (Карта 9). За датировката на вала единственото, което би могло да се каже е, че през 1994 г. са проведени разкопки и пред
и под вала е установено селище със сарматски материали, датирано в първата
половина на ІV век (Бунарџић 2005, 42), т.е. валът може да се датира след това
време. Вуядин Иванишевич и Иван Бугарски допълват наблюденията върху
т.нар. „Голям римски вал“, като го разглеждат в контекста на останалите валове в
региона (Ivanišević, Bugarski 2018). Така те отбелязват, че този вал е по-дълбок и по-впечатляващ от останалите (Ivanišević, Bugarski 2018, 224). Също
така правят корекции по размерите на „портите“ и ги определят заради площта
им и мястото, на което са изградени, като castella (Ivanišević, Bugarski 2018,
230–231). Те приемат съоръжаването на „Големия римски вал“ като свързано с
охраната на градовете Bassianae, Sirmium и Singidunum (Ivanišević, Bugarski
2018, 233), намиращи се на другия бряг на Дунав. За съжаление, освен един разрез на вала, други разкопки по него не са правени (Бунарџић 2005, 41) (Ил.
5), като най-информативни биха били данните от вътрешността на т.нар. „порти“. От археологическата ситуация е ясно, че terminus post quem на вала е първата
половина на ІV век, но към кое време точно се отнася съоръжаването му е трудно да се определи като има поддръжници както на римската теза за произхода
му, така и за това, че е съоръжен в Ранното средновековие (хипотезите представени у Ivanišević, Bugarski 2018, 231). При сравнението на В. Иванишевич
и И. Бугарски на „портите“ с castella, те ги сравняват с късноантични каменни
крепости, съоръжени през ІV век в района на Долен Дунав (Ivanišević, Bugarski 2018, 231). Може би, въпросните съоръжения не трябва да се разглеждат отделно от цялото съоръжение, чиято съставна част са – „Големият римски
вал“. И при класическите римски валове бургите или кастелите са изтеглени зад
линията на вала и със същата конфигурация и разположение са и „лагерите“ по
протежение на „Големия землен вал“ в Добруджа, отнасящ се към старобългарската епоха (Рашев 1982, 77–95), т.е. по този параметър „Големият римски вал“
от югоизточния ъгъл на Бачка намира сходство и с римските, и със старобългарските съоръжения от този тип. Ако този вал е изграден от римляните, то той попада изцяло на варварска територия, извън провинциите. Стъпвайки на късния
текст на “Gesta Hungarorum”, където се говори, че един от главните опоненти
на унгарското завоевание от българска страна, дукс Салан е тетелски управител
(ЛИБИ 2001, 31, 43, 44, 45 и др.), трябва да се каже, че въпросният Тетел (Тител) е единственият важен пункт, намира намиращ се зад „Големия римски вал“
в Бачка.
Допълвайки цялостната картина в региона, трябва да се отбележи, че освен
споменатите аварски некрополи съществуват и няколко други такива25. Заедно
25

Например известният заради находките от гробовете на преизползвани римски тухли с изображения на менори некропол при Челарево (вж. Бунарџић 1978–1979). Той се намира
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с това, основното население, което се открива в района извън „Големия римски вал“, се свързва с археологическата култура на славяните (вж. Станоjевић
1986–1987; Трифуновић 1997).
Интересно единствено изключение от тази серия селища със славянски характеристики по течението на Тиса е едно селище, открито край Санад (на десния бряг на Тиса, т.е. в Банат). На база откритата в него малобройна керамика,
то е датирано в ІХ–Х век. Самата керамика открива аналогии сред керамиката
на „балкано-дунавската“ култура от Румъния, а част от керамичните фрагменти
носят характеристиките на вносна от Византия посуда (Трифуновић 1997,
122–123, 124, 135 т. Х)26 (Ил. 6).
При представените данни с известна доза сигурност може да се твърди, че
има български контрол върху десния бряг на Тиса, докато по левия съществува
само територия тип „предмостие“, пазеща мястото на вливане на двете големи
реки.
Наличната археологическа информация показва силно присъствие на български елементи от централните части на държавата от двете страни на основните
проходи, свързващи двете страни на Карпатите. Същото се отнася и за района
около съвременния град Алба Юлия. Там, освен селища с керамика, характерна
за териториите по двата бряга на Долен Дунав, има и три групи некрополи, които също са свързани с региона. Първата е групата Blandiana A – имаща безспорни аналогии сред езическите некрополи на Първото българско царство. Втората група – Ciumbrud, доскоро свързвана преди всичко на база част от находките
с Великоморавия и нейното население, след откриването на материали, нямащи
аналогии (а и цели некрополи) на друго място, освен по земите на двата бряга
на Долен Дунав, също, без съмнение, трябва да бъде отнасяна към старобългарската култура. А също и християнски некропол, отнасящ се към времето преди
идването на унгарците. За това, че не става дума за вторично българско преселение, а целенасочена държавна политика говори и наличието на две църковни
сгради в рамките на стария римски кастел Apulum – кръстокуполна църква с
близки аналогии в Плиска и Преслав и ротонда, изградени през втората половина на ІХ век, най-вероятно в един от комитатските центрове на държавата.
Находките, които биха могли да бъдат пряко свързани с централната територия на Първото българско царство, на запад оттам са по-малко и често обя-

26

в близост до „Големия римски вал“, но извън него. Към 2005 г. от некропола са разкопани
650 гроба, което представлява по-малко от 1% от площта му. Там са погребани индивиди от
поне три етноса. Първата група е със силно изразени монголоидни черти (вероятно авари),
втората група са носителите на традицията с менорите, а третата – вероятно са славяни, които
в ранния етап на съответния сектор от некропола са се погребвали с трупоизгаряне в урни,
а впоследствие с трупополагания по християнски обред. Като цяло, по тези предварителни
данни, некрополът се датира в VІІІ–първото десетилетие на ІХ век (Бунарджич 2005).
Това селище не е единственото на територията на Банат, отнасящо се към селищата, свързани
със старобългарската култура. Подобно селище ми е известно и от вътрешността на тази географска област – от територията на община Алибунар (Трифуновић 1990).
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вявани за „проблемни“. Въпреки тази си „проблемност“ прави впечатление, че
те са концентрирани на определени места, като не се откриват по на запад от
околностите на река Тиса. Концентрирани са в съвременните крайни източни
области на Унгария и сръбската част на Банат. При това положение, въпреки резервите на унгарските изследователи, може да се приеме, че река Тиса е служела
за западна граница на ранносредновековна България през ІХ век. Разбира се, е
нужно да се направи и уговорката, че през Ранното средновековие за унифицирана (при това имперска) материална култура не може да се говори (за това вж.
липсата на унифицирана материална култура и на територията на Франкската
държава)27.
За ситуацията западно от Тиса си заслужава да бъдат припомнени известията
от хрониката на Регино за т.нар. „Ava(ro)rum solitudines“, служещи като буферна
територия между България и Франкската държава. Появата на тези (ненапълно)
обезлюдени територии са следствие от целенасочена българска политика.
Единствената територия западно от Тиса, вероятно присъединена към Първото българско царство, е територията, намираща се източно от т.нар. „Голям
римски вал“ в Бачка. Възможната цел на изграждане на вала през Ранното средновековие би могла да бъде използването му като предмостие, пазещо мястото
на вливане на Тиса в Дунав като стратегическо, а зад вала, на изток, се намира
Тител (Тетел).
В този случай трябва да се признае, че обикновено приспаданата като част
от ранносредновековна България територия между Тиса и Дунав не може да се
смята за част от българската държава. Но заедно с това и предлаганата от М.
Такач като „оптимистичен“ вариант на българските територии от това време (с
които се съгласява и той) граница по реките Муреш и Тиса би могла (и трябва)
да бъде коригирана с изтеглянето ѝ по на север оттам и поставянето ѝ изцяло
по река Тиса.
Предложената възстановка на историческата география на западните български територии през Ранното средновековие има все още степен на хипотетичност, като наблюденията на чуждите изследователи (преди всичко румънски
и унгарски) са допълнени с неотчетени от тях паметници и тенденции. За „изчистването“ на спорни или несигурни моменти е нужно целенасочено изследване на паметниците в региона с цел допълнително прецизиране на „българската“
гледна точка.
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Съществуват „моди“, излъчвани от центъра на държавата, а такива се засвидетелстват като
пример в групата Ciumbrud.
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Карта 1. Карта, представяща вариантите на представяне на българските територии на запад от
Карпатите (по Takács 2016). 1). „скромен“; 2). „оптимистичен“; 3). „пожелателно-нереален“.

Карта 2. План на централната част на Алба Юлия с разположени върху нея ранносредновековните обекти. С цифри са обозначени част от интересуващите ни обекти: 1. Staţia de Salvare; 3.
Catedrala Romano-Catolică; 5. Irvorul împăratului (по Ciugudean, Pinter, Rustoiu 2006).
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Карта 3. Разположение на некрополите от типове Blandiana A и Ciumbrud и селищата свързани
с културата на Първото българско царство в района на Алба Юлия (по Madgearu 2005a).

Карта 4. План на римския кастел Apulum, разположен под центъра на съвременния град Алба
Юлия (по Istrate 2015).
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Карта 5. Карта каролингския период на бившите територии на Аварския каганат през ІХ век
(по Szentpéteri 2015).

Карта 6. Карта на некрополите от късноаварския период (по ADAM 2002).
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Карта 7. Карта на валовете върху територията на Първото българско царство. С номер 1 е означен т.нар. „Голям римски вал“ в Бачка (по Fiedler 2008).

Карта 8. Карта на „Големия римски вал“ в Бачка, дело на граф Луиджи Марсили (по Бунарџић
2005).
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Карта 9. Карта-скица на края на „Големия римски вал“ при Дунав, по картата на Л. Марсили (по
Бунарџић 2005).

Ил. 1. Амфоровидни стомни от ранни типове от некропола Alba Iulia – “Staţia de Salvare” (по
Ciugudean 2006).
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Ил. 2. Представителен инвентар на гробовете от некропола Ciumbrud (по Dragotă 2006).
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Ил. 3. Ситуационен план на разкритата в историческия център на Алба Юлия ранносредновековна кръстокуполна църква (по Istrate 2015).

Ил. 5. Разрез на „Големия римски вал“ (по Бунарџић 2005).
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Ил. 4. Фрагменти от съдове от ранносредновековното селище при Ópusztaszer – Szer monostora
(по Katona-Kiss 2009).
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Ил. 6. Керамика от ранносредновековно селище при Санад (Банат) (по Трифуновић 1997).

НЯКОИ БЕЛЕЖКИ ЗА СРЕДНОВЕКОВНОТО РАЗБИРАНЕ
НА ПОНЯТИЕТО ИМПЕРИЯ И ЗА КОРЕКТНАТА МУ УПОТРЕБА
ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ IX–XI ВЕК
Николай Кънев
SOME NOTES ON THE MEDIEVAL UNDERSTANDING OF THE TERM EMPIRE AND ON
ITS CORRECT USE IN REFERENCE TO BULGARIA IN THE 9TH–11TH CENTURIES
Nikolay Kanev
Abstract: The present article is focused on the clarification of the understanding of the term empire
in the Early Medieval European world, resulting from the dominant in it Roman-Christian ideological conception of harmonious, established by God universum and its order. In accordance with it,
the Roman Empire is apprehended as the only complete, really sovereign and universal monarchy on
Earth, which spread its rights, by the will of God, actually over the whole oecumene, and its ruler – the
Emperor – had ancient sovereign rights over the whole earthly world, because it was only to him that
they had been delegated by God in his capacity of vicar of God of the earthly world. According to this
Roman-Christian ideological conception in the same way as God is one in the Heaven, the Emperor is
one on Earth – the Roman emperor (or, rather, the imperium, as far as it could be exercised jointly by
two or more Roman emperors). In the light of that Roman imperial model, the first and fundamental
break-through in relation to its modification, connected with the legalization of the opportunity for the
existence of other, non-Roman empire, was realized by the legal, from the point of view of the Roman
imperial model itself, recognition of Bulgaria for empire. The terms Bulgarian tsardom and Bulgarian
empire are completely equivalent, and the correct use of the term empire for Bulgaria (as well as its
equivalent Bulgarian tsardom) is relevant only for the period from 927 on (or with some stipulations
after 913). This use was by no means connected directly with the territorial range of the Bulgarian
state and should not be connected with it, but first of all with the ideological characteristics of the term
empire according to its understanding in the Medieval Christian world.
Keywords: Empire, Bulgaria, Bulgarian tsardom, Emperor, Tsar, Medieval Roman imperial
model

Несъмнен факт е, че както в историографията, така и в още по-голяма степен
– в широкото обществено пространство, нерядко е налице една повече или помалко хаотична и дори произволна употреба и разбиране на понятията империя и царство за средновековната българска държава (а и не само за нея). Пример за това е дори самото отдавна утвърдено назоваване на Дунавска България
през периода VII–XI в. като Първо българско царство, което е по-скоро наложил се чисто историографски конструкт, подходящ да играе ролята на terminus
technicus за назоваване на създадената в басейна на Долния Дунав българска държава през този продължителен, почти три и половина вековен период от нейното съществуване, но в никакъв случай не е пример за терминологична точност и
издържаност. Настоящият ескиз има за цел да изясни разбирането за това какво
е империя в средновековна християнска Европа и да маркира възможностите за
коректна употреба на понятието империя по отношение на средновековна България и по-конкретно – по време на може би най-големия възход през цялото ѝ
многовековно съществуване в ареала на Балканския полуостров и Долния Дунав – през периода IX–XI в.
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Съвременната общоприета употреба на понятието империя като обозначение на голяма по територия и население, обичайно мултиетническа, монархия
или дори въобще на велика сила, на която са подвластни различни народи и територии (второто дало основата и на понятието колониална империя) се явява
функция на неговото вторично или по-скоро дори третично значение и всъщност се базира на преносното значение на понятието спрямо първоначалната му
употреба в средновековния християнски свят, когато то съществува като напълно еднозначно и съответно – точно определено терминологично понятие1.
Когато в днешно време се говори за империя/империи в средновековния
европейски и християнски свят, т.е. включително и по отношение на средновековната българска държава, трябва да се изхожда не от разпространеното в
модерната епоха практически преносно значение на понятието, а преди всичко
именно от иманентното разбиране на същия този средновековен европейски
християнски свят за това какво е империя и коя държава е империя, което до
голяма степен остава константна величина в продължение на поне цяло едно
хилядолетие. Средновековното разбиране за империя е изначално и неразривно свързано с Римската империя и неговата константност и дори аксиоматичност се корени в самото формиране на римско-християнския свят през IV в. и
произтичащата от него идеологическа, но и не само, представа за божествените
устройство и същност на земния, християнски и цивилизован свят. Съгласно
тогава формираните представи на християнския, римски, европейско-средиземноморски свят, чиято устойчивост произтича от предхождащи многовековни традиции и реалности, но и допълнително се засилва от възприемането им
от новата християнска религия и от превръщането им в неизменна част от разбирането на самата християнска църква през Ранното средновековие (а и покъсно) за неизменното и хармонично устройство на земния свят по подобие
на небесния такъв, империята е само една и това е Римската империя, която се
явява едновременно синоним на християнския свят, на цивилизования свят, на
самия универсум и всъщност именно тя е този хармоничен и вечен земен свят,
който по Божията воля е устроен като земно копие на небесния ангелски свят и
който ще пребъде (независимо от всички временни колизии и моментни несъответствия с идеалния си, така да се каже оригинален вид) чак до края на времената и до свършека на света.
В този смисъл империята (т.е. Римската империя) се е възприемала като
единствената пълноценна, истински суверенна, универсална земна монархия,
чиито права, по Божията воля, се разпростират фактически над целия земен
универсум, защото всъщност именно тя е универсумът, а нейният владетел –
1

Тук се визира именно римохристиянското разбиране за империя, наложило се като еднозначно в първите векове от съществуването на християнския ранносредновековен свят и което
в този смисъл се явява пределно ясен и еднозначен термин. В същото време следва да се изтъкне, че в действителност то също се явява вторично спрямо първоначалното или по-точно
– изначалното – римско понятие за империя, произтичащо от латинската дума империум като
означение на власт.

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов

95

императорът – имал изконни суверенни права над целия свят, защото само на
него – в качеството му на Божи наместник на земния свят – те са били делегирани от Бога. И тъй като земният християнски свят е огледално копие на небесния, ангелски свят, така както Бог е един и от небесата управлява цялата вселена, така и на земята императорът е само един2, а неговата власт има божествен
произход и божествена санкция и съответно империята е само една – Римската
империя3.
Налагането на това разбиране като аксиоматична идеологема през IV в. е
напълно логично и се явява естествено следствие на тогавашните реалности,
като налагането на християнството в Римската империя, осъществено през това
столетие – първоначално като равнопоставена религия при Константин I Велики (306–337), а след това и като официална такава – при Теодосий I Велики
(379–395), води до инкорпорирането му в средновековното християнско мислене и в религиозната система на вече официализираната християнска църква
и в цялостната религиозна представа за Божественото устройство и управлението на земния свят и това придава една наистина удивителна, многовековна
устойчивост на това разбиране, което е белязало практически цялата средновековна епоха в развитието на европейската християнска цивилизация. В очите на
жителите на Римската империя, към времето на утвърждаването на въпросното
римохристиянско разбиране за империя и съответно – на тяхното възприемане
на Римската империя, последната отдавна наистина е изглеждала като еманация
на света, или най-малкото на цивилизования свят, тъй като в резултат на няколковековната римска експанзия целият средиземноморски свят е бил обединен
в нейните рамки и тя се е превърнала в истинска универсална империя. За нейните обитатели е изглеждало съвсем резонно и напълно очевидно тъждеството
на понятията Римска империя, универсум и цивилизован, от един момент насетне – и християнски свят, тъй като империята на Рим сякаш наистина почти
се е припокривала с познатия свят или поне – с познатия цивилизован свят. За
тях, в която и посока да се погледнело, сякаш с границите на Римската империя
този свят или буквално свършвал като физическа реалност, достигайки своите
географски предели (напр. с Атлантическия океан), или зад римските граници
2

3

Или още по-точно, империумът (т.е. най-общо казано – императорската власт) е само един,
доколкото императорът, съобразно имащата стари традиции римска имперска практика, както от времето на Тетрархията, така и от преди това, е имал изконното право да кооптира свои
съимператори, но въпреки това империумът е принадлежал единствено на него и това в покъсно време ще намери отражение в титулуването във Византия на управляващия император
като автократор, т.е. самодържец, с което ясно се изразявали естеството и неделимостта на
неговата императорска власт. По въпроса за титулуването като автократор/самодържец и неговите произход, значение и еволюция вж. най-вече Острогорский 1935: 95–187.
В идеологически план разбирането за единствеността и единността на Римската империя остава неизменно векове наред, дори и когато тя фактически е разделена на Източна и Западна
римска империя – всяка от тях със свой отделен император, тъй като на двете се гледа като на
двете съставни части на единната и единствена Римска империя и респективно, от тази гледна
точка, източният и западният римски императори колегиално упражняват поне на теория неделимия и единствен империум, всеки в своята половина на империята.
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се е намирала единствено периферията на света – обичайно дива, варварска и
непригодна за нормален живот (напр. пустинните или полупустинните области
в Северна Африка, където на юг от римските граници се простирала Сахара;
или най-северната, планинска и дива част на Британия, обитавана от едва ли не
звероподобните пикти и скоти; или необятните гори и мочурища на варварския германски свят, скитските степни предели на север от Черно море, дивите
планински области на Кавказ и земите на север от него и т.н., и т.н.), която е
била обитавана от племена, на които Божественият промисъл е отказал правото
да обитават същинската, цивилизована и благословена част на света, който тази
„варварска“ периферия отделяла от неговия краен географски предел. Доколкото малкото останали държавици по периферията на Римската империя били
в политическа зависимост от Рим, бидейки негови васални сателити, то сякаш
единственото съществено изключение от тази картина се явявала могъщата Сасанидска империя, но пък тя можела, включително и от християнска гледна точка, да се разглежда от римляните като един вид империя на злото, сатанинска
преграда пред окончателното „събиране“ на целия земен свят в неговия идеален, окончателен и богоустановен хармоничен вид в рамките на Римската християнска империя като огледално земно копие на небесния свят, което „събиране“, разбира се, се приемало за неизбежно от римско-християнския имперски
провиденциализъм.
Тази представа за света и за мястото на Римската империя в него, в своята
цялост правела неизбежно възприемането на идеята и на понятието за империя
като нещо единствено и универсално, тъждествено на самата Римска империя,
като, ако използваме съвременни понятия, империята (т.е. Римската империя)
като универсална държава се явявала всъщност единствената действително суверенна държава, чиято върховна власт се разпростира над целия земен свят и
която йерархично и типологично стои много над всички други държави, които,
поне теоретично, не разполагат с „истински“ суверенитет и в този смисъл, независимо дали го признават или не, също, по Божията воля, са подвластни на
върховната и универсална власт на империята и на нейния император.
Разбира се, тази универсална власт на римския император над целия земен
свят не означавала, че някакви други държави и съответно – някаква друга власт
над фактически неподвластни на Империята земи, племена и народи – не могат
да съществуват. Такава друга власт и съответно – и други държави освен Римската империя, можело да съществуват, но единствено като някакво временно
състояние, по допущението на Бога и на неговия земен наместник – императора, като тази друга власт е един вид „непълноценна“, тя не можело да има претенциите да е вечна и в никакъв случай не отнемала върховната и – по естеството си вечна – императорска власт над целия земен свят, която, съгласно тази
имперска доктрина, се запазвала непокътната, независимо от това дали другите – „непълноценни“ и варварски или полуварварски – неримски владетели я
признавали и приемали или пък се „бунтували“ срещу императора. Властта на
такива владетели над дадени земи и народи можела временно да бъде „търпяна“
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и дори адмирирана, доколкото на практика не във всеки един момент императорът е можел пряко да управлява всяка една част на земния свят и в този смисъл
тези владетели имали функцията временно (но – от гледна точка на римската
имперска идеология – несуверенно!) да упражняват власт над племена и народи, които по една или друга причина в този момент императорът не е в състояние или не желае да управлява пряко и които на теория той винаги можел по
право да „прибере“ под прякото си управление, с което да приближи фактическото състояние на земния свят към неговия предопределен да се случи идеален
и хармоничен образ. С други думи, тъй като императорската власт се явявала
единствената действително суверенна, истински легитимна и универсална власт
на земята, властта на другите владетели следвало да е изначално изпразнена от
легитимен суверенитет и по същината си тя би следвало да е не само един вид
непълна и в никакъв случай неотменяща върховната власт на императора, но и
фактически се явявала само временно делегирана – от името на единствения
действителен земен суверен – императора, с която единствено по негово допущение и – разбира се – по Божието такова (но не и по Божията воля и благословия!) съответният владетел разполагал, независимо от това дали го осъзнавал и
приемал или не.
В съответствие с тази аксиоматична римско-християнска идеологическа
постановка, свързана с изграденото в прехода от Античност към Средновековие разбиране за това какво е империя, за ранносредновековния християнин е
било ясно и неоспоримо, че доколкото други държави съществуват (а това все
пак е бил очевиден факт, който е нямало как да се пренебрегне и съответно е
било необходимо по подходящ начин да се „намести“ в римско-християнското разбиране за Империята, императорската власт и устройството на света4), то
тези държави нямали същия статут и положение като Римската империя и те се
явявали повече или по-малко временни държавни формирования, които нямали действителен иманентен суверенитет (какъвто дава само империума, а той по
презумпция принадлежал само на Римската империя) и тяхното съществуване
не отменяло ни най-малко върховната власт на римския император над християнския универсум като поставен от Бога неоспорим върховен глава и попечител
на земния свят, следователно – и над съществуващите извън Империята политически формирования и техните владетели5.
4

5

Още повече – от V в. насетне, когато в условията на Великото преселение на народите, постепенно рухва имперското единство на римския свят, а броят на възникналите в новите условия
държави постъпателно се увеличава.
Не случайно през IV–VI в. много от най-силните и известни владетели на възникналите на
територията на Западната римска империя т.нар. „варварски кралства“ се стремят да легитимират властта си като получат от императора почетни титли, но и още по-показателно – и по
съществото си ефективната длъжност на върховен римски военачалник и управител на подвластните им бивши римски територии (напр. Аларих, Одоакър или остготския крал Теодорих Велики – като magister militum per Illyricum или като magister militum/praefectus per Italias). За Аларих, Одоакър и Теодорих Велики вж. напр. O’Flynn 1983; Jones 1962: 126–130;
Wolfram 2002: 573–575.
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Центърът на Империята и на универсума е Рим, но при Константин Велики – така да се каже „бащата“ на новия римско-християнски свят – този Рим се
премества, включително и в отговор на настъпилата по Божия промисъл нова,
вече християнска епоха, в Новия Рим – Константинопол през 330 г. и така идеята за Translatio Imperii се вписва хармонично в цялостната представа за вечната
и неизменна Римска империя6.
Постулатът за единствеността на империята, която съществува и може да
съществува само и единствено като Римска империя, се запазва като неоспорим
такъв чак до периода IX–X в., а придобиването на императорска титла през 800
г. от франкския крал Карл Велики (768–814) принципно не нарушава този постулат, тъй като Карл Велики не е коронясан за франкски император, а за римски император на Запада, с което християнският свят просто се възвръща, поне
във формално отношение, към модела на колегиалното управление на късната
Римска империя с двама римски императори – на Изтока и на Запада, който е
съществувал до 476 г. и който не е бил считан за несъвместим с идеята за единствеността на империума и на Римската империя като империя на християнския
универсум7. В този смисъл обявяването на Карл Велики за император като западен римски император принципно не представлява заплаха нито за същността,
нито за съществуването на римския имперски модел на християнския средновековен свят, а единствено за господстващата позиция на Византия в него като
единствен легитимен носител на този римски имперски модел и на монополните ѝ до този момент права върху империума и неслучайно Константинопол първоначално отказва да признае законността на акта на императорската интронизация на франкския владетел.
Макар и на пръв поглед да изглежда парадоксално, но именно стремежът на
Византия да запази монопола върху римския имперски модел (и съответно –
универсалния империум над християнския свят) в условията на европейските
реалности след 800 г. нанася първия по-сериозен удар върху този модел и върху
6

7

На характера на идеята за Translatio Imperii обстойно се спират още Жак Льо Гоф в шеста
глава на втората част на прочутия си труд „La civilisation de l’Occident medieval“ и преди него
– Вернер Гьоц – в специално посветената си на това монография „Translatio Imperii“ (Goez
1958; Le Goff 1964). Всъщност идеята идва още от Амиан Марцелин (вж. Николов 1994:
53 и бел. 19), а концепцията има своите далечни корени още в посочените в старозаветната
есхатология четири царства, които св. Йероним идентифицира като Вавилон, Персия, Македония и Рим, като по-късните теолози възприемат и доразвиват тези схващания изцяло в духа
на християнския провиденциализъм (Николов 1994: 47–49). На свой ред, вече във връзка
с идеята за Renovatio imperii, германските крале като императори на Свещената Римска империя постепенно също лансират и тезата за Translatio imperii, която има за цел да обоснове
преминаването на върховната власт в християнския свят – империума – от римляните към
германците, което се отразява и в титулуването на германския крал от XI в. насетне като римски крал, който единствен има правото да бъде коронясан от папата за римски император. В
същото време коронацията на Отон I за римски император през 962 г. също е разглеждана от
съвременниците му и от самия него като Renovatio imperii, което показва и взаимообвързаността на тези две концепции (вж. напр. Schillinger 2002: 19).
Вж. по-горе бел. 3.
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неоспоримата му до този момент идеологическа претенция за универсалността
на неговите измерения, тъй като през 812 г. принуденият да търси разбирателство с Карл Велики (поради тежката ситуация, в която тогава се намира Константинопол, включително и заради войната с българския кан Крум) ромейски
василевс Михаил I Рангаве (811–813) признава франкския владетел за император. Само че, стремейки се да запази изключителното положение на римски
император като глава на универсума само за себе си, византийският император
признава Карл за император на франките, а не за римски император на Запада,
както франкският владетел е бил коронясан от папа Лъв III дванадесет години
по-рано. С това, обаче, Михаил Рангаве накърнява универсалността на римския имперски модел, като отнема от неприкосновеността и неоспоримостта на
твърде същностен за него компонент, а именно – постулатът за единствеността
на империума и съответно – и на империята, която може да съществува само и
единствено като Римска империя. Признанието, дадено на Карл в Аахен през
812 г., в никакъв случай не трябва да се разглежда само през призмата на политически акт, легитимиращ извоюваната от Карл Велики роля на Франкската държава като велика сила, нито да се подценява неговият идеологически аспект по
отношение на римския имперски модел и на последиците му за неговите дотогавашни, така да се каже, „византийски“ измерения. Всъщност, с това признание
ромейският василевс, именно като легитимен носител и обладател на универсалния империум над християнския свят, фактически узаконява възможността
в същия този християнски свят да съществуват и други империи, освен универсалната Римска империя и с това на практика, независимо от всички възможни
уговорки, накърнява нейната неоспорима до този момент универсалност и предизвиква първата сериозна „пукнатина“ в идеологическата концепция на римския имперски модел. Последиците от направения от Константинопол през 812
г. компромис никак не са маловажни, защото след него, макар и византийският
император със своите претенции, че е единствен римски император, да е запазвал първенствуващата си позиция на върховен глава и суверен на християнското ойкумене, принципното признаване на съществуването на друга империя
поставяло въпроса за обладаването на империума над територията на тази друга
империя вече не от римския император, а от другия – в случая франкския – император, което означавало край на идеята за неделимостта на империума и наймалкото ограничавало, ако не и нещо повече, същностния за римско-християнската имперска концепция постулат за върховната власт на римския император
над целия християнски свят, която логично най-малкото не би могла да бъде неограничена по отношение на държава, на чийто владетел законно е бил признат
статута на император и той има правомощията на такъв над нейната територия.
Освен това, респективно казусът с признаването от страна на Константинопол
на Франкска империя като прецедент принципно създавал възможността той в
бъдеще да бъде реализиран и по отношение на други държави и техните владетели, което криело допълнителен потенциал за ерозиране на римския имперски
модел и съответно – и на идеята за универсалността на Римската империя и на
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властта на римския император.
Възможността за легитимното съществуване в християнския универсум
на друга/други империя/империи, освен самата Римска империя, несъмнено
означавала, че всъщност тези имащи имперски статут други държави придобивали собствен, легитимен, „истински“ суверенитет, и ограничавала всеобхватността на върховната власт на римския император над универсума, която, като
принципна постановка, вече (дори и съобразно вътрешната логика на римската
имперска концепция), поне в известна степен не би трябвало да се разпростира над другите, узаконени от самата Римска империя, други империи, т.е. така
Византия се прощавала с презумпцията, че е единствената истински суверенна
държава в ойкуменето, а за разлика от всички останали държави и владетели,
които нямали имперски статут и над които на теория се запазвала римската супремация, последната със сигурност ограничавала своя обхват или дори отпадала по отношение на признатите „неримски“ империи, за каквато приема да
признае през 812 г. държавата на Карл Велики василевсът на ромеите.
Пробивът в римския имперски модел от 812 г. до голяма степен остава в
латентна форма, тъй като, въпреки настояванията на Константинопол, християнският свят в своята цялост, така да се каже, не е готов да се откаже от аксиоматично приемания в продължение на повече от половин хилядолетие римски
имперски модел и идеята за съществуването на „неримска“ империя не намира
почва, поне не в достатъчно голяма степен. Разбира се, в това отношение водеща
роля има и стремежът на възможните носители на имперската идея в западната
половина на християнския свят в този момент – римските папи и франкските
владетели – да придобият за себе си позитивите на реализирането на имперските си амбиции именно под формата на римския имперски модел, макар и частично трансформиран (с оглед на интересите им и на реалностите в западния
християнски свят), което придобива облика, поне първоначално, на възобновяване на двусъставната конструкция на Римската империя от времето преди 476
г. – като Източна и съответно Западна римска империя, но вече с нов нюанс, а
именно – за поделянето на империума между двамата римски императори. Не
е за пренебрегване и фактът, че така християнският Запад се еманципирал от
водещия до този момент Изток, но без да се извършват революционни за средновековното християнско мислене промени в дълбоко вкоренените представи
и разбиране за божествено установеното устройство на земния християнски
свят, като Западът се сдобивал със своя собствена Римска империя, която го
правела равнопоставен на християнския Изток и респективно – независим от
имперските претенции (макар и почти изцяло съществуващи вече само в идеологически план) на Константинопол. Именно амбициите (както в източната,
така и в западната половина на християнския свят) към римската императорска
титла и политическите и идеологически „дивиденти“, които тя предоставя, както и неспособността на ниво мироглед да се излезе извън обвивката на римския
имперски модел като базисен елемент, съдържащ се в римско-християнското
разбиране за Божествено установеното устройство на света, не позволяват пре-
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цедентът от 812 г. в следващите години и векове да се развие по посока на това
средновековна Европа да възприеме възможността за съществуването на повече
от една (Римската империя), респективно две империи (източната и западната
римски империи) и да допусне опцията, че една държава, придобила положението на велика сила, може да се превърне в империя, като така съществуват и
повече, при това – неримски, империи8.
Истинският пробив в ранносредновековното християнско разбиране за
империя, който при това действително променя устоите и измеренията на римския имперски модел чрез окончателното легитимиране на опцията за съществуването в ойкуменето на друга, неримска империя, се осъществява през второто
и третото десетилетие на X в. и той е извършен от България и нейните владетели Симеон I Велики (893–927) и Петър I (927–969). Без да се влиза в детайли
по отношение на събитията от 913/914 г. и приемането на царска титла от Симеон9, нито на развоя на последвалия българо-византийски конфликт до 927 г.,
следва да се признае, че независимо от това каква е трактовката на случилото се
между Византия и България през периода между 913 и 927 г. и от всички спорни моменти относно един или друг повече или по-малко ключов дискусионен
момент през този период, по никакъв начин не може да се оспори фактът, че
най-късно с мирния договор от 927 г., сключен между Петър I и византийския
император Роман I Лакапин (920–944), окончателно се слага край на аксиоматичния дотогава монопол на римския император (в лицето на византийския
василевс) върху императорската титла и върху империума като върховна и поне
на теория единствено възможна изява на универсална и – идеологически по8

9

Не случайно този модел, свързан с идеята за Renovatio Imperii, веднъж реализиран от Карл Велики през 800 г., ще бъде повторен през 962 г. от германския крал Отон I Велики (936–973)
в още по-дълговечна форма и така на практика през цялото Средновековие и в Ранното ново
време в Западна и Централна Европа империя ще съществува единствено като Римската империя на Запада – първоначално в нейния франкски вариант, а след това – вече в доминирания от Германия вариант като Свещена Римска империя, който ще просъществува (независимо от осъществяването на известни трансформации в името и структурата на тази империя)
близо девет столетия – от 962 до 1806 г. Всъщност, в продължение на повече от хилядолетие
и половина – чак до коронацията на Наполеон I Бонапарт през 1804 г. за император на Франция – западният европейски свят не познава своя империя, която да не е римска империя, и
съответно не е в състояние да припознае неримска такава, както показва и единственият за
цяло хилядолетие опит западноевропейски владетел да приеме императорска титла – опитът
на кастилския крал Алфонсо VII (1126–1157) да се титулува като Imperator Hispaniae, който
не намира никакъв по-сериозен отклик дори на Пиренейския полуостров и респективно не
получава признание никъде в християнския свят. За римската имперска идея и конкретно за
Свещената Римска империя вж. Кънев 2011: 17–40 (и най-вече с. 17–24), както и цитираната там литература.
Както с основание подчертава напр. А. Николов, като прави обзор на изворите във връзка с
царската титла на Симеон в статията си „Царската титла на Симеон I като историографски
и политически проблем“ (Николов 2014: 30–40), „редица средновековни автори под една
или друга форма отбелязват, че Симеон пръв измежду българските владетели възприел царско достойнство, предавано на гръцки с титлата βασιλεύς и на латински – с imperator“ (Николов 2014: 30).
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гледнато – единствена действително суверенна власт и че съответно с този договор окончателно се легитимира съществуването на друга, неримска империя
в ойкуменето. Това легитимиране наистина е окончателно и базисно променя
средновековното разбиране за империя в концептуално отношение, като това,
което го прави неоспоримо и неотменимо, е двустранността на признанието
по отношение на новия имперски модел и на съществуването на другия, нов и
двустранно признат неримски император – българския цар. С договора от 927
г. се изключва възможността появата и признанието на новия император (и
респективно – новата империя) да се разглежда през призмата на някакъв вид
узурпация на имперски статут и прерогативи, да се оспорва или да се тълкува
разнопосочно – поне не и по отношение на признанието на съществуването на
друг, неримски император – българския. Защото, и това всъщност е много съществено, за разлика от прецедента през 812 г., през 927 г. и двете страни признават едно и също нещо по отношение на промяната в дотогавашния римски
имперски модел и е налице двустранното признаване на съществуването, редом
с Римската империя, и на нова, втора империя в християнския свят – в лицето на Българското царство. Скрепеното с договор признание на този всъщност
революционен за средновековния християнски свят акт е дадено от единствения и неоспорим тогавашен носител на статута на Римска империя (както и въобще на империя) – Византия, която признава България за империя – разбира
се неримска, а именно българска, и съответно нейния владетел – за василевс (император) на българите. Другата договаряща се страна по договора от 927 г. и
новолегитимирана от същия този договор империя – България – също възприема себе именно по този начин – не като римска (или някаква разновидност на
римска) империя, а като съществуваща под собственото си българско име империя – царство България – единствената друга, освен ромейската (т.е. римската),
империя в ойкуменето! Така легитимирането на новата и единствена към този
момент друга, освен ромейската (римската) империя е пълноценно и неоспоримо, явявайки се и в политически, и в идеологически план изцяло завършен и
напълно безукорно придобит от гледна точка на самия римски имперски модел
акт.
Титлата цар на българския владетел е напълно равнозначна на император
– тя се явява българското съответствие, български превод на императорския
титул – βασιλεύς на гръцки и респективно – imperator на латински10. Тази рав10

Безусловно необходимо е, поне в историческата гилдия, а защо не – и в по-широките кръгове на изкушените от историческата наука, да започне да се прави ясна разлика между двете
понятия титла и титулатура. Василевс на ромеите, василевс и автократор на ромеите, цар
на българите, цар на българи и ромеи, от Бога архонт на България, император на Свещената
Римска империя и т.н. и т.н. са различни конкретни форми на владетелска титулатура, докато император/василевс/цар, крал/рекс, княз, велик княз, каган и други подобни са съответно
владетелски титли, всяка от която има свое собствено значение, което само понякога позволява, и то – с известна условност – да се извършва някакво по-общо приравняване между
някои от тях в определен исторически контекст. Наименованията император, василевс, цар,
кайзер са единствено различните езикови номинации на една и съща титла – императорската
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нозначност на титлата (цар = император = василевс) е вън от всякакво съмнение
и тя произтича от самия договор от 927 г., който изрично признава българския
владетел Петър именно за василевс, като при така наложената от договора равностойност на титлите на двамата императори, първенстващата позиция на византийския е отразена в неговата разгърната титулатура, указваща, че именно
той е василевсът на ромеите, докато Петър е василевсът на българите и съответно този на ромеите има предимство пред българския, който като император, но
не римски, е по право на второ място в универсалната владетелска йерархия на
християнския свят. Въпросната равнозначност на цар и император произтича
от тяхната еквивалентност на василевс11 и от признанието на Петър Български

11

(т.е. назоваването ѝ на различни европейски езици), която титла е най-високата възможна в
титулно-владетелската йерархия на европейския християнски свят (както в средновековната
епоха, така и след нея – практически до ден днешен) и която в тази йерархия отстои на много
голяма дистанция от следващата я по значение и тежест – кралската титла (в различните ѝ езикови номинации – rex, крал, roi, rey, king, könig/konung и т.н.), на която, впрочем, първоначално
е била равнозначна и княжеската титла, преди последната през периода IX–XI в. постепенно
да започне вече да се възприема като славянския еквивалент на принцепс/принц и дори (под
германско влияние) – от X в. насетне – и като равнозначна на херцог, която титла е следващата
по-ниска от тази на принц. Типологично погледнато, основният елемент, определящ мястото
на един монарх във владетелската йерархия на средновековния християнски свят, е неговата
титла, а това място (доколкото различни владетели биха могли да притежават практически
една и съща равностойна по ранг титла) само допълнително да се детайлизирало на базата на
ролята и позициите на управляваната от съответния владетел държава чрез отразяването им в
конкретната титулатура на владетеля. Така например, от 927 г. титлата на българския владетел
е равнозначна и равностойна на тази на византийския (цар = василевс = император), но, съгласно общоприетата римско-християнска имперска доктрина, нито един владетел не можел
да е равностоен на римския (т.е. на византийския) император и тази разлика е ставала видна
чрез титулатурата на двамата императори – тази на византийския в различните си вариации
в крайна сметка винаги може да се сумира задължително до василевс на ромеите/василевс и
автократор на ромеите, с което се изтъква ролята му – като повелител на римската империя
– на поне теоретичен глава на християнския свят, докато тази на българския владетел като
цар/василевс на българите категорично показва, че той, макар и император, не е римски император, т.е. като български император той заема второто място във владетелската йерархия на
християнския свят след римския – василевса на ромеите, но несъмнено като император притежава легитимно империума над тази част от ойкуменето, която е подвластна на българската
държава. Впрочем, показателно е, че византийските императори никога не използват титлата
василевс по отношение на западните владетели, спрямо които обичайно и напълно коректно
употребяват титлата рикс (ρήζ, в новогр. ρήγας = rex = крал), с изключение на Карл Велики след
признанието му за император в 812 г. (Успенский 2000: 19) и само някои от последващите
западноевропейски средновековни римски императори.
Необходимо е да се изтъкне, че е погрешно да се търсят основания за наличието на някаква
еквивалентност на титлата цар с крал въз основа на преводното съответствие на латинското
rex със старогръцкото базилеус, което намира отражение по-късно и при превода на библейските текстове, поради което някои автори са готови да настояват за двузначност на титлите
цар и василевс като такива, които в зависимост от случая могат да означават и император, и
крал (напр. Успенский 2000: 34–48 и най-вече 37–38). Нелогично е да се правят изводи в
тази насока във основа на преводните съответствия в различните езици на титлите на вехтозаветните владетели, при условие че, от една страна, те отразяват историческа епоха, в която
императорската титла още не съществува, и, от друга страна – те са свързани с необходимост
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като цар в българо-византийския договор от 927 г. именно под формата βασιλεὺς
τῶν Βουλγάρων и нейната валидност не се накърнява ни най-малко от въпроса за
етимологичния произход на самото българско название на титлата цар12.

12

просто да се укаже владетелският статут на съответните библейски персонажи с общоизвестно в преводния език понятие за владетел и съвсем не да се конкретизира точно определена
владетелска титла, още по-малко пък – съобразно средновековната йерархия на владетелските титли в християнска Европа. Със същия успех и също толкова погрешно, например, авторите, които се плъзгат по тази плоскост, биха могли да правят изводи примерно, че цар, крал
и княз са равнозначни като конкретни титли на базата на това, че имат равнозначна употреба
в приказките на отделните народи като означение за владетел (именно на общото понятие
за владетел, пречупено през конкретната титла на владетеля при съответния народ, а не като
израз на някакво прецизно терминологично указание за конкретна владетелска йерархия). С
окончателното официализиране при император Ираклий (610–641) на βασιλεύς като единствена еквивалентна форма на императорската титла отпада всяка възможност в средновековната владетелска йерархия василевс да бъде еквивалент на крал/рекс и от този момент насетне
като конкретна владетелска титла във въпросната йерархия вече еднозначно означава само
император. Респективно – признанието на царската титла на Петър именно като василевс означава, че титлата цар е еквивалент именно и единствено на император, а не на крал или др.
подобни.
Независимо от всички други съществуващи досега опити за алтернативна етимология на
титлата цар, като най-меродавно (а и безспорно най-аргументирано) в историческата наука
отдавна се е утвърдило становището, че тя произлиза от лат. caesar (цезар), респективно на
гръцки καῖσαρ (кесар) и старобълг. цѣсарь (преминало съкратена във формата цар). Според М.
Фасмер цесарь се появява в праславянския език чрез заемка от готското kaisar или – по-малко
вероятно – директно от латинското caesar в резултат на контактите с Източната римска империя (Фасмер 1973: 290–291). Тази етимология на титлата цар от caesar (респ. καῖσαρ), която несъмнено е коректна, е причината често царската титла да се приравнява към титлата на
младшите императори от епохата на тетрархията в Римската империя – цезар, в отлика от
тази на старшите императори – август (лат. augustus, гр. αύγουστος), като и двете императорски титли от периода на тетрархията произхождат от съставни части на дотогавашната титла
на римския император (Nobelissimus Imperator Caesar Augustus). Въпреки че на пръв поглед,
особено с оглед на етимологията ѝ, титлата цар/цѣсарь наистина изглежда като старобългарски и старославянски титулен еквивалент на младши император (и по тази логика би следвало да не е равностойна на пълноценната императорска титла, т.е. на императорите августи),
поради което не са малко хората, които и досега продължават да не я считат за пълноценна
императорска титла, а някои дори я отъждествяват и с византийската титла кесар, всъщност
царската титла чисто йерархично не е еквивалент на кесар и/или на младши император,
а е пълноценната и пълноправна титла на император (в смисъла на август – от времето на
тетрархията) като най-висша възможна титла в йерархията на владетелските титли в християнския свят. Тази констатация почива на цяла редица необорими аргументи, сред които
най-важните са следните: на първо място – царската титла на българските владетели е призната от самите ромейски василевси именно като βασιλεὺς τῶν Βουλγάρων, т.е. аксиоматично това
признание означава, че цар е равнозначно на император = василевс, като в същото време не
бива да се забравя, че по това време императорската титла като титла е само една и титулното разделение на император от времето на тетрархията на август и съответно цезар като две
отделни императорски титли отдавна вече не съществува. Съществуващата от VII в. насетне
възможност ромейските императори да имат съимператор/и (която е копирана през IX в. и
от римските императори на Запад) в чисто типологичен план не поражда появата на отделна
титулна разновидност на император/василевс и съответно йерархичната и фактическа разлика между управляващия император и неговите съимператори се фиксира в цялостната титулатура на първия, която титулатура (а не титла!), запазена единствено за него, във Византия
го определя като в Бога/Христа василевс и автократор на ромеите. На второ място, през VI
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Следователно термините Българско царство и Българска империя са напълно равнозначни помежду си, а коректната употреба на понятието империя
за България (както и равностойното му Българско царство) е само за времето
от 927 г. насетне13. Тази употреба в никакъв случай не е пряко свързана с териториалния обхват на българската държава и не следва да се обвързва с него, а
най-вече с идеологическите характеристики на понятието империя като строго
конкретен термин, съобразно неговото разбиране в средновековния християнски свят. Разбира се, когато понятието империя не се употребява в неговото
първоначално за средновековната епоха строго терминологично значение, а в
неговото преносно и сякаш по-възприето в съвременността значение на “голяма, мултиетническа държава“14, то тогава в този смисъл за българската държава
може да се говори като за империя много преди времето на цар Симеон I Велики и на цар Петър I (и съответно – и преди официалното ѝ признаване за империя от Византия през 927 г.) – поне от началото на IX в. и управлението на кан
Крум насетне, но пак с уговорката, че става въпрос за съвременното, вторично
и дори третично, преносно и по същество вече нетерминологично значение на
това важно понятие.
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КОЛОНИЗАЦИЯТА КАТО ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ПОЛИТИКАТА НА
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРЕЗ VII–X ВЕК
Камен Станев
COLONIZATION AS A PURPOSEFUL POLICY OF THE BULGARIAN STATE
IN THE 7th–10th CENTURIES
Kamen Stanev
Abstract: The First Bulgarian Kingdom had a policy according to which the conquest of a territory
was followed by a mass migration of population from the former territories that was organized by the
state. The first information is from 680 AD, when conquered Slavic tribes were sent to the borders
with the Avar Khaganate and Byzantium. At the beginning of the 9th century the Bulgarians invaded Transylvania and sent Slavs and Bulgarians as colonists. In 812–815 Slavs were settled in the
engrossed lands along the Black Sea coast. In 864, Knyaz Boris demanded the Romans to return to
Bulgaria part of the Upper Thracian Plain with the argument that a territory is necessary to displace
the growing population of his state. In 904, Tzar Simeon threatened the Romans with sending people
to settle Thessaloniki. The latest information is from 922 AD, when the Bulgarians sent population
to Vize and its vicinity, that they had conquered. Some archaeological evidence supports this written
record, while others suggest that there were even other similar colonizations.
Keywords: First Bulgarian Kingdom, mass migration, colonization

Откакто човечеството съществува то е в постоянно движение. Отделни хора,
малки групи или цели народи по различни причини се преселвали от едно място на друго. Първото българско царство не прави изключение. Напротив, то
възникнало именно в резултат на мигрирането на част от прабългарите. Като
прегледаме изворите за периода на неговото съществуване, виждаме че през цялото време е имало заселвания, изселвания и вътрешни премествания на отделни хора, малки или големи групи. Причините за тези миграции са най-различни – бягство от вражески нашествия, хора търсещи препитание и реализация
на своите способности, политически и криминални бежанци и т.н. (Станев
2008в). Прегледът на данните показва, че е действал един постояннен фактор,
който генерирал миграции и това е била българската държава, която огранизирала отвличането или прогонването на чуждо население с цел обзлюдяване на
вражеска територия, която би могла да се използва като база за напдение срещу
Бългрия, увеличаване на собствените поданици или използване на това отвлечено население като инструмент за изнудване по време на преговори. Част от тази
държавна политика генерираща миграции е било колонизирането – организирано заселване на население от старите предели в стратегически важни новозавладени територии. Тази политика разбира се, съвсем не е българско откритие и
например по същото време е била системно прилагана от Византия (Charanis
1961: 140–154). Отделните случаи на колонизации организирани от Първото
българско царство, са разглеждани повече или по-малко в историографията, но
до момента няма цялостно изследване.
Първото сведение за колонизация е свързано със завладяването на земите
между Дунав и Стара планина от кана сюбиги Аспарух през 680 г. и последва-
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лото изселване на славянските племена към границите с Византия и Аварския
каганат. Причините за това действие са повече от ясни – славяните, като подчинено население, били длъжни в случай на нашествие първи да поемат вражеския
удар. Това събитие е добре известо и за това няма да се спираме на него. Археологическите данни позволяват точно да бъде очертана територията, където
били заселени северите (Станев 2011: 431–433).
През следващите повече от сто години няма промяна на границите и поточно завладяване на нови територии и съвсем естествено няма и данни за колонизация1.
В началото на IX в. България извършила мащабна експанзия в северозападна и югоизточна посока. И в двата случая имаме категорични писмени данни, от
напълно независими едни от други извори, които посочват, че завладяването на
тези територии е било последвано от заселване на население от старите предели
на държавата, като и в двата случая изрично е посочено, че като колонисти били
изпозвани основно славяни.
Идването на власт на кана сюбиги Крум било последвано от завладяване
на обширните източни части на бившия Аварски каганат. За съжаление не са
известни подробностите около това събитие, но причините очевидно били две.
На първо място, така Крум създал обширна буферна зона между старите предели на България и Франкската империя, която в този момент е била във възход и
именно тя ликвидирала Аварския каганат и станала новият западен съсед. Втората причина са мините за добив на каменна сол в Трансилвания – изключително ценна по това време суровина. Сведенията за тази колонизация се съдържат
в извор наречен Деяния на унгарците. Той е съставен в самото начало на XIII в.
на базата на по-ранни, недостигнали до нас извори. В него на два пъти изрично
се казва, че завладяването на бившите аварски земи между Дунав и Карпатите е
било последвато от организирана от кана сюбиги Крум колонизация:
„А пък земята, която лежи между Тиса и Дунав, завзел Кеан Велики – господарят на България, дядо на вожда Салан, чак до пределите на рутените и полоните и там населил склави и българи“ (ЛИБИ 2001: 25).
„...след смъртта на цар Атила вождът Кеан Велики, прадядото на вожда Салан, дошъл от България с помощта и по съвета на императора на гърците, завзел тази земя; че самите склави били отведени към пределите на рутените от
българската земя и сега техният вожд Салан се държи и ги управлява...“ (ЛИБИ
2001: 26).
На това сведение рядко се обръща внимание (Фехер 1925: 71; Венедиков
1979: 69). Интересна подробност в случая, е че унгарците научили за това преселване от самите славяни, т.е. потомците на колонистите (ЛИБИ 2001: 26).
1

Традиционно в историографията се приема, че през 705 г. ромеите отстъпили на българите областта Загоре. Внимателният преглед на изворите показва, че тази теза трябва да се отхвърли (Станев 2012: 69 –72). За българо-аварските и българо-хазарските отношения и
по-конкретно за корекции на границите през VIII в., няма писмени данни, което разбира се
съвсем не означава, че не е имало конфликти и евентуални промени.
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Към момента за района между Тиса и Дунав няма археологически данни за това
заселване (Григоров 2007: 100; Рашев 2008: 148–149), а областта в други извори е описана като безлюдена, което е в унисон с организацията на граничните
райони в България (Коледаров 1979: 21). Археологически следи от тази българска колонизация, обаче са открити в Трансилвания и по-точно в Бландиана,
Алба Юлия и др. (Григоров 2007: 100; Йотов 2010: 487–495; Атанасов
2018: 127–129). Става въпрос за характерна прабългарска керамика и гробове.
Трябва изрично да се отбележи, че данните за момента не позволяват да се говори за мащабно колонизиране в цяла Трансилвания, а по-скоро за заселване на
отделни групи, които трябвало да подържат българската власт тук и да контролират добива и износа на сол, като Алба Юлия най-вероятно е била административният и военен център на района (Йотов 2010: 489). В Унгарския аноним
изрично се казва, че завладяването на района от кана сюбиги Крум, било последвано от целенасочено заселване на славяни и българи от старите предели на
България. Разграничението на славяни и българи е съвсем нормално, тъй като
по това време двата етноса все още не са се били сляли в едно цяло. За съжаление разграничаването на колонизираните славяни от старите предели на България, към настоящия момент реално не може да се извърши, тъй като районът от
векове преди завладяването му от българите е бил населен със славяни.
Следващата колонизация е няколко години по-късно и обхващала източната част на Горнотракийската низина. Изворите за нея, както и за събитията преди това, са по-подробни, което позволява да се проследи в по-големи детайли.
Българската експанзия в района е била породена от огромния шок, който
предизвикал походът на Никифор I през 811 г. До този момент българската политика по отношение на земите на юг от Стара планина е била да не се допуска
възстановяването на византийската власт тук. Византийската реконкиста в района започнала в средата на VIII в. и довела до серия от войни (Станев 2008б:
33–52; Станев 2012: 86–110). При прегледа на военните действия до 811 г.
ясно се вижда, че българите прилагали тактиката нападение – оттегляне, без да
правят опити трайно да овладеят територията. Най-показателни в това отношения са действията в долината на р. Струма през 789 г. и 808 г. и превземането и
изоставянето на Сердика през 809 г. Тези превантивни удари, макар и успешни,
не спрели византийската реконкиста, която била съпроводена с възстановяването на отдавна изоставени крепости и колонизиране на население от азиатските части на империята. Първоначалният успех на Никифор I през 811 г., който
за много кратко време успял да преодоле старопланинската отбранителна линия, да разбие последователно на две български армии, да превземе и опожари столицата Плиска, довели до радикална промяна на българската политиката
по отношение на земите на юг от Стара планина. Традиционната политика на
възпиране на ромейската реконкиста била заменена с териториална експанзия
съпътствана с промяна на етническата картина в завладените земи. При българските военни действия през 812–815 г. местното ромейско население, което не
успяло да избяга, било от насилствено депортирано (Станев 2012: 110–116), а
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в част от завладените земи били заселени колонисти.
Войната от 812–815 г. завършила с подписването на мирен договор, чиито
клаузи са частично запазени в Сюлейманкьойския надпис. В него се определя
граница, условията на връщане на пленниците и съдбата на славяните в засегнатите от войната земи. В случая е интересна частта за славяните – „Втората
глава за славяните, които са под императора: те трябва да останат така, както
бяха заварени, когато стана войната. Третата глава за останалите славяни, които
не са подчинени на императора в крайбрежната област: той ще ги върне в селищата им.“ (Бешевлиев 1992: 165–166, № 41). Както се вижда, към момента
на подписването на договора е имало две различни групи славяни, които съответно имали и различна съдба. Първата група, са тези славяни, които живеели
тук преди започването на войната и били поданници на Византия. Те обитавали
района на Източните Родопи и Сакар (Станев 2012: 72–78) и в случая не ни
интерисуват. Втората група славяни, тези от крайбрежната област, са обект на
различна интерпретация. Според В. Златарски (Златарски 1918: 302) те били
потомци на избягалите от България през втората половина на VІІІ в. славяни.
Подобно е мнението на В. Бешевлиев, който приема, че славяните от крайморската област са севери преселени от Аспарух, които били отвлечени от ромеите
или сами избягали в империята и които е трябвало да бъдат върнати (Бешевлиев 1992: 171–172). Б. Примов счита, че славяните от земите, които сега оставали на византийска територия, по време на войната участвали на българска
страна и българите били загрижени за тяхната съдба. Поради тази причина те
били разменени срещу пленени ромеи (Примов 1981: 148). В. Гюзелев счита
че, България е искала Византия да върне славяните, които били пленени при
разгрома на българите край Несебър през 815 г. (Гюзелев 1999: 146).
Според част от изследователите обаче тези крайморски славяни, споменати
в договора от 816 г. не са били местни, а дошли от старите предели на България
по време на войната 812 –815 г. (Аладжов 1973: 135; Димитров 1981: 414;
Димитров 1984: 229; Димитров 1989: 29–30). Откриването на прабългарска и славянска керамика в една от кулите на Несебър според В. Гюзелев е свидетелство за настаняване на българско население и „първоначалната българска
колонизация в Черноморската област на юг от Балкана“ (Гюзелев 1981: 332).
Клаузата на мирния договор от 816 г. за крайбрежните славяни става още
по-ясна като се свърже със сведението, че през 815 г. край Месемврия император Михаил II разгромил български лагер (Dimitrov 1992: 45–46) – „при нападението и грабежа той отвлякъл люде от всякаква възраст, удрял децата им
о камъните и о земята и бързо се завърнал в страната си.“ (ГИБИ 1964: 112;
ГИБИ 1961: 323). Присъствието на цивилни, вкл. и съвсем малки деца в случая, може да се обясни само като население, което било изпратено тук да колонизира района.
Когато се анализират сведенията за крайбрежните славяни, трябва да се има
предвид, че Черноморското крайбрежие от Месемврия на юг, е територия, върху
която Византия не е изгубила контрола си при аваро-славянските нашествия в
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началото на VII в., или ако е имало такава загуба, то властта на империята е била
възстановена много бързо, в рамките на няколко десетилетия (Станев 2012:
58–68). Предвид това, както и фактът, че през 756 и следващите години, империята е възстановила властта върху земите западно от крайбрежието, е трудно да се приеме, че тук, през 812 г. е имало някакви неподчинени на Византия
славяни. Всъщност, районът на крайбрежието сравнително често се споменава в
изворите между 680 и 812 г., но няма нито едно сведение славяни тук.
На базата на писмените сведения, събитията могат да се възстановят по
следния начин. През 812–815 г. българите завладели обширни територии на юг
от Стара планина, като ромейското население е било отвлечено или прогонено.
В крайбрежната зона българската държава изпратила колонисти, основно славяни, като един техен лагер е бил разгромен от ромеите през 815 г. Някои косвени
данни позволяват да се допусне, че изпратените славяни колонисти, са били основно севери (Станев 2011, 431 –450). Проучванията на крепостта до с. Изворово в Сакар, показват, че при тази кампания били изпратени колонисти и в
други части на Горнотракийската низина (Борисов 2011: 234). През 816 г. бил
сключен мирен договор, съгласно който границата минавала по линията Девелт
– Перамокастел – между двата Авролева – „многото мостчета“ – Валзина – Агатоники – Хеброс – Констанция – Макриливада – Хеброс – планината Хемус2.
Славяните, споменати във втората глава, са тези от вътрешността – Одринска
Тракия, Сакар и Източните Родопи. Тази територия се връщала на Византия и
местните славяни, които преди войната били поданици на империята, си оставали такива. Трета глава е за изпратените от българската държава колонисти в
крайбрежната зона. Крайбрежието северно от Девелт оставало за България, но
на юг от него се връщало на Византия и съответно колонистите изпратени там е
трябвало да се върнат в България.
През 836 г. между българи и ромеи избухнала война, данните за която са
крайно оскъдни. Това, което знаем със сигурност, е че тогава българите завладели западната част на Горнотракийската низина (Станев 2012: 139–140), която
останала в пределите на България до 970 г. За разлика от кампанията 812–815
г., при тази няма данни за извършена колонизация, но, както се казва, изворите
за тази война въобще са много оскъдни. През 863 г. избухнала нова война, в резултат на която ромеите завладели източната част на Горнотракийската низина
с прилежащите части на Източните Родопи и Сакар и черноморското крайбрежие. Скоро след това, в отговор на изявеното желание на кана сюбиги Борис да
се покръсти, върнали завладените територии с изключение на крайбрежието и
района на Родопите и Сакар (Станев 2012: 142–156). За върната област изрично се казва, че по това време е била ненаселена, а като аргумент за връщането
ѝ е посочено, че княз Борис я искал, тъй като му трябва земя, в която да засели
част значително нарастналото население на България:
2

За локализацията на тези крепости и местности и сътоветно трасето на границата (Станев
2012: 121–123).
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„След като прочее се обърнал към богопочитанието, той писал на императрицата за земя, тъй като бил стеснен поради многочисления [си] народ, и поискал от нея [земя] по-откровено, понеже, свързани чрез вярата и неразривно
приятелство, вече те представлявали едно цяло, а не две [страни]. Той обещавал
и сам да се подчини и да спазва вечен и ненарушим мир. Тя благосклонно го
изслушала и му дала пустата по това време [земя] от Сидера, която тогава била
граница между ромеи и българи до Дебелт. Тази земя била наричана [от тях]
Загора“ (ГИБИ 1964: 117–118).
„Той известил на императора да му даде земя, понеже народът му бил притеснен в собствените си земи, а освен това, че той и чрез вярата е навеки единомислен с тях и винаги ще пази мира ненарушим. Императорът посрещнал
благосклонно молбата му и му дал ненаселената по това време земя от Сидера,
която била граница между българите и ромеите чак до Девелт. Тази страна у тях
носи името Загора“ (ГИБИ 1964: 175).
В рамките на половин век българите овладели практически почти цялата Горнотракийска низина с периферните ѝ райони, а от изворите се вижда, че този
процес е бил съпътстван със заселване на население от старите предели на България. В тази област на редица места е открита битова керамика с характерна
за земите северно от Стара планина техника, форма и украса, включително и
характерната прабългарска керамика от чиста сива глина с излъскани линии.
Тъй като тези вълни на заселване са много близки във времето, само на базата
на битовата керамика не винаги може да се конкретизира, дали дадено старобългарско селище е възникнало през 812–815, 836 или 864 г., но въпреки това,
тя е безспорено свидетелство в подкрепа на писмените извори за заселване на
население от старите български предели (Рашев 1993: 112; Рашев 2008: 150;
Момчилов 2007: 2016–220; Борисов 2011: 236; Борисов 2018: 188–195;
Станев 2012: 119 и 133–139; Топалилов, Станев 2012: 11–38; Грозданова 2018: 120, 131, 161).
От писмените извори ясно се вижда, че при колонизацията на черноморското крайбрежие през 812–815 г. като заселници били изпратени славяни.
Това напълно съвпада с данните за колонизацията извършена малко преди това
в другия край на държавата – Трансилвания. Изворите за двете колонизации
са със съвсем различен произход и характер и не са свързани по между си. Това
означава, че изпращането именно на славяни в новозавоювани рискови области
не е случайно явление, а целенасочена държавна политика, която може да бъде
обяснена с факта, че славяните са подчинено население в България. Всъщност,
действията на кана сюбиги Крум са напълно идентични с тези на кана сюбиги
Аспарух, който разселва покорените славяни по границите. Разбира се, както
се вижда от археологически данни за Трансилвания, освен славяни, е имало и
отделни български групи. Такива изрично не се споменават през 812–815 г., а
за 863 г. се говори най-общо за „народ“, но наличието на такива български (прабългарски) групи се потвърждава както от откритата битова керамика3, както и
3

Това само по себе си също не бива да се абсолютизира, тъй като битовата керамика е стока, ко-
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два гроба в Пловдив (Topalilov, Stanev 2014: 83–91).
Няколкото вълни на колонизация на население от старите предели на България в Горнотракийската низина в периода 812–864 г., повдигат един много
интересен въпрос, а именно дали славянизацията на земите между Стара планина, Родопите и Черно море не е следствие до голяма степен именно от тази
политика?
В периода 680–816 г. районът многократно се споменава в изворите във
вързка с българо-византийските войни, ромейската реконкиста и т.н., но няма
споменавания на славяни обитаващи района. Има писмени сведения за славяни
непосредствено северно от Стара планина, изрично назовани с племенното им
име – севери (ГИБИ 1960: 264, 272, 296), има писмени сведения за славяни в
земите между Константинопол и Одрин (ГИБИ 1960: 146; Житие на Максим 1960: 308), но изрично споменаване на славяни живеещи в интерисуващата ни област няма. Единственото сведение е втората глава на договора от 816 г.
„Втората глава за славяните, които са под императора: те трябва да останат така,
както бяха заварени, когато стана войната“ (Бешевлиев 1992: 165). То е твърде
общо, но е ясно че се отнася за славяните на териториите, които съгласно договора останали византийски, а именно Странджа, Сакар, Родопите и западната
част на Горнотракийската равнина. Археологическите данни за момента показват една много интересна картина. Славянски материали от периода VII–VIII
в. са много оскъдни, като единствено в района между Сакар и източната част на
Родопите има по-значима концентрация (Рашев 1993: 103; Рашев 2008: 150;
Момчилов 2007: 217–218; Борисов 2011: 231–233; Станев 2012: 72–78;
Борисов 2016: 142–154; Грозданова 2018: 101–118 и 160–161). Тези славянски материали от района на Сакар и Източните Родопи, вероятно са свързани с периферни групи на известните от писмените извори славянските племена
в района на Одринска Тракия и Беломорието. В останалите части на Горнотракийската низина с прилежащите ѝ околности, славянското население очевидно
е било твърде малобройно, не е било политически фактор и затова не е отразено
в изворите.
Следващите данни за колонизация организирана от българската държава,
е от 904 г. Това е добре известното сведение на Лъв Хиросфакт, че „българите
искаха да се заселят в превзетия от агаряните Солун, след като ги убедих и изгоних, го получих обратно“ (ГИБИ 1961: 184, № 4). Тази колонизация не се е
осъществила, но интересното в случая, е че била използвана като инструмент за
изнудване на ромеите.
Последният описан в изворите случай на колонизация е от 922 г. и е свързан
със завладяването на Виза – „Симеон като дошъл в изоставената Виза, разрушил
оцелелите стени, а околностите заповядал да изорат и засеят. Като заселил този
град с някои от своите и като назначил някой си Вулия за началник на крепостта, той се отдалечил, за да уреди по този начин нещата и в другите градове на
ято се продава и е съвсем нормално глинени гърнета и кани правени в прабългарски селища
да попадат в близко разположени славянски.
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Тракия.“ (ГИБИ 1964: 77). В случая имаме класически пример на организирана
от държавата колонизация (Венедиков 1981: 213; Гагова 2002: 46), идентичен на колонизирането на дн. българско Южно Черноморие извършено един
век по-рано. Местните ромеи били прогонени или депортирани (ГИБИ 1964:
76), а на тяхно място доведени колонисти от старите предели на България. Интересно е сведението, че българите изорали и засяли завладения район. На това
действие, освен за изхранване на колонистите, трябва да гледа и като създаване
на логистика, за изхранване на войската при една бъдеща (очевидно планирана
към момента) кампания срещу Константинопол. През 927 г. новият български
цар – Петър, сключил мир с ромеите. Съгласно договора, българите върнали
част от завладените по времето на цар Симеон византийски земи. Сред върнатите райони бил и този на Виза, а изпратените пет години по-рано български
колонисти били оттеглени – „Малко по-късно казаният Симеон напуснал жалката си душа и Петър, неговият син, наследил властта. Той, като се възползувал
твърде варварски от обстоятелствата, разрушил до основи завзетите от неговия
баща градове в Тракия, повикал при себе си намиращите се в тях българи и с
тях по същия начин разрушил Виза“ (ГИБИ 1964: 80). С оттеглянето на българските колонисти отново виждаме идентични действия с тези на кана сюбиги
Омуртаг през 816 г., който оттеглил колонизираните славянии в крайбрежната
област южно от Девол.
Посочените примери на колонизация осъществена от българската държава,
са извършени в различни периоди и на различни територии. Това показва, че
колонизацията, не е случайно явление, а добре обмислена и системно прилагана
във времето политика. Това позволява да се допусне, че заселване на население
от старите предели на България се извършвало и в други новозавладени райони,
за които няма писмени данни кога точно, как и при какви обстоятелства били
завладени.
През 40-те или 50-те години на IX в. българската държава значително разширила територията си в югозападна посока и достига брега на Адрианическо
море. За съжаление в изворите не се съдържат никакви сведения около обстоятелствата, при които това е станало. Традиционно се приема, че експанзията
в тази посока, подобно на тази в Горнотракийската низина е била свързана с
желанието да бъдат присъединени многобройните славянски племена от „българската“ група. Проблем в случая е, че наличните археологически данни показват, че територията на дн. република Северна Македония през VII–IX в. е била
много рядко населена (Дончева-Петкова 1995: 91–95; Манева 1995: 64;
Микулчиќ 1996: 28; Белдедовски 1996: 174; Рашев 2007: 97; Рашев 2008:
150) т.е. до голяма степен картината тук наподобява тази в Горнотракийската
низина. Единственият район, който е бил по-гъсто населен, е този около Охрид
и Струга. Населението, което обитавало областта през VII–VIII в. обаче не е
било славянско, а принадлежало към културата Комани-Круя, чийто епицентър
е дн. Северна Албания (Filiposki 2010: 67–80; Станев 2018: 219–224)4. За
4

Към цитираната там литература, трябва да се добави Zagarčanin 2018: 133–145.
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характера на нейните носители има различни хипотези, като най-вероятно изглежда това да е оцеляло късноантично население, върху което има варварски
наслоения. Археологическите данни показват, че носителите на културата Комани-Круя в района на Охрид и Струга след началото на IX в. изчезват, без да
може към настоящия момент да се прецезира кога точно е станало това. Като се
има предвид традиционната българска политика в новозавладените земи местното население да се депортира и на негово място да се колонизира население
от старите предели на България, то съвсем логично възниква въпросът, дали
завладяването на Охридско и Стружко от българите не е било последвано от
подобно депортиране или прогонване на по-голямата част завареното население и заселване на колонисти от старите предели на България. Като разглежда въпроса за материалната култура в на територията на дн. Република Северна
Македония през ранното средновековие и по-точно, след като излага аргументи
за късната славянизация на района, съвпадаща най-общо със завладяването му
от българите, Р. Рашев изказва мнението, че „този процес е могъл да бъде предизвикан, ръководен и контролиран от българската държава“ (Рашев 2007: 98).
Според него, териториите, от където дошли тези славяни са Южна Македония
и Струмско – Родопската област. В действителност, това са земи, за които през
VII–IX в. има множество и различни по произход писмени данни, които показват, че били плътно населени със славяни. Въпреки, че тези славяни създавали
сериозни проблеми на империята, към средата на IX в. те вече били покорени.
Не е изключено част от тях със или без участието на българската държава наистина да са мигирирали5 на север, към много по-слабо населените по това време
земи на дн. Р. Северна Македония. В стратегически важни райони, по аналогия
с действията на българите в Трансилвания и крайбрежието на Черно море само
няколко десетилетия по-рано, е по-вероятно да били изпращани славяни от
старите предели на България, които неколкократно вече доказвали лоялността
си към държавата. Районът на Охрид и Струга е именно такъв стратегически важен. От тук минавал един от главните пътища на Балканския полуостров – Вия
Егнация, който свързвал Драч със Солун, две изключително важни византийски
крепости, а непосредствено северозападно от областта са земи, които останали
под властта на Византия. Освен славяни, по аналогия с извършената колонизация в Трансилвания и Горнотракийската низина няколко десетилетия по-рано,
може да се допусне, че като колонисти били изпращани и малки групи българи
(прабългари). Интерес в това отношение представлява ранносредновековният
некропол проучен при разкопаването на античния театър в Скопие. Той е дати5

Традиционна българска политика по това време е било да се депортира (отвлича) население
от вражеската територия, което в последствие се заселвало в България. Съвсем логично е, когато в през пърната половина на IX в. българската експанзия достигнала византийски земи
плътно населени със славяни, като Беломорието и Южна Македония, на депортация да били
подложени и големи славянски групи. Всъщност, в изворите още през 774 г. има описан такъв
случай – проваленият опит на кана сюбиги Телериг да депортира берзитите, за които се приема, че живеели в дн. Р. Северна Македония, но наличните данни позволяват да се допусне, че
били по на юг (Станев 2018: 212–215).
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ран във втората половина на X в., т.е. значително по-късно от завладяването на
Македония от българите и съответно предполагаемата колонизация, но в него
са открити редица гробове с обредни практики, които имат аналог в езическите прабългарски некрополи от дн. Североизточна България, което предполага
че вероятно е оставен от потомци на население дошло от там (Кузманоски
2017, 407–408).
За земите по средното течение на Струма (между Креснеското и Рупелско
дефиле), на базата на археологически данни, също е изказана тезата, че през
VII–първата половина на IХ в. са били много слабо населени и масовото им заселване е станало най-общо по времето на княз Борис и цар Симеон (Цветков
2002: 37).
Няма данни кога и при какви обстоятелства са били завладени земите на дн.
Източна Сърбия, но археологическите данни показват, че тук, подобно на Трансилвания, на определени места има концетрация на старобългарски материали
(Radišič 2018: 135–156). Вероятно в основната си част те са били оставени от
военни групи гарантиращи българската власт тук, но не е изключено да е имало
и групи цивилно население.
През първите години от управлението на цар Симеон, между България и
Византия избухнала война, в която, като съюзници на ромеите се намесили
унгарците. Те, нападнали и опустошили огромна част от България – земите
между Дунав и Карпатите, дн. Североизточна България, Северна Добруджа и
Бесарабия. При тези нашествия унгарците отвлекли многобройно население,
което продали на ромеите. Цар Симеон сключил съюз с източните съседи на
унгарците – печенегите, които ги разгромили. След като се оттървал от унгарците, Симеон принудил ромеите да освободят безусловно пленените българи.
Археологичестите данни показват, че засегнатите от унгарските нашествия земи
се възстановили по различен начин. Докато животът в района между Стара планина и Дунав продължил, то стотиците старобългарски селища в земите между
Дунав и Карпатите били изоставени (Станев 2008а: 9–24; Атанасов 2018:
125–127). Съвсем естествено възниква въпросът, защо старобългарското население, което е живеело във Влашката равнина не се е завърнало в селищата си,
по подобие на населението южно от Дунав? Отговорът, е че това население целенасочено не е било допуснато да се завърне, а било заселено някъде другаде,
вероятно в Тракия и Македония.
Наличните писмени извори съдържат данни, които ясно показват, че Първото българско царство е имало определена демографска политика и именно
държавата е генерирала едни от най-мащабните миграции – депортиране на
чуждо население от завладени територии и колонизиране на население от старите предели на България в стратегически важни области. Първоначално като
колонисти били изпращани основно славяни, тъй като това било подчинено
население и е логично именно такова да бъде заселвано в рисковите гранични
райони, но с времето, в резултат на настъпилия процес на сливане на славяни
и прабългари в един нов народ, това разграничаване в изворите изчезва и се
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говори просто за „българи“. Така българската държава съществено допринесла
за славянизиране на значителна част от територията на Източните Балкани6.
Славяните изпращани като колонисти, поколения наред преди това живеели в
България, съвместно с прабългарите участвали в отбраната ѝ и в завладяването
на териториите, в които в последствие се заселвали. През IX в. започнал процес
на интерграцията на славяните в държавния административен и военен апарат,
първоначално на по-ниски позиции, а в последствие по времето на княз Борис
достигнали и управляващия елит. Така именно тези славяни трябва да бъдат наричани „български славяни“, т.е. славяни тясно свързани с българската държава
и с времето придобили българска идентичност. Колонизирането на население
от старите български предели – български славяни (в смисъла изказан по-горе)
и отделни групи българи (прабългари) в Горнотракийската низина и Македония, съчетано със стабилната българска власт през следващия век и половина,
съвпадаща с период на политически и културен разцвет на държавата, довели до
изграждането на здрава българска идентичност на славяноезичното население в
тези земи.
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ПОГЛЕД КЪМ ИЗВЕСТИЯ ЗА ИМПЕРСКИ ПОДАНИЦИ –
ПЛЕННИЦИ СРЕД БЪЛГАРИТЕ, В ПИСМАТА НА
КОНСТАНТИНОПОЛСКИЯ ПАТРИАРХ НИКОЛАЙ I МИСТИК
(901–907, 912–925)
Янко М. Христов
A GLIMPSE AT THE INFORMATION ABOUT IMPERIAL SUBJECTS –
CAPTIVES AMONG THE BULGARIANS, IN THE LETTERS OF
NICHOLAS I MYSTIKOS, PATRIARCH OF CONSTANTINOPLE (901–907, 912–925)
Yanko M. Hristov
Abstract: In view of the participation of the Constantinople’s patriarchs in the political life of Byzantium what was happening with Nicholas Mystikos at the beginning of the 10th century can hardly
be described as unusual and surprising. Especially if we take into consideration the forced removal
of Ignatios (847–858, 867–877) and Photios (858–867, 877–886) as well as their restoration to
the patriarchal throne. However, when Nicholas Mystikos took the lead of the church for the second
time, it was doubtful whether he imagined his further role in the fate of the Byzantine Empire. Under the pressure of the events, but also due to his own ambitions, the prominent hierarch maintained
correspondence with some of the most outstanding personalities of the era. A substantial part of the
hierarch’s epistolary heritage is occupied by his letters to the Bulgarian Tsar Simeon the Great. These
letters have attracted a considerable attention of the researchers. Along with this, as regards their use
as a source of information about the fate of the captured imperial subjects during the first decades of
the 10th century, patriarch Nicholas Mystikos’ letters to the Bulgarian ruler still remain unstudied
properly enough.
Keywords: Captivity, Captives, Casualties of war, Correspondence, Diplomacy, Byzantine-Bulgarian Wars

Въведение
С оглед на активното участие на предстоятелите на Константинополската патриаршеска катедра във вътрешно и външнополитическия живот на Византия,
а също и при отчитане на принудителното низлагане на патриарсите Игнатий
(847–858, 867–877; † 877) и Фотий (858–867, 877–886; † 896) и повторното
им въздигане, случващото се с Николай Мистик в началото на Х в. трудно може
да се определи като крайно необичайно и изненадващо. Въпреки това при второто му заставане начело на Константинополската църква през 912 г. навярно
дори самият той не е допускал каква ще е ролята му в съдбините на Империята
(Kazhdan 1991: 983–984, 1466–1467, 1669–1670; Станковић 2003: 30–36,
42–62, 68–78, 87–112). Година по-късно, поради бързо последвалите една след
друга кончини на император Лъв VI (886–912; † 12 май 912) и брат му Александър (912–913; † 6 юни 913) и заради малолетието на родения през септември 905 г. престолoнаследник Константин VII Багренородни (913/945–959; †
9 ноември 959), патриархът се оказва ключов член в сформирания регентски
съвет. От позицията на такъв е принуден да пише на цар Симеон (893–927; †
29 май 927), за да предотврати българския поход срещу Византия, подготвян в
отговор на разтрогнатите мирни отношения при краткото властване на импе-
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ратор Александър (ГИБИ 1961: 191–202; ГИБИ 1964: 125 [= Theophanes
Continuatus 1838: 380]; ГИБИ 1964: 160 [= Leo Grammaticus 1842: 287–
288]; ГИБИ 1965: 141 [= Георгий Амартол 1922: 38]; Георгий Амартол
1920: 541–542; Symeon Magister 2006: 296–297; ГИБИ 1965: 246–247 [=
Skylitzes 1973: 195]).
Кореспонденцията между патриарх Николай Мистик и българския владетел
започва преди напрегнатите събития от лятото на 913 г. и продължава до последните месеци от живота на йерарха през 925 г. Размяната на писма не престава нито след като висшият византийски духовник губи позиции в регентството
– когато императрицата-майка Зоя Карбонопсина налага контрол над управлението, нито след възцаряването на император Роман Лакапин (920–944; † 29
юни 948). Преписката до цар Симеон, допълнена с две писма до архиепископа
и едно до неговия „първи човек, получава подобаващо внимание от страна на
българските учени още в края на XIX в.“, заради ролята ѝ на първостепенен източник на информация за българо-византийските отношения през първата четвърт на Х в. (Златарски 1894а: 372–428; Златарски 1894b: 3–54; Златарски 1895: 121–211)1. Независимо от обилния и дългогодишен изследователски интерес към идейно-политическите, философско-етическите, религиозните
и дипломатическите аспекти в споменатата част от епистоларното наследство на
патриарха, трябва да се признае че относно податките за съдбата на попадналите
в български плен имперски поданици има какво още да се добави.
Защо asylum, а не postliminium?
Още в края на XIX в. Васил Златарски (1866–1935) изказва предположение, че
първите две т.нар. „български“ писма (№ 3 и № 4) на патриарх Николай Мистик
са свързани със съдбата на византийски поданик, имал нещастието да попадне
в плен. Изпратени едновременно до цар Симеон и до българския архиепископ,
те представляват опит за застъпничество за беглец, който е върнат в ранносредновековна България. Изтъкнатият медиевист е склонен да приеме, че беглецът,
който търси убежище при олтара на църквата „Св. София“ в Константинопол,
вероятно е бил „към числото на плените гърци [ромеи/византийци – б. моя]“
(Златарски 1894а: 394; Виж също: Дуйчев 1939: 26–28; ГИБИ 1961: 186–
191; Nicholas Mystikos 1973: ХХХV, 16–27, 527). Основанията за подобно
предположение никак не са за пренебрегване. Те са свързани както с войната от
894–896, така и с инициативите на българския владетел в южна и югозападна
посока в началните години на Х в. В интерес на обективността трябва да се отбележи, че има основания, според които неразумното на пръв поглед решение
1

Следваната тук номерация на писмата е по изданието Nicholas I Patriarch of Constantinople
Letters. Greek text and English translation by R. J. H. Jenkins, L. G. Westerink (CFHB 6).
Washington D.C. 1973. Цитатите в рамките на текста са по популярните новобългарски преводи, поместени в поредицата Гръцки извори за българската история. Ред. и съст. И. Дуйчев и
др. Том. IV. София 1961, 185–297.
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на император Александър може и да е в отговор на набези на български отряди във византийските владения преди лятото на 913 г. (Karlin-Hayter 1969:
588–589; Каждан 1976: 94; Bozilov 1980: 73–81; Шепард 2007: 92–95).
Текстовете на писма № 3 и № 4 от кореспонденцията на патриарх Николай
Мистик са добре известни в научните среди. В това от тях, което е адресирано
цар Симеон се чете: „…Някой си човек – не зная заслужаваше ли той наказание, или като човек, изпаднал в зло, понеже се страхуваше от вашата власт, –
прибягна в Божия храм, който всеки християнин счита като око на вселената и
в който ние, ако и безполезни, извършваме нощем и денем богослужение. Понеже безжалостно бе измъкнат от храма, той ни трогна, като многократно призоваваше светия олтар и почитанието, дължимо изобщо от всички християни
към божествените светилища, и неприкосновеността за ония, които прибягват
в тях. Какво друго трябваше да правим ние, служителите на светия олтар, ако и
недостойни, освен още в началото да не позволим да го извлекат онези, които
искаха да сторят това? Но те пренебрегнаха да изпълнят това, като се сърдеха и
се отнасяха сурово към нас заради тебе, обаче ни обещаха и по всякакъв начин
ни уверяваха, че ти, чедо наше, няма да извършиш нищо лошо, а че той ще бъде
удостоен да получи от тебе прошка и помилване за постъпката си. Ние го изведохме от храма и го отпратихме, като призовавахме за свидетели Бога и неговия
всесвет олтар, щото той да не го остави без отмъщение както в настоящия, тъй
и в бъдещия живот, ако го сполети нещо лошо, което, чедо наше, ти дано не извършиш…“ (ГИБИ 1961: 186–187; Nicholas Mystikos 1973: 18)2.
Да се отрича възможността за бягство през дългата обща граница както от
България във Византия, така и от Империята към северната ѝ съседка не само
е излишно, но също така противоречи и на свидетелствата от епохата. Наред
с това, все пак трябва да се спомене, че писма № 3 и № 4 от преписката на патриарх Николай Мистик позволяват да се говори и за други аспекти. От една
страна, стоят ред важни въпроси: не става ясно как точно беглецът успява да
достигне до Константинопол; защо се насочва нататък; как хората на българския владетел научават за това; и последно, но не и по важност, защо е извлечен
насила от църквата. От друга страна, отчетливо се откроява, че забегналият се
стреми да се възползва от правото на asylum и покровителството на църковните
власти. Всъщност значението на църквата „Св. София“ в Константинопол като
място за убежище и защита се проява сравнително скоро след изграждането ѝ
от император Юстиниан I и през Х в. ролята ѝ в това отношение е отдавна утвърдена и ясно откроима (Cotsonis 2002: 41–55). Самото азилно право има
още по-дълга история, чиито корени се простират далеч назад в историята на
Древен Египет, Междуречието и Антична Елада. В Рим то също бива съблю2

Срв. още: „Дойдоха хора, който за угода на [въздигнатия] от Бога владетел искаха да измъкнат от храма тогова прибегналия… Онези, разбира се, които ни убедиха да го изведем, не биха
били оскърбители, тъй като те не са мъчители, а повече за угода на владетеля, [поставен] от
Бога, проявиха такова старание и са достойни, като му угаждат като на приятел, да получат
приятелска благодарност.“ (ГИБИ 1961: 189–190; Nicholas Mystikos 1973: 22–24).
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давано, въпреки някои нюанси и известни ограничения. С утвърждаването на
християнството като призната и приета от имперските власти религия в началото на IV в., идеята за предоставяне на asylum постепенно се възприема от църковните йерарси. Сред най-ранните решения на църковните събори, отнасящи
се до привилегията на църквата да осигурява убежище и защита е Правило 7 на
Сердикийския събор от 342–343 г. (ППС 2000: 310–314; Епископ Никодим 2001: 128; Sinha 1971: 5–11, 15–17, 50–51; Kaeuper 1982: 631–632).
Заслужава да се отдаде необходимото внимание и на едикт на император Лъв I
от 466 г. (в последствие включен в Corpus Iuris Civilis), с който не само се дефинират по-ясно принципите за прилагане на правото на убежище, но и се припознава ролята на епископата в конкретната сфера (Cod. Iust. I. 12. 6). Наред
с това, още през ранновизантийската епоха са поставени редица ограничения
пред asylum за длъжници (най-вече към хазната), висши държавни служители,
убийци, изнасилвачи, прелюбодейци, еретици и избягали роби (Thurman
1969: 593–606; Cotsonis 2002: 41–55; Shoemaker 2011: 21–43). В тази
връзка трябва да се отбележи, че законодателните решения, регулациите и наложените специфични изключения са достатъчно многобройни и разнопосочни.
Те силно подкопават същинското приложение на принципите на убежище и закрила от страна на църквата, въпреки най-общото им припознаване във Византия. По разбираеми причини достигналите до наши дни писмени сведения не
са в състояние да очертаят дори бегло всички случаи на ефикасно приложение
на правото на asylum. За сметка на това обаче в хрониките от епохата не е трудно
да се откроят някои емблематични случаи на нарушаването му, какъвто е екзекуцията на Тиберий – синът на император Юстиниан II от брака му с хазарската
принцеса (Theophanes 1883: 380).
При подетото от патриарх Николай Мистик застъпничество в писмото му
до българския архиепископ, той неслучайно изрично уточнява че беглецът „..не
е нито от рода на българите, нито пък е бил служител [домашен роб – б. моя] на
някого в България, но сега се търси като служител-беглец.“ (ГИБИ 1961: 189;
Nicholas Mystikos 1973: 22]; За законови разпоредби, отнасящи се до asylum през средновизантийския период виж: Еcloga XVII. 1; Procheiros nomos XXXIX. 7; Eisagoge XL. 9; Basilika LX. 45. 19; Macrides 1988: 509–
538). Въпросните допълнителни щрихи са в основата на споменатото предположение, че иде реч за ромей, който прави опит да се измъкне от пленничество
в Симеонова България. Интересното е, че тъкмо те са причина и за появата на
съмнение, особено ако се вземе под внимание утвърдения в римското и ранновизантийското право институт ius postliminii (Dig. XLIX. 15; Cod. Iust. 8. 50
(51); Виж още: Еcloga VIII. 6. 8; Basilika ХХХIV. 1. 16; Basilika ХХХIV. 1.
19. 2–4). Обяснения относно етническия произход и форми на лична или служебна зависимост биха били на заден план или напълно излишни в случай, че
става дума за бивш имперски поданик. Съгласно правото на postliminium, при
повторното им встъпване в рамките на Византия тези, които са имали нещастието да попаднат във вражески ръце, са можели да разчитат на възстановява-
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не на обществения им статус, предхождащ пленничеството. Разбира се, поради
ограниченията в наличната информация категорично отхвърляне на изказаното
от видния български медиевист е невъзможно. Това обаче в ни най-малка степен не омаловажава въпроса защо някой, който е от „числото на пленените“ византийци, при завръщането си в Империята е принуден да търси убежище и да
разчита на застъпничество, вместо да се възползва от далеч по-съблюдаваните
принципи на ius postliminii.
Битие 4: 8–10, а не Плач Еремиев
Без да се омаловажа поднесеното в писма № 3 и № 4, трябва да се подчертае,
че същинската информация за съдбата на византийските поданици, попаднали
в български плен, идва преди всичко от по-късната преписка, датираща от лятото-есента на 917 г. насетне. Тази особеност изобщо не може да се определи
като учудваща предвид разгромът на византийските сили край р. Ахелой на 20
август 917 г. и военното превъзходство на българските армии в последвалите
години до края на първата четвърт на Х в. По правило податките, отнасящи се
до пленниците в текста на отделните писма не са изолирани от останалите известия за случващото се с византийските войни и цивилни, намиращи се в обсега на българските отряди. Наред с възмущенията, обвиненията и увещанията,
освен за дадените и очакваните жертви сред войската, в различни фрагменти от
кореспонденцията му до българския владетел патриарх Николай Мистик пише
и за фаталните последици от конфликта за жители на балканските провинции
на Византия. С известни вариации, фразите, отнасящи се до спиране на „убийства“ и „кръвопролития“ устойчиво присъстват сред впечатляващ дял от около 3/4 от писмата, изпратени до цар Симеон (ГИБИ 1961: 199–200, 208, 210,
211, 212, 216–217, 220, 222, 228, 231, 233, 237–238, 240, 243, 246, 249, 254, 260,
264, 267, 269, 271–272, 274, 275, 279–281, 287, 289–290, 291; Nicholas Mystikos 1973: 40, 54, 58, 60, 62, 70, 76, 78, 90, 96, 98, 106, 110, 116, 122, 128, 136,
148, 154, 160, 164, 168, 174, 182–184, 196, 200, 204). Не всички от тях обаче
следва да бъдат причислявани към една по-обща група. Някои се отличават с
доста голяма конкретност. „…Не мисли, че станалото поражение е произлязло
за изпълнение на твоите суетни помисли, не предполагай така, а ако пък предполагаш така, отхвърли това предположение като празнословие. Обаче победен
бе народът, който беше излязъл на поход срещу тебе: първо, по неизречената
присъда на оногози, който изважда от съкровените хранилища своите присъди,
когато му е угодно, а, второ – доколкото е възможно и на хората да знаят, – поради собствените му грешки. Постъпваш зле и необмислено, като приписваш
победата на собственото си желание и като предполагаш, че станалото поражение, което постигна ромейския народ, е станало за това, щото ти да завладееш
властта над ромеите…“ – отбелязва йерархът в писмо (№ 10), датирано към началото на 918 г., допълвайки, че въпреки византийските неуспехи на бойното поле
няма да има отстъпление пред Симеоновите искания (ГИБИ 1961: 216–217;
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Nicholas Mystikos 1973: 70). В други съвсем преднамерено се припомня и
за жертвите от българска страна, без значение дали това отговаря напълно на истината или е резултат от преднамерено преувеличение. „…Не се гордей с това, че
българите, ако и мнозина от тях да станаха жертва на меч, все пак удържаха връх
– се чете в писмо № 16 – а ромеите претърпяха поражение и бяха надвити…“
(ГИБИ 1961: 237; Nicholas Mystikos 1973: 106).
При целия драматизъм и тъмните краски, с които са поднесени щрихите за
случващото се в десетилетието след 917 г., няма как да не направи впечатление,
че само ограничена част от пасажите в писмата засягат пряко въпроси, свързани
с пленниците и пленничеството сред българите. Нещо повече, много от споменаванията са вмъкнати в апелите за прекратяване на конфликта и постигане на
мир. „…Помисли, чедо наше, за злините на войната, за страданията, които сполетяват хората от нея, и, от друга страна, добрините на мира и ползата, която
произтича за хората от него“. – пише патриарх Николай Мистик в писмо № 13,
адресирано до първия човек на българския владетел, добавяйки – „И като ги
сравниш, виж сътрудник на каква негова чест и слава ще станеш, ако с Божията помощ вместо войните, вместо убийствата, вместо заробванията (пленяванията – б. моя), с едно слово вместо голямата човешка гибел, ще му служиш в
тази боговдъхновена служба да бъде възхвален заради добрините на мира и да се
прослави, а не да придобие противното, поради злините от войните…“ (ГИБИ
1961: 228; Nicholas Mystikos 1973: 90). Връзката между военните действия
и пленничеството се открива още на редица места, както е в пасаж от писмо №
21, който гласи: „…Ти искаш мир… Покажи на дело, че следваш съобразно с
тази дума. Мирът не се домогва до чуждото, не напада ония земи, които никак
не му принадлежат, не вдига ръце за оръжие, не се радва на кръвопролитие и не
знае да взема пленници …Сложи оръжие! Нека престанат кръвопролитията и
бедствията на пленените! [Нека се спрат] сълзите на сираци и вдовици! [Нека
изчезне] страстта към користолюбие и желанието да се завладява чужда собственост! Нека бъде всичко това и тогава действително мирът, угоден Богу ще
бъде утвърден…“ (ГИБИ 1961: 258; Nicholas Mystikos 1973: 144).
Друг често натрапващ се израз, който се появява още на сравнително ранен
етап в кореспонденцията до цар Симеон (късното лято на 917) се отнася до
осквернената от взаимното изтребление земя. Показателно е, че мотивът се повтаря неколкократно и в по-късните писма3. Препратките по посока на Битие 4:
3

Срв. още: „…Кои да оплаквам – тези ли, които се вдигат едни срещу други и със своето изтребление и убийство оскверниха земята, а оскверняват и въздуха…“ (ГИБИ 1961: 208; Nicholas
Mystikos 1973: 54); Виж още: „…Тези, които носят името Христово, оскверниха земята с
кръвта си, изпълниха въздуха със зловония…“ (ГИБИ 1961: 213; Nicholas Mystikos 1973:
64); В този дух са и следните редове от писмо № 16: „…Разсъди, сине мой, ти, който извършваш дела, достойни за великия ти разум, за кръвопролитията между ромеи и българи, които
оскверниха земята, когато избухна оная най-ужасна война между двата народа.“ (ГИБИ 1961:
237; Nicholas Mystikos 1973: 106); Списъкът лесно може да бъде разгърнат допълнително с пасажи от писма № 17, № 24, №, 27, № 29 (ГИБИ 1961: 242, 272, 282, 288; Nicholas
Mystikos 1973: 114, 168–170, 188, 198).
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8–10 са съвсем преки в писмо № 11 (от зимните месеци на 918–919 г.), в чийто текст се чете: „…Докога християнската земя ще се обагря от кърви, пролени
от християнски ръце? Каин уби брата си Авел и макар да беше убит само един
човек, все пак кръвта му надигна глас към Бога...“ (ГИБИ 1961: 219; Nicholas
Mystikos 1973: 74). Внушенията по посока на „братоубийствения“ характер
на военните действия, причина за смъртта на много от въвлечените в конфликта
едноверците българи и ромеи, не бива да се изолират от изобилието от цитати и
позовавания от Стария завет, Евангелията и Апостолските послания, при това
не само в т.нар. „български писма“, но и в цялото епистоларно наследство на
Константинополския патриарх (Nicholas Mystikos 1973: 622–627). Особеност, която едва ли може да се определи като необичайна за какъвто и да е текст,
излязъл изпод перото на добре образован йерарх в източнохристиянския свят.
Дори и за безспорен ерудит, какъвто е патриарх Николай Мистик, подобен подход обаче крие известни опасности. Заслужава да се припомни, че в писмо № 17
(от началото на 921 г.), наред с по-рано отправяните призиви за „прекратяване
на кръвопролитията и изтреблението на християните“ и познатото „оскверняване (опетняване) на земята“ стоят въпросите: „Какъв Еремия ще оплаче тези
бедствия? Какви сълзи ще се сравнят с това ужасно нещастие?“ (ГИБИ 1961:
241; Nicholas Mystikos 1973: 112). Контрапродуктивността спрямо преследваните от висшия византийски духовник цели се дължи на това, че в книга
Плач Eремиев превземането и разрушаването на Ерусалим е заслужено Божие
наказание, а вавилонците са само оръжието за нанасянето му. Възможните паралелите с българо-византийския конфликт са явни и вероятно те са главната
причина името на Старозаветния пророк да не се открива в последвалата кореспонденция до българския владетел.
По следите на насилието и пораженията
Наред с турбулентните събития след опита за узурпация на доместик Константин Дука през напрегнатото лято на 913 г. несъмнено най-сериозното предизвикателство за оказалия се начело на регентския съвет патриарх Николай Мистик
е подновяването разтрогнатия мир между Византия и България. За сравнително кратък интервал от време висшият духовник пише до българския владетел
едно подир друго три писма (№№ 5–7). Всяко едно от тях заслужава специално внимание, а припомнянето на сблъсъците между Империята и Сасанидска
Персия от ранновизантийската епоха е интересен пример за употреба на исторически примери като средство за търсене на мир и постигане на компромис
(ГИБИ 1961: 191–198, 198–201, 201–202; Nicholas Mystikos 1973: 26–38,
38–42, 42–44; Baldwin 1988: 174–178). Разбира се, не може да се пренебрегва обстоятелството, че усилията на патриарха са в пряка връзка със затрудненото положение, в което се намира Византия. Не бива обаче да се отрича, че
той също така си дава сметка за жестокия характер на българо-византийските
сблъсъци и последиците от тях за имперските владения (ГИБИ 1961: 199–200;
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Nicholas Mystikos 1973: 40–42). Изказаните от него през 913 г. опасения се
превръщат в реалност още през следващата 914 г. след като властта е поета от
Зоя Карбонопсина – майката на невръстния император Константин VII. Причината е добре известна. Новите управници в Константинопол отхвърлят споразуменията между цар Симеон и патриарх Николай Мистик. Провокираният
български владетел не закъснява с отговора и враждебните действия започват
с набези в южна посока, а скоро след това дори е овладян Одрин (Browning
1975: 63–68; Божилов 1983: 118–145; Treadgold 1997: 473–479; Shepard
1999: 574–579; Божилов, Гюзелев 1999: 251–255).
Ако се съди по епистоларното наследство на висшия византийски духовник далеч по-съкрушителни за имперските владения на Балканите се оказват
действията на българските отряди при почти напълно безответното им военно
превъзходство от края на второто и началото на третото десетилетие на Х в. В
писмо до архиепископа на България (№ 12), датирано към зимните месеци на
918–919 г. се чете: „Имаш множество средства, които да съдействат за неговото
(на цар Симеон – б. моя) умилостивяване… Представи пред очите му чрез твоите слова онова, което той знае и преди твоето слово, като го е видял със собствен
поглед, пустошта на земята, която е обходил, вместо съзираната досега красота,
жалката грозота на земята без класове, без лозя, без плодни дървета. Спомни му
за разрушението на светите Божии домове, които благочестиви ръце с много
труд са издигнали за слава Божия. Припомни разрухата на светите обители, в
които иноци, в които девици всякога изпращаха песнопения Богу, а сега са останали да лежат в развалини…“ (ГИБИ 1961: 226–227; Nicholas Mystikos
1973: 86–88).
За опустошенията се споменава (неведнъж) и в писма, писани директно до
българския владетел. При това прави впечатление, че посочването на разрушенията на църковни сгради и запустяването на манастири понякога е вплетено в
общите фрази за разоряването на „градовете, селата и къщите“ или за „изтребление на хората“ в имперските провинции, както е в писма № 14 и № 18 (ГИБИ
1961: 231, 247; Nicholas Mystikos 1973: 96, 124). В други фрагменти от кореспонденцията – като писма № 23, № 26, № 24, № 28 и № 29, щетите, които
несъмнено са претърпени от селищата във византийските владения, намиращи
се в обсега на Симеоновите отряди, остават извън пасажите, свидетелстващи за
унищожаването на храмове и монашески обители (ГИБИ 1961: 268, 273, 280,
284, 288; Nicholas Mystikos 1973: 160–162, 170, 184, 192, 198–200). Очертаната особеност е възможно поне отчасти да се дължи на факта, че известията идват от епистоларното наследство на висш йерарх в източнохристиянския
свят. Същевременно информацията в Житие на св. Мария Нова позволява да се
потърсят и допълнителни мотиви. Агиографът също говори за големите опустошения и сриването на повечето градове в Тракия по времето на цар Симеон.
Освен това обаче отбелязва, че „…жителите на Виза като не можели повече да
останат в нея …намирайки удобен момент изоставили града, изгорили всички
къщи и заминали…“. В следващите дялове на житийната творба, посветени на
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настаняването и действията на български отряд във Виза, по доста недвусмислен начин е посочено, че след опожаряването му в града незасегнати от огъня
остават само храмовете. По тази причина едни тях са определени „…за житници, други за жилища, трети за конюшни…“ (ГИБИ 1964: 76, 77; Laiou 1996:
239–241, 247–249).
Естествено, не може да се приема априорно, че във всички случаи, при които
патриарх Николай Мистик пише за разоряване и опустошения на църкви и манастири от страна на Симеоновите войски, иде реч за запалени от собствените
им обитатели жилища и градове. С далеч по-голяма безусловност неговите думи
могат да се причислят към поредното отдаване на дължимото на архитектурните решения в изграждането на византийските метоси, манастири и манастирски
комплекси и възможностите им да приютяват значителни количества хора, стоки и добитък при необходимост. С оглед на съдбата на имперските поданици,
попаднали в български ръце в хода на бойните действия и непосредствено след
тях, споменатата група известия в кореспонденцията на патриарха е обвързана и с още една тъмна страна на средновековните сблъсъци. Тя се изразява не
толкова в разквартируване на отделни отряди и до преустановяване на богослужението, колкото до гоненията и убийствата на свещеници и монаси и посегателствата върху честа на монахините (Hristov 2015: 49–58; Христов 2018:
228–229). В писмо № 11, изпратено до цар Симеон още към края на 918–началото на 919 г. се чете: „…Аз вече няма да говоря за живите: за деца-сирачета, за
жени-вдовици, за тези които са се лишили от братя, за тези, които са загубили
чеда, за свещените олтари, за разпръсването на монасите, за изнасилването на
девиците, чийто непрекъснати стонове и сълзи постоянно достигат до Бога…“
(ГИБИ 1961: 219–220; Nicholas Mystikos 1973: 74). Не много по-различни са щрихите в споменатите по-горе писма № 23, № 26 и № 294. Докато в тях
се говори конкретно за избиването на свещеници и насилването на монахини, в
други по-ранни фрагменти от кореспонденцията на висшия византийски духовник (№ 11, № 12, № 14 и № 18) се акцентира и върху общото изтребление в насе4

Срв. още: „…Но когато си спомня за разорението на толкова църкви Божии, епископии и
манастири, избиването на свещениците, насилието над девиците, поруганието на монасите,
то с какво ще докажеш, че Бог ще пренебрегне всичко това, че дълготърпението, което той е
показал досега по своето човеколюбие и търпеливост, очаквайки нашето покаяние, няма да
се преобърне в гняв и негодувание срещу българите и да навлече отмъщение за такова изтребление?“ (ГИБИ 1961: 268; Nicholas Mystikos 1973: 160–162). Виж също: „…Спомни си,
чедо мое,… за избиването на свещенослужители и за насилието над девиците и поруганието
на монасите…“ (ГИБИ 1961: 280; Nicholas Mystikos 1973: 184). Към тази група трябва да
се причисли и не по-малко яркия и предизвикващ въображението пасаж от писмо № 29. „…
Помисли за разрушението на манастирите, за унищожението на епископиите, запустяването
и на другите църкви, които се намираха в страната, и за прекратяването на богослужението,
което се извършваше за слава Божия. – пише висшият византийски духовник в рамките на
въпросното писмо и допълва – Не споменавам другото – разтлението на девиците, упадъка
на подобаващото на монасите благочестие, презрението към служителите на Бога и към свещеническия чин, което обикновено става при пленяване и е свойствено за хората…“ (ГИБИ
1961: 288–289; Nicholas Mystikos 1973: 198).
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лените места в обсега на Симеоновите армии (ГИБИ 1961: 219–220, 227, 231,
247; Nicholas Mystikos 1973: 74, 86–88, 96, 124). Дори да се допусне наличието на известна преднамереност от страна на висшия византийски духовник,
пресилена критичност спрямо поднесените от него известия сякаш е излишна.
Не разполагаме с домашни български предписания какво се очаква да е поведението на войските в поход, но ако се съди по византийските военни наръчници
често даже присъствието и придвижването на големи подразделения от собствените имперски армии във византийските провинции е предизвикателство, а
чуждите нашествия са истинско бедствие (Haldon 1999: 144–146, 234–247;
За случващото се с пленниците във Византия през разглеждания период виж:
Simeonova 1998: 75–104; Kolia-Dermitzaki 2000: 583–620; Ramadan
2009: 155–194; Wierbiński 2018: 253–283).
Сред тъмните краски, с които са очертани щетите и насилието, претърпени
от византийските поданици по време на Симеоновите войни с Империята, се
улавя и още един съществен аспект. Съизмеримо с постоянството, с което патриарх Николай Мистик пише на българския владетел за погрома над църкви и
манастири е и повтарянето на фрази (с малки или почти без промени), отнасящи се до разпадането на семействата – „осиротяване“, „овдовяване“, „лишаването от бащи и братя“ (ГИБИ 1961: 219, 231, 258, 267, 279, 284; Nicholas Mystikos 1973: 74, 96, 144, 160, 182, 192). Прескачането на такъв тип известия от
едно писмо в друго е отглас както за жертвите сред византийските армейски редици, така и за екзекуциите на пленените бойци и избиване на годните да носят
оръжие мъже, попаднали на пътя на напредващите български отряди. Покрай
несъмнената жестокост на подобна практика все пак е нужно да се припомни,
че тя далеч не е запазена само за тежкия българо-византийски сблъсък от началните десетилетия на Х в., но има своите обилни проявления и в други части на
средновековна Европа5. С липсата на какъвто и да е опит за оправдаването им,
трябва да се каже, че поне отчасти, убийствата и жестокостите спрямо мъжете в
балканските провинции на Империята, които се явяват подходящи за включване във военни действия и/или оказват съпротива на Симеоновите армии са
продиктувани от ясно осъзната тактическа необходимост. В последното му писмо до българския владетел, самият патриарх Николай Мистик не скрива, „…че
цялата войска и всичко способни да носят оръжие, при справедливата Божия
помощ, ще се вдигнат срещу вас…“ (ГИБИ 1961: 296; Nicholas Mystikos
1973: 210).
Размяната: възможно решение на въпроса за пленниците, или пък не
От поднесените по-горе аспекти е видно, че обръщайки внимание на ролята на
писмата на патриарх Николай Мистик като източник на сведения за съдбата на
5

За погромите спрямо „несражаващите се“, продиктувани от това, че те оказват дейна подкрепа на войниците при обсади или осигуряват подслон, транспорт, храна, фураж, медицинска
грижа (а в случаите с клирици и морално насърчаване) и т.н., виж: Allmand 1999: 253–272;
Strickland 2006: 107–140.
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византийски поданици, попаднали в български плен, дори в случаите, при които той се ограничава само до най-общо споменаване на пленявания, податките
му не са лишени от информативност. При поглед върху известията се откроява
връзката между попадането в плен и нерадостната съдба на робството. Съдейки по текста на писмата, поробването засяга не само войници, които оцеляват
в сраженията и не стават жертва на мъчения и убийства след това, но обхваща
и различни по пол, възраст и обществено положение жители на засегнатите от
бойните действия региони от балканските провинции на Империята (ГИБИ
1961: 228, 231, 254, 258, 284, 289; Nicholas Mystikos 1973: 90, 96, 136, 144,
192, 198). С риск от известна генерализация, но и с несъмнени основания, може
да се каже, че едно от най-ключовите известия, свързани със съдбата на пленените византийски поданици, се откриват в писмо № 20, датирано към лятото
на 921 г. Текстът му е добре познат. Предизвиква интерес с това, че в него е поместен вторият от двата примера от ранновизантийската история, използвани
в кореспонденцията до цар Симеон. Патриарх Николай Мистик припомня на
българския владетел събития от края на IV в. и действията на готския военачалник Гайна в околностите на византийската столица и балканските провинции
на Империята6. Далеч по-значими за очертаване на настроенията сред Константинополския управляващ елит обаче са финалните редове. „…Писмото на твоя
честност съобщаваше още и за размяна [на пленници]… Но вие искате такава
размяна каквато познават неприятелите. Като се бои от Бога и се срамува от
бъдещите поколения, ромейската власт е съгласна, но все пак тази размяна ще
стане по закона, според който се извършва размяна. Затова ще трябва няколко
[души] от вас да дойдат тук и от своя страна ще се явят при вас ромеи, та като
се обсъди общо как трябва да се извърши размяната, тя да стане добре и да бъде
полезна както за ромеи, така и за българи.“ – посочва висшият византийски духовник (ГИБИ 1961: 256; Nicholas Mystikos 1973: 140).
Във връзка с изразената от патриарха готовност за размяна на пленници
между България и Византия, заслужава да се припомни, че съвсем неотдавна бе
поставен акцент върху липсата на сведения за предприети допълнителни действия в очертаната насока. Освен от отсъствието на сведения скептицизмът относно предприемане на стъпки за осъществяване на размяна в последните години от Симеоновото управление се подхранва допълнително и от повече от
вероятния количествен дисбаланс между броя на пленниците, намиращи се в
български ръце, в сравнение с тези, с които разполагат византийските власти.
6

„Обаче ако и да знаеш това прекрасно, все пак аз прилагам следното за напомняне на знаещия.
Аркадий владеел ромейския скиптър. Известният Гайна с многобройна войска опустошавал
с огън тая страна и пленявал, както и вие. Всяко място, гдето той нападал, покорявал със своята войска и не било възможно да му се противопостави някой… Той бил грубо неумолим…
и не могъл да се въздържа от убийства и изтребление, както и вие.“ (ГИБИ 1961: 253–254;
Nicholas Mystikos 1973: 136; Виж също: Baldwin 1988: 174–178; Simeonova 1993:
89–94). И ако в последвалите редове в писмото трагичният край на готския военачалник не е
посочен, то в края на следващата 922 г., в писмо № 23 патриарх Николай Мистик не пропуска
да подчертае какво се случва месеци по-рано с Лъв Триполит (ГИБИ 1961: 270; Nicholas
Mystikos 1973: 164–166).
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Коментарите върху приложения пасаж от писмо № 20 не бива да се изолират от
вече отбелязваното обстоятелство, че пречките не се дължат единствено и само
на голямото разминаване в броя на пленниците от едната и съответно от другата страна. Нито пък на нежеланието и невъзможността на управляващите среди
в Константинопол да предложат подобаваща компенсация в пари, добитък и
ценни вещи, за да покрият разликата7. Неслучайно в търсене на обяснение се обръща поглед както към ситуацията с похитените имперски поданици по време
на войната от 894–896 г., така и към известията за византийски пленници в писмата, съставени от Теодор Дафнопат и изпращани до цар Симеон от името на
император Роман I Лакапин. Кореспонденцията между двамата владетели дава
основание да се смята, че към конкретния момент има разлика във византийското отношение спрямо заловените българи, в сравнение с това, проявявано към
попадналите в български плен имперски поданици. Ако се съди по известията,
притиснатите от развоя на конфликта имперски власти се ориентират предимно
към това да държат заловените българи затворени (поне на първо време), докато
поне част от пленените имперски бойци и похитеното население са „…обречени
на робство…“ извън рамките на Симеоновите владения (ГИБИ 1961: 300, 312;
Théodore Daphnopatès 1978: 59–61, 83; Виж: Kolia-Dermitzaki 2000:
607–611; Христов 2018: 222–227).
Без да се омаловажава участието на ранносредновековна България в търговията с роби, а също така и с отчитане на дипломатическото надиграване между
цар Симеон и управляващите в Константинопол, износът на византийски пленници не е изключено да се дължи и на още една много съществена особеност.
Съвсем наскоро Пламен Павлов, именно в контекста на Симеоновата политика
в Югоизточна Европа, подчерта сложността на отношенията с маджари и печенези, нуждата от компромис, усилията за привличането им като съюзници,
както и стремежът да не се допусне да бъдат използвани в антибългарските коалиции, инспирирани от византийската столица (Павлов 2018: 96–106). Специално що се отнася до неосъществената размяна и/или откуп на византийски
поданици през 20-те години на Х в., не е излишно да се припомни, че може да
се дължи на очакваните дългосрочни ползи от задържането им в България. В
популярното сред медиевистите и византинистите Чудо на св. Георги със сина на
Лъв Пафлагонски е посочено, че част от пленниците ромеи, се вливат в именията
на представители на висшите социални слоеве в Симеонова България (ГИБИ
1964: 62–67). Разбира се, важно е да се отдава дължимото на разгърнатия агиографски топос за освобождаване от вражески плен, характерен за въпросния
тип книжнина. Наред с това обаче е от съществено значение да се подчертае, че
загърбването с лека ръка на сведенията от агиографските творби и подминаването им или преднамереното им подценяване изглеждат най-малкото ненужни
7

Впрочем случаите на отказ от прилагане на политика на размени не са изключение в отношенията между ранносредновековна България и Византия. По правило те се проявяват при
значително и трайно военно превъзходство на една от двете държави (Христов 2016: 76–99;
Христов 2017: 35–48).
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и неоснователни. За настаняване на пленници ромеи в обширната територия на
българската държава, продиктувано от желанието за попълване на нуждите от
работна ръка и за данъчни отчисления, се говори и в Житие на Лука Нови Стирийски. „Симеон, архонтът на скитския народ, който сме свикнали обикновено
да наричаме българи, нарушил договора с ромеите, тръгнал по цялата суша… –
отбелязва житиеписецът, добавяйки – той вземал пленници и плякосвал, едни
лишавал от живот, а други от свобода и ги правел данъкоплатци“ (ГИБИ 1964:
232).
Вместо заключение
До голяма степен жалко (с оглед на интереса към тематика) е, че въпреки цялото
му красноречие и многословие, патриарх Николай Мистик не е много описателен що се отнася до пътищата за попадане в плен. И ако все пак не може да се
говори за пълно отсъствие на детайли – доколкото споменава за набези, походи, сражения, превзети селища и разорени територии, то липсата на известия за
разпределение на пленниците като част от плячката е впечатляваща. Особеност,
която е съпоставима по ограничаващия ѝ ефект върху изследователските инициативи само с пълната анонимност, въпреки очертания разнороден социален
профил на попадналите в български ръце имперски поданици. Изненадващо
или не, но в т.нар. „българска преписка“ висшият византийски духовник почти не повдига въпроса за това какво се случва отвъд момента на пленяване, за
премеждията на намиращите се в Симеонова България ромеи и за живота им
в плен. При условие, че не се брои пасажът от писмо № 20, отнасящ се до размяна, и случаят с беглецът, потърсил убежище от писма № 3 и № 4 (с всичките
уговорки и съмнения), то трябва да се признае, че патриарх Николай Мистик
не дава сведения и за пътищата за слагане край на пленничеството и връщането
имперските поданици във Византия. Независимо от това, дори и с последните
уточнения, значението на писмата като първостепенен източник на сведения за
съдбата на ромеи, попаднали в български ръце през първите десетилетия на Х в.,
е несъмнено.
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РОЛЯТА НА СВЕТИТЕ РЕЛИКВИ ВЪВ ВОЕННИТЕ ПОХОДИ
НА ВИЗАНТИЯ (X–XI ВEK)
Кристиян Лъсков
THE ROLE OF HOLY RELICS IN BYZANTINE MILITARY CAMPAIGNS
(10th–11th CENTURY)
Kristiyan Laskov
Abstract: The article attempts to examine the use of holy relics during military campaigns of Byzantium in the 10th and 11th century, based on various byzantine literary sources, but also on some
epigraphic evidence. The examined issues in this study were less affected in the historiography. The
emergence of holy relics on the battlefield implies an immense impact on the Christian military forces.
The presented article center on a complex phenomenon, which combine on the battlefield both psychological and religious matters. A tradition at the zenith of Byzantium.
Keywords: Christianity, relics, warfare, Byzantium
Чрез Тебе ще повалим неприятелите си;
чрез Твоето име ще стъпчем онези,
които се повдигат против нас.
(Псалми: 44:5)

Войната през Средновековието има свои собствени своеобразни характеристики и проявления. Същевременно, Военното дело във Византия по интересен
начин преплита своето развитие с това на тържествуващото православие. Взаимодействието (симфонията) между светско и духовно на полето на войната е
характерно следствие и от комплексното развитие на християнските култове в
империята.
По думите на именития византинист Петър Шрайнер, темата за войната и
религиозната практика във Византия е по-слабо засвидетелствана в изворите и
се нуждае от подробно и внимателно проучване (Schreiner 1997: 88). Настоящата статия си поставя за цел да изследва един от възможните аспекти на тази
тема, а именно присъствието и участието на свети реликви във военните кампании на Византия през периода X–XI век.
Милитаризираният култ към реликвите през първите векове от своето зараждане се развива в изключително неблагоприятна среда, която твърде рядко
способства за същинската му проява. Ожесточени теологични спорове и мощни
ереси обсебват живота на Църквата през този ранновизантийски период. Действителните постижения, които преживява апотропейната почит към реликвите
при управлението на Маврикий и Ираклий, са едва ли не заличени през следващите две столетия. Собствено, цялостният култ към реликвите преустановява
своето съществуване в хода на Иконоборческото движение. Едва с фактическото и официално преодоляване на обществената и религиозна криза през 843 г.
пътят към обратното връщане на светите образи и предмети отново се открива
(Димитров 2005: 132–135).
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Първите десетилетия от следиконоборческия период са отредени на постепенната и пълна реставрация на иконопочитателските традиции – тържеството
на иконите. Показателно за този процес обстоятелство е, че едва през 867 г. мозайката на Богородица с Младенеца в абсидата на Великата църква става първото официално и публично представено изображение (Dvornik 1953: 82). Възобновяването на предиконоборческите достижения протича сравнително бавно, поради опасенията от нова реакция. Тази по- обща картина на църковното и
обществено развитие във Византия през втората половина на IX век илюстрира
приоритетите пред иконопочитателското движение. Според самия патриарх
Фотий, последната и основна стъпка срещу иконоборството е украсата на главните храмове с мозайки и икони на светци (Dvornik 1953: 82–84; Jenkins,
Mango 1956: 123–126). В този смисъл култът към реликвите сравнително изостава и заема една своеобразна „изчаквателна“ позиция спрямо възобновяването на почитанието към образа. Тази взаимосвързаност и взаимоопределеност е
съвсем логична, след като по същество култът към мощите и светите предмети
е на практика невъзможен без този към светците, познаваем чрез иконите. По
този начин съвсем закономерно сведенията за повторното използване на свети
реликви във военното дело се измествестат с няколко десетилетия след фактическото възстановяване на иконопочитанието.
Традицията по всяка вероятност се възражда отново в началото на X век.
Първите стъпки към възобновлението могат да бъдат проследени и в противоборството с българите.1 За отправна точка ни служи разказът на Продължителя
на Теофан за голямата кампания срещу българите от лятото на 917 г., завършила
с поражението при Ахелой. „Дворцовият протопоп Константин, назован Кефала, и Константин Валелиас изкарали в Тракия светия и животворен дървен
[кръст], всички се поклонили и се заклели да умрат един за другиго, след което
цялата войска се устремила против българите.“ (ГИБИ 1964, 128).
Изглежда, клетвата и ритуалът с Честния кръст били извършени непосредствено след началото на похода, в най-близката до столицата тема – Тракия.
Трудно е да се каже със сигурност дали реликвата е продължила бойния път
на войската или е върната обратно в столицата. Все пак, по-вероятно е светият Кръст (частица от него) да е останал като апотропей във византийската
кампания, участвайки така в голямата битка при Ахелой. За тази възможност
свидетелстват аналогичните постъпки на императорите Маврикий и Ираклий
с използваните от тях свети реликви, включително и Кръста. Споменаването на
дворцовия протойерей Константин Кефала указва така също местоположението на реликвата в йеротопията на Константинопол – в Големия дворец, и по
всяка верояност в дворцовата църква „Св. Богородица Фароска“.
Потвърждение за специфичната роля на реликвите през този период намираме в съчинението на Константин VII (913–959) „За церемониите“. Изглежда,
1

Подробно за участието и ролята на свети реликви в българо-византийските конфликти вж.
Лъсков 2019a: 46–57.
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по негово време реликвите отново съпровождат армията във военните експедиции – в ясно определен порядък: „…и в средата между препозитите върви кубикуларият, носейки светото и животворящо дърво на Кръста в кутия около врата
си. Пред кубуклиона маршируват императорските офицери, всред които върви
сигнофорос, носещ златен, инкрустиран със скъпоценности кръст“2.
Това свидетелство за организацията на обичая с участието на Кръста ясно
кореспондира още със сведението от VI в. на Теофилакт Симоката3. Различието и промяната, които проследяваме в откъса на Константин Багренородни, се
отнасят до местоположението и преноса на реликвата. Златното копие се трансформира в богато украсен златен кръст – препращащ ни още към Константиновия labarum. Вероятно почти идентичен и действително използван според описанието е златният процесуален кръст от Великата лавра на Света гора (X в.),
на чийто надпис върху реверса четем: „Чрез Тебе ще повалим неприятелите си;
чрез Твоето име ще стъпчем онези, които се повдигат против нас.“ (Grotowski
2010: 337), (Обр. 1). Частицата от Кръста Христов, от друга страна, вече я виждаме не „високо на златно копие“, а в специфична кутия (θὴκη). Тази трансформация и „слизането“ на реликвата от върха на копието най-вероятно не става
отведнъж. Според някои учени известната „Ставротека дели Закария“, датираща от времето на кесаря Варда (860–866), може да е служила на последния като
апотропей в походите, заради надписа върху ѝ: „оръжие на Бога“ (τὸ θείον ὅπλον)
(Grotowski 2010: 338–339). Тази хипотеза обаче ни се струва твърде несигурна, още повече, че ставротеката е дарена на черквата в Ефес – и то вероятно веднага след изработването ѝ (Ameri 2016: 139–154).
Съобщението на Константин VII илюстрира как функциите на императорски щандарт и апотропей са поделени, като начело им стоят специални длъжностни лица – сигнофорос и кубикуларий. Последният носи пряката отговорност за светия предмет, което намира израз в неговото по-близко разположение
в строя до императора и относително високата титла на приближен дворцов
служител-евнух (Kazhdan 1991: 1154). Носеният от него θὴκη е специфичен
по вид предмет и в науката се обозначава с термина реликварий (Toussaint
2012: 73–79). Споменатата от Константин VII кутия следва да се определи като
ставротека (σταυροθήκη) – особен кръстовиден реликварий, чието название и
художествена изработка изхождат от предназначението му да съхранява именно
частици на светия Кръст (σταυρός – кръст; θὴκη – кутия). Самите ромеи използват изначално думата θὴκη като обозначение за ставротека, докато за останалите
по вид реликварии се използват други, различни наименования (Hostetler
2015: 9).
2

„…καὶ μέσον τῶν πραιποσίτων περιπατεῖ κουβικουλάριος βαστάζων τὰ τίμια καὶ ζωοποιὰ ξύλα μετὰ τῆς

3

θήκης ἐπὶ τοῦ τραχήλου. Ἔμπροσθεν δὲ τοῦ κουβουκλείου περιπατοῦσιν οἱ βασιλικοὶ, καὶ μέσον τούτων
περιπατεῖ σιγνοφόρος βαστάζων σταυρὸν χρυσοῦν διάλιθον“ (Porphyrogenitus 1829: 484–485).
„Самодържецът се наслаждавал, като гледал редиците на войската, която участвала в шествието. Бойно ядро вървяло отдире, а дървото на кръста Христов било закачено високо на златно
копие и предхождало императора и войската около него“ (ГИБИ 1958, 313).
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Преосмислянето на описанието на Константин VII и свързването му със
ставротеката като култов предмет дава възможност да бъде направена пряка
аналогия между достигналите до нас византийски ставротеки и писменото свидетелство за обреда на тяхната употреба във военното дело.
Всъщност, твърде малко достигнали до нас реликварии могат да бъдат свързани непосредствено с военната практика. Сряд тях може би най-голяма популярност има Лимбургската ставротека (Bouras 1989: 397–434; Wilsdorf
1992: 197–208). Този безценен артефакт по всяка вероятност е изработен при
съвластието на Константин VII и неговия син Роман II (самостоятелно: 959–
963) – в периода между 945–959 г., а по-късно е довършен и богато украсен от
проедъра евнух Василий, незаконен син на Роман I (920–944). Тази хронология
се реконструира в най-голяма степен благодарение на епиграмите върху самата
ставротека (Обр. 2). Сред тях по-специален интерес за нас представлява следният надпис:
„Бог простря ръцете Си на кръста,
изливайки върху му животворящите Си сили;
И Константин и Роман императори
чрез украсата на сияйни камъни и перли
изпълниха същия с чудеса.
По-рано Христа, ведно с него,
портите Адови строши,
дарувайки мъртвите с живот;
А коронованите, що сега го украсиха,
тъпчат с него варварската дързост.“4
Стилистиката и езикът на текста насочват еднозначно към една определена
роля и задача на предмета: да покровителства византийското оръжие в борбата
му с варварите (θράση δι᾽αὐτοῦ συντρίβουσι βαρβάρων). А кои са варварите? През
средата на X век най-големият враг на ромеите все още са арабите, начело със
Саиф-ад-Даула (Васильев 1902: 263–301). Но, разбира се, в случая варвари и
иноверци трябва да се схващат като две идентични за автора понятия. Тази роля
на реликвария се подсказва и от неговото собствено предназначение да съхранява не само частици на Честния кръст, но и още 10 други частици от реликви в
обособени отделения (Wilsdorf 1992: 202–205; Sevcenko 1994: 292–294).
4

„Θ(εὸ)ς μὲν ἐξέτεινε χεῖρας ἐν ξύλῳ
ζωῆςδι᾽ αὐτοῦ τὰς ἐνεργείας βρύων·
Κωνσταντῖνοςδὲ κ(αὶ) Ῥωμανὸς δεσπόται
λίθωνδιαυγῶν συνθέσει κ(αὶ) μαργάρων
ἔδειξαναὐτὸ θαύματος πεπλησμένον·
καὶπρὶν μὲν Ἅιδου Χ(ριστὸ)ς ἐν τούτῳ πύλας
θραύσαςἀνεζώωσε τοὺς τεθνηκότας·
κοσμήτορεςτούτου δὲ νῦν στεφηφόροι
θράσηδι᾽ αὐτοῦ συντρίβουσι βαρβάρων.“ (Sevcenko 1994: 289–290; Pentcheva 2007: 108–120;
Hostetler 2015: 164).
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Култът към реликвите в Константинопол е твърде силен, а почитанието към
всяка светиня се свързва с определена църква, обичаи и вярвания (Лъсков
2017: 25–35; Лъсков 2019b: 51). На този фон логично Нанси Шевченко поставя въпроса защо императорът би използвал „джобен“ вариант с фрагментирани реликви, когато в столицата те се намират условно в своята цялост и се
почитат поотделно (Sevcenko 1994: 293). Най-аргументираното обяснение
действително е, че ставротеката от Лимбург по всяка вероятност има роля на
походен и извънстоличен апотропеен реликварий във войните с врага.
Ставротеката от Кортона (Klein 2009: 167–190), от времето на Никифор II
Фока (963–969) и предназначена да съхранява частица от Светия Кръст, също
така свидетелства за актуалността на подобен тип паладиуми през този период.
Една от епиграмите върху гърба на реликвария, изписана във формата на кръст,
съобщава за неговата функция:
„По-рано, Христос даде кръста на могъщия
император Константин за спсасение;
Сега, нашият в Бога василевс Никифор прогони
варварските племена, защото го притежаваше.“5
Надписът от тази ставротека силно наподобява формулата от епиграмата
на Лимбургския реликварий, като също най-вероятно е насочен срещу арабите.
Главната сцена от предната страна на ставротеката от Кортона изобразява дейсис (Обр. 3), кореспондирайки отново с Лимбургския реликварий, при който
дейсисът е претворен, като реликвите на Йоан Предтеча и Богородица са ориентирани между тези на Христос (Pentcheva 2006: 111). И все пак, Кортонската ставротека е изработена по поръчка на скевофилакса на Великата църква и
дарение за покровителствания от него манастир, което отхвърля практическото
ѝ участие във военни кампании. Привидното несъответствие между епиграмата
и принадлежността на артефакта, обаче, насочва към друга апотропейна роля на
този тип предмети във военното дело. Като императорско дарение, чрез скевофилакса, надписът върху ставротеката трябва да напомня на монасите за тяхната
обязаност към молитвено застъпничество във войните на василевса (Nelson
2011–2012: 185–186). От друга страна, Кортонският реликварий свидетелства
за съществуваща практика и реалното участие във военните походи на други
ставротетика от типа.
В потвърджение за участието на Кръста Христов в кампаниите на Никифор II Фока, интересно свидетелство октриваме при епископ Бенцо Албийски,
който може би е единственият невизантийски извор за апотропейната употреба
на реликви през X век. В своя панегирик за императора на Свещената Римска
империя Хайнрих IV (1084–1106) хронистът разказва за любопитен момент от
войните на Никифор Фока с арабите:
5

„Κ(αὶ) πρὶν κραταιῷ δεσπότη Κωνσταντίνῳ / Χ(ριστὸ)ς δέδωκε στ(αυ)πὸν σωτηπίαν / Κ(αὶ) νῦν δὲ
τοῦτον ἐν Θ(ε)ῷ Νικηφόρος / ἄναξ τροποὔται φῦλα βαρβάρων ἔχων“ (Oikonomides 1995: 79).
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„Четох истории как византийският цар Никифор, мъж умен и опитен във
военното дело, обкръжил Антиохия за седем години с обсадна стена и страшни
машини. Два пъти седмично обикалял града с много от хората си, подобно Йерихон. А кръст с Господното дърво го предшестваше, осланяйки победата си на
него.“6
Сведението се отнася до обсадата и превземането на Антиохия през есента
на 968 г.–пролетта на 969 г. Според византийските извори обаче градът е обсаждан и овладян в отсъствието на василевса, а реликви все пак не се споменават (Skylitzes 2010: 260–262; Chatzelis 2019: 154). Съобщението на Бенцо
Албийски е тясно свързано с библейския разказ за превземането на Йерихон,7
върху чиито основи е съставено описанието. Твърде възможно е библейските
мотиви да са преплетени с неизвестни нам източници за обсадата на Антиохия.
Прави впечатление споменаването на Честния кръст, което описание се доближава до установения от Константин VII ред, като вероятно чрез „кръст с Господното дърво“ („седемте гръмливи тръби“) е предаден обредният строй с кръстовидния реликварий и церемониалния златен кръст.
Съобщението на Бенцо Албийски, макар отдалечено във времето и без достатъчна меродавност, е от голямо значение. Това се дължи на обстоятелството,
че въпреки разностранната и богата информация за силната богобоязливост на
Никифор II и установеното му почитание и интерес към реликвите, преки писмени свидетелства за участието на такива във военната практика при управлението му няма. Според Денис Съливан това би могло да се дължи както на неговата предпазливост и особен пиетет, така и на загубата на конкретен изворов
материал (Sullivan 2011: 406–407).
Реликварий-енколпион от XI век, принадлежал на Константин IX Мономах
(1042–1055), илюстрира по-нататъшната владетелска употреба на реликварий
като апотропеи. Епиграмата на енколпиона гласи:
„Който носи на гърдите си частица, Христе, от камъка,
на който погребалният саван обви тялото Ти,
и [частица] от острието на Твоя мъченик Георги,
бори Се като съюзник с Твоя Константин Мономах.“8
Използването в енколпиона на реликви от Страстите и от светец-войн (част
6

7

8

„In Atticis enim legitur hystoriis, quod Byzanzenus rex xikephorus, vir sapiens et bellicosus, circumcinxit Antiochiam vallo formidandisque machinis plus minus septein annis. Et bis in hebdomada
coronatus circuibat civitatem cum multis populorum turmis ad sinlilitudinein Hyerechontine urbis. Crux denique ligni dominici precedebat eum, per quod sperabat victoriae tropheum.“ (Klein
2004: 295–296).
„3. Ходете, прочее, около града, всички военни мъже, и обиколете града веднъж; така да правиш шест дена. 4. И седем свещеника нека носят пред ковчега седем гръмливи тръби; и на седмия ден обиколете града седем пъти, и свещениците нека свирят с тръбите“. (Библия 1982,
Исус Навин 6:3–4).
„Στέρνοις φέροντι τμῆμα, Χριστὲ, τοῦ λίθου, / ἐν ᾧ νεκρὸν σμύρνῃ σε σινδὼν συνδέει / καὶ μάρτυρος σου
τῆς σπάθης Γεωργίου / Κωνσταντίνῳ σῷ συμμάχει Μονομάχῳ“. (Hostetler 2015: 200–201).
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от оръжието му!), както и инвокацията за обща борба, ясно свидетелстват за насочеността на реликвария в бойни действия.
Важен момент в разглежданата от нас тема е отчитането на приемествеността между историческите периоди; доколко действително можем да определим
X век като етап на възраждане на традицията – тоест нейно логическо продължение от предходните столетия. Освен разгледаните дотук сходства, следва да
отбележим силно развиващата се тенденция към психологическа война и религиозно противопоставяне от времето на Ираклий, които изглежда се пренасят
и дори изострят в X век. Особено отражение за това са речите на Константин
Багренородни, които по нищо не отстъпват на Ираклиeвите:
„Затова се не страхувайте, мои войни, нямайте страх; изпълнете душите си
с ревност и покажете на враговете, които разчитат на помощта на Велиал или
Мохамед, какво могат да постигнат вярващите в Христа. Бъдете отмъстителите
и героите не само на християните, но и на самия Христос, Когото те нечестиво
отричат. И така, нека оставим всичкото си упование на Него, и вместо с пълни доспехи, нека въоръжим себе си с Неговия кръст, екипирани с който наскоро направихте свирепите войници на Хамданид – жертви на мечовете си.“
(Porphyrogenitus 1829, 118).
Думите на императора са отправени около 950 г., вероятно непосредствено
преди някоя от кампаниите срещу Хамданидите (Reichberg et al. 2014: 179).
Тъкмо в края на речта се разбира, че наскоро преди нея византийците постигат победа срещу врага, „въоръжени“ именно с Победоносния кръст Христов
(σταυρὸς νικοποιός).
В последваща реч метафоричният език вече е подплатен с конкретика, откривайки пред нас ясно предмета на обръщение, вдъхновител на войската – светите реликви:
„Ето, след като изтеглихме свето масло от неопетнените и най-свети Господни реликви на Страстите Христови – от скъпоценните дървени частици [на
Честния кръст] и неоскверненото Копие, скъпият Надпис, чудният Тръст, животворящата кръв, която потече от скъпото Му ребро, най-святата Плащеница,
светата Повивка, Господната завивка на Рождеството, и другите реликви на Неговите непорочни Страсти – ние го изпратихме, за да бъде поръсено върху ви,
така че да бъдете помазани и да се облечете в божествена сила отвисоко.“9
Тази, следваща по хронология, реч на императора е отправена към войските на Изток вероятно през 958 г. (Theotokis 2018: 93–94), което позволява,
наред с другите извори, да бъде обхваната по-голяма част от управлението на
9

„ἰδοὺ ἐκ τῶν ἀχράντων καὶ πανσέπτων συμβόλων τοῦ πάθους Χριστοῦ..., τῶν τε τίμιων ξύλων καὶ τῆς
ἀχράντου λόγχης, καὶ τοῦ τιμλίου, καὶ τοῦ θαυματουργοῦ χαλάμου, καί τοῦ ἐκ τῆς τιμίας αὐτοῦ πλευρᾶς
ἀπορρεύσαντος ζωοποιοῦ αῖματος, τοῦ τε πανσέπτου χιτῶνος, καὶ τῶν ίερων σπαργάνων, καὶ τῆς θεοφόρου σινδόνος καὶ τῶν λοιπῶν τοῦ ἀχράντου πάθους αὐτου συμβόλων ἀπομυρίσαντες ἐξαπεστείλαμεν
ὐμῖν ἀγίασμα τοῦ ῥαντισθῆβαι ἐφ’ ὐμῖν καὶ δι’ αὐτοῦ περιχρισθῆναι καὶ θείαν ἐξ ὕψους ἐπενδυσασθαὶ
δύναμιν... οὕτως καὶ διὰ τοῦ ῥαντισμου τοῦ ἀγίου τούτου ὕδατος... θάρσος καὶ ἱσχύν καὶ δυναστείαν κατὰ
τῶν ἐχθρῶν ἐπιχορηγήσει“ (Vari 1908: 83; McGeer 2003: 128–130).
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Константин VII – сигурен знак за устойчивост и закономерност в употребата
на реликвите.
Речта от 958 г. поставя интересен въпрос за формите при използването на
реликви във военната практика. В случая, василевсът изпраща на войниците
си свето миро, извлечено от най-ценните реликви. Дали причината да не бъдат
изпратени частици от самите тях не се крие в невъзможността на императора
лично да оглави похода? Както видяхме досега, участието на реликви е по-често
обвързано с фигурата на василевса.
Благовонното масло от свети реликви в никакъв случай обаче не е „нововъведение“ или нов прийом в религиозно-психологическата война. Според разказа на епископ Йоан Солунски в „Чудесата на св. Димитър“, след неуспешния
опит на Юстиниан I да вземе мощите на свети Димитър, амбициозният владетел все пак получава миро от гроба на Чудотвореца (Grotowski 2010: 112).
Тази тайнствена течност, свързана със свети Димитър, е по-широко използвана
като апотропей при енколпионите на войните (Grabar 1954: 305–314). Мирото се свързва със сила и благоденствие (Porphyrogenitus 1829: 227), но
в разграничение с традицията на енколпионите, повелята на Константин VII е
войните да бъдат поръсени със светото благовонно масло – характерен момент
от образа на императора свещенослужител (квазиепископ) (Дагрон 2006:
151–159, 295–304), който сякаш „предава“ част от божествената си власт и сила
върху своите войни. Константин VII, по примера на Ираклий, в свои обръщения дори недвусмислено придава на християнските войни свят ореол, оприличавайки ги на мъченици (White 2013: 58).
През X век се наблюдава и трайното навлизане на един своеобразен феномен на православната култура. След окончателната победа над иконоборството
фигуралните изображения постепенно засилват още повече своята роля върху
обществото. Този нов размах на иконопочитанието намира важно развитие и
във военната практика. Макар и първото известно споменаване за изполването на икона във военен контекст да се отнася към VII век10, то остава единичен
случай за ранновизантийския период. Първото сигурно и отчетливо свидетелство за ролята на свети образ, като апотропей в полева битка, се дава от Михайл
Псел:
„§XVI. Ето така, дръзко и устремно, се насочил бунтовникът към Василий,
а този излязъл от бойния ред и се спрял, като държал в едната си ръка меч, а
в другата – икона на Богородицата, в която виждал опора срещу неудържимия
натиск на врага. Като подгонен от силен вятър дъждовен облак се носел Фока
срешу противника, като вдигал кълба от прах […] Фока обаче не успял да се отдалечи още от войската си, когато неочаквано изпаднал от седлото си и грохнал
на земята. За това различни хора казват различнo […] От своя страна аз не вна10

Вж. тук стр. 35–36.; Отделни изследователи интерпретират погрешно известната икона на
Богородица от триумфа на Йоан Цимисхи (969–976) след плячкосването на Велики Преслав
през 971 г., допускайки възможността тя да е използвана от василевса в самата война, въпреки
противоположното свидетелство на Лъв Дякон (ГИБИ 1964, 273–274).

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов

145

сям ясност по този въпрос, а приписвам всичко на Богородицата“ (Псел 1999,
30).
Цитираният епизод се отнася до възловата битка между Василий II (976–
1025) и метежника Варда Фока на 13 април 989 г. при Абидос (Острогорски
2013: 397–398). Версиите за причините за смъртта на Варда Фока са различни.
Хипотезата за сърдечен удар би могла да се постави в пряка връзка с психо-емоционалното въздействие на една християнска светиня – използваната от Василий II икона. Можем ли всъщност да определим конкретния Богородичен образ
като реликва от особено значение? По всяка вероятност василевсът прибягва до
помощта на някоя от най-почитаните и известни чудотворни икони, свързвани
с покровителствения образ на Божията майка (Carr 2002: 77–79). П. Гриърсън прави добър анализ на базата на сребърна монета (miliaresion) на Василий
II, чийто надпис гласи: „Богородице, преславна, който се осланя на тебе не ще
пропадне в начинанията си“ (Grierson 1963: 111). Като единствена вероятна икона в битката при Абибос ученият посочва Богородица Никопея (Победителка), изобразяваща Девата, държаща медальон-щит с образа на Спасителя – икона, пряко обвързана с императорската институция (Grierson 1963:
114–116). Според други учени обаче не е изключено Василий II да е използвал
срещу своя противник друга голяма светиня – иконата Богородица Влахернитиса (Carr 1997: 89–90).
В книга III Михаил Псел разказва един интругуващ епизод от управлението
на Роман III (1028–1034), когато последният е спасен заедно с цялата армия от
чудодейна икона на Богородица:
„§X […] Слухът за него бързо се разпространил, дошли и други воини, след
това пред него се появила и иконата на Богородица, която ромейските царе
по стародавен обичай носят в походите със себе си като водителка и пазителка на цялата войска – добре че поне тя не попаднала в ръцете на враговете.
§XI. Като видял този дивен образ, царят (който винаги ревностно почитал тази
светиня) мигом се съвзел, прегърнал я, не може да се опише как горещо я притиснал към сърцето си, окъпал я със сълзи, заговорил с нея душевно, припомнил
сторените благодеяния и изпитанията, когато тя неведнъж помагала и спасявала
ромейската държава от големи беди [и опасности]. И като спечелил милостта ѝ
с мъжеството си, той самият, който допреди малко бил беглец, се заел да упреква
бягащите, да ги ободрява на глас и да ги спира […]“ (Псел 1999: 54).
В този откъс Михаил Псел предава драматизма в хода на византийското поражение, понесено от арабите в битката при Азаз през август 1030 г. (Shepard
2010: 102). Известието дава много ценна информация по няколко параграфа.
Първо, коментираната от автора икона има особен религиозен статут на незаменяем чудотворящ, свят предмет. Второ, тя е използвана във военните походи
назад в миналото – „по стародавен обичай“. Така тълкуванията по косвен път
могат резонно да се насочат още преди 989 г. Трето, традицията с походната
икона е „жива“ и в първата половина на XI век. Тези маркери, въведени в текста
на византийския писател, са важни и от гледна точка на самата идентификация
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на реликвата.
Ключът към разгадаване произхода на описаната от Михаил Псел икона намираме при друг автор от епохата. В своята „История“ Михаил Аталиат, като
съвременник на събитията, предава някои любопитни подробности от катастрофалното поражание на ромеите в битката при Манцикерт от 26 август 1071
г. (Nicole 2013). Във връзка със сражението хронистът се спира на един незначителен момент – кражбата на войник, на когото Роман IV Диоген (1068–1071)
налага носът да бъде отрязан:
„Много се молеше мъжът, предлагайки всичката си собственост и умоляваше за застъпничество най-почитаната икона, преславната Богородица Влахернитиса – образът, който обикновено съпътстваше императорите като непобедимо оръжие в техните походи“.11
Въпреки категоричното посочване на иконата, нейното точно идентифициране остава несигурно. Причината се крие в сложната и дори мистична йеротопия на Влахерна. Като пространство с изявен култ към Божията майка, то
се свързва с множество истории и чудеса – и икони, като техни преносители.
По този начин понятието Влахернитиса кореспондира не толкова с конкретна
реликва, колкото със сбор от образи, осветлени епизодично от изворите сред
мрака на столетията дистанция (Carr 2002: 78–79). Все пак наличните свидетелства насочват към използването във военните походи на точно определена
икона на Богородица. Като твърде реалистичен случай според нас трябва да се
разглежда възможността това да бъде иконата на Богородица от иконографския
тип Оранта (Знамение). И по-вероятно от типа без Младенеца, изпълвайки така
култа към Девата в чиста форма и засилвайки нейната собствена апотропейна
роля. При този тип образ Богородица, в цял ръст, въздига ръце в молитвено
застъпничество. Тази хипотеза се подсилва и от разпространените именно през
XI век при отделни владетели монети, изобразяващи сама допоясна Богородица Оранта – означена като ΜΗ(ΤΗ)Ρ Θ(ΕΟ)Υ Η ΒΛΑΧΕΡΝΙΤΙСΑ (Богородица Влахернитиса) (Миљковић 2017: 129–131).12 Много е вероятно такова
именно изображение да е заемало централно място в апсидата на Влахернския
храм (Kazhdan 1991: 2170).
Според някои изследователи разказът на Михаил Аталиат има ироничен
подтекст спрямо действията на императора, като се явява символно предназменование за катастрофалното му поражение в битката при Манцикерт. Показателен момент за изместване на фокуса във византийските наративи от провидението – върху личността и постъпките (грешките) на василевса (Kaldellis
2013: 68).
11

12

„Πολλὰ δὲ παρακαλέσαντος τοῦ ἀνθρώπου καὶ πάντα τὰ ἑαυτοῦ προεμένου καὶ προβαλλομένου μεσίτην
τὴν πáνσεπτον εἱκόνα τῆς πανυμνήτου δεσποίνης Θεοτόκου τῆς Βλαηερνιτίσσης, ᾔτις εἰώθει τοῖς πιστοῖς βασιλεῦσιν ἑν ἑκστρατείαις ώς ἀπροσμάχητον ὃπλον συνεκοτρατεύεσθαι...“ (Attaleiates 2012,
278–279).
Срещат се също така печати и кръст с това изображение (Миљковић 2017: 132–133).
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X и XI век се открояват като върхов период в развитието и приложението
на реликвите в сферата на военното дело. От една страна, достиженията от предиконоборския период са запазени, а в същото време религиозната и обществена криза през VIII и ΙΧ век не намира трайни и съществени последици към
разглеждания проблем. Нейно пряко отражение е забавянето на процеса на
развитие (неговото фактическо прекъсване за периода на кризата) на култа към
реликвите, но в същото време катализирането на още по-голяма енергия в прилагането му през следващите векове – своеобразен парадокс във византийското
обществено развитие. Ролята на почитаните като реликви предмети се засилва,
но и намира нови разклонения и нови форми на изразяване. Като такива следва
да се откроят реликвариите, а така също и светите икони. Практическата употреба на реликви в полето на войната е съпроводена от характерни вече идеологически внушения и религиозно противопоставяне. Разгръщащата се политическа нестабилност след втората четвърт на XI век хвърля известна „сянка“ върху
подема, наблюдаван до този момент. Военните поражения се оказват водещ фактор при липсата на сведения за използването на реликви, което изкрастализира
в правдивото заключение: Православието е религия на победата.
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ПАВЛИКЯНИТЕ КАТО ФАКТОР В ИМПЕРСКИТЕ ДОКТРИНИ НА
ВИЗАНТИЯ И БЪЛГАРИЯ
Донка Радева
THE PAULICIANS AS A FACTOR IN THE IMPERIAL DOCTRINES OF
BYZANTIUM AND BULGARIA 7th–10th
Donka Radeva
Abstract: The Paulicians are an indisputable factor in the history of the Balkans. The imperial
doctrines of Byzantium and Bulgaria include the Paulician communities, assigning to them specific
strategic and tactical objectives and tasks. No matter that the Paulicians are in the position of being
persecuted by the victorious Iconodulism during the period of 9th–10th century, their military feats
not only remain significant, but even reach an apogee in terms of territories and impact. Warfare and
their military and leadership skills make them “warriors of the word and sword”, whose power and
influence are taken into consideration by the political leaders on the Balkans.
Keywords: Paulicians, imperial doctrines, Byzantium, Bulgaria, iconoclasm and Iconodulism

Основа на политическата теория на византийската държавна доктрина и произтичащите от нея задачи е идеята, че Византия и нейният император, като наследници на Римската империя, носят нова боговдъхновена мисия сред християнския свят. Новата империя трябва да отблъсква варварите, да пази мира,
да налага всеобща справедливост и единство на догмата, да разпространява
християнството сред варварите така, че да се създаде „едно паство с един пастир“ (Евангелието на Йоан: 10:16). Византия и императорът изразяват новия християно-римски светоглед, който им дава законно основание на всички
претенции на империята за световно господство. За изпълнението на Божията
си мисия, империята разчита на представата за единение на държава и църква.
Уникалното съчетание в „симфония“ на властите е енигмата на византийската
държавност: единият от органите (държавата) повече звучи, докато другият
(църквата) мълчи. При все това двете институции действат взаимоизгодно в
продължение на векове (Караянопулос 1992: 9–12).
Периодът VІІ–Х век поставя на изпитание мисията на Византия. Появяват
се нови фактори, предизвикващи както „симфонията“ на божествената власт отвътре, така и задачата за разпространение на християнското слово за спасение
на човешкия род. Павликянството е един от тези фактори, които империята е
принудена да отчита през всички векове на този период. Родено в условията на
Византийската империя и приело харизматична християнска идентичност, то
предизвиква често противоположни реакции на държава и църква. Павликянската харизматична църква е в основата на нова общност, превърнала се през
VІІІ век в сериозен военно-политически фактор, който императорите-иконоборци включват в стратегически планове. Военните им контингенти изпълняват
важни задачи по границите, политическите им прояви играят роля във вътрешно-политически катаклизми, а религиозното им влияние създава множество
привърженици от различни етноси и социални кръгове.
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В множество арменски, гръцки, латински, арабски и български извори1 се
съдържа информация за ролята на павликяните в живота на Византия. Въпреки това мястото на павликянския фактор в теорията и практиката на държавността на Балканите не е намерено. В досега известните изследвания, фокусът
на вниманието на изследователите2, е насочен главно към религиозните идеи и
практики на общността в Мала Азия, като военно-политическата им активност
остава в „сянка“. Наличните проучвания върху развитието на византийската
държавна доктрина или не забелязват ролята на павликяните, или я посочват
само в някои епизоди, които остават фрагментарни поради ограничеността си в
пространство и време.3
Целта на настоящото изследване е да потърси значението на павликяните
като религиозен, политически и военен фактор, с който държавните доктрини
на Византия и България са принудени да се съобразяват в периода VІІ–Х век.
Павликянството като ерес, преследвана от византийската власт
Появата на павликянството през VІІ век е предизвикателство към византийската държавна доктрина. Първоучителят Константин проповядвал по времето
управлението на император Констант II (642–668) (Garsoian 1971: 95–96;
Радева 2015: 76–82). Той съставил собствено учение, целящо възобновяване
на апостолския вид на християнската църква в 657 г. Приел името на ученика
на апостол Павел Силуан/Силван, за да засили внушението за повторение на
апостолско дело. Водачество на Константин-Силван продължило 27 години (от
657 до 684 год.). Център на проповедта му станала крепостта Кивоса в Колонея,
като поставя началото на павликянски общности в още две селища – обявени
за павликянски еклесии и припознати за свещени чрез назоваването им с имена от апостолските църкви на Павел: крепостта Кивоса (църква „Македония“),
Еписпарис до прохода Фанароя („Коринт“), Мананалис („Ахея“), а през ІХ век
се добавят още четири – Антиохия Писидийска („Филипи“) към 748 г, Кинохорион („Лаодисия“) към 801 г, Аргаус („Колосия“) и Мопсуестия („Ефес“) към
835/856 г. (Бартикян 1961: 82–83; Радева 2015: 120–133; Радева 2017: 40,
Обр. 1; 42, Обр. 2; 44, Обр. 3).
Новата проповед на павликяните рязко оспорила правото на ромеите да бъдат богоизбрания народ, върху което се изгражда византийската държавна док1

2

3

Изворите за павликяните са публикувани през различни периоди с разноезични преводи.
Най-пълни са: (Бартикян 1961: 107–215, Garsoian 1967: 27–112; 234–241, Hamilton, Hamilton, Stoyanov 1998: 57–114). Заслужава внимание и публикацията на неизползвани досега арабски извори на Сета Дадоян (Dadoyan 1997: 179–193) и др.
Най-пълен преглед на историографията по проблемите на павликяните и павликянството до
нашето съвремие виж в: (Garsoian 1967:13–26;, Garsoian 1971: 85–113; Йовков 1991:
5–28; Pegg 2001: 181–192; Радева 2015: 25–35).
За отделни епизоди във византийската история (Barnard 1974: 34, 104, 106–112; Mаngo
1983: 393–404; Codoñer 2016: 13 –18, 49;). За военно-политическата роля на павликяните
в Азия (Dadoyan 1997: 36–53).
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трина. Павликяните заявили, че те са истински християни, за разлика от ромеите, причислени към „старите народи“ – обрязани (иудеи), необрязани (елини и
езичници) (Деян.11:26). Названието „павликяни“ подчертава претенцията, че
те са онзи „нов народ“ „християни“: „тяло Христово“, „избран“ и „свят“ народ,
за който апостол Павел и неговите ученици проповядват. Противопоставянето
павликяни (християни) – ромеи е основно за самоопределянето им. Георги Монах пише: „Те наричат себе си християни, а нас – ромеи“, като ясно формулират
догматични основания – разбирането за Бог-Отец. (Георги Монах 1961а:
198). Към павликянската критика към наложилата се християнска догма арменският католикос Йоан Одзунски добавя: „Наричат ни идолопоклонници заради поклонението ни пред господното кръстово знамение“ (Йоан Одзунски
1961: 109–110).
Отговорът на павликянското предизвикателство не закъснял. Византийското законодателство предвижда преследване за враговете на православната доктрина: да „понесат позора на ерес“, да бъдат „забранени от Божествения закон
и императорските конституции, да бъдат завинаги потиснати“ (Юстинианов
кодекс 1932: І, 5). Разбира се, павликяните не фигурират в списъка на ересите
(Юстинианов кодекс 1932: II, 53.), затова припознаването им с посочените
там манихеи за векове ще бъде удобно използвано от обвинителите им.
Първите преследвания на павликяните от византийските власти са извършени в земите на Кивоса (църква „Македония“) през 684 г. Император Константин ІV Погонат (668–685) изпратил своя специален пратеник Симеон със
задача да „привлече към отговорност за заблуждението на народа“ КонстантинСилван. Императорските указания били: тези, които се присъединили към „заблужденията“, ако се разкаят от „цялата си душа“, „с цел обучение в истинските
догми и за по-голямо осъждане на отстъпничеството, да се отдадат на божиите
църкви за пребивание там“ (Патриарх Фотий 1961: 179). Местният архонт
Трифон му помогнал да хване всички еретици. Тези, които се отказали от идеите си, били предадени на „надзирателите на божиите църкви“ и били отведени.
Упоритите били изпратени на екзекуция, извършена в южния край на крепостта Колония. Императорският пратеник Симеон поискал учениците да замерят
учителя си с камъни и така да го убият. Но те хвърляли камъните неохотно или
назад. Само осиновеният син на ересиарха Юст изпълнил заповедта и убил с
камък Константин-Силван. След това „останалият народ пристъпил към дела
и покрил тялото с камъни“ (Патриарх Фотий 1961: 180; Петър Сицилийски 1961: 137).
Разказът за екзекуцията на обвинения в ерес Константин-Силван е странен,
защото убиването с камъни не е нормално наказание според византийския закон. Ако обвинението е било за проповядване на манихейство, то предвиденото наказание е: „нямат право на разрешение да живеят на едно място... трябва да
бъдат изгонени от градовете и да бъдат изложени на изключително наказание“
(Юстинианов кодекс 1932: II, 53). Но дори и в този случай не е предвидено
изрично смъртно наказание, да не говорим за екзекуция с камъни. Затова някои
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изследователи предполагат, че реалността е променена по-късно от разкази на
самите павликяни, желаещи да уподобят края на своя пръв апостол на мъченическата смърт на Стефан Първомъченик (Hamilton, Hamilton, Stoyanov
1998: 4). Местността на екзекуцията получила името „Сорос“ (купчина) по събраните тогава камъни (Петър Сицилийски 1961: 137). И ако разказът е архетипен сюжет, внесен от павликянски легенди в по-късните гръцките извори
от ІХ век, то съществуването на традиция за погребение чрез купчина камъни в
българските земи през ХVІІ век може би е късна препратка, показваща значението на този символ (Антон Стефанов 1993: 483; Радева 2015: 446).
Екзекуцията на Константин-Силван и последователите му е първото преследване на павликяните. То играе ролята на проверка на вярата и харизмата.
Мъченичеството на първооснователя повтаря архетипния модел на Стефан
Първомъченик, което е доказване на харизмата и остава модел за подражание.
Въздействието върху околните е било толкова силно, че дори императорският пратеник Симеон, „бъдейки невеж в божието учение“, разговаряйки с павликяните по време на наказателната си мисията, сам се оказал привлечен към
идеите.
Приемникът на загиналия първоучител Юст, вероятно доказал, че се е
„поправил“ и продължил проповедите. Но след три години – в 687 г. при павликяните се появил същия онзи императорски пратеник Симеон и заявил, че
носи харизмата. Затова тайно напуснал столицата и се появил при павликяните
в Еписпарис (Патриарх Фотий 1961: 179) или Кивоса (Петър Сицилийски 1961: 137). Приел ново име апостолско име Тит – от името на критския
ученик на Павел. Но завареният водач на павликяните Юст предизвикал на
богословски спор новия водач, като се обърнал към епископа на Колонея и го
призовал за арбитър. Не знаем спорът състоял ли се е, но епископът на Колонея
така информирал император Юстиниан ІІ (685–695) за него, че разпореждането дошло без забавяне – да се разпитат всички заедно и тези, които остават в
„заблуждение“, да бъдат предадени на огъня (Патриарх Фотий 1961: 180).
Новата наказателна операция срещу павликяните в 690 г. отново се състояла
в същата местност Сорос в Колония. Този път е запален голям огън и в него изгарят както ересиарха Симеон.Тит, така и всичките му привържениците (Петър
Сицилийски 1961: 138). Използването на изгаряне на клада като наказание
за еретици през VІІ век е „новост“, която няма паралели в този ранен период.
Причините за това жестоко наказание можем да търсим във факта, че Симеон
е извършил лично предателство спрямо императора, на който той е бил доверен служител, преди да стане водач на павликяните (Hamilton, Hamilton,
Stoyanov 1998: 13).
Екзекуциите от 684 и 690 г. не ликвидират нито физически, нито влиянието на павликянството. През периода на водачество на следващите павлиянски
учители Павел, Генесии и Теодор, се слага началото на трайно присъствие и в
района на Мелитене, контролиран от арабитетавликянс Павликянската църква
„Ахея“ става база за развитие, като поддържа здрави връзки със „старата роди-
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на“ – Еписпарис и Колонея. Отношенията с арабските власти са определени от
авторите като съюз на павликяните с „обрязаните поробители“ (Йоан Одзунски 1961: 109), прераснал във военно-политически съюз срещу Византия до
средата на ІХ век. (Garsoian 1967: 122; Бартикан 1961: 68).
От харизматичната проповед и мъченическото поведение на първите учители се ражда „новия народ“ на християните-павликяни, който към правото на
божието слово ще добави и правото на меча. Скоро съпротивата срещу утвърдения във Византия ред ще излезе от догматичните спорове и ще приеме и други
форми – военно-политически.
Иконоборецът император Лъв ІІІ и павликяните – от търпимост към
партньорството
Император Лъв ІІІ Исавър (717–741) въвежда рязък обрат в отношенията към
павликяните. Той спрял гоненията и осигурил покровителство над тях след като
въвел през 726 г. иконоборската политика (Величко 2015: 31).
Преди да извади павликяните от списъка на преследваните, императорът
приложил закона и организирал съд на водача им през 726 (или 730 г) 4. Извикал при себе си Генесий-Тимотей и го изпратил при Константинополския
патриарх – вероятно иконопочитателя Герман (715–729). Патриарх Фотий
нарича ситуацията „съд“, организиран от „владетеля на духовния трон“ по поръчение на император Лъв ІІІ, който поискал разпита на Генесий-Тимотей да
стане от разбиращите „въпросите на вярата“. Така император Лъв ІІІ и патриарх Герман приложили „симфонията“ на властите в борбата срещу заплахите за
държавността. По време на съда присъстващите задали шест ключови за учението въпроси. Генесий-Тимотей отговарял, като клетвено заявил, че не се е
отказал от православната вяра, уважава кръста („начертан от прострените ръце
на Христос“), почита Богородица („Горният Йерусалим“), приема причастието (изреченията на Господ), почита църквата (събрания на вярващите) и кръщението (думите на Господ – „жива вода“). На присъстващите „се сторило, че
учението не противоречи на църковните понятия“ и съдът го освободил. Тогава
Гетесий-Тимотей поискал от императора писмено свидетелство, което му дава
право да живее и проповядва в отечеството си без да се бои от клеветници. Получил имперски сигилий, който узаконява дейността му. След това се върнал от
Константинопол отново в Еписпарис, където събрал учениците си (Патриарх
Фотий 1961: 182).
Преследвания и опасности причинявали чести миграции на павликяни4

Съществува мнение, което датира събитията във времето от 730 г, когато патриарх е вече
иконоборецът Анастасий (729–754) до 741 г, когато приключва властта на Лъв ІІІ. Виж:
(Hamilton, Hamilton, Stoyanov 1998: 15). Личностите на патриарсите и техните убеждения имат значение, но не мисля че в случая е решаващо. Императорът Лъв ІІІ е наложил
линията на иконоборство, въпреки патриаршеското настроение в полза на иконите още от
726 г. при патриарх Герман.
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те, прекосяващи границите с арабите и намиращи спасение в Мананали. През
741–743 г. павликяни отново пристигнали в Мананали, вероятно прокудени
от управлението на Артавазд (Hamilton, Hamilton, Stoyanov 1998: 16),
но към 749 г. трябвало да бягат обратно заради настъпили междуособици при
арабите. Жителите на Еписпарис тържествено посреща бежанците от Манали и
новия харизматичен учител – Павел-Епафродит, но местният архонт Крикохарес поискал да ги арестува. Ново преселение спасило преследваните – този път
се заселили в Антиохия Писидийска с разрешение на градоначалника (Петър
Сицилийски 1961: 140; Патриарх Фотий 1961: 185). Новото преселението, причинено от местни междуособици в Еписпарис, показва ролята на местните власти, които явно също прилагали закона според своите интереси.
Преследванията и принудителните преселения следват политическата конюнктура VІІ–VІІІ век. Императорите-иконоборци променят „симфонията“ на
властите и правят възможно сътрудничеството с павликяните. Отпадането на
основните догматични разлики, заради които са били преследвани, ги превръща от идеен противник в съюзник. Вероятно през този период се налагат и военизираните характеристики на привържениците, защото изворите все по-често говорят за „аргументите на меча“, използвани дори в спорове за харизмата.
Павликяните от границите – опора на стратегически цели в имперската
доктрина на император Константин V (741–775)
Павликяните са използвани като „градивен“ елемент на военната стратегия
в граничните земи при дългото управление на импертор Константин V (741–
775) и след това. Тактиката и задачите на граничните гарнизони на Византия е
различна – срещу Омаядите на изток се води ограничена война срещу крепости, докато срещу българите се търси пълно унищожение на българската държава. Засилването на българските граничните земи с нови гарнизони, способни
и лоялни стратиоти няма цел отбрана, а създава база за настъпление, използвана многократно срещу България. (Жеков 2007: 43, 75). Военните гарнизони
по арабските граници и използвали павликяни и преди Константин V да реши
да разшири приложението им и по границата с България. (Овнанян 1972:
28–46). Решаващата роля на павликяните в новата стратегия на император Константин V (741–775) води до обвинения, че самият той е павликянин (Георги
Монах 1904: 752).
Изворите подробно информират за голямо преселение след превземането
на Теодосиопол, когато император Константин V „преселил в Гърция също цялата войска на града, заедно с жителите-сарацини заедно с целите им семейства.
Много от жителите на града молели императора да отхвърли измаилтянското
иго и да тръгнат с него. Като получили позволение, те стегнали своите имущества и се отправили на път, уповавайки се на кръста господен“ (Гевонд 1978:
94–95). Различните категории жители на превзетия град Теодосопол имали
различни мотиви за преселението си. Първата група са хората от гарнизона,
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включително и „сарацините със семействата им“ – след разрушаването на крепостните стени, императорът заповядал депортация без право на отказ. В гарнизона явно е имало немюсюлмани и мюсюлмани/сарацини (араби или/и павликяни, които „се заклевали във вярата“ на арабите, както например е направил
Йосиф-Епафродит през рискованото спасение в 747 г. (Петър Сицилийски
1961: 140; Патриарх Фотий 1961: 185). Освен Теодосиопол, обект на същата практика на насилствени преселения станали и други крепости в Армения и
Сирия, които били превзети от Константин V благодарение на капитулация на
жителите им арменци и сирийци, които той превел след това в Тракия (Георги
Монах 1961б: 52; Патриарх Никифор 1960: 301)
Депортациите имали ясни военно-стратегически цели. Те били средството,
чрез което Константин V се стремял да премахне възможностите на враговетеараби да възстановяване на разрушените крепости. От друга страна, обучените
бойци можели веднага да станат от врагове на Византия нейни защитници, ако
бъдат спечелени за това с подходящи средства. Целта била да се укрепят градовете в Тракия – затова заселил там „сирийците и арменците“ от град Мелитена
и Теодосиопол, като щедро им подарил това, от което се нуждаели, нарушавайки действащия договор за границите с България (Патриарх Никифор 1960:
301).
Къде точно са били преселени жителите на Теодосопол от император Константин V не е възможно да се определи със сигурност. Приема се, че преселниците били въведени в крепости, които трябвало да засилят византийската власт
с лоялни гарнизони. Наложеното от историографията мнение за заселване на
павликяни – арменци и сирийци през 756 г. в района на Филипопол (Данчева-Василева 2009: 272) има и своите противници5, най-вече поради липсата на категорични потвърждения в писмените и археологическите извори. Като
по-вероятни крепости, възстановени и колонизирани в кампанията 756 г, се сочат Берое, Маркели и Изворово, Харманлийско, при които археологическият и
нумизматичният материал са по-убедителни. Депортацията и колонизацията на
павликяни в Тракия, вероятно не е обхванала цяла Тракия, а само земите, които
съгласно с договора от 716 г. били предоставени на Византия. Затова през 756
г. не става въпрос за масирано строителство на крепости и масово заселване на
колонисти, а по-скоро изграждане на изолирани военни бази в пусти по онова
време области. (Станев 2012: 88–92).
Павликяните са използвани по всички граничните територии на империята – изворите ги забелязват първоначално в малоазийските земи, но след това
депортации на императорите-иконоборци ги изпращат в Балканските земи и в
Италия (Радева 2017: 46). Император Константин V ги заселил и в столицата,
с което си осигурил военен контрол и по-голяма сигурност (Продължителят
5

В историографията има различие в датирането на преселението на павликяните.Като найранна възможна дата е приета от А. Янков 746 г., в която той приема като възможно при депортацията на монофизити от Сирия в Тракия да е имало и павликяни, а преселението от
Теодосиопол и Мелитене датира през 757 г. (Янков 2003: 29).
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на Теофан 1881–1884: І, 439). През този период ролята на павликяните има
много функции: на централен резерв и гарнизон в и около столицата, на гранични акрити в региони като Тракия и Витиния, на елитни бойци от тагмата. Те
формират ядрото на имперската армия във военни кампании, допълнени от
провинциалните части-налозите на тематични войски, които са били по-заети
главно с местната отбрана. За дълъг период павликяните имат свое представяне
и в двата военни контингента както в Мала Азия, така и в Европа (Treadgold
1995: 31).
Павликяните оправдават мястото, което им отрежда стратегията на императорите – иконоборци. Военните им умения са опора за управляващите във
Византия и са високо ценени. Типичен представител на военните им качества
е, станалия светец по-късно, Йоаникий. Роден през 754 г. във Витиния, служил
в тагмата на ескувитите, той приема павликянството във войската по времето
на император Лъв ІV Хазар (775–780). В битката при Маркели в 796 г. младият
Йоаникий спасил император Константин VІ от пленяване и разпръснал неприятелите, „закрилян от божията милост“ (Монах Петър 1961: 136). Но след
това Йоаникий останал като монах в планината Олимп и основното чудо, което
извършил е свързано с освобождението на депортирани ромеи в българските
земи към 825 г. (Жития на светиите 1991: 555). Информацията за Свети
Йоаникий, макар и деформирана от пристрастията на житиеписците, съдържа
препратки за превратностите в дългия му живот, зависещи от смяната на политическите конюнктура (Mаngo 1983: 393–404). Но, наверно подобна е била
съдбата на хиляди павликяни, които приемат военни задължения в служба на
Византия. Войната става тяхна съдба и за разлика от светеца, те не стават монаси. Намиращи се в различни войскови части, те са обединени от павликянската
си принадлежност. Павликянството става религия на войската. Попадналите в
армията, младежите са привлечени от внушенията му и от примера на другите
павликяни. Павликянският прозелитизъм става мощен чрез военния авторитет
на привържениците му и прониква в среди, които по-рано са му били далечни и
чужди. Сега павликяните живеят в столицата Константинопол и в множеството
крепости в Тракия – на тях се разчита за военния контрол в столицата и по границите. Военната слава засилва вярата им в правотата на догмата им, приета от
императори и патриарси за канонична от 726 г. до 1842 г. Така стратегическите
решения на император Константин V създават новата сила на павликяните, станали решаващ военен фактор.
Павликяните като решаващ фактор във византийската политика – случаят
Версиникия
Правата на павликяните, получени от императорите Лъв ІІІ и Константин V,
били изгубени по време на православната реакция при императрица Ирина
(797–802). След нея император Никифор I (802–811) възстановява напълно
гражданските им права. Отново им се позволява да живеят мирно в рамките
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на империята и да разпространяват тяхното учение (Продължителят на Теофан 1838: I, 488).
Византийската доктрина за властта определя голяма роля на императора
като народен избраник. Византийският император е временен наместник на
Бога на земята. Успоредно с тези схващания, той е избраник на народа и найвече на „въоръжения народ“, т.е. на войската. Това е жизнен закон на старата
римска империя, изискващ тронът да се заема от най-добрия и най-силния, а
провъзгласяването да става с поддръжката на трите главни опори на държавния
строй – войската, сенатът и народът, които гарантират божественото потвърждение на избора. (Караянопулос 1992: 20–21).
След смъртта на император Никифор настъпва военната криза, причинена
както от войните с българите, така и от опит за обрат в иконоборската линия.
Възцарилият се император Михаил І Рангаве (811–813) започнал управлението
си като истински избраник на войската, църквата и народа. В деня на коронацията – 11 октомври 811 г. той и съпругата му Прокопия раздали щедри подаръци
за патриарха, свещениците и войниците, като при това дали по 5 таланта злато
на всички жени на убитите войници от войната в България (Теофан Изповедник 1960: 283). Но голямата щедрост към едни, била придружена от решението
да предприеме наказателна акция срещу павликяните и атинганите, подкрепяли
императорите-иконоборци досега. Те били обявени за държавни престъпници
и им се определяло смъртно наказание. Император Михаил І, вдъхновен от съветите на иконопочитателите Теодор Студит и патриарх Никифор, нарушил
status quo-то, постигнато от Никифор І между иконоборците и иконопочитателите и въвел насилствено почитта към иконите (Теофан Изповедник 1960:
284). Обявената война на иконоборците дала примери за нови мъченици, но
за държавата по-голямо значение имали започналите вълнения във войската и
първите опити за преврати срещу Михаил І (Величко 2015: 208–209).
Завоят към иконопочитание бил придружен с преследване на иконоборци.
Това предизвикало недоволство на военните части, които отказвали да изпълняват заповедите на императора. През юни 812 г. Крум превзел Девелт и преселил жителите му, които преминали на негова страна заедно с епископа си. Тогава войските, които императорът командвал, най-вече тези от темите Опсикон
и Тракезон, започнали да се бунтуват и отказали да воюват, обвинявайки го за
голямата злонамереност на императорските съветници. Императорът опитал да
ги усмири с подаръци и увещания. Но не всички се успокоили. Жителите на
Анхеало и Берое, Никея, Проват, Филипопол и Филипи, а също и живущите по
Струма преселници, избягали без никой да ги преследва и се върнали в земите
си. Като разбрали за размириците сред войските и за нежеланието да се изпълнява гарнизонната служба, българите се възползвали и превзели голяма част от
Тракия и Македония (Теофан Изповедник 1960: 284).
В тези условия гоненията срещу павликяните и атинганите се провеждали с
голяма упоритост. Император Михаил І заповядал грижливо да „се проследяват
и търсят“ из цялата страна тези „отстъпници“ и да се предават на смъртно нака-
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зание. Били изпратени навсякъде в държавата „някои известни хора с поръчение
за убиват с меч привържениците на това богоборство“ (Теофан Изповедник
1960: 284). При атинганите действал Лъв, който конфискувал имуществото им
и ги преселил в темата Анатоликон, на която бил стратег (Величко 2015: 211).
За разлика от Лъв Арменец, в темата Армениакон екзархът Паракондакес,
епископът на Неокесарея Тома и „други известни хора“, не били толкова благоразумни при изпълнението на имперската заповед. През този период водач и
учител бил Сергий-Тихик (801–835), който реформирал проповедта, разширил
обхвата на павликянските църкви, но същевременно водил военни схватки с
конкурента си Ваан (Радева 2017: Обр. 3.44). Центърът Кинохорион, близо до
Неокесарея Понтийска („църква Лаодикия“), бил атакуван пръв от назначените за това императорски служители. Военните власти залавяли, а гражданските
власти разпитвали подробно обвинените, за да отделят виновните от невинните. Присъдите били различни – едни освобождавали, други осъждали на църковно наказание, трети предавали на екзекуция. Това предизвикало и ответната
реакция на павликяните към действията на императорските съдии. Привържениците на павликянския водач Сергий-Тихик, наречени „астати“, „без ничия
чужда помощ“ умъртвили екзарх Паракондакес, а жителите на Кинохорион взели живота на епископа на Неокесария Тома6. След това избягали от Византия
и се преселили в познатите земи на Мелитена (църквата „Ахея“) под властта на
арабите (Патриарх Фотий 1961: 193; Петър Сицилийски 1961: 146).
Преследванията срещу павликяните впечатляват с мащаба си. За разлика от
предишните преследванията от 684 и 690 г, сега павликянско мъченичеството
липсва. Срещу гонителите си те използват оръжие с непоколебима решимост.
Названието „астати“ за най-верните ученици на Сергий, убили екзарха Паракондакес, а по-късно участващи във военни нападения над Византия означава „силни, твърди, непоколебими“ (от арменската дума „hастат“) (Бартикян
1961: 148). Събитията представят новия характер на павликяните, в който аргументите на меча се използват при нужда.
Във времето, в което преследванията в Армениакон провокират въстанието
на астатите-сергиоти, българите превземали Тракия без съпротивата на бягащите гарнизони. Напрежението и в столицата било голямо. За десетилетията
в служба на императори-иконоборци, павликяните са имали сериозно присъствие в Константинопол. Но големият проблем оставал слабия император Михаил І, който не можел да спре настъплението на враговете. (Теофан Изповедник 1960: 284).
През юни 813 г, когато се очаква сражението на войските, съсредоточени
край Версиникия, живеещите в столицата павликяни потърсили начин да спрат
военните неприятности, като извикат на помощ духа на уважаваният от тях император Константин V (741–775) (Теофан Изповедник 1960: 288). Участва6

Има разлика в двата извора – в разногласие с патриарх Фотий Петър Сицилийски представя
в друг ред направеното – Кинохоритите убили митрополит Тома, а астатите – екдарх Паракондакес. (Петър Сицилийски 1961: 148).
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лите в този театрална демонстроция били хора, които „почитат на КонстантинСилван, прекланят се на въплъщението на Христос и имат християнската им
самоидентификация“ – това са най-характерните белези на павликянските идеи.
Виновниците били хванати и разпитани, но липсват данни за друго наказание.
Намесата им и призивите за силна императорска роля (като на Константин V),
явно отговарят на нагласите на столичното население. Нерешителните действия
на Михаил І на бойното поле създали в Константинопол мнението, че „лошите
съветници, поради лъжливо благочестие и още повече поради невежество“ водели Византия към неприятности (Теофан Изповедтик 1960: 285).
Битката край Версиникия била поредната проверка за способността на
императора да бъде „най-добрият“, както го изисквала византийската държавна доктрина. Клебанията на Михаил І били преодолени на 22 юни 813 г. след
призиви на стратега Лъв да се атакуват българите. Но още в началото на сражението, „Лъв обърнал гръб и ударил в бяг“. Някои твърдели, че тема Анатоликон
е сред първите, побягнали от боя, докато други защитавали Лъв, като обвинявали императорските отряди за това, че изменнически изоставили бойния си ред
(Продължителят на Теофан 1964: 111). Друг извор подчертава героичното
поведение на Аплакий, стратегът Македония и Тракезион, който предложил настъплението и сам го повел, но бил изоставен от Лъв и Михаил І и загинал в
героично неравно сражение. Бягството било неоправдано, защото византийците се се намирали на стратегически по-добро разположение и били десет пъти
повече (Скриптор инцертус 1961: 18).
Натрупваните противоречия между император и войска отдавна давали
симптомите за предстоящ разрив. Лошите съвети на Теодор Студит, патриарха и митрополитите и военната нерешителност на Михаил І били очевидни за
всички (Теофан Изповедник 1960: 286; Продължителят на Теофан
1964: 110). Бягствата на император Михаил І го спасило зад стените на Константинопол, докато стратегът Лъв Арменец останал извън града, за да спаси от
плячкосването на българите това, което може... Там, сред „войнишката тълпа“,
Лъв отправил хули към императора, които явно са били в душите на всички. Заявил, че не е добре „елен да води лъвове“ и да бяга „в пазвите на жена си“ (Продължителят на Теофан 1964: 111).
Съдбата на Византия, според имперската държавната доктрина, зависила от
единодействието на император и войска Настъпилата криза само потвърждавала на практика нуждата от реални действия в тази насока – трябвало отново
императорът да стане избраник на войската. Множество симптоми показвали
нуждата от действия. Дори бягството при Версиникия да е преднамерена военнополитическа диверсия или премислена тактическа стъпка, както подозират
някои, тя дава желания резултат. Скоро след това се променя идеологическото и
политическо статукво в империята (Godoner 2016: 13–18).
Войските на темата Анатоликон взели решение и обявили своя стратег за
император (Скриптор инцертус 1961: 19). Империята получила своя нов
„най-добър избраник“, който да реши проблемите ѝ. Лъв Арменец подписал
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клетвена декларация на патриарх Никифор в „уверение за неговите ортодоксални християнски убеждения“ и „помолил“ патриарха за одобрението му да вземе
властта. Впоследствие, Лъв Арменец е обявен за „най-законен император на ромеите“ пред стените на Константинопол. Но трябвало още нещо – да покаже
на сила враговете. А пред стените на Константинопол вече се разположил кан
Крум. Вместо преговорите по предложение на българския владетел Крум, Лъв
V Арменец предпочел да организира опит да го убие. Частичният успех на засадата, направена през погледите на столичните жители, носи удовлетворение
за византийците – първото от доста време. Крум успява да избяга, но тримата
му спътници са заловени, като „логотетът на Крум“ (кавханът) бил убит. Радостта на столицата Константинопол е голяма, градът скандира „кръстът победи“
(Скриптор инцертус 1961: 21). Това е едно обещание за нов съюз на император и народ. Народът е готов да възложи новите си надежди на „победителя“
Лъв V.
Новият император Лъв V Арменец (813–819) бърза да укрепи съюза си с армията. Обявява малкия си син Симватий за съимператор, като му избира ново
име – Константин. „И като събрал оцелелите от различни градове, раздал им
заплата и ги накарал да приветстват Лъв и Константин, подражавайки на царствалите по-рано Лъв и Константин“ (Скриптор инцертус 1961: 22). Така
завоят към иконоборство е явен в края на 814 г. и предизвиква първите сблъсъци с представителите на доктрината на иконопочитателите през декември 814
г. Връщането на иконоборство е завършено с отстраняването на патриарх Никифор в началото на великденските пости през 815 г, а новият патриарх Теодот
(815–821) свиква иконоборчески църковен събор веднага след Великден. Лъв
V Арменец да е приел най-доброто решение за Византия от съображенията на
прагматизма, които надделяват над личните му пристрастия към иконопочитанието. Необходимостта иконоборците, между които и павликяните, да бъдат
спечелени в името на империята, надделяват (Godoner 2016:16).
Военно-политическата криза е отминала и павликяните отново се вписват
в обичайния политически сюжет. Едва новият завой към иконопочитание през
842 г., оказал се вече необратим, ще причини ново изригване на враждебност.
Тогава времето на сътрудничество с византийските императори ще свърши и ще
започне фазата на открит павликянски военно-политически сепаратизъм.
Павликянската държава (843–872) и двубоят ѝ с Византия
През 811 г, по времето на гоненията в Кинохорион, астатите на Сергий-Тихик
избягали в познатите земи на Мелитена („Ахея“). Явно силите им били сериозни, затова емира Монохерар им дал право за заселване в Аргаус, обвързано със
задължението да воюват срещу Византия. (Петър Сицилийски 1961: 148).
Така бил подновен стария съюз. А когато иконопочитателите започнали настъпление срещу иконоборците във Византия, към този стар съюз ще се добави
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голяма нова огнева мощ.
От воини на словото Божие, павликяните все повече впечатляват изворите
като воини на меча. Карбеас е първият военен предводител, наложил се за водач на павликяните след 835 г. Според едно предание, Kaрбеас бил преди това
във византийската армия като протомандатор на стратега на Изтока Теодот Мелисен, но след убийството на баща му за приютяване на павликяни, избягал в
земята на Емир Ал-Aкта, като водел със себе си пет хиляди павликяни. Използвал граничното положение на територията – грабел византийците от припонтийските области и бил отчасти независими от мелитинските емири. Получил
дори прием в двора на абасидския халиф в Багдат. Той е осигурен с място за
обитаване в Аргаус и Tефрика към 856 г. и се присъединява към местните араби. (Бартикян 1961: 60). Павликяните приемат партньорството и се включват в тази основна парадигма на арменско-мюсюлманското взаимодействие
(Dadoyan 2011: 96, 99–100). Граничните земи станали уникален свят, в който
на павликянско – мюсюлмански съюз воювал с Византия на император Михаил
III (842–867) и императрица Теодора (842–857) – най-непримиримите врагове
на павликяните.
Случаят с размяната на пленници между воюващите противници осветява
нови страни от ролята на павликянския фактор по границите с арабите. През
февруари–март 856 г. в гръцката област при река Алямис, по време на преговори за размяна на пленници между мюсюлманите и гърците, императрица Теодора заповядала да „прегледат“ нейните пленници и тези, които били отстъпници от християнството, да бъдат убити. От 20 хиляди пленници, разпитани от
изпратените патриции (между които Константин Философ и Фотии, бъдещия
патриарх), били осъдени и екзекутирани 12 хиляди!!! (Иванов 1982: 34–35).
Може да се предполага, че „отстъпниците от вярата“ не са просто приели исляма бивши христиияни, а по-скоро опасните павликяни, непримирими врагове
на Византия и съюзници на арабите.
След смъртта на Карбеас към 863 г. са известни имената на Калист и на
Хризохир като негови наследници. И ако за Калист споменава само един извор
(Бартикян 1960: 59), то Хризохир оставя по-значима следа. С него се свързва
последният епизод от малоазийското съществуване на павликяните. Военните
успехи в битките с Византия дали на павликяните самочувствие на равностойни
и на победители – опустошили Никея, Никомедия, Aнкара, Тракезон и Ефес
(Петър Сицилийски 1961: 149; Радева 2015: 87–90). През 869–870 г.се
провеждат мирни преговори с Василий I и е обявено примирие. По време на
преговорите има размяна на писма: в писмо от 870 г. императорът моли мир
от Хризохир, на което павликянинът отговаря: „ако искаш мир, откажи се от
източните си владения и доволствай със Западните, че и от тях ще те лишим и
от цялото ти царство!“ (Бартикян 1961: 59). Това е в моментът, когато Петър
Сицилийски твърди, че е изпратен в Tефрика за обмен на пленници и старателно пише описание на павликянството, за да предупреди българския архие-
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пископ. В 871 г. примирието е прекратено и император Василий I лично е води
експедиция за превземането на Tефрика, която се проваля. През следващата
872 г. Хризохир напада Галатея и пленява всичко по пътя до Kоммата, но една
контраатака го връща обратно. Някъде тогава той е убит и главата му е взета от
императора Василий като трофей (Сицилийски 1961: 147–149; Hamilton,
Hamilton, Stoyanov 1998: 96–98).
Независимата военизирана територия на Хризохир след смъртта му през
872 г., продължила съпротивата си, но скоро столицата Тефрика превзета от Византия. През 873 г. император Василий се завръща в „страната на манихеите“
като победител. След превземането на Тефрика, част от жителите преминали на
страната на византийците, докато други избягали навътре в територията на Сирия (Бартикян 1961: 60).
История, легенди и митове се преплитат в изворите за павликяните през
ІХ–ХІ век. В образа на Дигенис Акрит са се отразили събития от първата половина на ІХ век, но е разбираем и в по-късни времена и земи (Lemerie 1973:
94). Дигенис е представен като внук на Хризохир, израснал във „мюсюлманско
семейство“. Той е човек на „два народа“, но е родом от определена територия
и носи белезите на нейната специфична култура и време. Текстът и неговите
преписи сякаш следват горещите точки на сблъсък по границите, в които павликяните играят решаваща роля: Трапезунт (в съседство с първите еклесии на
павликяните), Атина и Рим, Испания и о. Хиос (Дигенис Акрит 2008: 10, 11,
15). Разказът за двойно роденият воин от границите е бил нужен на всички – от
Азия до Испания... И това е продължавало до ХVІІ век, когато се датират повечето преписи и преработки.
Бурните събития около Хризохир и Тефрика през 872–878 г. е само един от
епизодите на павликянството. Павликяните продължават битките, но вече под
знамената не на своята, а на други държави от Мала Азия, Балканите, Сицилия...
(Радева 2017: 45–48).
Павликянският фактор в България
Византийската политика, търсеща активно средство за премахването на българската държава в периода на иконоборците императори, предизвиква ответна реакция. Българската държавна традиция VІІ–VІІІ в. е утвърдило принципите на
племенния съюз, даващ самоуправление под властта на кана.
Инфилтрирането на население от двете страни на границата е процес, който
вероятно се е засилвал в размирните времена на ІХ век. Павликяните векове
обитават границите българите като част от малобройното им население, в което етносите и религиите не са хомогенни (Станев 2012: 106–109). Бягствата
– единични или колективни са част от живота там. В периода между 811–813
г. случаите на единични бягства и зачестявали. Вторият Хамбарлийски надпис
като български военачалници присъстват ромейските стратези Вардан, Яни,
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Кордил, и Пригора. В мирния договор от 815 г. се съдържа клауза за „избягал
стратег“ (Бешевлиев 1992: 166, 173–174). След победата при Върбишкия
проход от 811 г. Крум засилил натиска си на юг. Някои от граничните гарнизони и жители на гранични селища и крепости били превзети след обсада (Месембрия 812), други преминавали доброволно на страната на българите. Така
прави и населението на Девелт през 812 г, водено от с епископа си. Може би и
част от жителите на Анхеало и Берое, Никея, Проват, Филипопол и Филипи,
които избягали, „без някой да ги преследва и изоставили тези селища и крепости“ (Теофан Изповедник 1960: 284).
Кан Крум използвал започнал да използва масови депортации на завладяно население. Към преселниците се прилага традиционния за държавната доктрина на България племенен принцип: споменаването на византийски стратези, подчинени на кавхана и ичиргубоила е резултат от привличането на част
от византийската аристокрация като посредници в контрола над преселените.
Така стратезите-византийци запазвали позициите си на предводители на своите
(Жеков 2007: 240). Населението по границите и във вътрешността на нарасналата България на кан Крум става все по-пъстро и все по-трудно за контролиране. Затова трябвало да се помисли и за връщането на бежанците.
В предложенията на кан Крум за мирни преговори към Михаил І през 812 г,
клаузите за т.нар. „бежанци“ се оказват ябълката на раздора. При обсъждането
на предложените от кан Крум условия на мира през 812 г., съветниците на император Михаил І не приели точно условията за връщане на бегълци, макар че
„никой от българите не бяга във Византия, но има мнозина византийски поданици, които са в „аула“ и които би трябвало да бъдат спасени“ (Теофан Изповедник 1960: 284–286). Несъгласието Византия да приеме обратно избягалите от нейна територия е на практика отказ да се допуснат обратно жителите на
гранични селища и крепости. Тези бежанци – редовни бойци и стратези, придружени от семействата си, които избягали, без някой да ги преследва и изоставили тези селища и крепости, не били желани обратно.
Депортациите продължили след провалените преговори за мир. Те били
част от политиката на „изгорена земя“ и приели голям мащаб. Изворите съобщават, че при планината Ганос българите заловили и отвели много хора, заедно
с „целия добитък на Тракия“. От Адрианопол повели „неизброимо множество,
заедно с имуществото“ и го заселили в България отвъд Дунава. 50 хиляди пленници (жени, мъже и деца) отвели от Аркадмоопол, като натоварили цялото им
имущество: арменските постелки за легла, скъпи покривки, съдове и заедно с
целия им добитък ги преселили в България (Скриптор инцертус 1961: 22,
23). Районът на Одринска Тракия до Константинопол бил опустошен.
При такива обстоятелства започва инфилтрирането и на павликяни сред
българите. Като пръв мисионер на павликянството в българските земи се приема Сантаварин, проповядвал през периода 842–846 г. (Ангелов 1993: 88).
Неокесарийският епископ твърди за него, че е „от манихейската ерес и се зани-
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мава с магьосничество“, но пред опасността да бъде задържан от византийските
власт, избягал при българите и се отрекъл от Христовата вяра (Стилиан Неокесарийски 1961: 115). Несигурни и неясни данни, написани от противник,
не могат да ни дадат повече от хипотези.
От 864 г. мисията на Византия като покръстител на България добавя към
държавната ѝ доктрина нови измерения. България е включена в йерархично зависима родствена общност от народи и владетели, начело на която стои „василевсът на ромеите“. Следват го по ред на родството „духовните му чада“ – владетелите на Армения и България, „духовните му братя“ – владетелите на франките
и германците.... Но всички те стоят много по-ниско от византийския император,
не се титулуват василевси (цар или император) и затова не накърняват идеята за
една-единствена действителна и истинна империя (Караянопулос 1992: 12).
Поемайки духовно покровителство над българите след покръстването, борбата срещу ересите става първостепенна задача на Цариградската патриаршия.
Но борбата за мястото на българите в църковната йерархия причинява съперничества. Така и Патриарх Фотий, този голям борец срещу павликянството, не
е пощаден от обвинение в сътрудничество с еретиците: „прочее той привлече
на своя страна незнатния и неизвестен чародеец и магьосник Авадий, син на
Сантаварин“ (Стилиан Неокесарийски 1961: 115). Информацията отново е неясна. Свързването Авадий с Фотий е направено с цел дискредитиране на
Фотий от противниците му, без да се съобщават факти.
Проникването на павликянски проповедници е възможността, за което
предизвестява Петър Сицилийски, съобщавайки за намерения на павликяните
да изпратят мисионери при българите през 869–872 г.: „чух от тези нечестиви
глупаци, че те се готвят да изпратят свои хора в разни местности на България, с
цел да откъснат някои от православната вяра и да ги привлекат към своята мерзска ерес“. Опасността била така голяма, че самият Петър Сицилийски обяснява написването на своя труд с опит да помогне на „Архиепископа на България“
(Петър Сицилийски 1961: 118).
Съвременник на тези събития е Йоан Екзарх Български, който играе ключово значение в българския политически и духовен живот (Димитров 1980:
82–89; Кръстанов 2006: 80). Той изпълнява важна мисия – да създаде прагматично съчинение, приспособяващо византийския християнски културен
модел към неофитите българи (Чолова 2009: 112). В този смисъл трябва да
разбираме честите разобличения на еретиците, които са назовавани обикновено общо, без да се прави изричната им идентификация (Йоан Екзарх 1981:
216–217; 222–223; 226–228 и др.). Йоан Екзарх укорява „манихеите“ и „поганите славяни“ (езичниците-славяни): „Да се срамуват също всички объркани и
скверни манихеи и всички погани словени... също не срамуващи се дяволът да
наричат старши син“ (Иванов 2007: 20). Представата за Бог-Отец, „Старши
брат“-„Дявол“ и „Младши брат“-„Исус“ не манихейски, а е най-отличителното
в павликянските онтологични представи (Радева 1998: 44–48). Съпоставките
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с архетипа на павликянската теософия позволяват точна идентификация на павликяните и тяхното мислене в посочения текст. „Шестоднев“ на Йоан Екзарх
е най-пълното представяне на павликянската доктрина, като основните ѝ догми са пресъздадени като аргументи в диспут срещу неуточнени „еретици“, като
това е направено с различен подход и независимо от познатите гръцки текстове
(Радева 2015: 94–120, 183–185).
Византийската практика за борба с павликяните не е възприета в България.
Активността на противопоставянето, така характерно за византийските духовници-автори на богословски и исторически текстове, липсва в българския
изворов материал. Павликяните като че ли „се разтварят“ в българска среда и
официални църковни власти не могат да ги „забележат“ и назоват, за да ги разобличат с добре направените „оръжия“ на православието – формули за отричане и приобщаване. Обяснението за този „двоен стандарт“ към павликяните е в
различните условия на Византия и България през тези векове. Павликянската
адаптация в българските земи съвпада с решителните промени в политическата
и религиозната доктрина и на Византия, и на християнизирана България. Особено активен е периодът 843–927 г. В условията на новохристианизирана държава и общество, българските богослови имат различен от византийските подход към павликяните – вместо категорично да ги назовават и заклеймяват името
им, те оборват отделни възгледи (Радева 2015: 194–196).
Повърхностното приемане на християнството от първото поколение неофити от враждебни доскоро „покръстители“-византийци, проповядващи на неразбираем гръцки език духовни абстракции, подпомага развитието на „местен“
вариант на християнство. В пространството на духовни влияния, павликяните
участват в създаването на ново религиозно течение – богомилството. Писмото на Цариградския патриарх Теофилакт (933–956) до цар Петър (927–969)
за първи път пресъздава детайли от идеите на „новопоявилата се ерес“, които
явно притесняват българските власти дотолкова, че са посочени и две по-ранни
писма-запитвания от тяхна страна за разясняване на същината на проблемите
на тази ерес – „манихейство, смесено с павликянство“. В някои от пунктовете
можем да разпознаем традиционните представи за павликянското учение: за
привидното раждане на Христос, за „тялото и кръвта Христови“ като думи в
Евангелието и Апостола, за Дева Мария като „Горен Йерусалим“, която родила и други синове от Йосиф. Историческите моменти като цяло също следват
известните учители на павликянството. Но най-значимите разлики са в точка
4. от вярванията на новите еретиците: „отхвърлят законния брак и злословят,
че умножението и продължението на нашия род били уваконени от демона“.
Голямо е вниманието към „свещениците“ на еретиците и начина на „връщане
на свещенството“ им след покаяние. (Патриарх Теофилакт 1964: 185–188).
Наличието на свещеници при богомилите представя различен йерархичен модел на общността им, а отказът от брак и деца коренно противопоставя техния
начин на живот с живота на павликяните. Павликянската църква не признава
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свещеници и свещенство, а се обявява рязко срещу съществуването на такива.
Павликяните носят семейните традиции и отговорността към рода като свято задължение. Затова, още с появата на първите сведения за богомилите, можем рязко да ги разграничим от павлияните и като проповед, и като начин на
живот.
Българското християнство отглежда тези две нежелани свои свои деца7 –
„завареното“ – дошлото от Византия павликянството и „природеното“ на българска почва – богомилството. Припознавани като „манихеи“ и имащи известни
общи идеи, двете общности са различни. Павликянският поведенчески архетип
съчетава християнско самосъзнание с политически автономно действие, калено
в опита на много битки „за“ и „против“ византийската официална политика. Те
са воини на словото и меча, преживели както времена на преследвания, така и
времена на политически възход. „Присадени“ в българските земи чрез масови
депортации от византийски и от български владетели за целите на военните
стратегии, те остават воини. Мечовете и битки са тяхна съдба. Богомилите в условията в България създават друг вариант на религиозна доктрина и поведение,
отличаващи се с умереност и препоръчващи отказ от семейство, от материални
блага и от борба. Така общите доктринални космологични представи преминават в две различни крайности на религиозно поведение – от военна автономия
и агресия при павликяните до несъпротива на злото и аскетизъм при богомилите (Радева 2015: 279–294).
Последните десетилетия на Х в. довеждат поредното политическо сътресение на Балканите. Управлението на император Йоан Цимисхи (969–976) успява да се справи с вековните врагове – българите. Но преди триумфа, императорът далновидно засилна границите си с България, като извършва нова мащабна
депортация. Като победил арабите в Киликия, Финикия и Долна Сирия, „намерил лек“ как да реши двата горещи проблема, разположени в двете територии на
империята – в Азия и на Балканите (Георги Кедрин–Йоан Скилица 1965:
259). Отново е приложена познатата парадигма от времето на Константин V
Копроним – депортации. Императорът получил съвет да изсели на Запад „манихеите, които се ширели по целия Изток и го заразявали, разпространявайки
гнусната си ерес, и да ги засели в някоя своя пуста далечна покрайнина. Това
императорът и направил по-късно, като ги вдигнал и заселил във Филипопол“
(Георги Кедрин–Йоан Скилица 1965: 260). Очакванията на император
Йоан Цимисхи, търсени с последното преселение на павликяни от Мала Азия в
Тракия, може би са постигнати чрез успеха му срещу българите, но в по-далечен
хоризонт историческата реалност ще покаже рисковете от особения характер и
военните навици на колонизаторите. Само десетилетия по-късно ще се появят
и нови опити за павликянски сепаратизъм, като военните им действия са вече в
земите на българите. Разпространението на павликянството ще се засилва, а во7

Както сполучливо определя Нина Гарсоян за ересите: те „са копелета, но копелетата също са
деца“ на християнството (Garsoian 1971: 113).
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енните му възможности ще нараства. Сред многото ереси – арменци, богомили,
евреи, първенстващо значение ще имат павликяните, които се определят като
„най-безбожни“, „по природа независими и непокорни“ (Ана Комнина 1971:
136–138). И българските земи ще усетят ролята на павликяните като военна алтернатива на Византия 1084–1086 г.
Павликяните са неоспорим фактор в историята на Балканите. Имперските доктрини на Византия и България включват павликянските общности, като
им отреждат роля, съобразена с конкретни стратегически и тактически задачи.
Макар и поставени в позиция на преследвани от победилото иконопочитание,
през периода ІХ–Х в. военните им възможности не само остават, но дори бележат апогея си като територии и въздействие. Войната и военното лидерство ги
превръщат във „воини на словото и меча“, наложили отпечатък в историята на
Балканите.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
Изследвания
Ангелов 1993: Димитър Ангелов. Богомилството. София, 1993. [Dimitar Angelov.
Bogomilstvoto. Sofia, 1993.]
Бартикян 1961: Рач Микаелович Бартикян. Источники для изучения истории павликянского движения. Ереван: Издательство АН Армянской СССР, 1961. [Rach Mikaelovich Bartikyan.
Istochniki dlya izuchenia istorii pavlikyanskogo dvizhenia. Erevan: Izdatelystvo AN Armyanskoy SSSR,
1961.]
Бешевлиев 1992: Веселин Бешелиев. Първобългарски надписи. София: Издателство на Българската академия на науките. 1992. [Veselin Besheliev. Parvobalgarski nadpisi. Sofia: Izdatelstvo na
Balgarskata akademia na naukite, 1992.]
Величко 2015: Алексей Величко. История Византийских императоров. От Льва III Исавра до Михаила III. Москва: Вече, 2015. [Aleksey Velichko. Istoria Vizantiyskih imperatorov. Ot Lyva
III Isavra do Mihaila III. Moskva: Veche, 2015.]
Данчева-Василева 2009: Ани Данчева-Василева. Пловдив през Средновековието ІV–ХІV.
София: Академично издателство „Марин Дринов“, 2009. [Ani Dancheva-Vasileva. Plovdiv prez
Srednovekovieto ІV–XІV. Sofia: Akademichno izdatelstvo „Marin Drinov“, 2009.]
Димитров 1980: П. Димитров, За титлата на Йоан Екзарх – „Екзарх Български“.
Paleobulgarica/Старобългаристика, ІV, 1980, кн.1, 82–89. [P. Dimitrov, Za titlata na Yoan Ekzarh –
„Ekzarh Balgarski“. Paleobulgarica/Starobalgaristika, ІV, 1980, kn.1, 82–89.]
Жеков 2007: Живко Жеков. България и Византия. Военна администрация VІІ–ІХ в. София: Университетско издателство „Св. Кримент Охридски“, 2007. [Zhivko Zhekov. Bulgaria i
Vizantia. Voenna administratsia VІІ–ІХ v. Sofia: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kriment Ohridski“,
2007.]
Иванов 1970: Йордан Иванов. Богомилски книги и легенди. (I изд. София 1925). София:
Наука и изкуство, 1970. [Yordan Ivanov. Bogomilski knigi i legendi (I izd. Sofia 1925). Sofia: Nauka i
izkustvo, 1970.]
Иванов 1982: Йордан Иванов. Сарацинската (арабската) мисия на Кирил Философ. – В:
Избрани произведения. І. София, 1982, 23–39. [Yordan Ivanov. Saratsinskata (arabskata) misia na
Kiril Filosof. – V: Izbrani proizvedenia, І. Sofia, 1982, 23–39.]
Йовков 1991: Милчо Йовков. Павликяни и павликянски селища в българските земи ХV–
ХVІІІ век. София: Университетско издателство „Свети Климент Охридски“, 1991. [Milcho
Yovkov. Pavlikyani i pavlikyanski selishta v balgarskite zemi ХV–ХVІІІ vek. Sofia: Universitetsko
izdatelstvo „Sveti Kliment Ohridski“, 1991.]

170

Империи и имперско наследство на Балканите

Караянопулос 1992: Йоанис Караянопулос. Политическата теория на византийците. Series Editionum Traductarum, Vol. I. Sofia University Press, 1992 [Yoanis Karayanopulos,
Politicheskata teoria na vizantiytsite. Series Editionum Traductarum. Vol. I,Sofia University Press,
1992.]
Кръстанов 2006: Тр. Кръстанов, Титлите екзарх и патриарх в българската традиция от ІХ
до ХІХ век Св. Йоан Екзарх от Рим и патриарх на българските земи. – В: Държава & Църква –
Църква & Държава в българската история. София, 2006, 73–86. [Tr. Krastanov, Titlite ekzarh i
patriarh v balgarskata traditsia ot ІH do HІH vek Sv. Yoan Ekzarh ot Rim i patriarh na balgarskite
zemi. – V: Darzhava & Tsarkva – Tsarkva & Darzhava v balgarskata istoria. Sofia, 2006, 73–86.]
Овнанян 1972: С. Овнанян. Армено-български исторически връзки и арменските колонии в България през втората половина на Х1Х век. София 1972. [S. Ovnanyan. Armeno-balgarski
istoricheski vrazki i armenskite kolonii v Bulgaria prez vtorata polovina na Х1Х vek. Sofia 1972.]
Радева 1998: Донка Радева. Павликянският дуализъм – архетип и повторения. – История,
4–5 (1998), 44–48. [Donka Radeva. Pavlikyanskiyat dualizam – arhetip i povtorenia. – Istoria, 4–5
(1998), 44–48.]
Радева 2015: Донка Радева. Павликяни и павликянство в българските земи – архетип и
повторения VІІ–ХVІІ век. София: Парадигма, 2015. [Radeva 2015: Donka Radeva. Pavlikyani i
pavlikyanstvo v balgarskite zemi – arhetip i povtorenia VІІ–ХVІІ vek. Sofia: Paradigma, 2015.]
Радева 2017: Донка Радева. Павликянството между легендите и историята VІІ-ХVІІ век.
– Пловдивски исторически форум, година І (2017), кн. 2, 36 –57. [Donka Radeva. Pavlikyanstvoto
mezhdu legendite i istoriyata VІІ-ХVІІ vek. – Plovdivski istoricheski forum, godina І (2017), kn. 2,
36–57.]
Станев 2011: Камен Станев. Депортираните ромеи и България 812–837 г. – В: Оттука
започва България, ІІІ, 183–195. София, 2011. [Stanev 2011: Kamen Stanev. Deportiranite romei i
Bulgaria 812–837 g. – V: Ottuka zapochva Bulgaria, ІІІ, 183–195. Sofia, 2011.]
Станев 2012: Камен Станев. Тракия през Ранното средновековие. София: Фабер, 2012.
[Kamen Stanev. Trakia prez Rannoto srednovekovie. Sofia: Faber, 2012.]
Чолова 2009: Цвeтана Чолова. Държава, църква и култура в Югоизточна Европа през
Средните векове. – В: Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа. Юбилеен сборник в
чест на проф. Цветана Георгиева. София, 2009, 97–115. [Tsvetana Cholova. Darzhava, tsarkva
i kultura v Yugoiztochna Evropa prez Srednite vekove. – V: Etnosi, kulturi i politika v Yugoiztochna
Evropa. Yubileen sbornik v chest na prof. Tsvetana Georgieva. Sofia, 2009, 97–115.]
Янков 2003: Ангел Янков. Календарните празници и обичаи на българите католици (края
на ХІХ–средата на ХХ век). София: Академично издателство „Марин Дринов“, 2003. [Yankov
2003: Angel Yankov. Kalendarnite praznitsi i obichai na balgarite katolitsi (kraya na ХІХ–sredata na
ХХ vek). Sofia: Akademichno izdatelstvo „Marin Drinov“, 2003.]
Barnard 1974: Leslie William Barnard. The Graeco-Roman and Oriental Background of the
iconoclastic controversy. [Mit Kt.-Skizze.] Bril, 1974.
Codoñer 2016: Juan Signes Codoñer. The Emperor Theophilos and the East, 829–842: Court
and Frontier in Byzantium during the Last Phase of Iconoclasmр. Routledge, 2016.
Dadoyan 1997: Seda Dadoyan. The Fatinid Armenians: cultural and political interaction in the
Near East.Leiden. New York–Koln: Bril, 1997.
Dadoyan 2011: Seda Dadoyan. The Armenians in the Medieval Islamic World: The Arab Period
in Armnyah Seventh to Eleventh Centuries. Transaction Publishers. New Brunswick. New Jersey, 2011.
Garsoian 1967: Nina Garsoian. The Paulician Heresy. A study of the origin and development of
Paulicianism in Armenia and the eastern provinces of the Byzantine empire. Hague, 1967.
Garsoian 1971: Nina Garsoian. Byzantine Heresy. A Reinterpretation. – B: Dumbarton Oaks
Papers. 1971, 85–113.
Godoner 2016: Juan Signes Codoñer. The Emperor Theophilos and the East, 829–842. Court
and frontier in Byzantium during the last phase of iconoclasm. Routledge, 2016.
Hamilton, Hamilton, Stoyanov 1998: Janet Hamilton, Bernard Hamilton, Yuri Stoyanov.
Christian Dualist Heresies in the Byzantine World, C. 650-c. 1450. Selected Sources. Manchester:

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов

171

University Press, 1998.
Lemerie 1973: Paul Lemerie. L’Histoare des pauliciens d’asie mineure d’apres les sources grecques.
Paris: Centre de Recherches d’Histoare et Cevelezation de Byzance, 1973.
Mаngo 1983: Cyril Mаngo. The Two Lives of St. Ioannikios and the Bulgarians. Harvard
Ukrainian Studies, vol. 7, 1983, 93–404.
Pegg 2001: Mark Gregory Pegg. Historiographical essay On Cathars, Albigenses, and good men
of Sets Languedoc. Journal of Medieval History, 27, 181–192.
Treadgold 1995: Warren Treadgold. Byzantium and Its Army, 284–1081. Stanford: Stanford
University Pres, 1995.
Извори
Анна Комнина 1971: Anna Comnena. Alexias. Ed. A. Reifferscheid. T. 1–2. Lipsiae, 1884;
Alexade. T. 1–3. Ed. B. Leib. Paris, 1937–1945. – ГИБИ, VІІІ, София, 1971, 7–149.
Антон Стефанов 1993: Антон Стефанов. Доклад и посещението на Никополския епископ от 22 юли 1680. – В: Борислав Примов, Петър Сарийски, Милчо Йовкав. Документи за католическата дейност в България. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“,
1993, 473–503. [Anton Stefanov. Doklad i poseshteneto na Nikopolskia episkop ot 22 yuli 1680. – V:
Borislav Primov, Petar Sariyski, Milcho Yovkav. Dokumenti za katolicheskata deynost v Bulgaria. Sofia:
Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“, 1993, 473–503.]
Гевонд 1978: Гевонд. История на халифите. – Христоматия по история на България.
(съставители П. Петров, В. Гюзелев), т. 1, София 1978, 94–95. [Gevond. Istoria na halifite. –
Hristomatia po istoria na Bulgaria. (sastaviteli P. Petrov, V. Gyuzelev), t. 1, Sofia 1978, 94–95.]
Георги Кедрин–Йоан Скилица 1965: Georgii Cedreni–Ioannis Scylitzae, Historiarum
compendium, 94. – ГИБИ, VІ, 1965, 198–340.
Георги Монах 1904: Georgius Monachus. Chronicon. Еd. C. de Boor, Leipzig, 1904.
Георги Монах 1961а: Georgius Monachus. Chronicon. Еd. C. de Boor, Leipzig, 1904; Георги
Монах. Хроника. Кратка версия на история на павликяните. – В: Бартикян, Р. Источники для
изучения истории павликянского движения. Еревен, 1961, 197–209;
Георги Монах 1961б: Georgius Monachus. Chronicon. Еd. C. de Boor, Leipzig, 1904. извадки. – ГИБИ, ІV, София, 1961, 42–57.
Дигенис Акрит 2008: Дигенис Акрит. Digenes Akrites. Превод, увод, бел. Б. Вунчев. София, 2008.
Жития на светиите 1991: Жития на светиите. София: Синодално издателство, 1991.
[Zhitia na svetiite. Sofia: Sinodalno izdatelstvo, 1991.]
Иванов 2007: Иванов, Й. Богомилските книги и легенди. София: фототипно издание на издателство „Захари Стоянов“, 2007. [Ivanov, Y. Bogomilskite knigi i legendi. Sofia: fototipno izdanie na
izdatelstvo „Zahari Stoyanov“, 2007.]
Йоан Екзарх 1981: Йоан Екзарх. Шестоднев. Превод от старобългарски, послеслов и коментар Николай Цв. Кочев, София 1981, 3–378. [Yoan Ekzarh. Shestodnev. Prevod ot starobalgarski,
posleslov i komentar Nikolay Tsv. Kochev, Sofia 1981, 3–378.]
Йоан Одзунски 1961: Йоан Одзунски. Против павликян. – Сочинения философа Йоана
Одзунски. Венеция, 1833/Domini Johannis philosophi Oznieniorum catholicoci. Opera, ed. Aucker,
Venetiis, 1834, 1953. – Рач Бартикян. Источники для изучения павликянского движения. Ереван,
1961, 109–112. [Yoan Odzunski. Protiv pavlikyan. – Sochinenia filosofa Yoana Odzunski. Venetsia,
1833/Domini Johannis philosophi Oznieniorum catholicoci. Opera, ed. Aucker, Venetiis, 1834, 1953.
– Rach Bartikyan. Istochniki dlya izuchenia pavlikyanskogo dvizhenia. Erevan, 1961, 109–112.]
Монах Петър 1961: Монах Петър. Житие на Йоаникий. Vita Ioаnnicii – ГИБИ, ІV, 1961,
136 –1137. [Monah Petar. Zhitie na Yoanikiy. Vita Ioannicii – GIBI, ІV, 1961, 136–1137.]
Патриарх Никифор 1960: Nicephorus Patriarpha. Opuscula Historica. Еd. de Boor. Leipzig,
1870. – ГИБИ, ІІІ. 1960, 290–305.
Патриарх Теофилакт 1964: Theophylactus patriarcha Constantinopolitanus. Epistola Petro
Bulgarorum regi. Изд. Н. М. Петровский. Писмо патриарха константинопольского Феофилакта
царю Болгарии Петру. Известия Отделения русского языка и словестности, ХVІІІ, 3 (1913), 356–

172

Империи и имперско наследство на Балканите

372. – ГИБИ, V, София 1964, 183–189. [Theophylactus patriarcha Constantinopolitanus. Epistola
Petro Bulgarorum regi. Izd. N. M. Petrovskiy. Pismo patriarha konstantinopolyskogo Feofilakta tsaryu
Bolgarii Petru. Izvestia Otdelenia russkogo yazыka i slovestnosti, HVІІІ, 3 (1913), 356–372. – GIBI,
V, Sofia 1964, 183–189.]
Патриарх Фотий 1961: Photius Patriarpha Comstantinopolitanus. (Pseudo-Photius).
Διήγησις περί της Μανιχαίων άναβλαστήσεως (Narratio de Manichaeis recens repullulantibus)“. PG, CII,
15/6–83/4; Narratio de Manichaeis recens repullulantibus, Migne, Part. gr. t. 102. – В: Бартикян, Р.
М. Источники для изучения павликянского движения. Ереван, 1961, 168–196.
Петър Сицилийски 1961: Petrus Siculus. Historia utilis et refutatio atque eversio haereseos
Manichaeorum qui et Pauliciani dicuntur, Bulgariae archiepiscopo nuncupata. PG, CIV\104, 1860, col.
1239/40–1303/4; Petrus Siculus. Historia Manichaeorum seu Paulicianorum (прев. Giseler, J. C. L.).
Gottingae, 1846. – Бартикян, Р. М. Источники для изучения павликянского движения. Ереван,
1961, 117–167.
Продължителят на Теофан 1838: Theophanes Continuatus. Χρονογραφία (Chronographia).
Еd. I. Bekker, CSHB, XLI, Bonnae, 1838, 3–48.
Продължителят на Теофан 1964: Theophanes Continuatus. Χρονογραφία (Chronographia).
Еd. I. Bekker, CSHB, XLI, Bonnae, 1838, 3–48; извадки: – ГИБИ, V, 1964, 108–139.
Скриптор инцертус 1961: Неизвестен автор. Повествование за Лъв, син на Варда Арменец /Scriptoris Incerti. Histora de Leone Armenii Bardae filio. – ГИБИ, ІV, София 1961, 16–24.
Стилиан Неокесарийски 1961: Послание от Стилиан, епископ неокесарийски, до папа
Стефан V. – ГИБИ, ІV, 1961, 114–115. [Poslanie ot Stilian, episkop neokesariyski, do papa Stefan V.
– GIBI, ІV, 1961, 114–115.]
Теофан Изповедник 1960: Theophanes Confessor. Χρονογραφία (Chronographia). Ed., C.
de Boor, 2 vols., Leipzig, 1883–1885; извадки: Теофан Изповедник. Хронография. Увод, превод и
бележки Б. Бешевлиев и Г. Цанкова-Петкова. – ГИБИ, ІІІ, 1960, 226–289.
Юстинианов кодекс 1932: Corpus juris civilis, Pandectis ad Florentinum archetypum expressis,
Institutionibus.., Amsterdam, 1663 ; A. Kriegel & E. Osenbrüggen, Corpus iuris ciuilis, Leipzig, 1872.
Translated by Samuel P. Scott. Cincinnati, 1932.

ОЩЕ ЗА БИТКАТА ПРИ МИРИОКЕФАЛОН
Месут Рафет Али
MORE ON THE BATTLE OF MYRIOKEPHALON
Mesut Rafet Ali
Abstract: In 1162, Emperor Manuel I Komnenos, responding to the urgent requests of Seljuk
Sultan Kilij Arslan II, concluded a peace treaty with him, imposing more than humiliating clauses
on him. In fact, it turns out that the Seljuks have more benefit from this peace, who, by taking advantage of the Emperor’s employment in European and Mediterranean affairs, impose hegemony on
their Danismandis and Cilician-Armenian enemies, and become a serious threat to the interests of
the Romeians in Minor Asia. Understanding his mistake, Manuel I tries to correct it by means of a
large-scale military campaign against the Iconium Sultanate. By this way, a large Byzantine army
enters the lands of Kilij Arslan II, who stubbornly avoids a direct confrontation with his superior opponent. Instead, by the attacks of the Turkmen hordes and by poisoning the water in the wells along
the way of the Romeians, he exhausts them, while at a time, by taking advantage of the peculiarities of
the relief, defeats the Byzantine army in an expertly arranged ambush. The defeat puts an end to the
idea of Romeian Reconquista in Anatolia and shows how irreversible the process of Islamification and
Turkification of the peninsula is.
Keywords: Manuel I Komnenos, Kilij Arslan II, Romeian Reconquista in Anatolia, ambush

Ако приемем, че поражението на Византийската империя при Манцикерт през
1071 година е началото на края на нейното могъщество, то битката при Мириокефалон е епитафия на отминалото ѝ имперско величие. Резултатът от нея погубва всякаква надежда за отвоюване на Мала Азия – геополитическият център
на нейните територии, откъдето тя черпи сили да отстоява на бурите и кризите
в дългата си и повратна история. Темата попада във фокуса на изследователския
интерес на немалко византинисти и ориенталисти. Сред тях изпъкват имената на Норуич, Савидис, Врионис, Василиев, Кайен и др. Не е за подценяване и
приносът на някои турски медиевисти, като Чай, Туран, Айону и др. Интересът към проблема е мотивиран и от богатия изворов материал, който дава възможност да се реконструират драматичните събития около и по време на самата
битка, както и предпоставките довели до нея. Най-надеждни в тази връзка са
византийските извори в лицето на произведенията на Никита Хониат и Йоан
Кинам. Особено това на Хониат представя в детайли подготовката за битката и
нейния развой. Гледната точка на другите актьори пък е отразена в хрониките
на Абу’л Фарaдж, Михаил Сирийски, Ибну’л Есир, Ибну’л Адим и др.
Именно в летописа на арабския хронист Абу’л Фарадж се съобщава за промяна във властта в Икония – столицата на Селджукския султанат, която се отразява на отношенията с Византийската империя и обуславя последвалите събития, довели до фаталната развръзка в дефилето до крепостта Мириокефалон.
След смъртта на султан Месуд I през 1155 година, на трона се възкачва неговият
син Кълъдж Арслан II (Abu’l Fаrаc 1950: 393). С енергични действия, той успява да се справи с противниците си и да превърне държавата си в първостепенна сила сред мюсюлманските държави в региона. Император Мануил I Комнин,
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с безпокойство следи случващото се на изток от земите му. Появата на силен субект притежаващ потенциала да консолидира фрагментираните мюсюлмански
и огузко-тюрменски бейлици, възникнали в Мала Азия в следствие на отслабването на авторитета на Великите селджуки и развихрилите се центробежните
тенденции в държавата им, води до преосмисляне на приоритетите пред многовекторната византийска външна политика.
Така отново на дневен ред излиза източното, селджукско направление,
игнорирано и подценявано за повече от десетилетие в полза на фиксидеята за
отвоюване на Южна Италия от норманите. През 1159 година императорът организира военна кампания насочена срещу Иконийския султанат, като поводът
за това са постоянните набези на номадските тюркменски племена в земите на
Византийската империя. Походът обаче не носи някакъв сериозен успех на ромеите, поради прилаганата от селджуките военна тактика на светкавични удари
съвместно с изкусно устройвани засади и избягване на генерално сражение (Ayonu 2014: 151). Невъзможността да се постигне някакъв превес и решителен
успех по пътя на войната принуждава Мануил I да търси съюзници срещу султана сред неговите съседи. Първата крачка в тази посока е направена още през
1158 година, когато по време на киликийския си поход той сключва военно споразумение с могъщия емир на Алепо и Мосул – Нуреддин Махмуд Зенги, насочено именно срещу владетеля на селджуките (Kinnamos 2001: 138; Turan
2014: 226). Постепенно в антииконийското съглашение се включват, антиохийските кръстоносци, данишмендският емир Ягъбасан, братът на султана и претендент за трона – Шахиншах и владетелите на Кесария и Мелитене Зуннун и
Зулкарнейн (Kinnamos 2001: 145; Cahen 2012: 37; Ayonu 2014: 151).
С този умел дипломатически ход инициативата изцяло преминава в ръцете
на императора, който успява да изгради военно-политически фронт от враждебни на малоазийските селджуки държави, носещ пряк екзистенциален риск за
съществуването на султаната им. Опитите на Кълъдж Арслан II да разсече този
смъртоносен обръч, с цената на големи отстъпки, остават безрезултатни. Нещо
повече, арабският хронист Ибну’л Есир в „История на исляма“ (El Kamil Fi’t
Tarih) съобщава за куриозен случай, в който дъщерята на емира на Теодосиопол Изеддин Салтук и годеница на султана е отвлечена, вероятно по внушението на ромеите, и омъжена от Ягъбасан за племенника му Зуннун (Ibnu’l Esir
1991; 257–258). Унижението за попадналия в пълна изолация Кълъдж Арслан
II е пълно и при опит да възстанови отчасти силно накърнения си авторитет, му
се налага да изпие горчивата чаша на поражението от подпомогнатия военно и
финансово от Константинопол данишмендски владетел (Turan 2014: 227).
Попаднал в пълна безизходица султанът се решава на отчаян ход, да моли
императора за мир в неговата резиденция в Константинопол. Мануил I също
приема предложението за лична среща между двамата. Кълъдж Арслан II пристига във византийската столица, придружен от антураж, наброяващ около хиляда души. Устроено е бляскаво посрещане на височайшия гост. Организират се
състезания с колесници на Хиподрума, процесии с фенери, а приказните угоще-
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ния завършват с подаряването на златните и сребърни съдове, в които се поднася храната, което силно впечатлява гостите (Khoniates 1995: 81–83; Хониат:
51–52) и е поредното доказателство за висотата на византийската дипломация.
След продължителното гостуване според Кинам е постигнато съгласие по отношение на клаузите на мирния договор, които повеляват (Kinnamos 2001: 149;
Cahen 2012: 38; Ayonu 2014: 159):
– султанът да подпомага императора при война и приема неговите врагове
като свои;
– султанът да предаде всички градове, завладени от него, на Византийската
империя;
– без знанието на императора той не може да сключва договори с други държави и ще подпомага императора с помощни военни сили по време на походите
му;
– султанът да възпре тюркменските племена от нахлуване в земите на империята.
Сключеният договор привидно отразява съотношението на силите и нарасналата мощ на Византийската империя и силно накърнява интересите и суверенитета на Иконийския султанат, като индиректно и вменява васален статут
и функции. Голяма част от условията му обаче не получават реални измерения1,
така Кълъдж Арслан II успява да си поеме дъх и ползите в много по-голяма степен от мира са за селджуките, както ще стане ясно по нататък, които успяват да
разбият съюза от неприятелски държави и да се превърнат в най-влиятелната
сила в района на Мала Азия и Близкия изток. Докато Мануил е зает на Балканския полуостров с маджарския си проект и непокорството на сръбските жупани.2 Султанът освен, че неутрализира заплахата от страна на Византия, в рамките на едно десетилетие успява да прекърши съпротивата на данишмендидите и
да присъедини земите им към своите. Съдбата на претендента за властта в Икония – Шахиншах, не е по-разлчна, загубил владенията си около градовете Анкира и Гангра3 (Abu’l Fаrаc 1950: 406; Kinnamos 2001: 209), той търси политическо убежище в двора на Нуреддин Махмуд, където вече пребивава един
от последните представители на династията на данишмендите – Зуннун. Единствено приютилият ги владетел на Мосул и Алепо е по-сериозна преграда пред
експанзионистичните планове на Кълъдж Арслан II,4 но и тя пада след неговата
1

2

3

4

Султанът не показва особен ентусиазъм по отношение на изпълнението на клаузите на мирния договор с изключение на първата – участието на селджукски отряди по време на маджарските кампании.
Прави впечатление липсата на балансираност във външната политика на императора, много често когато е ангажиран с определен проблем, той напълно игнорира останалите задачи,
разчитайки на сключени договори. Такъв е и случаят с отношението му към случващото се в
Мала Азия и Близкия изток след мира от 1162 година.
Според сведенията на Абу’л Фередж султанът отнема въпросните градове от ромеите. От това
можем да предположим за възможността Шахиншах да е приел под някаква форма сюзеренитета на императора (Abu’l Fаrаc 1950: 406).
През 1173 година Нуреддин Махмуд успява да сформира една мини коалиция включваща
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смърт през 1174 година (Abu’l Fаrаc 1950: 417; Гордлевский 1960; 55), a на
споменатите политически бежанци им се налага да търсят закрила от господаря
на ромеите (Cahen 2012: 42; Norwich 2013; 134; Ayonu 2014: 161).
Особено дразнещи за Константинопол са взимащите застрашителен характер нашествия на номадските тюркменски племена, които в търсене на пасища
за многобройните си стада налазват и оплячкосват плодородните равнини на
Дорилеон и Котейон и принуждават местното ромейско население да мигрира
към вътрешността на империята (Ayonu 2014: 163). Процесът на преселение
се катализира и от негласното одобрение на иконийското правителство, което
вижда в него инструмент за териториално разширение, чрез разстройване на
отбранителните възможности на Византия по границата и със султаната.
Дълго време в Константинопол остават глухи за тревожните новини пристигащи от Изток. Установил обаче влиянието си в Унгария, чрез своето протеже
Бела-Алекси (Острогорски 2012: 496–501), Мануил I решава най-накрая да
обърне внимание на случващото се в Анатолия (Kinnamos 2001: 149). Според
сведенията на Хониат, нашествието на тюркменски орди в равнината Евкарпия,
се превръща в Casus belli и провокира военната реакция на господаря на ромеите през 1173 година. Установил щаба си с до гр. Филаделфия, той е посетен от
пратеника на Кълъдж Aрслан II – Сюлейман бей, с молба за мир (Khoniates
1995: 85; Хониат: 53; Ayonu 2014: 164). Едва ли обаче породистите коне,
които получава като подарък са причината да се съгласи. Целта вероятно и на
самия поход е да се окаже натиск върху султана, да изпълни задълженията си по
мирния договор от 1162 година и да не позволява на тюркменените да застрашават византийските територии,5 а не военен конфликт, за който и двете страни
не са готови.
Тюркменският проблем обаче продължава да трови отношенията между
двамата владетели. Нашествията им вече достигат до Лаодикея, Пергамон и
Адрамитион и Мануил I решава да увеличи натиска върху султана и дислоцира
силни войскови подразделения около споменатите градове (Khoniates 1995:
85; Хониат: 53 Ayonu 2014: 164). Паралелно с това в Константинопол започват подготовка за преминаването под властта на византийците на някои по-големи градове завзети от селджуките, съгласно една от клаузите на споменатия
по-горе мирен договор (Kinnamos 2001: 209 –201).6 Султан Кълъдж Арслан II
се старае по всякакъв начин да спечели време, давайки привидното си съгласие,

5

6

Артукидите от Мардин, Шахиншах, Зуннун и чичото на султана Гюксун бей и да навлезе начело на многобройна войска в земите султана. Получил вест за нашествие на кръстоносците във
владенията му, той се оттегля и до реален сблъсък не се стига (Ajonu 2014: 160).
Вероятността да са убедили императора в липсата на пряка връзка на селджукското правителство с тюркменските нападения, също не е за пренебрегване. Тези племена имат по-скоро полувасален статут спрямо централната власт и не винаги се съобразяват с нея, подобно мнение
излага самият Хониат. (Хониат: 53)
Изпратената със задачата да поеме контрола над предадените от селджуките градове и крепости, войска начело с Алексий Петралифа и се налага да се върне с празни ръце.
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а в действителност по същото време установява контрол и над други селища по
границата с Византийската империя.
Това последно развитие на събитията в края на 1174 и началото на 1175
година принуждава Мануил I Комнин да търси кардинално решение на селджукския проблем, който трябва да се разглежда като най-важната част на т.нар.
„ромейска реконкиста“ т.е. идеята за отвоюване на Анатолия от ръцете на „неверниците“. Той изпраща силна войска начело с Михаил Ангел и Василий Цикандел, която изтласква тюркмените от Фригия и нарежда възстановяването на
фортификационните съоръжения на Лаодикея и Дорилеон (Cay 1987: 55).
Решителността и по-сериозните намерения на императора не убягват от погледа султана, който е наясно със силите и военните възможности на Византия и
отново моли за мир, чрез познатия ни вече пратеник Сюлейман. На въпроса му
за причините за нарушаването на мирния договор императорът отговаря с ирония: „…че се чуди на незнанието на султана за този поход“ (Khoniates 1995:
121; Хониат: 72). А според Абу’л Фарадж той поставя и едно неизпълнимо
условие на селджукския владетел – да върне владенията на намиращите се двора
му политически бегълци Шахиншах и Зуннун (Abu’l Farac 1950: 421; Turan
2014: 232). С това абсолютно неприемливо предложение, василевсът ясно дава
знак, че мирът вече не е решение на проблемите между двете държави. Без да
губи време, той изпраща силна войска за завладяването на гр. Амасияс начело
с Михаил Гавра и Шахиншах, начинанието е в отговор на призива на местното
население лоялно към своя господар – низвергнатия селджукски принц. Много
скоро след началото на военната експедиция Шахиншах попада в засада и едва
се спасява. Проявилият малодушие пред стените на града византийски военачалник, позволява той да бъде завзет от силите на Кълъдж Арслан II (Kinnamos 2001: 210–212; Cay 1987: 59; 134; Ayonu 2014: 165).
Независимо от неуспеха, индикациите за подготвяния в Константинопол
план за мащабна акция срещу Иконийския султанат, стават все по-осезаеми. Императорът нарежда подобряване на отбранителните възможности на крепостта
Сувлейон (Kinnamos 2001: 210–213),7 която се намира на пътя за Икония.
Там са наясно със сериозността на ситуацията и евентуалните последствия от
военния сблъсък с могъщия съсед и в началото на 1176 година, султанът отправя поредната си молба за мир, която Мануил I отхвърля и по думите на Хониат
го обвинява в неблагодарност (Khoniates 1995: 122; Хониат: 74).
През пролетта на същата година той приключва с подготовката за съдбовния сблъсък със селджуките8 и след празничната служба в църквата Света София напуска Константинопол, решен веднъж завинаги да разсече Гордиевия въ7

8

Благодарение на взетите от императора мерки,по думите на Никита Хониат, местното ромейско население започва да се връща по родните места и на всякъде се наблюдава оживление
(Khoniates 1995: 123; Хониат: 74).
Мануил I изпраща писмо до папа Александър III, с молба да склони западните християнски
владетели, да го подпомогнат с военна помощ. Папският отговор не го удовлетворява, тъй
като тя може да дойде най-рано в края на годината (Cay 1987: 63).
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зел заплел се в сърцето на ромейските земи – Анатолия и както твърди Хониат
„…да изтреби персийския народ, да разруши Икония с нейните стени, да подчини султана и да стъпи на шията му, да го подложи под краката си като пейка“
(Khoniates 1995: 123; Хониат: 74). Пристига във Лопадион на Риандакос,
близо до Пруса, където се е събрала голяма част от многобройната му армия,
която включва освен византийските контингенти и множество латински наемници, маджарски, сръбски и печенежки подразделения. В изворите няма точна
информация за числеността на войската, за нея може да предполагаме от сведенията на Йоан Кинам за броя на каруците за обоза – около три хиляди, които
били теглени от „…безброй волове събрани от селата на Тракия“. (Kinnamos
2001: 214). Преди сам да поведе войската си на поход, изпраща племенника си
Андроник Ватаци и данишменда Зуннун в Пафлагония за завладяването на бившата столица на данишмендите – Неокесарея (Cay 1987: 60).
Според същия извор настъплението срещу селджуките се забавя до началото на лятото поради закъснението на сръбските и маджарски военни отряди
(Kinnamos 2001: 214). Кълъдж Арслан II се опитва максимално да се възползва от ситуацията, като не пести усилия за избягване на все по-ескалиращия конфликт, изпращайки едно след друго няколко пратеничества в щаба на василевса
с молба за мирното му уреждане. Мануил I отхвърля всякаква възможност за
това и след пристигането на дълго чаканите подкрепления от сръбските земи и
Унгария, той потегля с огромната си и бавно движеща се заради обоза и големия
брой обсадни машини войска. С цел да обърка врага не поема по главния път
за Икония през Дорилеон, а избира друго направление през Лаодикея и Хона
достига до наскоро укрепения Сувлейон (Ayonu 2014: 169).
В селджукската столица също се готвят трескаво за предстоящия титаничен
сблъсък. Поискана е военна помощ от съседните мюсюлмански владетели. На
тюркменските орди е наредено да не оставят византийската войска да се придвижва спокойно и да бъде изтощена със малки светкавични нападения. Заповядано е също така водоемите по пътя на похода да бъдат замърсени и водата да
стане негодна за пиене, както и ливадите и нивите да се запалят и унищожат,
за да няма храна за конете и впрегатните животни. Междувременно султанът
продължава да моли за мир императора. Този път обаче опитните военачалници в щаба му, го съветват да приеме, тъй като ефектът от взетите отбранителни
мерки от селджуките, става видим, войниците започват да се разболяват от дизентерия, поради липсата на прясна питейна вода, засадите и нападенията на
тюркмените освен, че затрудняват движението на войската, водят до немалки
човешки и материални загуби. Под влияние на еуфорията на жадните за слава
млади аристократи, Мануил I отхвърля подадената ръка и от Сувлейон начело
на армията си достига до малката и полуразрушена крепост Мириокефалон, намираща се на входа на един тесен пролом9 (Khoniates 1995: 123; Хониат: 75;
9

Според Хониат тя получава името си Мириокефалон от жестоката участ, сполетяла ромеите там и както пише „от хилядите римски глави, които се въргаляха по земята“ (Khoniates
1995: 123; Хониат: 75).
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Cay 1987: 66; Norwich 2013; 134; Ayonu 2014: 169).
Императорът допуска огромна грешка във военно-тактически план. Той не
повежда внушителната си армия по широкия и безопасен път за столицата на
Иконийския селджукски султанат през Тиатейра, а в бързината си да се срещне
със султана на бойното поле избира по тесния и труден път по дефилето, който
води до широко и равно поле, където е разположена войската на селджуките.
„Когато видял, че неговите предложения за мир нямат успех и императорът
даже се хвали, че ще му отговори в Икония“ (Khoniates 1995: 124; Хониат:
75), султанът нарежда да бъде заварден проходът. Разполага част от силите си по
височините от двете му страни и чака ромеите да влезнат в него. Авторът на основния извор, вероятно с право укорява василевса в прибързани действия и нарушаване на основните изисквания за безопасност при такива преходи.10 Първи в клисурата навлиза авангардът, воден от братята Йоан и Андроник Ангел,
след тях в дългата километри военна колона се движат отрядите на Константин
Макродука и Андроник Лапарда, последвани от десния и левия фланг, командвани съответно от брата на съпругата на императора – антиохийския принц Бодуен и Теодор Маврозом. По средата на колоната и пред императорската гвардия, се намират тежкия обоз и обсадната техника. Последни в колоната са частите на ариергарда с военачалник Андроник Кондостефан (Khoniates 1995:
125; Хониат: 75; Ayonu 2014: 171).
Колоната се разкъсва и селджуките позволяват на авангарда и силите на
Макродука и Лапарда да си проправят път и да напуснат теснината, но останалата част, забавена от обоза, попада в капана на изкусно устроената засада. Селджуките затварят изхода и входа на дефилето, а разположените по височините
войници на султана нападат яростно, неможещите да се разгърнат в боен строй
и пречещи си един на друг византийци. Първи са разбити и буквално унищожени лявото и дясното крило. Мануил наблюдава с безсилие как съсичат Бодуен,
но обозът запушил пътя не му позволява да се притече на помощ. Ариергардът
също споделя съдбата на фланговете. В разгара на битката войниците на Кълъдж
Арслан II показват на отчаяните и ужасени ромеи, набучената на копие глава на
императорския племенник Андроник Ватаци, пленен и обезглавен по време на
кампанията за отвоюване на Неокесарея. Това окончателно прекършва бойния
дух на византийците и едва надвечер Мануил I успява да си пробие път, благодарение на нечовешките усилия и саможертва на личната му гвардия и да се
обедини със преминалите първи клисурата части (Khoniates 1995: 126–128;
Хониат: 76; Cay 1987: 69–71; Ayonu 2014: 171).
В края на деня почти цялата ромейска войска е унищожена. Отново при Хониат можем да намерим образно описание на апокалиптичната картина, в която
долината и гората е пълна с трупове и паднали тела и текат реки от кръв. Потресен от случващото се, императорът проявява малодушие и решава да избяга,
10

Хониат смята, че той е трябвало да се освободи от тежкия обоз и стенобойна техника и да се
опита да прочисти теснината с малки отряди, които да изтласкат врага при положение, че е са
получени и разузнавателни сведения за готвена засада (Khoniates 1995: 124; Хониат: 75).
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отказват го укорителните думи на постовия пред шатрата му (Khoniates 1995:
129–130;Хониат: 78; Norwich 2013; 135). На сутринта на следващия ден в
очакване на фаталната развръзка, в обкръжения от войските на султана лагер,
с малкото оцелели от унищожение ромеи, пристига неочаквана вест. Султанът
предлага мир, при условие, че бъдат разрушени крепостните стени на Дорилеон
и Сувлейон (Khoniates 1995: 131; Хониат: 79). Сведенията във невизантийските извори, като Хрониката на Абу’л Фарадж, са в диаметрално противоположна посока, т.е. императорът е страната, която търси този начин за уреждане
на конфликта (Abu’l Fаrаc 1950: 422). След подписването на мирния договор остатъците от огромната ромейска войска поема, по обратния път за дома.
Предполага се, че водачите нарочно водят сломения господар на Византия по
него, за да види с очите си бедствието, което сполетява ромеите по негова вина
(Norwich 2013: 135; Ayonu 2014: 174).
Последствията от битката са съкрушителни както за Византийската империя, така и лично за владетеля ѝ. Мащабната военна кампания, чиято цел е отвоюването на изконните византийски земи в Анатолия от селджуките и довеждането до успешен край на ромейската реконкиста, се проваля с гръм и трясък.
Тя коства на Византия загуба на престиж и имперски блясък, но перманентното
състояние на война, достигнало своя връх с битката при Мириокефалон, изцеждат силите и ресурсите на империята и проправят пътя към краха от 1204
година и падането на Константинопол в ръцете на латинците. Що се отнася до
Мануил I Комнин, той не успява да се съвземе морално и да си възвърне така
характерната за него сила на духа. До края на своя живот се обвинява за катастрофалното поражение през 1176 година и прави аналогии с поражението при
Манцикерт от преди едно столетие.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
Васильев: А Васильев. История византийской империи, 2. От Крестовых походов до падения Константинополя, www.azbuka.ru [Vasiliyev, A. Istoriya vizantiyskoy imperii. 2. Ot krestovuyh
pohodov do padeniya Konstantinopolya]
Левченко 1940: М. Левченко. История Византии, Москва, 1940. [M. Levchenko. Istoriya
Vizantii, Moskva, 1994.]
Мутафчиев 2014: П. Мутафчиев. Лекции по история на Византия, София, 2014.
[Mutafchiev, P. Lektsii po istoriya na Vizantiya, Sofiq, 2014.]
Хониат, Никита Хониат. История. Том I, перев. В И Долоцко, www.libfox.ru [Nikita Honiat, Istoriya. Tom I, perev. V. I. Dolotsko.]
Острогорски 2012: Георгий Острогорски. История на Византийската държава, София,
2012. [Georgiy Ostrogorski. Istoriya na Vizantiyskata durzhava, Sofiya, 2012.]
Тъпкова-Заимова и др. 2011: Василка Тъпкова-Заимова, Димитър Димитров, Пламен
Павлов. Византия и изантийският свят, София: Просвета, 2011. [Vasilka Tapkova-Zaimova,
Dimitar Dimitrov, Plamen Pavlov. Vizantia i izantiyskiyat svyat, Sofia: Prosveta, 2011.]
Успенский: Ф. Успенский. История Крестовых походов, Православие и современность. Электронная библиотека HTOC [Uspenskiy,F. I. Istoriya Krestovuyh pohodov,Pravoslavie ii
sovremennost, Elektronnaya biblioteka HTOS.]
Abu’l Farac 1950: Abu’l Farac Tarihi, Cilt 2, cev. O.R. Dogrul, TTKB Ankara 1950.

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов

181

Ayonu 2014: Y Ayonu Selcuklular ve Bizans. TTKYAnkara 2014.
Baykara 1985: T. Bavkara. Turkiye Selcuklulari devrinde konya, Ankara 1985.
Baykara 2004: T. Baykara. Türkiye Selçukluların Sosyal Ve Ekonomik Tarihi, IQ KSY,1. Baskı,
İstanbul, 2004.
Cahen 2012: Cl. Cahen. Osmanlilardan once Turkiye, cev., E. Uyepazarci,Istanbul. 2012.
Cay 1987: A. Cay. II Kilic Arslan, Ankara 1987.
Ibnu’l Esir 1991: Ibnu’l Esir. El Kamil Fi’t Tarih, cilt X, Islam Tarihi, cev. A.Ozaydin,
Istanbul.1991.
Ibnu’l Adim 1982: Ibnu’l Adim. Bugyetu’t-taleb fi Tarihi Haleb. Biografilerle Selcuklular Tarih.
Cev. A. Sevim, Istanbul 1982.
Mercil 1994: E. Mercil Bizans’ta Selcuklu Hanedan Mensuplari, TTKBE, Ankara 1994.
Niketas Khoniates 1995: Niketas khomiates. Historia (Ioannes ve Manuel Komnenos
Devirleri), cev. Fikret Isiltan, TTK, Ankara. 1995.
Kesik 2009: M. Kesik, Danismendli beyligi-Bizans(Dogu Roma) imparatorlugu iliskileri (1071–
1178), JOS, XXXIV, Istanbul 2009.
Norwich 2013: Jh. Norwich. Bizans gerileme ve cokus donemi (1082–1453). Istanbul. 2013.
Kafesoglu 1953: I. Kafesoglu. Sultan Melik sah devrinde Buyuk selcuklu imperatorlugu. Istanbul. 1953.
Kinnamos 2001: Joannes Kinnamos’ un Historia’si (1118 -1176), TTK, cev.I. Demirkent, Ankara, 2001
Sevim 1989: A. Sevim. Suriye – Filistin Selcuklu devleti tarihi, Ankara 1989. Sevim, Мercil
1995: A. Sevim, E. Mercil. Selcuklu devletleri Tarihi. Ankara 1995. Ongul 2014: A. Ongul. Selcuklular tarihi, cilt 2: Anadolu selcuklulari ve bejlikleri. Istanbul. 2014.
Turan 1984: O. Turan. Selcuklular zamaninda Turkiye Tarihi, Istanbul 1984. Uremis 2005: A.
Uremis. Tukiye selcuklularin dogi politikas. Ankara 2005.
СЪКРАЩЕНИЯ
JOS – Journal of Ottoman studies
TTKY – Turkiye tarihi kurumu yayinlari
TTKBE – Turk tarihi kurumu Basim Evi
KSY – Kultur Sanat Yayincilik
HTOS – Holy Trinity Orthodox School
DGBIT – Dogustan gunumuze buyuk islya, tarhi
TTK – Turk tarihi kurumu

ИДЕЯТА ЗА ЦАРСТВОТО В БЪЛГАРСКИ АПОКРИФЕН ЛЕТОПИС
(XI В.)
Милияна Каймакамова
THE IDEA OF THE KINGDOM IN THE BULGARIAN APOCRYPHAL CHRONICLE
(11th C.)
Miliana Kaimakamova
Abstract: The article deals with the issues of the composition and the structure of the work, conceived as a tale of the prophet Isaiah about the history of the Bulgarians and their state from the 7th
until the mid-11th century. It analyses the information in the chronicle about the deeds and the merits of the tsars that became epitome of the Bulgarian orthodox kingdom. Particular emphasis is put on
the conceptual contents underlying the apocryphal chronicle compiled by an unknown author during
the period of Byzantine dominion over the Bulgarian territories (11th–12th c.). It comes to the conclusion that the compiler of the chronicle revives the fundamental notions which shaped the Bulgarian
imperial idea during the 9th–10th century.
Keywords: tale of the prophet Isaiah, Rome, Byzantium, Bulgarian kingdom, Bulgarian tsars,
Byzantine emperors, Emperor Constantine the Great

През периода на византийската власт (XI–XII в.) българският духовен живот
се развивал под въздействието на редица нови условия и фактори от религиозно и политическо естество. В неговата основа залегнала народната култура, която към момента на завладяването на България от Византия в 1018 г. вече била
достигнала висока степен в развитието си. Важна роля имала и идеологическата
програма на Източната империя по отношение на българите, прокарвана чрез
Охридската архиепископия и насочена към преодоляване на антагонизма между тях и ромеите, а не към заличаване на българското етнополитическо съзнание
(Литаврин 1981: 293–296; Илиев 2010: 23–32). Част от литературни произведения от този период за ценно свидетелство за това, че българската имперска идея, формирала през царуването на Симеон Велики (893–927) и намерила
израз в редица образци от епохата на Златния век (Николов 2006: 150–230;
Каймакамова 2011: 115–156), продължавала да вълнува българските книжовници. Това е видно от цикъла историко-апокалиптични съчинения, създадени през втората половина на XI в. (Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996:
24–26; 45–88; Каймакамова 2011:165–174).
Тук ще се подложи на по-задълбочена преценка на концепцията за Българското царство, развита от анонимния автор на едно от тези произведения, а
именно Българския апокрифен летопис. Подробният анализ на неговата историографска стойност, осъществен от нас преди време, позволява да се даде по-конкретен отговор на въпроса за нейната същност и източници (Каймакамова
2004: 417–441). Но нека най-напред да припомним, че И. Дуйчев има основна
заслуга за разкриване значението на тази забележителна творба от периода на
византийското владичество като исторически извор (Дуйчев 1972: 122−133),
отричано от неговите ранни изследователи ( Jireček 1897: 86; Иванов 19702:
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274). Натрупаната литература показват, че проучването на Българския апокрифен летопис вече има собствена история и всяко ново поколение изследователи
се стреми да даде свой отговор на различните въпроси, които поставя нейното
съдържание1.
Основни характеристики на българските историко-апокалиптични
съчинения
За по-правилното тълкуване на Български апокрифен летопис от историческа
гледна точка ще обърнем внимание на състава на българските историко-апокалиптични съчинения и на техните най-характерни черти. В горепосочения
първия цикъл историко-апокалиптични съчинения освен Български апокрифен
летопис влизат още няколко произведени, чиито автори също, съединявайки
българска история със световната, се стремят да очертаят ролята на българския
народ и на Българското царство в Православието и мисията на българския владетел като негова опора. Това са: Видение Даниилово, Тълкувание Даниилово,
Сказание Исаево, Откровението на Методий Патарски (Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996: 24–25). Но в Български апокрифен летопис имперската
идея, чиято същност се определя от съюза между държавата и църквата, е найясно изразена.
Историко-апокалиптичните съчинения от втората половина на XI в. осъществяват идейна приемственост с образците от „Златния век“ на цар Симеон
(893–927), в които се универсализира българската история и се развива имперската идея (Николов 2006:150–230; Каймакамова 2011: 115–156). Това
са главно произведенията произведенията на българската хронография, Шестоднев на Йоан Екзарх, Симеоновия Златоструй и др.
В научната литература историко-апокалиптичните съчинения се означават
и като „пророчества“, поради това, че са написани като видения и сказания (Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996:11). В тях се пресъздават събития, които
вече са се случили, т.е. става дума за vaticinium ex eventu („пророчество от събитието“) Есхатологичните пророчествата се оказват много подходящи за разбирането и обяснението на проблемите на съвремието, защото се основават на
Светото писание или на астрологията. През Средновековието употребата им
в пропагандата на определени идеи от страна на светската и църковната власт
винаги е била желана, защото те създавали възможност нейните аргументи да се
насочват към бъдещето (Guenée 1980: 378).
Горепосочените творби, които са съставени на основата исторически предания за родното минало и произведения на византийската историко-апокалиптична книжнина, нямат аналог в другите православни славянски страни (Флоря и др. 2000: 141). Тази специфика в българския литературен живот никак не
1

Преглед на новите изследвания вж. у: Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996: 193–194;
Каймакамова 2010: 594, бел. 2; Билярски 2011: 30–54; Трендафилов 2016:8–9.
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е случайна, а е свързана с имперското мислене на българите, което през периода
на византийската власт продължава да се поддържа живо и поради факта, че те
са поданици и на Византия.
Разкриването на провиденциалната мисия на българите и тяхното царство
осъществява чрез пресъздаване на тяхното минало като пътешествие по небесата или поглед в бъдещето, извършвано от Божи „избраници“, каквито са Исай
(Спасение Господне)2 и Даниил (мой съдник е бог). Този избор е направен съвсем целенасочено, защото в християнския Изток те се свързват със есхатологичната царска традиция. Исай, който е първият сред великите пророци, е считан
за „евангелист на Ветхия завет“, защото в книгата си той най-ясно е предсказал Царството Христово. Пророк Даниил е автор на концепцията за „четирите
царства“, които ще се изредят на Земята преди да настъпи „Царството Божие“
(Podskalsky 1972: 16–40; 64–76; Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996:
45–60).
Топонимията в съдържанието на българските пророчества и преобладаването на сведения за събития, случили в Средец и Велбъжд (дн. гр. Кюстендил)
дава се основание написването им да се свърже с книжовната дейност на представители на българското духовенство, които след 1018 г. най-вероятно са заемали низши чинове в църковното управление на Средецката и Велбъждката
епархиия (Каймакамова 1975: 94–95; Тъпкова-Заимова, Милтенова
1996: 24–25).
С оглед разкриване на значението на Български апокрифен летопис като извор за имперската идея през периода на византийското владичество е полезно
да посочим още една характеристика на историко-апокалиптичните съчинения,
създадени през XI–XII в. В системата на българската средновековна литература. Те стоят на границата между апокрифната и каноничната книжнина. (СЛЕП
2003: 40–43; Милтенова 2009: 370–371; Билярски 2011: 40–43). Затова е
неоправдано от страна на някои учени неговата творба да се окачествява като
„своеобразен резултат на самобитната българска отречена традиция от X в.“
(Полывянный 2018: 119).
Кратки бележки за автора и замисъла на неговия труд
Преклонението пред светостта на царската власт, ясно изразено в летописа, е
свидетелство, че неговият автор е бил православен монах (Тъпкова-Заимова,
Милтенова 1996: 13; Каймакамова 2004: 421–423; Билярски 2011: 40),
а не книжовник, който се е люшкал „между официалната ортодоксалност и всевъзможните клонове“ на богомилството (Иванов 19702: 274, 280). Той озаглавява своя труд Сказание на пророк Исайя как бе възнесен от Ангел до седмото небе
2

В превод от еврейски името означава „Яхве е Спaсение“. По-подробно за живота, дейността и
значението на пророчестяото на Исай за развиването на царската идея през Средновековието вж. Билярски 2011: 55–71.
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(Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996: 199), а Й. Иванов го определя като
Български апокрифен летопис и с това наименование книжовният паметник се
утвърждава в науката (Иванов 19702: 273). Неговият текст е съхранен в сръбския Кичевския сборник, който е от първото десетилетие на ХVІІ в. (Турилов
1995: 5; Николова и др. 1999: 400б – 4002а). Напоследък бе открита една
непозната версия от летописната част на Българския апокрифен летопис, която
се съдържа в историческия труд на османския хронист Кемалпашазаде Tevarih-i
Al-i Osman (Истории на дома на Осман), написан в ранния XVI в. (Rusev 2018:
436).
Произведението има характера на хроника, посветена на българската история от възникването на българската държава в края на VII в. до средата на XI в.
(СБЛ, 3 1983: 29; Каймакамова 2004: 437). Неизвестният автор композира
своя труд в две основни части: 1) въведение, оформено като кратко пророческо
откровение на пророк Исай, направено по „Божие повеление“, за да каже „какво ще стане в последните дни на човешкия род по цялата земя“ и 2) летописна
част, посветена на историята на Първото българско царство и на българския народ от VІІ до средата на ХІ в.
Авторът оставя целенасочено своя труд без заключение, което съществува
в композицията на останалите историко-апокалиптични съчинения от втората половина на ХІ в.3 Така той придава незавършен характер не само на своята
творба, но и на историята на Българското царство и на българите като „народ
божи“, превърнала се в основен предмет на разглеждане в труда му. В неговата
интерпретация тя остава открита за бъдещето. В летописа се възраждат възгледите, свързани с българската имперска идея, формирала се през управлението на
цар Симеон Велики. Чрез пресъздаването на родната история авторът на Български апокрифен летопис подхранва патриотизма на българите във времето на
византийската власт с цел да укрепи тяхното народностно съзнание на основата
на православното им съзнание4.
В неговото съдържание се разказва за: заселването на славяни и българи в
територията на днешна Добруджа, спомената като „Карвунска земя“, политическа, религиозна и строителна дейност на българските владетели – хан Аспарух
(680–701), хан Тервел (701–718), княз Борис І-Михаил (852–889; † 907), цар
Симеон (893–927) цар Петър (927–969), цар Самуил (987–1018) и неговите
наследници. В изложението след царуването на Петър държавната власт преминава от българските към византийските владетели и обратно, като всички са титулувани като „царе“. С „преливането“ на властта авторът фактически свързва в
3
4

По-подробно за тази характеристика вж. Каймакамова 2011: 185–189.
И. Билярски неоснователно отрича наличието на патриотизъм в идейното съдържание на
Български апокрифен летопис (Билярски 2011: 33–38). Относно патриотизма в средновековна България и конкретно за патриотичните настроения в Български апокрифен летопис
вж. Иванов 19702: 275; Ангелов 1979:242–295; СБЛ, 3 1983: 28 (автор И. Божилов); Ангелов 1985: 271–304; Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996: 24, 192. За патриотизма във
Византия вж. Поляковская 1981: 60–62.
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едно цяло „българското и гръцкото царство“, „българската и гръцката земя“. Измежду византийските императори като български царе се споменават Никифор
Фока (963–969) Василий ІІ (976–1025), Роман Аргир (1028–1034). След тях се
посочват още двама царе – Арев и Тургий, които все още остават загадка за науката, въпреки някои опити за тяхната идентификация5. Последното известие
в изложението е посветено на голямото нападение на печенегите в българските
територии на юг от р. Дунав през 1048–1051 г. То е твърде кратко: „И след това
пак излязоха някакви насилници и измамници, наречени печенеги, неверни и
беззаконници…“
Идеята за Българското царство летописното изложение
В началото на летописната част на Български апокрифен летопис авторът представя намесата на Бог в съдбата на българите и тяхното царство чрез гласа, който пророк Исай чува от небето, след като вече е слязъл на земята: „И след това
чух глас от небето, който ми казваше друго…“6 В тази връзка ще отбележим, че
това е един от най-популярните начини в средновековната хронистика за изразяване ролята на провидението в историята (Ванщейн 1964: 70). Сведението
отбелязващо гласът, чут от небето, представлява литературен похват, чрез който
авторът утвърждава у своите читатели представата за българите като „Божи народ“ и осъществява прехода към летописното изложение на своя труд.
В него последователното се развива виждането си за същността и ролята
на Българското царство в световната история. При обосноваването му той се
опира на концепцията на пророк Даниил за „четирите царства“ (Асиро-Вавилонско, Мидо-Персийско, Македонското и Римското), които ще се редуват на
земята преди да настъпи „Царство Божие“ (Podskalsky 1972: 16–40, 64–76;
Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996: 45–60). Следвайки нейната философия нашият автор включва Българското царство в историята на последната четвърта монархия – Римското царство, определено от християнските тълкуватели
на Даниил за последното четвърто царство на земята, чието време достига до
безкрая, за да се слее с „Небесното царство“. Неговата основна цел е да разкрие
мястото и значението на българите и на тяхното царство в „наднационалната“
християнска империя, олицетворявана от Византия.
Вписването на Българското царство в световната история се постига чрез
разкриване на Божията воля, която трябва да изпълни пророк Исай. В текста се
казва: „Исайе, възлюблени Мой пророче, иди на запад, от най-горните страни
на Рим, отдели третата част от куманите, наречени българи, и насели Карвунската земя, която опразниха римляни и елини“ Силният идеен заряд на този текст
не буди у никого съмнение с решението на автора на мястото на еврейския на5
6

Срв. Билярски 2011: 175–179, 203–205; Георгиев 2014: 48–66.
Този и всички други цитати от текста на Български апокрифен летопис са по изданието на
Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996:195–198–199 – старобългарски текст; 199–202 –
новобългарски превод.
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род да постави българите и по този начин да ги отъждестви с народа-богоносец,
а с това да възобнови и идеята за богоизбраността на българския народ. Без да
го показва открито българският книжовник превръща Ветхия Йерусалим в модел за подражание. Със създадената библейската алюзия в първото известие се
пренасят определени черти от този изходен модел включително и месианизма
върху Карвунската земя, станала люлка на българската държава. Това е видно от
следващите две известия, посветени на изпълнението на Божията воля от пророк Исай, който заселил българите в нея и им поставил „първия цар от тях“ –
цар Слав.
С огласяването на мисията на пророк Исай, а именно да отиде „на запад,
от най-горните страни на Рим“ и да „отдели третата част от куманите, наречени
българи“, те се представят като жители на Рим, който според летописеца не се
покрива с Цариград. Това негово разбиране проличава и от сведенията, посветени на цар Петър и на цар Селевкия. В тях също се съвместяват събития от
българската, византийската и свещената история, а градът на император Константин Велики (324–337) е назован с името „Нови Ерусалим“. (Дуйчев 1972:
125; Бешевлиев: 1982: 407. За да се даде един по-конкретен и обоснован отговор на въпроса кой е този Рим, чийто жители са и българите, според нас трябва
най-напред да се уточни смисъла на посоката „Запад“ Тя е е свързана с движението на пророк Исай от изток на запад, т.е. от Йерусалим, където той е роден
и прави своите първи пророчества. В един по-конкретен историко-географски
контекст според нас с посоката Запад авторът визира европейските владения на
Византия, която в представите на българския летописец, била новото средище
на „вечния Рим“. Византийските автори (напр. Теофан Изповедник, патриарх
Никифор, Кекавмен, Григорий Бакуриани, Михаил Псел и др.) употребяват понятието „Запад“ в същия този смисъл (ГИБИ 1965: 261; ГИБИ 1968: 22, 41;
Михаил Псел 1999: 89). С превръщането ѝ в ориентир за светлината, идваща
от Изток (Ex oriente lux), посоката Запад, в която се отправя пророк Исай, става
символичен израз на неговата мисия, а именно повикването на „куманите-българи“ в Царството Христово.
Следователно можем да обобщим, че с географската фикция „на запад, от
най-горните страни на Рим“, очертаваща пътя на пророка, съставителят на летописа визира Византия, поела мисията на универсалната християнска империя.
Това е един важен идеен елемент, чрез който той е намерил един подходящ начин да впише българската история във византийската история. В същината си
твърдението на летописеца, че българите са населявали северните територии на
Рим, назовани от него или като „горни“ в първото известие, или като „лявата
страна на Рим“, разбирана според представите на старите българи като север, е
вярно (Дуйчев 1972: 125). Книжовните паметници от ІV в. насетне отбелязват
местонахождението на българите именно в Приазовието и Прикаспието (Бо7

За различните тълкувания на споменатия в текста „Рим“ вж. у Каймакамова 2011: 195.
Българско средновековие, с. 125.
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жилов, Гюзелев 1999: 58–59)8.
Внимание заслужава и сведението за опразването на „Карвунската земя“ от
„римляни“ и „елини“ и заселването ѝ от българите. С него се утвърждава представата, че „Карвунската земя“ съществува от най-дълбока древност, а българите, подобно на съвременните им гърци, са приемници на „римското“ и „елинското“ наследство в християнската културна традиция (Каймакамова 2011:
197–198)9.
В историческото изложение авторът на Български апокрифен летопис се
възползва и от докрината trаnslatio imperii. Въз основа на нея, както е известно,
през Средновековието се обосновава „преноса“ на императорската власт и се
поддържа илюзията за непрекъснатостта на вечното Римско царство. С оглед
на разглеждания проблем е добре да припомним, че самата идея за „преноса“ на
властта, християнските тълкуватели на Римската империя заимстват от Библията. Тя е развита в книга „Премъдрост на Иисуса, син Сирахов“ (Х:8), където се
казва: „Владетелството преминава от народ към народ, поради неправди, обиди
и користолюбие“. Посредством идеята за trаnslatio imperii авторът обосновава
преминаването на царската власт от българските царе към визатийските императори и обратно. На тази основа той примирява и приравнява България и Византия в системата на „наднационалната“ християнска империя.
Направеният до тук анализ върху повествованието ни убеждава, че то е съставено в стила на средновековната хронистика, отличаващ се със силен стремеж на авторите към възпроизвеждане на библейската традиция, подражание
на библейския стил при изложението на историческите събития и вписване на
българската история в схемата на световната история.
Съставителят обособява две основни части в структурата на историческото
си изложение, в зависимост от религиозната принадлежност на българите. Те
обхващат съответно езическото и християнско минало на Българското царство.
В първата част се разказва за създаването на българската държава и нейното начално развитие. Неизвестният монах не се интересува много от езическото минало на българите. Както личи от текста определено важно значение за него има
въпросът за потеклото на българите. Той ги определя най-напред като „третата
част от куманите“, която пророк Исай, отивайки на запад, е трябвало да отдели от „най-горните страни на Рим“. С това представяне на българите авторът
всъщност се опитва да създаде по-точна географска представа за земите, които
те са обитавали някога преди да се заселят в „Карвунската земя“. За неговите
читатели и слушатели става ясно, че това е била територията, която във времето
на автора се населява от куманите, широко известни и на българите и на всички
околни народи и държави.
От текста е видно, че образът на старите българи-езичници е пресъздаден в
сгъстени мрачни тонове. С направената аналогия той иска да създаде една по8
9

За книжовната традиция, от която се ръководи авторът срв. Каймакамова 2011: 197.
За едно по-друго мнение по този въпрос вж. Полывянный 2000: 118.
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реалистична представа за тяхната природа и роля в историята, включително, и
за тяхното „безбожие“ от гледна точка на християнския си морал. За него очевидно по-нагледен пример от куманите е нямало. Те стават своеобразно мерило,
критерий в преценката му за старите българи, славещи се като войнствен народ. Изтъквайки родството им с куманите авторът най-вероятно се опитал да
припомни за страхопочитанието, което владетели и народи са изпитвали пред
някогашната мощ на българите. В епохата на византийската власт това е било
един подходящ начин от страна на книжовника да активизира политическото
съзнание на българския народ и да укрепи неговото чувство за самостоятелна
историческа съдба.
Другият съществен въпрос, от който се интересува авторът в първата част
на повествованието, е до кога българите са езичници. Неговият отговор се търси в отношението им към „гръцкото царство“, т.е. Византия. Към края на прегледа върху езическия период от българската история авторът прави следното
обобщение: „След смъртта на цар Испор, царят български, нарекоха се куманите българи, а по-рано [при] цар Испор (хан Аспарух) бяха езичници и истински
безбожници, и пребиваваха в голямо безчестие; и всякога бяха врагове на гръцкото царство за много години“. Става ясно, че за автора „гръцкото царство“ се
явява символ на християнството. От историографска гледна точка горното известие може да се окачестви като опит на автора да направи кратка характеристика за езическия период от историята на Българското царство чрез оценката за
българите. Отсъствието на „етнографския“ елемент (външен вид, облекло, храна, жилища,обичаи и т.н.) в нея показва, че той се интересува от религиозния
аспект при идентификацията на българите (Каймакамова 2004: 428–429)
Българските царе – огледалният образ на православното Българското
царство
Във втората част от историческото изложение съвсем достоверно издигането
на християнството в официална държавна религия се свързва с управлението
на княз Борис І-Михаил Покръстител (852–889). Следвайки политическия
принцип авторът представя българската история по царуването на владетелите и проследява във времето процесът на възникване, развитие и утвърждаване
на ранносредновековна България като православна сила. Според виждането на
автора владетелят олицетворява държавата, народа и българската земя. В изложението предмет на описание и оценка е строителната, религиозната и социално-политическата дейност на царете, изредили се на българския престол.
От съдържанието много добре личи, че владетелските дела са систематизирани от книжовника, така че да се откроят най-съществените качества на християнския владетел. Отношението към него се изгражда въз основа на определени критерии, сред които основно значение имат: 1) вътрешната политика, изразена чрез поведението спрямо народа, данъка, който взема „от неговата земя и
неговите хора“, има ли „изобилие от всичко“; 2) външната политика, подчинена
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на съхранението на Българското царство в борбата с „неверниците“ и „беззаконните“. Отразявайки дейността на владетелите по едни и същи критерии, авторът цели да създаде обобщена представа за съвкупността от добродетели, благодарение на които се крепи държавната власт. Тях фактически той превръща в
основен предмет на своя разказ и обект на възхвала.
Сред висшите добродетели авторът поставя миротворческата роля на царя.
Още в първото летописно известие, посветено на образуването на българската държава се слага акцент върху тази добродетел. В него се изтъква, че пророк
Исай по Божие повеление населил Карвунската земя „от Дунав до морето“ с
„множеството люде“, като им поставил първият „цар от тях“. Там е отбелязано
още, че името му е цар Слав и че той „насели области и градове“. За втория владетел, цар Испор, се изтъква: „И този цар насели цялата Карвунска земя, където
преди това бяха етиопците – т.е. гърците“10.
Особено важно значение българският книжовник отдава на строителната
дейност като висша владетелска добродетел. В творбата си той представя строителната дейност на българските царе в три основни насоки. На първо място това
е „създаването“ на „големи градове“ и крепости от тях (Испор, Симеон, Селевкия, Константин, Никифор, Гаган-Одолян). На второ място това е изграждането на църкви „по българската земя“, дейност, която авторът свързва с управлението на първите български християнски владетели Борис, Симеон и Петър. На
трето място чрез съграждането на големи манастири „по българската и гръцката
земя“ от сина на „праведната Теодора“ (дъщерята на цар Самуил – Теодора Косара), който бил „благоверен и благочестив цар“. Изтъквайки строителството на
градове като висша владетелска добродетел, българският книжовник-летописец
е намерил подходящия начин да утвърди авторитета на мъдрия владетел като
създател на реда в държавата и защитник на обществените интереси.
Сред най-важните владетелски качества се изтъкват благочестието и благоверието, строителството на църкви и манастири по българските земи. С приписването им на Борис I-Михаил и неговите приемници на престола авторът
изразява предаността на Българското царство към Православието.
Грижата за народа и осигуряването на неговото благоденствие е другата добродетел, характерна за българските царе след покръстването. В летописа тя се
свързва с щедростта, която проявяват към своите поданици. За цар Симеон се
изтъква: „…когато цар Симеон царуваше, ето що взимаше като данък от цялата
своя земя, по всички области на царството си – само едно повесмо и лъжица
масло и по едно яйце на година; това бе данъкът му от неговата земя и от неговите хора, и нищо друго не искаше той. И бе изобилие голямо в тези времена
при този цар Симеон.“ Сходна е и оценката за сина му – цар Петър: „Тогава
прочее, в дните и годините на светия Петър, царя български, имаше изобилие
от всичко, сиреч пшеница и масло, мед, и мляко и вино, и вреше и кипеше от
10

За употребата на етнонима „етиопци“ по отношение на гърците срв, Алесандър 1973: 21–
25.
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всяко Божие дарование, и нямаше оскъдица от нищо, но имаше от всичко по
Божие изволение“.
Вторият основен елемент в схемата, по която се отразява управлението на
царете е проследяването на тяхното родословие. Чрез генеалогията на конкретните български владетели се развива идеята, че истински достоен да носи
властта, дадена от Бога, е този, който произхожда от царски род. В основата на
родословното дърво той поставя хан Аспарух, назован с името Испор и споменат непосредствено след легендарния цар Слав: „И тогава след него се намери
друг цар в българската земя, детище носено в кошншца три години, на който
бе дадено име Испор цар“. По-нататък в повествованието Испор е представен
като родоначалник на всички български владетели до цар Петър включително.
За владетелите след Петър се сочи, че се издигат от „друго коляно“, т.е., че са
представители на друга управляваща династия. Споменават се съответно техните синове като приемници на престола.
Това ни дава основание да изтъкнем, че в Български апокрифен летопис династичната идея е развита в цялостен вид. Тук стигаме до една друга характерна
особеност в структурата на изложението. Тя е свързана с това, че всеки следващ цар между Испор и Петър, се ражда от предходния. Така в текста е казано:
„И Испор роди едно отроче, и го нарече Изот“; „И Изот роди две отрочета –
едното нарече Борис, а другото Симеон“; „И цар Симеон… роди светия Петър,
царя български, мъж свят и съвършено праведен“ и т.н. Освен това владетелите
Борис и Петър царуват без да имат „нито грях, нито жена“ и царството е „благословено“. Тези сведения показват сходство с първа книга Моисеева (Битие. 5:
3–6), а не с богомилските възгледи за царската власт.
Важно място в летописната част на Български апокрифен летопис заема известието за цар Петър. То е с най-обширно съдържание в сравнение с останалите, посветени на владетелите преди и след него и се отличава с качествено
нова информация. В него цар Петър е представен като „цар на българите, още
и на гърците“. С отбелязването на този факт започва да се аргументира идеята
за примирението между Византия и България и изравняването на техните позиции в Православния Изток. По-нататък в текста идеята за общата мисия на
Византия и България като крепители на Православието се развива на по-високо
равнище с вплитането на легендата за изнамирането на Кръстното дърво в Йерусалим (Дуйчев 1972: 128–129). В текста е споменат и старият град Византион, на мястото на който впоследствие се издигнал Константиновия град. Той
първоначално е назоваван като „Виза“, а после като „Византия“, а накрая като
„Нови Ерусалим – покоище на светиите, и на царете – украшение“
Със силен идеен заряд се отличава съобщението за обичта между българския
владетел и цар Константин Велики (324–337). В текста е казано: „Обичаха се
цар Петър и цар Константин“. Това сведение е създадено въз основа на реален
исторически факт, а именно свързването на цар Петър с Македонската династия и с тази на Роман Лакапин (920–944) чрез брака си с внучката на последния
Мария-Ирина, сключен през 927 г. (Литаврин 1994: 30–37; Чешмеджиев
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2019: 9–10). Чрез изтъкване близостта на българския цар със създателя на единната християнска империя Константин Велики, съставителят на апокрифния
летопис натоварва царуването на Петър с допълнителна сакралност и засилва
светостта на Българското царство и спомена за него сред българите през периода на византийската власт.
По-нататък в текста виждането на автора относно ролята на България и Византия като православни държави се обогатява с нови аргументи. Това е постигнато с представяне на част от византийските императори от втората половина
на Х–средата на ХІ в., както вече се посочи по-горе, за български царе. Тази
идея се явява новият характерен елемент в историческата концепция на апокрифния летопис, която го отличава от произведенията на официалната българска историопис от края на ІХ–Х в. Видно е, че новата идейна насоченост, която
получава концепцията за ролята на Българското царство се обуславяла от промените, настъпили след завладяването на българската държава през 1018 г. от
император Василий ІІ. Съдържанието на Български апокрифен летопис, в което
се развива идеята за единството на „българската и гръцката земя“, показва че
тази еволюция не довежда до забрава на историческото минало и прекъсване
на приемствеността с идеите, оформили концепцията за Българското царство
в произведенията на представителната българска литература от предходния период. Със своя силен идеен заряд това историческо съчинение напротив спомага за укрепване на имперското мислене на българите, формирано още през
Симеоновата епоха като авторът го актуализира съобразно политическата реалност, в която живее и твори.
Защо се създава Български апокрифен летопис?
Като причини за появата на Български апокрифен летопис и останалите български историко-апокалиптични съчинения през втората половина на ХІ в. в
литературата се сочи наближаването на 1092 г., т.е. 6600 от сътворението на света и духът на безизходицата, завладял българите след периода на българските
освободителни въстания и общата борба на българи и гърци срещу номадите
(Тъпкова-Заимов, Милтенова 1996: 16; Иванов 1991: 135; Полывянный 2018: 118). Приемайки ги за основателни тук ние ще насочим вниманието
към още две съществени причини, които са засягали из основи не само съдбата
на българите и гърците в рамките на Византийската империя, но са подкопавали из основи нейната власт. Тези причини ние откриваме: 1) в разрастването
на павликянската и богомилската ерес в българските земи и в други тогавашни
области на империята, та дори и в столицата Константинопол през втората половина на XI в. (Каймакамова 2011: 177–182)11; 2) борбата на Охридската
архиепископия срещу настъпващия католически Запад към западните Балкани
11

За разпространението на богомилството и павликянството във Византия и в покорените от
нея български земи през втората половина на XI в. вж. Ангелов 1969: 356–357, 395; Оболенски 19982: 123–158.
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около Великата схизма през 1054 г. и след нея, за да се стабилизира византийската власт сред българското население.
Нейната антикатолическата, антилатинската пропаганда се засилила особено през последните две десетилетия на XI в. в хода на настъплението на норманите през 1081–1085 г, начело с Боемунд Таренски и на преминаването на
участниците от Първия кръстоносен поход от 1096–1097 г. през българските
земи. В тези години хаосът и отчуждението на местното население от централната власт се разраснало особено много. Всички тези зловредни прояви довели
до необходимостта от Охридската църква да засили дейността си сред местното население с цел укрепване на неговото православно съзнание (Николов
2016: 7–41). В резултат на това, както е установил А. Николов, в края на XI и
през първите десетилетия на XII в. западнобългарските манастирски центрове
в Средец и неговите околности извършват мащабна книжовна дейност, свързана с изготвянето на най-ранните славянски преводи на редица византийски
полемични съчинения против латинската ерес, които се разпространявали в
империята през първите десетилетия след Великата схизма от 1054 г. Едно от
тях според него, а именно Повест полезна за латините, е послужило като източник на информация за автора на Български апокрифен летопис при съставянето
на сведението за заселването на прабългарите около р. Дунав (Николов 2016:
78–82).
Безчинствата на норманите и кръстоносците, извършени над българите, техните селища и храмове, имало като краен резултат според В. Гюзелев „създаването на отрицателно и враждебно отношение към западната католическа църква
и нейните представители“ от страна на обикновеното население и българското
духовенство (Гюзелев 2009: 137–138). Преминаването на кръстоносците през
Балканите съответно допринесло и за формирането на определени представи
сред западноевропейците и сред българите, в които водещи били различията по
отношение на изповядваната ценностна система (Ангелов 2013: 154–155).
Следователно имаме основание да обобщим, че написването на Българския
апокрифен летопис и останалите старобългарски историко-апокалиптични
творби през втората половина на ХІ в. също е една от проявите на борбата на
Охридската архиепископия за спасяването на своето българско паство от заразата на еретиците в лицето на богомилите и „франките“.
Официален израз на грижата на Охридската архиепископия по отношение
на българите става мисълта на архиепископ Теофилакт Охридски (1086–1125),
изразена в пространното житие на Климент Охридски като наставление към
нейния патрон Св. Климент Охридски. В него се казва: „Наглеждай и отсега
нататък своето наследство, понеже сега имаш много повече и по-голяма сила,
отколкото преди, когато беше жив! Изгони гибелната ерес, която пламна като
заразна болест сред твоето стадо и мори и разпилява овците на стадото, което
ти събра, свети и преподобни пастирю!“ (ГИБИ 1994: 41). Установено е, че Теофилакт Охридски е участвал активно и в антилатинската полемика в края на
XI–началото на XII в. Това е видно от неговия трактат В какво обвиняват латините, както и от няколко пасажа в житието на Климент Охридски срещу Fil-
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ioque, развити от Теофилакт Охридски в разказа му за религиозните спорове на
Кирило-Методиевите ученици с „франките“, т.е. с немското духовенство, което
той определя и като „еретици“ (ГИБИ 1994: 17, 27; Николов 2016:17–20).
Горепосочените наблюдения и факти, ни позволяват да датираме Български
апокрифен летопис през последната четвърт на XI в. В подкрепа на този наш
извод идва установеното от А. Николов сходство между него и византийската
полемична творба Повест полезна за латините. Последната е била създадена и
широко разпространявана в империята наред с други анонимни съчинения още
през първите десетилетия след Великата схизма от 1054 г. (Николов 2016: 42).
Славянският превод на изгубения гръцки оригинал се извършил около самото
начало на XII в. в българските земи. Той е бил използван от автора на най-старата руска хроника Повесть временных лет при съставянето на сведението за
заселването на славяните около р. Дунав (Николов 2016: 64–77).
В последно време Х. Трендафилов изрази интересното становище, че Български апокрифен летопис е бил създаден през първото десетилетие на XVII в.
под влиянието на Царството на славяните, написано от дубровнишкия духовник Мавро Орбини в 1601 г. Но откритата от Д. Русев непозната версия на Български апокрифен летопис и използването на нейната летописна част в историческия труд на османския хронист Кемалпашазаде Tevarih-i Al-i Osman, съставен в
ранния XVI в., не позволява датирането на Летописа през първото десетилетие
на XVII в.
Имайки предвид наличието на единствен известен препис от него, съдържащ се в Кичевския сборник от началото на XVII в., малко вероятно е Българския апокрифен летопис да е бил подложен на различни редакции и допълнения след написването му (Билярски 2011: 53–54; Полывянный 2018: 119).
По-скоро, ако е имало известно редактиране на оригиналния текст, то то е било
свързано с изброяването на някои от градовете в текста, извършено от книжовника на преписа от творбата, включен в споменатия Кичевски сборник.
Коментарът върху съдържанието на Българси апокрифен летопис ни дава основание за някои изводи. С включването на българската история във византийската неизвестният автор проследява израстването на България като царство и
опора на Православието наред с Византия – „Втория Рим“. Творбата заедно с
останалите историко-апокалиптични съчинения се явява свързващо звено между литературните образци от „Златния век“ на цар Симеон и произведенията на
българската литература от първата половина на XIII в., в които се развива българската имперска идея. Тази идея намира израз в редица паметници на българската средновековна историопис и на житийната литература, особено след 1204
г. когато Византия е унищожена от рицарите на Четвъртия кръстоносен поход, а
Цариград става столица на Латинската империя. Превръщането на Българското царство в защитник на народите от византийско-славянския свят през царуването на Асеневци в борбата срещу католическия Запад довежда до обновлението на имперската идея, проявило се в концепцията „Търново нов Цариград:
Трети Рим“ (Каймакамова 2012: 461–483).
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ВЪСТАНИЕТО НА ПЕТЪР И АСЕН – ДАТИРАНЕ НА СЪБИТИЯТА.
ПРИЧИНИ ЗА ТРУДНОТО ПОДРЕЖДАНЕ НА ХРОНОЛОГИЯТА И
КОГА ВЪСТАНИЕТО ПРЕРАСТВА ВЪВ ВОЙНА
Анелия Маркова
PETER AND ASEN’S UPRISING – DATING EVENTS. REASONS FOR
THE DIFFICULT RECONSTRUCTION OF THE TIMELINE AND
WHEN DID THE UPRISING TURNED INTO WAR
Aneliya Markova
Abstract: The study aims to make а reconstruction of the Peter and Asen’s uprising timeline. That’s
why in the text we make research and attempt for dating the basic events. These are the time when the
St. Demetrius’ icon was moved to Turnovo, the audition of Peter and Asen in Kipsela, the preparations for the Byzantine emperor Isaac II Angelos and Margaret of Hungary’s wedding, the Bishop
Basil’s consecration as archbishop of the Bulgarian Church. With the help of new evidences we make a
revisory reading to Niketas Choniates “Historia”. According to the terminological formulation in the
spring of 1186 uprising turned into war.
Keywords: uprising, chronology, discussion, negotiations, St. Demetrius, archbishop, audience

Датирането на събитията, свързани с освободителното движение на Петър и
Асен е проблем с много въпросителни. Основната дискусия се състои в това
кога избухва самото въстание, кога и в каква последователност се осъществяват
походите на Византия срещу въстанилите българи – дали тези на византийските
военачалници са преди първия поход на император Исак II Ангел (1185–1195;
1203–1204) или след него.
Настоящата работа няма за цел да направи щателно проучване върху въпросите, свързани с хронологията на цялото освободително движение на Асеневци,
а да внесе яснота за времето, в което се случват събитията през ранната фаза на
въстанието. За постигането на тази цел е необходимо да се направи кратък преглед върху последователността, в която се провеждат византийските походи срещу въстаналите българи и задълбочен прочит на основния извор за събитията
– „История“ на Никита Хониат (ок. 1155–1215/6), откъдето произлизат разногласията. Датирането на византийските походи е предпоставка за изясняване на
времето, в което избухва самото въстание.
Трудното подреждане на събитията в „История“-та на Никита Хониат и
поставянето им в хронологически граници е причина за различните интерпретации на неговите думи и обсъждане на варианти за разместване на отделни пасажи от текста. Г. Принцинг прави един екскурс към хронологията на Хониат, в
която предлага разместване на отделни пасажи и изречения, за да бъдат подредени събитията хронологически и в историческа последователност (Prinzing
1999–2000: 258–260). Неговият опит за реконструкция предлага пасажите,
отнасящи се до похода на Исак II Ангел срещу българите да бъдат разглеждани последовтаелно преди откъса за експедицията срещу Исак Комнин в Кипър
или след него (Prinzing 1999–2000: 259–260). Действително, ако се направи
предложеното разместване разказът ще изглежда последователен в своята хро-
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нология. Но не трябва трудът на Хониат да бъде разглеждан с толкова голям
критицизъм. Подобен похват за ретроспективно представяне на отделни моменти, поместени в пасажи за последвали събития или вмъкването на пасажи,
отклоняващи се от разказа за основното събитие не е присъщ и не се използва
единствено от Никита Хониат. В хрониката на Робер дьо Клари (1170–1216)
се забелязва същият този похват, използван за разказа, отнасящ се до престоя
на Конрад Монфетски във византийската столица през 1187 г. Самият Клари
обяснява намесата на този пасаж с думите, че ще прекъсне разказа си за експедицията и ще разкаже защо маркизът мразел императора (Исак II Ангел – б. м.) в
Констанинопол (Робер дьо Клари 2007, 65). Авторът на хрониката използва
тази ретроспекция резонно. От една страна, за да изясни обстоятелствата и причините, поради които Конрад пристига във византийската столица и впоследствие я напуска, а от друга, като вметка, която има за цел описанието на недотам гладките отношения между кръстоносци и византийци. В своята „История“
Геогри Акрополит (1217–1282) също помества пасажа за въстанието на Асеневци и победата на българите над Исак II Ангел след разказа за превземането на
Цариград от латините през 1204 г. (Георги Акрополит 2013, 54–56; ГИБИ
1972, 153–154). Същото прави и по-нататък в историята си, но за по-късни
събития – заговорът против император Йоан III Дука Ватаци (1222–1254) от
1225 г. Акрополит прекъсва основния разказ и прави вметка с реторспективен
елемент, за да обясни кой е деспот Алексий Слав (ГИБИ 1972, 159–160).
В своето проучване върху въстанието и неговата хронология Ив. Дуйчев
размества части от оригиналния текст на „История“-та на Никита Хониат като
предлага нов превод на изречението, което ни дава информация за втория поход на византийския император: „...Καί ήν αν δισσούμενα τά καλά, εΐπερ αυτός καί
πάλιν ό βασιλεύς κατά τών άποστάντων έξώρμησε...“ (Choniata 1975, 90) Според
българския медивеист πάλιν не трябва да се превежда като „отново“, а „по обратен начин“, което съвпада напълно с предствената от него хронология (Дуйчев
1981: 64). Той приема, че това изречение се отнася до първия поход на Исак
Ангел през 1186 г., и че походите на византийските военачалници се осъществяват преди него. Точният превод на изречението обаче ни осведомява, че Хониат
говори за повторен поход на византийския император, а не за първия (Войнов
1962: 109)1.
Разместването на събития не е необичайно за Хониат, но колкото и да е непоследователен в представянето на събитията византийският историк ни представя хронологически вярна подредба относно походите на Византия. След
разказа за първия поход на византийския император той ни съобщава, че Исак
Ангел щял да има успех, ако излезнел отново срещу въстаниците, но отложил
заминаването си като възложил главнокомандването на неговия чичо севастократор Йоан (ГИБИ 1983, 29; Петров, Гюзелев 1987: 10). Наречието отново
1

Преводът на М. Войнов е сравнен с този на В. Тъпкова-Заимова (ГИБИ 1983, 29) и с превода
на П. Петров и В. Гюзлев в Христоматия по история на България. Т. II. (Петров, Гюзелев
1987: 10).
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ни дава основание да приемем, че авторът говори за повторен поход на императора, който той самият трябва да оглави.
В предишно свое изследване с помощта на данни за слънчевите затъмнения
от соларния каталог на НАСА и нови сведения за престоя на маркиз Конрад
Монфератски в Константинопол се определи датата на вдигнатия от византйския пълководец Алексий Врана бунт срещу императора – един от макркерите за вярното датиране на византийските походи. (Маркова 2018: 518–534).
Стигна се до заключението, че представената от Никита Хониат хронология е
вярна. Първият поход на Византия срещу въстаналите българи действително се
предприема лично от император Исак Ангел през лятото на 1186 г., бунтът на
Врана се датира през есента на 1187 г., следователно походите на севастократорите Йоан и Йоан Кантакузин се осъществяват в интервала между тези две събития. Вторият поход на император Исак II Ангел започва през есента на 1187
г. и приключва с примирието при Ловеч през пролетта на 1188 г. Тук възниква
въпросът защо византийският император изчаква толкова дълго време – повече
от половин година, за да предприеме поход срещу Асеневци, ако приемем, че
въстанието избухва през есента на 1185 г.?
По отношение началната фаза на въстанието също се срещат разногласия в
историческата наука. Едното от тях се отнася до времето, в което избухва самото въстание – дали това се случва на призната в българския календар дата 26
октомври 1185 г. – Димитровден, или през пролетта на 1186 г. Г. Принцинг
счита, че в историята на Никита Хониат, освен трудното датиране, делото на
византийския военачалник Алексий Врана и походите на император Исак II
Ангел има още няколко смътни момента, отнасящи се именно до ранната фаза
на въстанието. Според него това са вметката за узурпатора Исак Комнин в Кипър, която прекъсва разказа за въстанието на Асеневци и откъса за явяването
на Петър и Асен в Кипсела поместен след пасажа, в който се съобщава за войната срещу норманите и сключването на мирен договор през 1187 г. (Prinzing
1999–2000: 260, 262–263).
За хронологическото прецизиране ранната фаза на въстанието се открояват три основни събития с установени датировки (Prinzing 1999–2000: 258).
Това са превземането на Солун от норманите на 24 август 1185 г., идването на
Исак II Ангел на власт на 12 септември 1185 г. и победата на византийците при
Димитрица на 7 ноември 1185 г. (Prinzing 1999–2000: 258). Тези дати не са
свързани пряко с действията на Петър и Асен, но могат да послужат като хронологически ориентир за вярното поставяне на интересуващите ни събития във
времето. За правилната датировка е необходимо да се определи кога иконата на
св. великомъченик Димитър е донесена в Търново, кога е аудиенцията на Петър
и Асен в Кипсела, кога византийският император налага допълнителни данъчни тежнения и кога е хиротонията на архиепископ Василий в Търново.
Първото значимо събитие е превземането на Солун от норманите на 24 август 1185 г. „Богохранимият град“ е опустошен, а богатствата разграбени (Дуйчев 1981: 41). По време на тези действия се разпространява слуха, че закрилни-
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кът на града св. Димитър го напуснал (Андреев 1999: 22). Чудотворната икона
е пренесена в Търново. Там е построен храм на името на солунския мъченик
с цел да се въздейства върху настроението на българското население (ГИБИ
1983, 27; Дуйчев 1981: 54). Смятам че тезата, според която иконата на св. Димитър и част от неговите мощи са пренесени в Търново от българи, участвали в
защитата на Солун е достоверна и най-логична (Николов 2006: 600). Иконата
е изнесена от Солун при неговото превземане (Цанкова-Петкова 1987: 22)
– на 24 август, но не и по-рано. При съпоставка с времето, за което тялото на
цар Калоян е пренесено от Солун до Търново през 1207 г. (Андреев 1999: 235)
е възможно да се изчисли, че иконата на светеца е придвижена средно за около
10–12 дена. Според тези изчисления периодът 6–8 септември е най-ранният, за
който може да се твърди, че Петър и Асен разполагат с нея и е напълно възможно да бъде подкрепен фактът, че на 26-ти октомври Асеневци притежават светините за освещаването на новопостроения храм. Но това обстоятелство само по
себе си не е доказателство, с помощта на което може да се твърди със сигурност,
че въстанието избухва на Димитровден.
Второто събитие, което помага за датирането началната фаза на въстанието
е свързано с идването на император Исак II Ангел на власт. Той заема константинополския престол след преврат срещу Андроник I (1183–1185) във време
на остра вътрешнополитическа криза в империята и изключително усложнена
външна международна обстановка (Дуйчев 1981: 45–47). Няма да се спирам
подробно на тези многократно представяни и дискутирани факти, които оказват влияние върху политическата ориентация и стабилност на Византия. Би
било добре да се вметне, че те са причина новодошлият на власт император да
предприеме воденето на преговори с Унгария с цел да бъдат неутрализирани
претенциите на унгарския крал Бела III (1172–1196). Предполага се, че не веднага след преврата новият император предприема действия по организиране на
преговрите с унгарския крал. За тази цел е нужно време, най-малко няколко дни
той да стъпи в длъжност, да укрепи позициите си, да подготви пратеничество,
което да потегли към унгарската столица като едновременно с това да организира отблъскването на норманските войски. В най-кратък срок преговорите между Унгария и Византия е възможмо да се състоят след десетина дни – около 22
септември. Въпреки изчисленията тази дата също е прекалено ранна, защото е
необходимо време пратениците да отидат до унгарския двор, да се уреди въпроса по византийско-унгарския съюз, да се върнат във византийската столица, след
което императорът да нареди допълнителното данъчно облагане. Г. Николов е
на мнение, че заради смяната на властта и организацията около встъпването в
длъжност, пратеничеството на византийския император може да потегли едва в
края на септември към унгарската столица Естергом и да се върне в началото на
ноември (Николов 2016: 37). Тези твърдения са основателни предвид настоящата тогава политическа и военна обстановка.
Преговорите между двете страни довеждат до уговорка за династичен брак
между византийския император Исак II Ангел и 10-годишната унгарска прин-
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цеса Маргарита (Мария). Това е третото значимо събитие, което е маркер за
правилното подреждане на събитията през ранната фаза на въстанието. За осъществяването на брачната церемония се изисква време и е необходимо да се изчака приключването на постите около Рождество Христово (Николов 2016:
37), които започват на 14-ти ноември (Златарски 2007: 434). По време на
постите не се разрешават женитби. По тази причина вероятно и сватбата се състои началото на следващата година (Цанкова-Петкова 1987: 22). В случая
по-голяма важност за нас имат приготовленията за самата сватба. За да покрие
разходите по нея византийският император налага допълнителни данъчни тежести, понеже българската земя отглежда повече овце, свине и волове. Затова от
нея е поискано по-голямо количество (ГИБИ 1972, 153).
Издаването и разпращенето по места на заповедта за допълнителното данъчно облагане, и нейното изпълнение, може да бъде осъществено едва след
приключване на преговорите между Византия и Унгария, и връщенето на пратениците в империята – края на октомври или началото наноевмри. Като се
придържаме към горепосочените изчисления цялата тази организация изисква
време и при най-кратки срокове е възможно да бъде изпълнима в началото на
ноември. Последното не е съвместимо с общоприетата дата за въстанието – 26
октомври, защото Петър и Асен използват недоволството от тези данъчни тегоби, за да подтикнат населението към открити действия.
Четвъртото събитие за датирането ранната фаза на въстанието е явяването на Петър и Асен при Исак II Ангел в Кипсела. Мненията за появата на двамата братя в лагера на императора също не са единодушни. Повечето автори,
сред които е и Ив. Дуйчев, са на мнение, че това се случва със сигурност преди
обявяването на въстанието в края на октомври (Дуйчев 1981: 45–47). Срещат
се и твърдения, че аудиенцията на Асеневци в Кипсела е в началото на 1186 г.
(Stephenson 2004: 258), дори и през късното лято или ранната есен на 1186 г.
(Коледаров 1989: 29). В. Златарски е на мнение, че Петър и Асен се явяват в
императорския лагер в края на октомври – началото на ноември, а самото въстание е обявено в началото на ноември, след 7-ми, когато ромейските войски
побеждават норманите при Димитрица (Златарски 2007: 440). Присъствието
на Петър и Асен в Кипсела трябва да се постави със сигурност след като Исак
Ангел идва на власт на 12 септември 1185 г. и преди сражението между византийци и сицилийци при Димитрица на 7 ноември 1185 г. (Златарски 2007:
434; Петров 1985: 158). Като се позовем отново на по-горните изчисления за
преговорите между Византия и Унгария, уговорката и приготовленията за сватбата се оказва, че тезата на В. Златарски за посещението на Кипсела от Асеневци
е най-уместна.
Към аргументите за уточняване ранната фаза на въстанието могат да бъдат
привлечени и събитията около обявяването митрополита на Бдин Василий
(1186–1232) за български архиепископ. Знаем, че за освещаването на новопостроения храм в Търново са доведени трима духовници, единият от които е Василий. В храма Петър и Асен принуждават другите двама византийски духов-
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ници да ръкоположат българския митрополит за архиепископ на Българската
църква (Николов 2006: 611). Трябва да се обърне внимание на написаното от
него писмо до папа Инокентий III (1198–1216) от края 1203 г. (Златарски
2007: 182). Със сигурност то е съставено и изпратено през последните месеци
на годината, защото в него българският архиепископ съобщава, че се завръща в
Търново септември месец (ЛИБИ 1965, 336; Димитров 1999: 36). В същото
това писмо Василий заявява, че е архиепископ от 18 години, откакто се отказал
да признава властта на византийското началство (ЛИБИ 1965, 336). Посочената осемнадесета година се отчита в края на 1203 г., защото през средновековието по византийски модел отброяването на годините започва от 1 септември.
Времето преди 1 септември 1203 г. е седемнадесетата година от неговата хиротония. Аритметично пресметното той заема поста на български архиепископ
през 1186 г.
Според В. Златарски не са минали 18-те пълни години откакто българския
архиепископ е отхвърлил византийската власт (Златарски 2007: 474). От тескта на псимото не се разбира, че задължително трябва да си изминали пълни 18
години (ЛИБИ 1965, 336; Димитров 1999: 36). Тук Златарски си противоречи за следното. Според него не са минали пълните 18 години откакто Василий
е български архиепископ, но същевременно заявява, че писмото е изпратено в
18-тата година от хиротонията (Златарски 2007: 474). По негово изчисление
непълните 18 години ни довеждат до есента на 1185 г., което се вписва в конструираната от него хронология. Но като пресметнем 18 години от хиротонията, както е посочено в писмото от септември 1203 г., и което самият Златарски
не оспорва, изчисленията ни довеждат до есента на 1186 г. Освен това Василий
се отрича от византийското духовенство именно когато при освещаването на
новопостроения от Асеневци храм е удостоен за български архиепископ. Това
е официалният акт на неговото отрицание. Отричането му от цариградския патриарх и посвещаването му за архиепископ са един и същ акт, извършени в даден
момент, а не по различно време. Ако приемем тезата на българския медиевист
за 1185 г., то трябва да приемем, че Василий, когато пише писмото не е отчел, че
през септември месец навлиза в нова календарна година, което е недопустимо.
Относно освещаването на храма св. Димитър в Търново. Никъде в текста на
Хониатовата „История“ не е посочено, че това се случва в деня на великомъченика. Това е лична интерпретацията на авторите, които застават зад датата 26
октомври, защото по канон е прието освещаването на новопостроен храм да се
извършва в деня на светеца, чието име носи. Оттук през годините се е приема и
датата 26 октомври 1185 г. като единствена възможна.
Доводите на Тодор Моллов относно по-късното освещаване на храма Св.
Димитър изглеждат основателни. Според него решението на проблема, свързан
със строежа на църквата се крие в исторически фиксираната практика някои
църкви да се освещават в дни, през които слъневият изгрев е в същата точка,
в която той е бил на патронната дата. В настящия случай това е датата 17 февруари 1186 г. – денят на св. Теодор Тирон. Като косвено доказателство може
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да послужи и факта, че по-големият от братята Петър носи името на светеца
(Моллов 2012: 47–48). Причина за подобни разсъждения е, че за периода от
изнасянето иконата на св. Димитър до Солун до общоприетата дата 26 октомври липсва физическо време за съвместяване на действията около самото пренасяне на самата икона и впоследствие тайното изграждане на самия храм. Дори и
да приемем, че Петър и Асен не са детайлно запознати с каноничните правила
за освещаването на новопостроен храм трябва да предположим, че поне тримата духовници, сред които е и самият Василий би трябвало да са просветени по
този въпрос. Освен това хиротонията на архиепископ Василий през 1186 г. и
приведените по-горе изчисления показват, че несъмнено през есента на 1185 г.
вече има прояви на недоволство срещу византийската власт, но кулминация на
това недоволство се проявява по всяка веротност през ранната пролет на 1186
г., когато можем да определим действията на Асеневци като въстание.
Въстанието не избухва случайно, а е резултат от редица обстоятелства (Дуйчев 1981: 38). За съжаление не намираме подробна информация в изворите,
която да разкрива предварителния замисъл. Навярно това се дължи на тяхната
неосведоменост или умишлено прикриване на фактите (Божилов 1995: 146).
Един от факторите, които оказват влияние върху взимането на решение за бунт
срещу чуждата власт е неблагоприятната за Византия външнополитическата обстановка. Друг фактор е усложненото вътрешнополитическо състояние на империята, разтърсена от вътрешни противоречия, династична криза и народностно недоволство.
Въпреки посочените обстоятелства не би било редно да смятаме, че Византия е политически и военно изнемощяла държава, която не може да устои на
едно народно недоволство. През първите два месеца от управлението на император Исак II Ангел империята успява да укрепне, което се отразява и върху
подготовката на освободителното движение на българите и зараждане на съмнение в неговия успех (Дуйчев 1981: 50). Никита Хониат отбелязва: „…в началото власите (българите) се колебаели да започнат бунт“ (ГИБИ 1983, 27). Тези
страхове и колебания пораждат идеята за помощта на св. Димитър Солунски и
са една от причините при самото обявяване на въстанието да се използват методите на „психологическата война“ (Павлов 2008: 107–110). Допълнително
притеснение за несигурния успех в началото на начинанието предизвиква стремежът към обявяване на църковна самостоятелност, която при всеки случай ще
бъде отхвърлена и определена като схизматична от ортодоксалната Църква –
майка в Цариград (Маринов 2016: 71). Не трябва да се пренебрегва и спомена
за предишните неуспешни въстания на българите, които избухват със същата
идея за реновация на българската държава, но в последствие завършват с неуспех.
Решението къде да бъде обявено въстанието е съобразено с наличието на
византийски гарнизони в градовете и една проява на въстаническо движение е
трудно мислима задача без добре обмислена предварителна организация (Дуйчев 1981: 55). Предвид тези съображения Асеневци се устремяват първо да
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овладеят Търново, където са техните владения. Влиянието им там е несъмнено
по-силно. Византийската власт на север от Стара планина е по-слаба в сравнение с градовете в Тракия или южното Черноморие, но това съвсем не означава,
че на север от Хемус византийското военно присъствие е номинално. Аргумент
за подобно твърдение е неуспехът на Петър и Асен, които не успяват да превземат старата българска столица Преслав от първия път. По тази причина е прието да се твърди, че първоначално въстанието се разпростира по старопланинските области, а в последствие и в южните части (Дуйчев 1981: 55).
Посочените горе обстоятелства потвърждават тезата на П. Мутафчиев, че
движението на Петър и Асен е предварително планирано и всеки детайл е добре обмислен (Мутафчиев 1973: 159). Аудиенцията на двамата братя в Кипсела и отправените от тях заплахи не са провокирани от отказа на императора да
удовлетвори техните искания. Тя е логичен и добре обмислен ход, който Асеневци използват за изпълнението на техния замисъл. В контекста на събитията
трябва да се предположи, че те не предприемат действия само защото получават
отказ и линчуване от ромейския император. Не трябва и да се приема, че ако
двамата се били явили при императора още в началото на борбата срещу норманите, а не след първите успехи на византийските войски, тяхното искане е щяло
да бъде прието. Те заминават там не с едно искане – причисляването им към
византийските прониари, но и да им се отстъпи „малодоходна“ област. Второто тяхно желание издава намеренията им за самостоятелно владеене на област,
която вероятно трябва да изиграе ролята на плацдарм за по-нататъшни техни
стремежи, свързани с отцепване от властта. Тази намерения вероятно не остават незабелязани и неразтълкувана както от Исак II Ангел, така и от неговите
съветници в лагера.
В. Златарски също е на мнение, че идеята за едно такова освободително
движение не може да изникне толкова бързо и решително, едва ли не инстинктивно провокирано от един отказ на императора към претенците на Асеневци
(Златарски 2007: 442). За осъществяването на подобно дело са нужни на първо място една добре изградена идейна платформа за времето и планиран военнотактически подход. Нужни са необходимите средства и подготовка, хора с
влияние и авторитет, които да подкрепят движението (Петров 1985: 86–87).
Въпреки чуждото господство голяма част от българските първенци успяват да
запазят известна власт по места (Петров 1985: 73–74; Лазаров, Павлов
2016: 15; Николов 2016: 36). Пример за това са самите Петър и Асен. След
редица изследвания относно техния произход се изясни, че те всъщност не са
онези дребни молители, които Никита Хониат се опитва да представи (Златарски 2007: 442; Мутафчиев 1973: 154–155; Петров 1985: 75–77; Андреев
1999: 23–24; Николов 2006: 598). Най-малко фактът, че двамата са допуснати до лична среща с императора опровергава описанието на Хониат за тях като
„скромни просители“ (Петров 1985: 76).
Първоначалното недоволство на българите не изглежда застрашитело като
се има предвид и резултите от предишните български опити за освобождение

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов

207

през XI в. В периода от есента на 1185 г. до лятото на 1186 г. византийският
император трябва да се справи с по-важни проблеми, които се отнасят до сигурността на империята. Византия трябва да възпрепятства стремежите на Унгария,
да спре норманската заплаха през късната есен и началото на зимата на 1185 г.,
да проведе експедицията срещу Кипър през ранната пролет на 1186 г. В това
време Петър и Асен успяват да разширят влиянието си и да наберат достатъчно
сподвижници в отделните области и градове, а през ранната пролет на 1186 г. се
случва масовото надигане на българския народ. Разширяването ареала на въстанието от Хемус до Истър и надигането на българите на юг от Стара планина е
достатъчно показателно, че действията на Асеневци не са безрезултатен опит за
откъсване от чуждата власт. Събитията излизат от терминологичната рамка на
гр. ἡ ἀποστασία – метежът, бунтът. Действията на Петър и Асен се случват в
границите на Византийската империя и имат за цел узурпация (Божилов 1995:
141–142). Тяхното дело се тълкува като акт на отстъпничество. Разширяващият
се мащаб на движението е оценен от Византия като реална заплаха за нейната
цялост и стабилност. Затова през лятото на 1186 г. първата военна кампания се
предвожда лично от византийския император.
Терминологично първоначалните действия на Петър и Асен се определят
като въстание, но идеята надминава разбирането за бунт или метеж. Всяко едно
действие на двамата братя е планирано и обмислено във времето. Идеята за вдигане на бунт и опитът за възстановяване на българската държавност навярно се
заражда още през пролетта и ранното лято на 1185 г., когато Византийската империя започва да губи в битки важни и силни крепости (Николов 2016: 38).
Направеният по-горе в текста обзор относно възможното време, в което се
състоят аудиенцията на Асеневци в Кипсела, приготовленията около сватбата
на Исак II Ангел с унгарската принцеса, времето, в което се наложени допълнителните данъчни утежнения и хиротонията на Василий довеждат до извода, че
обявяването на въстанието не може да случи по-рано от ранната пролет на 1186
г. (Gjuzelev 1979: 79). Ако се приеме датата 26-ти октомври за по-достоверна
се оказва, че приготовленията за сватбата съвпадат по време с избухването на
въстанието или непосредствено след това. При подобна подредба на събитията допълнителното данъчно облагане не може да бъде използвано като един от
аргументите при датировката за ранния етап на въстанието, защото се появява
несъответствие във времето, а в изворите изирично е упоменато, че именно това
императорско разпореждане е мотивът, използван от Петър и Асен за допълнителното нагнетяване на народностно недоволство. Подклаждането на недоволството е средството, чрез което трябва да се подтикне народната маса към
съпротива срещу империята, за да може движението да се разпростре не само
по Черноморието, около Анхиало, където са първите прояви на съпротива, но
и да достигне областите около Хемус. Самите извори ни информират, че в началото недоволството е по-плахо (ГИБИ 1983, 27). Брожението в черноморските
градове не е достатъчно, за да се предприемат действия за вдигане на въстание и
възстановяване на държавността. Масовото надигане на народа и кулминацията
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на недоволството, изразяващо се в отхвърляне на византийската власт по всяка
вероятност се случва през пролетните месеци на 1186 г. Ето защо византийският император предприема първите си действия срещу Петър и Асен едва през
лятото на 1186 г. и се внася яснота в проблема какво се случва през зимните
месеци на 1185/1886 г. Отцепническите намерения се проявяват действително през есента на 1185 г. в черноморските градове, а през пролетта на следващата година недоволството се разпространява и отвъд Хемус. Именно тогава
Асеневци успяват да приобщят към действията си множеството от недоволни.
От пролетта на 1186 г. събитията излизат извън терминологичната постановка за понятието въстание и навлизат във фаза „зараждане на война“ между Византия и възобновеното Българско царство, макар и неофициално признато за
легитимно. С предприемането на първия поход, лично предвождан от Исак II
Ангел двете страни влизат в състояние на война – реалните битки и сражения
между въоръжените войски.
От всичко казано по-горе, в допълнение със сведенията за реда и времето, в
което се провеждат походите на Византия е възможно правилното конструиране хронологията на освободителното движение на Асеневци. В хода на изследването се установи, че един по-задълбочен прочит на Хониатовата „История“ е
предпоставка за критичен преглед върху досегашните проучвания относно датировката на въстанието. Проблемът за изграждането на вярна хронология на
събитията е комплексен и неговото разрешаване е възможно едва след привеждане на данните от НАСА за слънчевите затъмнения през периода 1186–1187 г.
и прецизиране на необходимото време, в което е възможно да се състоят самите
събития през ранната фаза. С други думи, невъзможно е да се установи точната дата на избухването на въстанието, защото откритото недоволството сред
българите първоначално се проявява постепенно и предпазливо и ескалира по
всяка вероятност през пролетните месеци на 1186 г. Въстанието прераства във
война срещу Византия от лятото на същата година, чийто първи етап приключва с примирието при Ловеч през пролетта на 1188 г. Изясняването времето на
събитията ни дава цялостна хронологическа „рамка“ на освободителното движение на Петър и Асен.
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ИМАЛО ЛИ Е РАНГЛИСТА НА ПРИНЦЕСИТЕ ПРИ
ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ В БРАЧНАТА ДИПЛОМАЦИЯ НА
СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ
Сашка Георгиева
WAS THERE A RANKING OF THE PRINCESSES INVOLVED IN THE MARITAL
DIPLOMACY OF THE MEDIEVAL BULGARIAN RULERS
Sashka Georgieva
Abstract: The study analyzes the data that came to us about the origin of the princesses with different ethnic backgrounds involved in the marital diplomacy of the medieval Bulgarian rulers and
seeks the presence or absence of a hierarchy defined by the presence or absence of preferences for the
future royal brides depending on their kinship with the ruler, the future father-in-law, i.e. depending on whether they were the first-born daughters of the respective ruler, legal or illegal daughters, or
were ruler’s granddaughters, nieces, sisters, or other relatives. The conclusion contains the answer to the
question asked in the title.
Keywords: ranking of princesses, medieval Bulgaria, marital diplomacy, Byzantium, medieval Serbia, Wallachia

Още в началото трябва ясно да се заяви, че не става дума за официална ранглиста на владетелските родственички, каквато не е съществувала през Средновековието. Всъщност предлаганото изследване поставя въпроса дали е имало предпочитания към определен вид по-близки роднини, чрез които да се осъществява брак с цел междудинастичното сродяване, търсено по политически причини.
Решаването на този въпрос става възможно след извършването на цялостно изследване на всички бракове и предложения за бракове, влезли по един или друг
начин в историята на брачната дипломация на средновековните български владетели (Георгиева, под печат). То осигурява необходимите данни за един чисто статистически подход към различни теми и именно на такова дългогодишно
изследване се базират предлаганите тук разсъждения. От една страна щателното
събиране и изучаване на сведенията доведе до ценни заключения в областта на
политическата история на средновековните държави, замесени в дипломацията
на българските владетели, тъй като всеки дипломатически брак бил сключван с
определена политическа цел в зависимост от конкретната ситуация. На второ
място получените знания могат да се използват за заключения от областта на
неугасващо актуалната история на пола, които да разкрият ролята на мъжа и
жената в брачната дипломация. Не по-малко интересни изводи могат да се направят за типологията на брачните споразумения, които средновековните български владетели сключвали с външнополитически цели. В настоящия доклад
обаче ще отделя внимание на статистическия анализ, който позволява да установим наличието или отсъствието на йерархия на владетелските родственички,
участвали в брачната дипломация на средновековните български владетели, в
зависимост от тяхното родство с владетеля, бъдещ тъст.
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Понякога в изворите се подчертава, че дадената за невеста принцеса е първородна дъщеря на съответния владетел, което сякаш придава на кандидатурата
ѝ по-голяма тежест. Първородна е дъщерята на съимператора Христофор, внучка на император Роман Лакапин, дадена за съпруга на българския цар Петър
през 927 г.1, но в този случай по-важно за ранга на принцесата било мястото
на баща ѝ сред тримата императори – самият Роман Лакапин и двамата съимператори Христофор и Константин VII. Ако съдим по думите на Константин
VII Багренородни, най-престижен е бракът с дъщеря на императора, след това с
дъщеря на първия по ранг съимператор, за какъвто се изтъква Константин VII.
Всъщност към 927 г. Христофор бил обявен от баща си Роман Лакапин за втори
император, т.е. първи съимператор. Друг случай, в който се подчертава първородството на принцеса, е свързан с брака на Константин Тих, приобщен към
Асеневата династия чрез брак с първородната дъщеря на никейския император
Теодор II Ласкарис, която била внучка на цар Йоан II Асен (Georgieva 2012,
442–444). Честта българин да се ожени за първородна императорска дъщеря е
отбелязана в изворите и по повод брака на претендента и бъдещ цар Йоан III
Асен за най-голямата дъщеря на император Михаил VIII Палеолог (Georgieva
2012, 443–444). Първородна била и дъщерята на Ростислав Михайлович, дадена за жена на цар Михаил II Асен, но това едва ли е влияело на ранга ѝ, защото
стойността на брака с нея се определял не толкова от титлата на баща ѝ, който
бил само бан на унгарския крал, а от факта, че тя била внучка на унгарския владетел (Тодорова 1989, 52–57).
Всъщност първородните дъщери в средновековните балкански държави
нямат някакви особени привилегии пред другите дъщери, ако владетелят има
синове. Ако няма мъжки наследници, първородната дъщеря би могла да бъде
омъжена за благородник, избран от баща ѝ за наследник на трона. Такива случаи
има във Византия – императорският зет бил удостояван с титлата деспот и имал
правото да наследи трона. В преобладаващото мнозинство от случаите, когато
в българо-византийските бракове жената е първородна императорска дъщеря,
пред византийския двор не е стоял проблемът с липса на императорски синове.
Всъщност съм установила само един такъв случай, свързан с брачната дипломация на Алексий III Ангел, за който ще стане дума малко по-долу. Самият факт
че в изворите се подчертава първородството на принцесата, дадена за съпруга в
чужд владетелски дом, показва, че това е особено висока чест за жениха. На тази
мисъл навеждат и обстоятелствата около брака на цар Йоан II Асен с унгарска
принцеса, договорен през 1218 г. (Georgieva 2015, 344–355). Българският
цар заставя крал Андрей II да се съгласи да му даде своя дъщеря за жена, но унгарецът не му дава първородната Елисавета, която до 1221 г. не е била омъжена
и следователно е била свободна да сключи брак с търновския владетел. Кралят
решава да омъжи за току-що възкачилия се на трона в Търново Йоан II Асен
своята втора дъщеря Мария. Няма конкретни извори, които да обясняват на
1

Подробно за този брак вж Георгиева 2011, 170–175 и цитираната там литература.
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какво се дължи този избор, можем само да предположим, че кралят не е пожелал
да окаже на българския владетел честта да му даде своята първородна дъщеря.
Отново без конкретни данни и само въз основа на хипотетични разсъждения бихме могли да поставим въпроса дали децата и най-вече дъщерите, родени
преди възцаряването на бащите си, са били смятани за по-малко стойностни
кандидатури за междудинастичен брак. Имаме сведения за няколко случая, в
които владетелите са провеждали брачната си дипломация с участието на свои
дъщери, родени преди възцаряването им: дъщеря на цар Борил2, омъжена за латинския император Анри; Мария, дъщеря на Йоан II Асен3, омъжена за Мануил, брата на солунския император Теодор Комнин; другата дъщеря на Йоан II
Асен, омъжена за Стефан Владислав; дъщерята на Георги I Теретер от първия му
брак, омъжена за Чака.
В първия от споменатите случаи император Анри отначало упорито отказвал да се ожени за „жена от толкова долен произход“ (Robert de Clari 1924,
108; Робер дьо Клари 2004, 162–163). Това сведение би могло да се приеме
като доказателство, че латинецът е бил убеден, че дъщерите, родени преди
възцаряването на баща си, не са достойни да се омъжат за владетел като него.
За съжаление не е ясно защо той недоволства срещу произхода на българката
– дали защото е родена преди Борил да стане цар, или защото самият Борил
според Анри е бил недостоен да се сроди с него. Що се отнася до двата брака на
Йоан-Асеновите дъщери от средата на 20-те години на XIII в., тогава българският владетел просто не е имал избор,тъй като е разполагал с дъщери на възраст за
женене само от първия си брак (или от наложница, както твърди Акрополит).
По-интересни са случаите, в които владетелят е имал избор, защото те са показателните. А те са само два: брачно-дипломатическите маневри на цар Йоан II
Асен през 1228 г., както и преговорите между Георги I Тертер и Милутин, които
завършили с брак на четирийсетгодишния крал с по-малката от двете дъщери на
царя – четири-петгодишната Анна.
През 1228 г. Йоан II Асен има поне две неомъжени дъщери – четиригодишната Елена и по-голямата ѝ полусестра, омъжена през 1234 г. за сръбския крал
Стефан Владислав. В преговорите за сродяване с латинския императорски дом
в Константинопол обаче той предлага на единайсетгодишния Бодуен II ръката
на Елена, а не на другата си дъщеря. Дали причина за това е, че Елена е родена след възцаряването на баща си, а сестра ѝ по всяка вероятност преди това?
Няма категорично обоснован отговор на този въпрос, но според мен трябва да
е по-скоро отрицателен, защото изборът на Йоан II Асен най-вероятно е бил
2

3

За нея се спори дали е доведена дъщеря на Борил и всъщност дъщеря на Калоян, или е дъщеря на Борил от негов брак преди да заеме търновския престол и да се омъжи за куманката,
вдовица на Калоян. Случаят е включен тук, защото аз защитавам хипотезата, че въпросната
личност е истинска дъщеря на Борил. Вж. Georgieva 2014, 11–13.
Според Акрополит родена от наложница, но може и да е от непознатата на византийския историк първа съпруга на Йоан Асен, спомената в Бориловия Синодик Анна, монахиня Анисия. Вж. Georgieva 2011, 132–138.

214

Империи и имперско наследство на Балканите

повлиян от възрастта на дъщерите му – по-голямата му дъщеря изглежда е била
твърде зряла за малкия император (Георгиева 2014, 43–44). Не може обаче да
се отрече и фактът, че дъщерята, родена преди баща ѝ да се възцари, е използвана за уреждане на отношенията със Сърбия, която към времето на сключването
на брака е в положение на политическа зависимост от доминиращия на Балканите Йоан II Асен, така че Стефан Владислав би се задоволил с каквато и да е
принцеса. Докато един грандиозен план за превземане на Латинската империя
отвътре или поне за безпрепятствено разширение на царството за сметка на завладени от нея територии би изисквал внимание към всеки детайл, а залогът, какъвто се явява царската дъщеря, трябвало да е достатъчно висок, за да може да се
приведе планът в изпълнение.
В случая от 1284 г. сродяването между Георги I Тертер и Милутин протича
под диктата на по-могъщия в момента сръбски крал, който изглежда е предпочел да вземе за съпруга дъщерята от втория брак на Георги I Тертер, въпреки
че царят е имал и по-голяма дъщеря от първия си брак. Дали обаче изборът се
дължи на факта, че невръстната принцеса е била родена (по всяка вероятност)
след възцаряването на Тертер, не може да се каже. Като цяло всички тези разсъждения са прекалено хипотетични, а случаите, които могат да се анализират
– прекалено малко, за да може да се направи убедително заключение.
Проблемът с липсата на достатъчен брой бракове, които да се подложат на
анализ, стои и при разглеждането на въпроса за стойността на брачните споразумения с незаконни владетелски дъщери. Има два такива случая в историята
на средновековната брачна дипломация на българските владетели. За единия
от тях (вече споменатия случай на Мария, съпругата на Мануил, която според
Акрополит е дъщеря на наложница) не е много сигурно, че принадлежи към казуса с незаконните дъщери, така че всъщност познаваме само един такъв случай
и това е бракът на незаконната дъщеря на латинския император Анри и българския деспот Алексий Слав. И понеже това е брак, който сродява императора
не с титулуван владетел, а с благородник, може да се създаде впечатлението, че
незаконните дъщери се дават на мъже, които стоят по-ниско в йерархията от
владетелите. В този случай обаче това категорично не е така. Анри не е можел
да предложи друго освен незаконна дъщеря, тъй като просто не е имал законни
потомци.
Друг въпрос, който може да се постави в опита да се намери някакво йерархично подреждане на принцесите в зависимост от техния произход, е дали е
имало разлика в стойността на брака с дъщеря на владетел в сравнение с брака
със сестра на владетел. Би могло да се изтъкне като пряко доказателство за повисоката стойност на брака на един владетел с дъщеря на друг в сравнение с брака на владетел със сестра на друг владетел отношението на сръбския крал Милутин към двете предложения за сродяване с византийския император – неосъществената идея за брак със сестра на император Андроник II и осъществената
идея за брак с невръстната императорска дъщеря Симонида – сръбският владе-
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тел възприема втората идея с много по-голям ентусиазъм. Това обаче проличава тук, защото Милутин се изправя последователно пред двете възможности.
Първоначално му предлагат наскоро овдовялата императорска сестра Евдокия
и той се съгласява, но тъй като Евдокия твърдо отказва да сключи втори брак,
император Андроник II се принуждава да предложи на сръбския крал единствената си дъщеря, която е само на пет години. Андроник II не е единственият владетел, притиснат от липсата на избор. В повечето случаи нито младоженците,
нито сватовниците им са имали възможност да избират и тогава сродяването се
е осъществявало без претенции за произхода на принцесата. Например, когато
през 1332 г. цар Йоан Александър и сръбският крал Стефан Урош IV решили
да сключат мирен договор и да го скрепят със сродяване на двамата владетели,
Йоан Александър не е имал дъщери все още и дал на сърбина сестра си Елена,
чийто брак полага началото на дългогодишни мирни отношения между двете
държави. Османският емир Мурад дори сам настоява да му дадат сестрата на
цар Йоан Шишман Кера Тамара за жена. Би могло да се каже, че изворите не
дават основание да се смята, че браковете с владетелски сестри са били смятани
за по-нискоразредни от браковете с владетелски дъщери. Напротив по-скоро
говорят за равностойността на двата типа.
Съотношението в броя на владетелските внучки, станали български царици, към броя на внучките, омъжени за сепаратисти – 4:1, показва, че внучките
са давани много по-често на владетели, отколкото на по-нискостоящите самостоятелни владетели без владетелски титли и следователно браковете с тях не са
били смятани за по-нискоразредни. Тук би могло да възникне възражението, че
подобна логика не е оправдана, защото ако я приложим към факта, че в категорията бракове на благородници присъстват пет владетелски дъщери, ще трябва
да заключим, че участието на дъщерите в бракове с по-нисшестоящи в йерархията е доказателство, че браковете с владетелски дъщери са нискоразредни, което категорично не е вярно. Ако обаче се вгледаме в петимата „благородници“,
оженени за владетелски дъщери, ще видим, че поне трима от тях само формално
попадат в тази категория и всъщност с техните бракове се уреждат взаимоотношенията на важни политически фактори: един от тези благородници е Мануил,
брат на Теодор Комнин, но с неговия брак всъщност се уреждат отношенията
между солунския император и цар Йоан II Асен; другият е Чака, първородният
син на татарския вожд Ногай, който няма владетелска титла и управлява само
един дял от Златната орда, но е по-могъщ от редица короновани владетели; бракът пък на Йоан Александър, който през 1320/21 г. е все още само благородник,
скрепява съюза между България и Влашко, от който е зависела сигурността на
северните граници на Българското царство.
Единствената внучка на император, омъжена за сепаратист – българина Добромир Хриз – е Теодора, чието име се свързва и с проект за брак с още един сепаратист – Иванко. Дали пък нейната история не е показателна за това, че внучките по-лесно се дават на стоящи по-ниско в йерархията? Отговорът отново е
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отрицателен, тъй като съдбата на Теодора се определя от стечението на обстоятелствата, а не от това, че Алексий III Ангел е предпочел да пожертва внучката
си пред някоя от дъщерите си. През 1196 г., когато византийците печелят Иванко на своя страна, те могат да му предложат единствено малката Теодора, защото майка ѝ е била женена за севастократор Исак Комнин, който все още е бил
жив, макар и пленник в Търново; първородната дъщеря на Алексий III Ирина
до 1198 г. е била омъжена за Андроник Контостефан, а третата императорска дъщеря Евдокия през 1196 г. е дадена за съпруга на сръбския крал Стефан Първовенчани. Когато Иванко се превръща в ренегат и бяга във Византия, Анна вече е
вдовица, което сякаш отваряло пред Иванко възможност за избор. За мнението
му по въпроса говори Никита Хониат: „А той [Иванко], като гледаше пренебрежително към обречената му императорска внучка, отправяше жадни очи към
цъфтящата хубост на майка ѝ Анна, която беше още вдовица, и казваше, мечтаейки за брак с по-голямата: „Защо ми е агне сукалче,когато ми трябва зряла овца
или истинска коза!“ (Хониат: 53.) Ясно е, че предпочитанията на Иванко нямат нищо общо с ранга на принцесите, но той така или иначе не получава право
на избор. След като минава задължителният едногодишен траур за Анна, баща
ѝ я омъжва за константинополския аристократ, бъдещ основоположник на Никейската империя, Теодор Ласкарис. Сестра ѝ Ирина пък през 1198 г. е сгодена
за Алексий Палеолог, избран от баща ѝ за негов наследник, защото Алексий III
нямал синове. Така че малката Теодора си остава предвидена за Иванко, а след
като той изчезва от политическата сцена през 1200 г. (най-вероятно убит заради
предателството си спрямо Византия), Теодора е омъжена за Добромир Хриз.
Алексий III Ангел е принуден да влезе в преговори с Хриз още през 1198
г. и да приеме искането му за сродяване, но му предлага не освободената вече
от траур Анна, която, както видяхме, предпочел да омъжи за византийски благородник, а своя племенничка. Дали племенничките не са „втора категория“
принцеси? От шестте принцеси, безспорно засвидетелствани в изворите като
племеннички, три са омъжени за най-високопоставените лица в една средновековна държава – една за владетел4 и две за престолонаследници5, а другите три
– за благородници6. Очевидно е, че племенничките не са били отредени единствено за по-маловажни фигури.
От направените наблюдения може да се заключи, че са се предпочитали
принцесите, които са в най-близка степен на родство с владетеля тъст, но ако
4

5

6

Бракът на Константин Тих и Мария, племенничка на император Михаил VIII Палеолог (ок.
1268 г.).
Това са бракът на Йоан Асен, син на цар Йоан Александър, и племенничка на Иванко Басараб
(1348 г.) и проектът за брак на Теодор Светослав и племенничка на император Андроник II
(1284 г.).
Браковете на: българския аристократ Добромир Хриз и племенничка на имп. Алексий III
Ангел (1198 г.); българския аристократ Алексий Слав и племенничка на епирския владетел
Теодор Комнин (след 1216 г.); българския аристократ Смилец и племенничка на император
Михаил VIII Палеолог (1278 или 1282 г.).
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няма такива, бракът и с най-далечната му роднина е бил смятан за не по-малко сигурна гаранция за лоялни отношения между сродилите се от брака с найблизката. Основното качество, което се е ценяло в тези бракове, е родството с
владетеля независимо колко близко или далечно е то. Освен това никакво значение не се придавало на семейното положение на принцесите преди брака и те
били приемани в дома на съпруга им независимо дали са невръстни момичета,
девствени моми, разведени жени или вдовици.
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ОБЕДИНИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ НА БАЛКАНИТЕ
ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО
Румяна Комсалова
THE UNIFICATION PROCESSES IN THE BALKANS DURING THE MIDDLE AGES
Rumyana Komsalova
Abstact: The unification processes in the Balkans during the Middle Ages were first and foremost
related to Byzantium’s attempts to maintain its real political power over the region. As a second level,
the aspirations of the „new“ countries to shift Byzantium and take its place as a leading power in the
Balkans are outlined. The third aspect of unification processes is the aspiration of the Patriarchate of
Constantinople for the total imposition of orthodox Christianity and the preservation of its control
over the emerging national churches in the Balkans.
Keywords: Medieval Balkans, Byzantium, political elite, ethno-religious processes

Обединителните процеси на Балканите през Средновековието имат различни
аспекти и нива. На първо място, това са опитите на Византия да запази реалната
си политическа власт на Балканите през цялата средновековна епоха по един
или друг начин – от силови въоръжени действия и различни дипломатически
прийоми до излъчване на силно религиозно и културно въздействие. Така на
практика, макар и да не успява да постигне максималната си цел – политическо
господство в региона, Империята успява да обедини балканските народи в една
особена общност, основана на православието, държавно-политическия модел и
културните постижения. Тази общност, наричана от едни изследователи „византийска“, от други „славяно-византийска“, от трета група автори „православна“,
далеч надхвърля рамките на Балканите и обхваща един по-широк район от Източна и Централна Европа.
Второто ниво на обединителните процеси са стремежите на създадените
„нови“ държавни формации на Балканите, които се стремят от една страна да
обединят в държавните си граници своите етноси, а от друга – да създадат обединени империи, които да изместят Византия като водеща сила в региона.
Като трето ниво протичат обединителните процеси, чийто движещ мотор
са стремежите на Константинополската църква за тотално налагане на ортодоксалното християнство и отстояване на примата на патриарха в града на Босфора
върху формиращите се народностни и национални църкви на българи и сърби.
В зависимост от условията и конкретната ситуация се използват едни или
други начини и средства. Не без значение са и процесите, протичащи в Азия и
останалата част от Европа, тъй като те дават своя отпечатък върху положението
на Балканите.
Ранното средновековие за Югоизточна Европа се характеризира с важни
етнодемографски и политически процеси (Раннефеодальные 1985; Раннефеодальные 1991). Римското държавно устройство, гръцката култура и
християнската вяра са основните източници за възникването на онова истори-
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ческо образувание, което сме свикнали да наричаме Византия. Хората от онази
епоха идентифицирали себе си като римляни, а владетелите си като наследници и продължители на древноримските цезари. Името на Рим ги омагьосвало
и докато съществувала империята им, римските държавни традиции владеели
политическите им мисли и стремежи. Етнически хетерогенната империя устояла именно заради римската държавност, а от римския универсализъм се определяла позицията ѝ спрямо обкръжаващия свят. Две събития олицетворяват
началото на т.нар. византийска ера – християнизирането на Източната Римска
империя и основаването на новата столица – Константинопол. Обаче като наследник на единната империя, Византия се стремяла към тотално господство
над всички страни, принадлежали някога към римския свят (Острогорски
1998: 67). Тези стремежи срещат съпротивата на суровата действителност, но
въпреки това запазването на тази мислена хегемония е оста, около която се върти политиката на Империята.
В течение на относително кратък период, голяма част от Балканите е окупирана от южните славяни, които стигат до вътрешността на Пелопонес и проникват даже и по егейските острови. Първоначално те създават т.нар. славинии,
които не признавали властта на василевса в Константинопол. Империята положила неимоверни усилия за да ги подчини и скоро част от тях признават върховната ѝ власт. През втората половина на VIII век започва повторното завладяване
на част от славянските територии. Византийската „реконкиста“, чийто основен
вдъхновител е енергичният Константин V Копроним, налага имперската власт
над територии, в които живее многобройно славянско население, като Тракия, Македония и дори Пелопонес. Възстановяването на византийската власт
на Балканите е свързана с изграждането на темната организация. Този процес
показва границите на византийската реокупация (Острогорски 1998: 270–
271). В течение на няколко века това население е приобщено към византинизма,
за да остави следи за себе си в няколко хиляди топонима, пръснати в области,
впоследствие напълно гърцизирани (Васильев 1998: 404–438). В своята асимилаторска политика по отношение на тези славяни византийските управници
прибягват преди всичко до мисионерска дейност и християнизацията им (Дуйчев 1998: 28–29).
Недалеч от границите на Византия обаче оставал един обширен славянски
свят, с който тя трябвало да урегулира отношенията си. Процесът се усложнява
от създаването на „нови“ държави от варварските народи. Първенството държи
Дунавска България, възникнала като федерация на славяни и протобългари и
която едва към средата на IX век се превръща в действително славянска държава.
Процесите на формиране на славянски държави, получили широк размах
през целия IX век и продължили и през следващите столетия. Към първите десетилетия на IX век се отнасят сведенията за княжеството на Людевит в Посавска Хървания и за княжеството на Борна в Далматинска Хърватия, които слагат
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началото на образуването на средновековната Хърватска държава. Пак към това
време се отнасят и най-ранните сведения за реални сръбски жупани (Седов
1982; Седов 1995).
Намиращи се в непосредствена близост с центъра на Византийската империя – Константинопол, южните славяни, а именно българи, сърби и хървати,
били изложени на най-непосредственото ѝ влияние и обект на политиката ѝ
на интегриране към православната общност, т.е. към ойкуменето. Източните
славяни, и преди всичко руските славяни, също установили тесни контакти с
общността. Докато западните славяни – чехи, поляци и словаци, поради географската си отдалеченост имат по-скромни възможности за продължителни и
постоянни контакти с Византия.
С формирането на славянските държави, започва и формирането на политическа идеология, която има общи белези и в известна степен отразява интеграционните процеси сред славянската общност. На първо място, като зачатъчна
форма на политическа мисъл следва да се посочат етногеничните предания и
легенди за произхода на отделните племена или племенни съюзи. Те утвърждават представата за единство на племената като съвкупност от потомците на един
родоначалник и така се обосновава историческото им право върху заеманата от
тях територия и съответно какви отношения да установят със своите съседи.
Като пример може да се посочи преданието за преселването на сърбите и хърватите в балканските земи, отбелязано от византийския император Константин
VII Багренородни (ГИБИ 1964, 199–220). Такъв характер има и по-късното,
християнизирано предание, отразено в Българския апокриф от XI век, където
се разказва как пророк Исай по Божие указание довел българите в тяхната нова
родина на юг от Дунава (Петров, Гюзелев 1978: 440; Тъпкова-Заимова,
Милтенова 1996).
На второ място, важна роля за утвърждаване на държавния порядък играят преданията за произхода на княжеския род. Обичайно се лансира тезата, че
предците им са получили властта с божията помощ, или самите им предци са
божества.
Трето, важна роля в обществения живот на славяните започва да играе княжеската дружина, чиято власт все повече нараства и тя се оформя като основен
помощник на княза.
Четвърто, от особено значение е християнизацията на славянските държави,
като славянският политически елит се стреми да не изпадне в зависимост от могъщите си християнски съседи, като преди всичко опасенията са свързани с Византия. За това не случайно във всички запазени славянски извори се акцентира
на това, че христовата вяра е приета по собствен свободен избор, а не поради
упражнен от вън натиск. Пак в тази посока е и стремежът на политическия елит
да се сдобие със самостоятелна църковна организация. Особено красноречив е
примерът на българския княз Борис-Михаил, който чрез умела дипломация, използвайки противоречията между папския Рим и Константинополската патри-
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аршия, само пет години след християнизацията на България успява да постигне създаването на самостоятелна църква и то със специално решение от Осмия
вселенски събор!
Пето, важен начин за утвърждаване на държавния суверенитет на балканските славянски държави е признаването на владетелския титул на съответния
славянски вожд от светските или духовни центрове на товашна Европа. А някои от владетелите се оказали и по дръзки. Така например българският владетел
Симеон дори оспорил позицията на Византия на Балканите и се титулувал „василевс на българи и ромеи“!
Шесто, с приемане на християнството, актът на коронацията, чрез който
се съединява процедурата на тържественото въвеждане във върховната власт с
литургическо помазване, прави в очите на поданиците владетеля избраник на
новия – християнския Бог и затова надигането срещу него се третира като светотатство. Потребността от божествен покровител и защитник на владетеля,
има за резултат развитието на славянска почва на своеобразен култ към „светия патрон“. Особеностите на този култ при балканските славяни се изразява в
това, че „светец-покровител“ става преди всичко член от собствената династия.
Най-ранният пример от такъв род е канонизирането на кръстителя на българите княз Борис-Михаил след смъртта му на 2 май 907 г. На сръбска почва опит
за създаване на такъв култ е свързан с мъченическата смърт на дуклянския княз
Йоан Владимир през 1016 г., за която разказва Дуклянският презвитер. Св.
Йоан Владимир е изобразен от житиеписеца като фигура, напомняща Христос,
който се е жертвал за народа си и получил мъченическа корона (ЛИБИ 1965,
175–178). Паметта за него се съхранила по Южното адриатическо крайбрежие
и била почитана от сърби, гърци и албанци през цялото Средновековие. Във
вътрешността на Сърбия обаче култът към него скоро е „забравен“, вероятно по
политически причини. Владетелите на Рашка, които претендирали за изключителни права върху всички сръбски земи и несъмнено се стараели да заличат
паметта за светеца-покровител на Дукля/Зета, чиито крале някога имали власт
над голяма част от сръбските етнически територии. Затова дуклянският княз св.
Йоан Владимир не става „покровител на сърбите“, а такъв култ се оформя към
Стефан Неманя, обединителя на сърбите и създателя на сръбската централизирана държава, и към най-малкия му син Растко, който е основател на сръбската архиепископия и под името Сава е канонизиран за светец. Възникването на
култа трябва да се търси в стремежа да се утвърди легитимността на династията
на Неманичите, управлявали до 1371 г. сръбската държава, и така да се укрепи
вътрешното консолидиране на държавата. Именно св. Сава пренесъл тялото на
своя баща от Атон, където преживе се замонашил под името Симеон, обратно в
Сърбия и наложил схващането, че благото на държавата зависи от това дали тя
притежава чудотворните мощи на основателя си светец. Така в Житието на Стефан Неманя, житиеписецът, св. Сава създал образа на сръбския крал, покровител на църквата, приятел на императора, непобедим в битки, владетел по Божия
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милост, който носел слава и мир на отечеството си и възстановил и уголемил политическото си наследство. Последното се разглежда като нещо, което е по-осезаемо и по-ограничено от „универсалното“/ойкуменическо наследство, за което
претендират византийските императори. В югоизточният култ към националния владетел се оформила една независима от византийските агиографски образци, специфика. Тя намерила израз в почитането на владетели, станали жертва
на политически убийства и чиято смърт се смятала за доброволна саможертва,
направена като съзнателно подражание на жертвената смърт на Христос. Така
например, крал Стефан Урош III/Дечански, свален от трона и убит през 1331 г.
с вероятното подбудителство ва сина си Стефан Душан, бил смятан за мъченик.
Неговият официален житиеписец, българският книжовник Григорий Цамблак,
игумен на манастира Дечани, основан от Стефан Урош III, в стремежа си да намери рационално основание на този култ отбелязал, че към мъченичеството водят много пътища (Киселков 1962: 22–68).
Като цяло, владетелите-светци се разглеждали като застъпници пред Бога
за своя владетелски род, своята страна и народ, а също така и като противодействие на династичните разпри и за закрила от чужди нашествия.
Седмо, в редица исторически произведения е отразен своеобразният синтез на местната традиция с християнските идеи, като целта на книжовниците е
да се формира историческа памет, която да напомня за източниците на съществуващото държавно единство. Славните дела на предците, създали и укрепили
държавата, трябвало да се превърнат в образец на подражание, а в съзнанието на
народа да се формира образът на „отечеството“, като единна държава, създадена
върху земи, заселени от най-дълбока древност от народа. Вграждането на такъв
образ се разглежда от книжовниците като надеждна гаранция за необходимото
етнополитическо единство, чието запазване и отстояване се поставя за главна
задача пред управляващия елит. Освен това, за реализирането на това етнодържавно единство, от съществено значение е положението и действията на върховния владетел, който се идентифицира от политическия елит като гарант за
това единство.
Епохата на Средновековието е свързана и с формирането на етническа общност от нов тип – т.е. народността. Поради голямата роля на държавата в този
процес, в съзнанието на средновековния човек „народ“ и „държава“ се припокриват, а етническото самосъзнание и държавният патриотизъм са тясно вплетени. Именно наличието на „собствена“ държава е това, което разграничава отделните славянски народи. Тук на Балканите, формирането на славянските народности има своите специфики (Развитие 1982). Така например българската
народност се създава чрез сливането на два коренно различни етноса – протобългарите и славяните (Ангелов 1980). Сложността на етногеничния процес е
намерила отражение в това, че едни и същи лица се характеризират в изворите
от втората половина на IX и началото на X век те като „българи“, т.е. поданици
на държавата, ту като „славяни“, когато става въпрос за езика на който говори и
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пише населението. Обединението на историческите традиции на двата етноса е
намерило отражение и в Българския летопис от XI век, където за основател на
Дунавска България е посочен митичният цар Слав, а нейният реален основател – българинът хан Аспарух се сочи като негов приемник (Петров, Гюзелев
1978: 440)!
С определено своеобразие се отличава развитието на северозападните територии на полуострова. Тук още през VII–VIII век се установява голямото
племенно обединени на сърбите, характеризиращо се с устойчива традиция за
общността на произхода им. Но разнообразните географски условия затрудняват общуването между тях и поради това вместо да се създаде голяма славянска държава на сръбските племена, то се появяват няколко локално обособени
княжества – Рашка, Дукля, Захумле, Травуния и др. Едва със създаването на
Дуклянското княжество по Адриатика, и по-точно от началото на XI век, започва по ускорен процес на интеграция на отделните племенни групи в по-голямата общност на сръбската народност, чието формиране приключва в общи
линии със създаването на Сръбската единна държава начело с Неманичите през
втората половина на XII век (Динић 1978; Матанов 2002).
Един от дискутираните въпроси се отнася до това, в каква степен съзнанието
за принадлежността към формиралата се народност се възприема от различните
слоеве на обществото и с какви представи за отличителните белези на народността е свързано. Това е така, защото в запазените писмени извори са отразени
възгледите преди всичко на образованите слоеве, т.е. духовенството и аристокрацията и следователно, формираният етнически стереотип отразява най-вече
гледната точка на елита и отношението му към съседните народи.
От края на XI век започва да си пробива път идеята за етнокултурната цялост на гърците, която постепенно придобива политически оттенък. Под номинацията „ромей“ вече се подразбира „грък/елин“. Интересно е да се отбележи, че след Х век на престола в Константинопол няма нито един император от
негръцки произход! Етническият фактор се осъзнава като политически, обаче
едва в края на XII век, като следствие от натрупаните отрицателни настроения
спрямо западните християни в резултат на схизмата от 1054 г. Съзнанието за
ортодоксално изповедание се съчетава с етническо самосъзнание, което кара
космополитните в миналото ромеи да се чувстват преди всичко елини/гърци.
Трайна етнокултурна традиция до края на византийската държавно политическа общност ще стане „елин/грък съм, значи съм православен“.
В последните десетилетия от съществуването на Византия се появяват идеите на Георги Гемис Плетон за „идеалната“ държава, основана на трите „кита“: император – елинизъм – Пелопонес, вместо класическата триада на византийския
ойкуменизъм: император – патриарх – Константинопол. Макар че тази идея не
се реализира, то последният император Константин Драгаш е коронясан само в
Пелопонес, но не и в Константинопол!
Един от най-важните признаци на единството на славяните като особена
етническа общност е фактът, че всички славяни говорят на един, общ за тях
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„славянски език“ и затова могат да ползват писмеността и преводите на християнската литература, направени от Кирил и Методий и техните последователи.
В този смисъл славянската писменост е един от най-важните фактори за обединителните процеси в славянския свят, особено сред тези славяни, които попадат
в сферата на православния ареал. От друга страна, славянската писменост дава
възможност на славянската общност да се съпостави с другите „велики“ народи,
тъй като и славяните славят Бога на своя език. Тази идея, залегнала в Пространното житие на Св. Кирил Философ (Петров, Гюзелев 1978: 278) е продължена от българския писател от Х век Черноризец Храбър, който полемично провъзгласява превъзходството на новото, славянското писмо над гръцкото, тъй
като „славянските писмена ги създаде свят мъж, а гръцките – езичниците гърци“
(Петров, Гюзелев 1978: 312). А анонимният автор на Солунската легенда,
създадена в периода на византийското владичество над българите, утвърждава,
че появата на славянската писменост е „дар Божий“, а не благодеяние от културните гърци (Петров, Гюзелев 1978: 438).
Единството на славянската общност, обаче на практика се оказва една химера, защото разделението на европейския християнски свят, от една страна, и
сферите на политическо влияние от друга, имат за резултата оформянето на два
ареала – Pax Slavia Orhtodoxa и Pax Slavia Latina.
Цивилизационната общност на Югоизточна Европа, свързана с Константинопол чрез приемане и изповядване на източното християнство, е един от найважните сегменти на средновековните структури. В националните историографии, в световната славистика и византинистика са разпространени различни
обозначения на този феномен. Най-популярен сред тях е въведеният от италианския славист Р. Пиккио (Пиккио 1993: 679–680) термин Slavia Orhtodoxa и
приетото от българските, руските и отчасти сръбските изследователи понятие
“византийско-славянска общност“ (Бакалов 1999; Оболенски 2001). Но
всеки от православните народи притежавал народносттно самосъзнание, опиращо се на определен механизъм на идентификация, един от координатите на
който е съпоставката между себе си и източника, „огледалото“ в лицето на Византия, а също така и с другите християнски народи.
Често модел за такава идентификация се предлагал от самия Константинопол в духа на идеите на патриарсите Фотий и Николай Мистик за „частите на
единното тяло“ или пък широко разпространената концепция за „семейството
на православните владетели“ (Дьолгер 1943). Съгласно византийските разбирания, Вселената се състои от една огромна, йерархично зависима родствена
общност от народи и владетели, начело на която стои „василевсът на ромеите“.
Следват го по ред на родството „духовните му чада“ – владетелите на Армения и
България; „духовните му братя“ – владетелите на франките и германите и „приятелите му“ – емирът на Египет и управниците на Англия и италианските градове-републики Венеция и Генуа. Но всички те стоят по-ниско от василевса, не се
титулуват „василевси/императори“ и затова не накърняват идеята за единствена
действителна и истинска империя. Тази идея е непокътната до 1204 г., когато в
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резултат на Четвъртия кръстоносен поход настъпват известни промени, но се
запазва в сила до окончателното рухване на Византия под напора на османските
турци. Доказателство за неотменимото ѝ присъствие са императорската титулатура и документация, монетите и дворцовия церемониал (Караянопулос
1992: 13).
Тези византийски „внушения“, тясно свързани с представите за политическа
и конфесионална зависимост от Византия, в зависимост от конкретните обстоятелства намирали при православните славяни не еднозначен прием – пряко отхвърляне в България при цар Симеон (893–927) или декларираното в актовете
на Първите Неманичи приемане в Сърбия в края на XII–началото на XIII век.
Собствените представи за византийско-славянска, или в по-широк смисъл
за източноправославна общност, при южните славяни са слабо застъпени в запазилите се писмени източници, и прозират преди всичко в идеите за свое, собствено положение в християнския свят или чрез съотнасяне на елементите на
собствените културни модели с техните византийски прототипи и аналози.
Съдържанието и структурата на модела на българската средновековна култура се формира със своите основни характеристики още през първата четвърт на
Х век, в епохата на цар Симеон, и въпреки твърде съществените трансформации
през следващите векове, тези характеристики продължавали да определят облика ѝ през цялото Средновековие. Сред другите православни християни, българите се отличават с неотделимостта на културната им идентификация от византийското „огледало“. Съчетанието на симбиоза и противопоставяне на българи
и ромеи присъствало в средновековното българско самосъзнание и в условията
на пряка културна конфронтация при цар Симеон или при първите Асеневци, и
в обстановката, като цяло конфронтационна, на културно взаимодействие при
цар Петър (927–969) или при цар Иван Александър (1331–1371). Разбира се,
и за другите православни народи и култури Византия била отправна точка за
собствена идентификация. Всички те, и особено славяните, приели християнството от Константинопол, се оглеждали във византийското „огледало“, но само
България дръзнала да премине, невидимата, но реална негова граница.
Моделът на българската средновековна култура отчетливо отразява специфичното положение на българите във византийско-славянската общност, особената им роля във възприемането от страна на другите славяни на православната
византийска култура. Византийско-българското културно взаимодействие представлява ядрото на цялата културна общност чак до последните десетилетия на
XIV век, когато центърът на тежестта бил пренесен в полиетничното исихастко
съобщество, чиито представители активно работели на Атон, в манастирите и
градските центрове на България, Сърбия, Влахия, Молдова и Русия. В българската средновековна система съпоставката с Византия заема централно място в
културните координати, т.е. че паралелно с отъждествяването на българите със
славяните въобще на плоскостта на езика и писмеността, се оформя представата за цялата византийско-славянска общност като симетрична българо-визан-
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тийска симбиоза, в основата на която лежала идеята за разделяне наследството
на Константин Велики – и имперското, и духовното между двата православни
народа. Другите православни народи, в тава число и славянските, оставали в далечната периферия и само епизодично попадали в кръга на културните представи на българите.
Характерно е, че интересът на православните събратя започва видимо да
се засилва с нарастването на опасността от османците. Например, ако ранната
редакция на Краткото житие на св. Константин-Кирил, отнасяща се към XIII
век, завършва със славословие на „Болгарскому царству“ (БЛК 1987: 61), то
преписите, отразяващи по-късна редакция, съдържат молитва да се укрепят „все
царства православных христиан“ (БЛК 1987: 209–210). Като цяло вниманието към Сърбия и Русия става характерно за средновековната българска култура
едва след падането на българското царство под властта на османците. Представителите на Бдинската и Търновската книжовни школи като Йоасаф Бдински,
Григорий Цамблак, Константин Костенечки, като че ли се опитват да поставят
Сърбия на мястото на покорената България в традиционния двуполюсен модел
на византийско-славянската симбиоза.
Специфичен и в същото време един от най-важните за българите контекст
от културната им идентификация в системата „България – Византия“ се открива
ва титулатурата на българските владетели, а също така и в някои специфични
направления. Като едно от най-интересните, са честите опити за „антропоморфно“ представяне на идеята за българо-византийската симбиоза. Така например
патриарх Николай Мистик представя българите и ромеите като „части от едно
тяло“, а цар Симеон – „дете на мира“ (ГИБИ 1961, 191; Златарски 1971: 789).
Трябва да се отбележи, че цар Симеон е наричан и „хемиаргос/полуелин“, т.е.
като живо олицетворение на българския културен модел. „Антропоморфни“
паралели са отразени и в българската редакция на Житието на Св. Димитър
Солунски (XIII в.) и в Житието на Св. Ромил Бдински (XIV в.), където се подчертава както реалният, така и измисленият произход на светците от смесени
бракове между ромеи и българи. Подобни твърдения се срещат и Българския
апокриф от XI век.
Най-мащабен и осезателен модел на източноправославната общност бил
Атон. Така например в Зографската грамота на цар Иван Александър от 1342
г. е казано, че на Света гора Атонска, която е пристанище за всяка християнска душа, най-вече православната, има монаси отвсякъде, но първи и изрядни са
„Гръци и Блъгаре, потом же Сръбь, Русс, Ивере…“ (Дуйчев 1944: 72–73; Иванов 1970: 587–588). С Атон била свързана и практиката на съвместни богослужения от представителите на различни православни църкви. При опелото на
монаха Симеон (замонашилия се сръбски княз Стефан Неманя) се отбелязва,
че „много езици (народи) придоша поклонитися ему и с великою почесью отдали пение, певше първо Греци, потом Иверие, та же Руси, по Русем Блъгаре,
потом пакы мы, Сръбье“ (Примери 1975: 18). С литургическата практика е
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свързана и съвместната латино-гръко-славянска служба, за която се споменава
в Пространното житие на Св. Методий във връзка с опяването на славянския
апостол, а също така и в книгите, отразяващи годишния цикъл на богослужението като Минеи, Пролози и др.
Като своеобразен микромодел на православното съобщество, т.е. „Малък
Атон“, била и Търновската Света гора, където били съсредоточени многочислени манастири. Сред тях бил и манастира Св. Троица, станал при патриарх
Евтимий главен център на Търновската школа. Както пише Григорий Цамблак,
тук се събрало „множество люде не само от болгарски родове, но и от далеко,
от всички северни страни до самия Океан и от Запада и от Илирика, …впоследствие ставащи наставници в своите отечества“ (Похвално 1971: 196).
През XIII в. възниква и българската редакция на Празничния Миней,
включващ служби на Св. Константин-Кирил, Св. Методий, Св. Иван Рилски,
Св. Цар Петър, Св. Петка и Св. Михаил Воин. Пак тогава започва формирането на монументалния търновски агиографски и химнографски цикъл. Прави впечатление, че ако в първата редакция на житията, службите и похвалните
слова за светците, чиито мощи се пазели в Търново, влезли фрагменти, рязко
подчертаващи величието на Българското царство и неговото противопоставяне на Византия в духа на идеята „Търново – новия Царьград“ (Иванова 1986:
17–20), то в последната редакция, свързана с Търновската школа при патриарх
Евтимий през 70–90-те години на XIV век, внимателно се акцентира на това, че
българската столица, все пак е „втора след Царьград и на думи и на яве“ (Житие 1904: 12) и е царстващия град, появил се благодарение на „царицата на градовете“ – Константинопол.
Политическите идеолози и в Константинопол и в Търново споделяли схващането, че двете страни принадлежат към една, наднационална общност, макар
да се различавали понякога по мястото, заемано от съответната страна. Във византийската литература се застъпва идеята, че Константинопол е Новият Рим,
който като седалище на истинския универсален император – по силата на божествения промисъл бил надминал „Стария“ и победен Рим на Запад. Тази теория за renovation imperii, станала основа за новата идея за translation imperii,
намерила своя израз и в българското политическо пространство. Тази идея за
вечния, местещ се от място на място Рим, придобила ново звучене в български
вариант – не Константинопол, а Търново щял да стане център на православната
общност. Тази претенция е ясно изразена от българския преводач на Хрониката
на Константин Манаси, който вмъква в превода две славянски глоси. Той заменил думите „нашия Рим“ (т.е. Константинопол) с „нашия нов Константинопол,
новый Царьград“ (а именно Търново), а на мястото на византийския император поставил „Александър, най-добрият и милостив, покровителят на монасите, защитникът на бедните, великият цар на българите“ (Полывянный 1996:
100–108; Оболенски 2001: 327). Смисълът е ясен – седалището на вечния
Рим, фокусът и символът на на властта на императора, който „управлявал над
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всички“, вече се е преместило в Търново. Тази представа за универсална християнска държава вече била накарала двама български владетели да построят славяно-византийска империя със столица Константинопол. Но сега, през втората
половина на XIV век, когато нямало физическата възможност за осъществяване
на подобна идея, започнала да се отстоява новата теза – центърът на „възобновената империя“ да се премести в Търново. Тя се разглежда от някои изследователи като първия пробив в източноевропейската концепция за византийското
ойкумене за което има писмени сведения (Оболенски 2001: 328).
Средновековните български източници отразяват и ойкуменическия общохристиянски контекст на възприемане на славяно-византийската общност. Той
несъмнено има корени в кирило-методиевстката традиция, придала на българската средновековна култура определен имунитет спрямо налаганите от Византия, още от първите години след приемане на християнството на антилатински
тенденции. Изразители на това били преди всичко патриарх Фотий, патриарх
Николай Мистик и охридският архиепископ Теофилакт. В българските паметници чак до XIII век, почти не се срещат антикатолически сюжети. Например,
в една от редакциите на Разумника от XIII век, наред с Гръцкото (Византия),
Грузинското и Българското царства се споменава и Аламанското царство (БЛК
1987: 1, 9, 277–278). Видимо, в българското самосъзнание липсва рязка граница между източноправославната общност и Запада. В този план и конфесионалната лабилност на княз Борис и цар Калоян, може да се разглежда не само като
обмислена политическа игра, но и като координата за намиране мястото на България в повече единното, отколкото поляризираното конфесионално-културно
пространство. Антилатинските текстове стават по-осезателни едва в текстовете за възстановяване на Българската патриаршия през 1235 г. и достигат своя
апогей в паметниците, отразяващи реакцията на българите на конфесионалната
политика на византийския император Михаил VIII Палеолог, намерила израз
в Лионската уния от 1274 г. на предприетото от византийските наемници, като
наказание за отказа от Унията на атонското монашество, разграбване на Светогорските манастири през 1275 г. Към времето на Лионската уния се отнасят
опитите на българските книжовници да представят Търново като център на цялата православна общност. Така например в Търновското евангелие от 1272/73
г. българската столица е наречена Царьград, а в приписка към Апостола от
1276/77 г., търновският патриарх е определен като „стълб на православието“
(БЛК 1987: 197)! Тази позиция е застъпена по много показателен начин в дошлата до нас в късна руска версия „Повесть о монастыре Ксиропотам“, където се
твърди, че по време на нападението на „латинските“ наемници на Михаил VIII
Палеолог на атонските манастири, катедрата на вселенския патриарх се намира
в Търново (Вишинский 1955: 334).
Средновековните български източници отразяват и опити да се преподреди йерархията на народите на православната общност. Текстовете от XIII–XIV
век като Сказание за Сибила, Разумник и др., отразяват троична йерархия – три
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рода, три царства, три правоверни книги, където най-често са представени гърци, българи и грузинци, и по сложната пентархична схема, където присъстват
„сирийци, грузинци, гърци, българи и руси“ (БЛК 1987: 169).
Анализът показва, че възприятието на общността на православните народи
от средновековния български елит протичало в два контекста – тесен, българогръцки, и в широк – общоправославен, основа на който били съхранените на
Атон и в другите центрове на общуване на православните народи традиции. Характерно е, че самата славяно-византийска общност се усещала или в общославянския контекст, без да се отделят славяните от средите на останалите православни народи, или в рамките на българо-гръцката симбиоза, където българите
се отъждествяват със славяните въобще.
През 60-те години на XII век в резултат на борбата на сръбските князе срещу владичеството на Византия се създават условия за обединение на сръбските
земи. Победилият в междуособните борби Стефан Неманя станал велик жупан
на Рашка и присъединява към нея редица сръбски етнически територии. Създаването на централизираната сръбска държава поставя и нова епоха в развитието
на сръбската култура и включването ѝ в общността на славянските култури от
византийския кръг. Това става възможно и поради създаването на православната Сръбска архиепископия. Значимостта на това събитие е свързана с факта,
че сръбските етнически територии са арена на противостоящите интереси на
православието и католицизма. Но макар и влиянието на православието да не
обхваща всички територии, може да се твърди, че в началото на XIII век става
окончателният избор на историческия и културно-религиозният път на развитие на сръбския народ. През 1217 г. става „венчаването“ на сръбския крал Стефан II Неманя с кралска корона от Папския Рим и така той остава за поколенията с прозвището „Първовенчани“. Неговият брат, архиепископ Сава, успял да
го убеди да се обърне към православната общност. Така със съгласието на крал
Стефан Първовенчани, светогорският монах Сава посещава Никея, временната
столица на Византия в изгнание и там бил ръкоположен за сръбски архиепископ и поставил началото на сръбската автокефална православна църква (Русанов 2002).
Св. Сава по право се счита и за основоположник на сръбската литература.
Първите му съчинения са свързани с устроението на манастирския живот на
Света гора. Студеницкият типик, съставен от него през 1208 г. съдържа и „Житие на Симеон“ (баща му великия жупан Стефан Неманя). Националната тематика заела първенствуващо място в оригиналните литературни паметници и
към средата на XIII век своеобразен разцвет достига специфичният за сръбската
литература жанр, жития на владетели, съвместяващи в себе си монашеските светогорски идеали и панагерическата насоченост. Основни литературни центрове
на Сърбия при Неманичите се оформили Студеница, Жича, Милешево, Печ,
където се създавали агиографски и химнографски съчинения, свързани поначало само с местните култове и традиции. Най-важният център на преводаческата
дейност на произведения, обхващащи богатия духовен опит на византийското
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монашество, обаче става Хилендарският манастир с принадлежащите му скитове. Именно тук, благодарение на сръбските книжовници били заложени основите за развитие на славянските литератури от православния кръг през XIV–
XV век (Очерки 1996: 433–442).
На Балканите през Средновековието различните етнически общности
създават свои държавни формации, отстоявайки в противоборство със своите
съседи правото на държавен суверенитет. Водещи оставали обаче въоръжените
конфликти в централните и северните райони на полуострова, резултат от многовековното съперничество на двете, България и Византия, а от края XII век и
централизираната сръбска държава. Политическите елити на всяка една от тях
имали за цел пълното подчинение на своите съседи. Така например при българския цар Иван Асен II (1218–1241) България доминирала над Балканите и
под нейна власт се намирали голяма част от Тракия, Македония и Епир; няколко десетилетия по-късно византийският император Михаил VIII Палеолог се
стреми да подчини България; през 40-те години на XIV век е на ход сръбският
цар Стефан Душан, който реално застрашава самата Византийска империя. Все
пак, основният „играч“ Византия паралелно с пътя на конфронтацията и войната, предприема политика на създаване на пояс от държави, чиято вярност ще се
осигури от приемане на религията и политическата супремация на императора
в Константинопол. Противоречието, което може да възникне е в това, как да се
съчетаят тези имперски стремежи със самостоятелността на останалите Балкански държави. Така се стига до този своеобразен феномен – вместо характерните
за Запада отношения на васалитет, формирането на една наднационална културно-духовна общност от православни държави, чийто център бил Константинопол, а Източна Европа съставлявала периферните ѝ владения.
Превземането на Константинопол на 29 май 1453 г. сложило край на византийската общност от държавно-политическа гледна точка. Но от нея се запазила Константинополската патриаршия, като обединяваща сила за политическо
и религиозно единство. Идеята, проповядвана от нея, че е невъзможно православните християни да имат църква без да имат империя, т.е. че центърът на
християнското ойкумене е Константинопол, била дълбоко вкоренена в представите на православните народи. Затова завладяването му от иноверците – османците сунити, предизвикало шок и ужас. Те реагирали като на това събитие като
съчинили елегии в проза и поезия за разрушения Град. Едно гръцко народно
стихотворение описва въображаема сцена на последната литургия, проведена в
храма „Св. София“ в присъствието на императора и патриарха и прекъсната от
пристигането на неверниците. Сръбска елегия за падането на Константинопол
пък е част от панагирик за сръбския владетел Георги Бранкович (починал през
1456 г.) разказва, че той възстановил част от градските стени за своя сметка. В
погребалната песен за падането на „великия град“, съчинена от византийския автор Йоан Евгеник, се оплакват пък устоите на „нашия род и величието на ойкуменето“ (Оболенски 2001: 479–480).
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Колкото и да бил силен стремежът на Византия да наложи своя модел върху
православните народи на Европейския Югоизток, то те от своя страна никога
не го приели изцяло, а по-скоро го адаптирали към местните условия чрез процес на селекция. Те по-скоро или пряко приемали византийските образци, или
ги видоизменяли, съобразно собствените си традиции и модели. Но колкото и
да е силно това влияние, което дава основание да се говори за общобалканско
културно и политическо пространство, на практика то по-скоро е свързано със
своеобразно подражателство, без да засяга и обезличава собствената етнокултурна идентичност.
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КАК ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР ПОМОГНА НА
КРАЛ СТЕФАН ДУШАН ДА СТАНЕ ЦАР ПРЕЗ 1346 Г.
Петър Ангелов
HOW TZAR IVAN ALEXANDER HELPED KING STEFAN DUSHAN
TO BECOME TZAR IN 1346
Petаr Angelov
Abstract: Despite the peaceful relations between the Bulgarians and the Serbs which existed during the period 1331–1355, it cannot be claimed that Tsar Ivan Alexander and King Stefan Dushan
had always maintained close allied relations. In reality it never happened the two rulers to act together
on the battlefield united by a common goal. One of the common characteristics of their policy was the
pursuit of individual interests, without taking into consideration the rival’s intentions. It should not be
exaggerated that the Bulgarian help was vital for the usurpation of the “tsar” title by Stefan Dushan
after the conquest of large part of Macedonia. Some of the historians argue that the involvement of
Bulgarians neglects their national interests in Macedonian lands and acts in favor of Stefan Dushan.
As a result the Serbian ruler was able to proclaim himself “tsar” in 1346 and incorporated Macedonia
within the limits of his kingdom. In my opinion the attitude of the Bulgarian ruler was a result of peculiar devaluation of the “tsar” title in Mediaeval Bulgaria. The coronation of Stefan Dushan hadn’t
dramatically changed the political situation in South Eastern Europe. The appearance of one more
“legal” tsar couldn’t have been of such importance for the Balkan nations in the face of the Ottoman
threat in the middle of the 14th century.
Keywords: diplomatically relation, Macedonia, king, tzar, royal title, usurpation

Преди да дадем отговор на поставения въпрос необходимо е с няколко думи
да очертаем политическото развитие на балканските държави и съотношението
на силите между тях, възникнало до 30-те години на ХІV в.1 Началото на този
период се характеризира, от една страна, с укрепването на българската държава
след премахването на татарската хегемония, а, от друга, с продължаващия политически възход на Сърбия. В същото време един от главните противници на
България и Сърбия – Византийската империя, е значително отслабена и вече не
е онази сила, способна да ги застраши. Нещо повече, до 30-те години на ХІV в.
се забелязва подчертан стремеж на България и Сърбия да провеждат настъпателни действия срещу Византия, която им донася известни успехи. Трябва да се отбележи обаче, че в тази политика спрямо империята може да бъде констатирана
съществена разлика. Така, докато цар Тодор Светослав (1300–1321), а по-късно
и цар Михаил Шишман (1323–1330) си поставяли за цел да отвоюват от Византия земи в Тракия и Македония, населени предимно с българи, то сръбските
крале в лицето на крал Стефан Милутин (1282–1321) и на крал Стефан Дечански (1322–1331) отправяли поглед към македонските предели с намерението да
постигнат териториално разширение в земи, които Сърбия по-рано никога не
е притежавала и чието население не било сръбско. С други думи, политиката на
1

Общо за периода срв. (Флоринский 1882: 1–40; Jиречек 1978: 198–209; Острогорски
1959: 456 и сл.; Бурмов 1968: 220–279).
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България била в съответствие със стремежа да се възстановят нейните някогашни естествени етнически граници, докато политиката на Сърбия носела завоевателен характер. Това именно създало и две противоречиви тенденции в развитието на българо-сръбските политически отношения до 30-те години на ХІV
в. От една страна, борбата срещу общия враг Византия изисквала двете държави
да поддържат, ако не съюзни, то поне добри отношения. От друга страна обаче,
стремежът на българските и сръбските владетели за териториално разширение
към едни и същи земи на югозапад създавали условия за възникване на сериозно съперничество. Така се стигнало и до избухването на единствената през
ХІV в. война между България и Сърбия, която завършила със злополучната за
българите битка при Велбъжд (1330)2. Поражението е било сериозен неуспех за
българската държава и то дало предимство на Сърбия в борбата за политическо
надмощие на Балканския полуостров през следващите години.
При тази политическа обстановка през пролетта на 1331 г. в България бил
извършен династичен преврат. Сръбското протеже Иван Стефан (1330–1331),
поставено на българският престол след битката при Велбъжд, бил свален от
престола и болярите провъзгласили за цар племенника на Михаил ІІІ Шишман,
ловешкия деспот Иван Александър3. Новият цар бил представител на тези болярски среди, които били недоволни от наложеното сръбско политическо влияние в страната и от неспособността на Иван Стефан да се противопостави на
външните си врагове.
През септември същата година важни промени настъпили в политическия
живот на Сърбия. Група недоволни боляри, предвождани от сина на Стефан
Дечански Стефан (наречен по-късно Душан), организирали дворцов преврат.
Стефан Дечански бил свален от престола и убит ( Jиречек 1978: 209).
Така в една и съща година в България и Сърбия дошли на власт двама нови
владетели, чието управление е нов етап в развитието на българо-сръбските отношения през ХІV в.
Извършените важни политически промени в България и Сърбия, бележат
началото на постепенно подобрение в отношенията между двете воюващи довчера държави. Това обстоятелство е дало повод на някои изследвачи да предположат, че още по пътя си към властта Иван Александър и Стефан Душан взаимно са се подпомагали4. Изказаното становище на пръв поглед е логично, но
то не може да бъде подкрепено със сигурни доказателства. И наистина едва ли
2

3

4

За тази битка вж. Бурмов (Бурмов 1986: 255–264), където е дадена и по-старата литература
по въпроса.
Сведения за преврата намираме у Joannis Cantacuzeni (Cantacuzeni 1828: 458). Като един
от дейните помощници на Иван Александър византийският писател сочи протовестария Ръксин и логотета Филип.
Флоринский защитава разпространената по това време теза за сръбския произход на Иван
Александър, поради което допуска, че той е действувал в съгласие със Стефан Душан. Погрешна е хронологията, възприета от автора, според която превратът в Сърбия е извършен
по-рано от този в България (Флоринский 1882: 213).
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трябва да търсим някаква съгласуваност в действията на двамата владетели, като
се знае, че доскоро те са били противници в битката при Велбъжд5.
По-скоро може да се предположи, че възникналите през 1331 г. обстоятелствата в Сърбия и България обективно улеснили двамата претенденти по пътя
им към престола. Това ще рече, че Иван Александър се възползувал от възникналите противоречия между Стефан Душан и неговия баща, за да може необезпокояван да отстрани от власт Иван Стефан. От своя страна пък, няколко месеца по-късно, Стефан Душан бил улеснен от обстоятелството, че в България
наскоро е извършен преврат, след който вътрешното положение не било стабилизирано. Това му дава естествено по-голяма свобода на действие в заговора
срещу своя баща., тъй като в момента от България не можело да се очаква опит
за реванш след поражението при Велбъжд.
Така в действителност независимо един от друг Иван Александър и Стефан
Душан поели властта в свои ръце, за да пристъпят съвсем скоро към изглаждане
на съществуващите недоразумения. Първа и много важна стъпка в това отношение била предприета още на следващата 1332 г., когато Стефан Душан се оженил за сестрата на Иван Александър Елена ( Jиречек 1978: 354). Не е известно
кой е бил инициаторът на това сближение, но несъмнено и двамата владетели
били заинтересовани от подобряването на отношенията си6.
На първо място, от подобряване на отношенията между българи и сърби се
нуждаел Стефан Душан, тъй като след извършения от него преврат Сърбия се
оказала в обкръжението на не особено приятелски настроени държави. От една
страна, стояла България, където поражението при Велбъжд не било забравено,
а, от друга – Византия, която по време на междуособните войни се принудила да
остави в ръцете на сърбите някои свои владения в Македония. Заплаха идвала
и от север, където унгарските крале отдавна претендирали за част от сръбските
земи.
Освен поради напрегнатата външнополитическа обстановка Стефан Душан
бил заинтересован да подобри отношенията си с България, което щяло да улесни
в значителна степен и по-далечните му политически планове. Както е известно,
една от целите, която той упорито преследвал през цялото си управление, била
да разшири владенията си на юг към Византия и да се провъзгласи за император
на една сърбо-византийска империя. Без съмнение един от предварителните ходове за реализирането но подобно намерение било сближението с България и
осигуряване ако не на нейния съюз, то поне неутралитета ѝ.
От своя страна, новият български цар Иван Александър също се нуждаел от
мир със Сърбия, тъй като след идването си на престола той пристъпил към осъ5

6

Пръв, който отхвърля окончателно тезата за сръбския произход на Иван Александър и доказва, че между династичните промени в България и Сърбия не трябва да се търси някаква
субективна зависимост, е Златарски (Златарски 1906: 21–29).
Мутафчиев, предполага, че към сближението пръв е пристъпил Иван Александър (Мутафчиев 1943: 249).
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ществяването на политика, която имала за цел да върне, доколкото е възможно,
загубените позиции на България. Иван Александър преценил, че по-реални и
достижими придобивки той можел да извоюва от Византия, която по времето
на Иван Стефан подчинила някои български селища в Тракия. За една такава
активна политика обаче, уреждането на отношенията със Сърбия било необходимо. Изобщо сближението между България и Сърбия обективно добило определена антивизантийска насоченост и отговаряло на бъдещите политически
планове както на сръбския, така и на българския владетел.
Особено напрегната обстановка на Балканите се създала след смъртта на император Андроник ІІІ през 1341 г., когато в Константинопол избухнала борба,
кой да наследи престола. В започналата междуособица начело на едната враждуваща групировка стоял великият доместик Йоан Кантакузин, който бил подкрепян от провинциалната поземлена аристокрация. Другата група се предвождала от представителя на цариградската аристокрация Алексей Апокавк. Към
него преминали също цариградският патриарх Йоан Калекас и овдовялата императрица-майка Ана Савойска заедно с невръстния си син Йоан V Палеолог
(Острогорски 1959: 475 и сл.). България и Сърбия не останали безучастни
към събитията в империята и се опитали да извлекат изгода от тях Скоро се очертал остър сблъсък на сръбските и византийски интереси в Македония, Прекомерните амбиции на Стефан Душан към тази област, както и зачестилата поява
на турски наемници на Балканите станали причина, Иван Александър да бъде
особено внимателен в своите външнополитически изяви. Сред тях се откроява
безспорно дипломатическото споразумение с Византия от 1344 г., съгласно което в българските към се върнали важни градове и селища в Тракия сред които и
град Пловдив След това царят предпочел да стои настрана от продължаващата
борба за власт във Византия и да не рискува с начинания чиито краен резултат
можел да се окаже във вреда на страната.
За разлика от Иван Александър, сръбският крал не обръщал голямо внимание на нарастващата турска заплаха и не се отказал от своите завоевателни
стремежи. Той сключил съюз с претендента за трона Йоан Кантакузин и в продължение на четири години (1342–1345) успял да отнеме от Византия почти
цяла Македония, с изключение на Солун и околностите му (Динић 1956: 1
и сл.). Тези сравнително бързи успехи, му вдъхнали още по-голямо самочувствие и както пише самият Кантакузин, през есента на 1345 г., след като превзел
гр. Серес, сръбският крал започнал да се величае като „цар на ромеи и сърби“
(βασιλέα ἑαυτὸν ανηγόρευε Ῥωμαίων καὶ Τριβαλῶν) (Cantacuzeni 1828: 552; Динић 1958: 9–18; Максимовић: 61–77). Повечето изследвачи предполагат,
че при тази своя постъпка Стефан Душан имал за пример титлата на някогашния български цар Симеон и факта, че самият Иван Александър се назовавал
по традиция „цар на българи и гърци“7. Трябва да се отбележи също, че Стефан
7

Флоринский (Флоринский 1882: 110), предполага, че може би Стефан Душан се е ръководил от дейността на цар Симеон, но отбелязва, че крайните цели на двамата не са били едни и
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Душан с провъзгласяването си за „цар на сърби и гърци“ не само давал израз на
постигнатите от него успехи срещу Византия, но и показвал намеренията си да
завоюва окончателно земите на империята и да създаде една византийско-сръбска държава. Именно във връзка с желанието на Стефан Душан официално да
се провъзгласи за цар е свързан и един интересен епизод от българо-сръбските
политически отношения.
Както е известно, присвоената от сръбския владетел царска титла, според
съществуващата практика се нуждаела от църковно освещаване. Необходимо
било този акт да се извърши от духовник, чийто ранг отговарял на високата титла „цар“, т.е. това могло да бъде единствено патриарх. Намерението на Стефан
Душан да узакони царския си титул срещнало сериозни затруднения, тъй като
от Византия било немислимо да получи помощ, а самата сръбска църква не била
в състояние да извърши освещаването, понеже не била оглавявана от патриарх.
Оставало единствено сръбският владетел да потърси съдействие и подкрепа за
честолюбивите си планове от Иван Александър и Търновската патриаршия. В
момента само с тяхна помощ било възможно сръбският архиепископ без съгласието на Константинопол да бъде ръкоположен за патриарх, след което да освети царската корона на Стефан Душан. До нас не са достигнали сведения какви
точно преговори са водени между българи и сърби относно една бъдеща коронация. Запазен е обаче кратък разказ за този акт, който свидетелства че сръбският владетел е получил очакваното съдействие от Иван Александър. В увода към
Душановия законник са споменава, че на 16 април 1346 г. в гр. Скопие сръбският владетел бил увенчан за цар от новоръкоположения патриарх Йоаникий
с благословията на българския патриарх Симеон и на българските архиепископи, които присъствали там (благословенιем и роукою преосвештенаго патрιарха
блъгарского кир Симеона и всеми архιeреи събора блъгарскаго) (Новаковић
1898: 4). Подобно известие се съдържа и в краткото житие на сръбския патриарх Сава, който наследил по-късно починалия Йоаникий. Там се казва, че „царь
Стефань веньча се на царьство и патрιарьха себе избра срьблемь не по законоу
ни сь благословениемь цариградскаго патриιарьха ιакоже подобаеть, нь поиска
благословение бесчнно на патриιарьхоу трьновьскомь и на арьхиепископоу охридьского“ (Даничић 1866: 380).
Посочените две известия, въпреки че в едното се възвеличава постъпката
на Стефан Душан, а в другото по-късно тя се порицава, ясно показват, че в своите действия той се е ползвал от дейната подкрепа на Търновската патриаршия,
казано по-точно, от съгласието на Иван Александър. В тази връзка някои изслесъщи. Jиречек ( Jиречек: 1978: 369), също е склонен да приеме, че в своите постъпки Стефан
Душан е имал пример някогашната дейност на цар Симеон. Според Максимовиħ (Максимовић: 75), трябва да се прави разлика между титлата на цар Симеон, който се нарича между
другото „цар на ромеи“, и възприетата от Стефан Душан титла „цар на Романия“. Според автора титлата на сръбския владетел конкретизира и ограничава неговите прерогативи в териториален и етнически смисъл, докато българският цар чрез своята титла предявявал претенции да стане приемник на византийския василевс.
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двачи даже предполагат, че на тържествената коронация в Скопие присъствувал
и самият Иван Александър (Флоринский 1882: 131; Динић 1951: 105). В историографията съществува едно доста крайно становище, че тази негова постъпка било израз на едва ли не „престъпно“ безразличие към съдбата на българските
земи в Македония, които с акта от 1346 г. ставали „законна“ част от обширната
Душанова държава. В тази връзка, според нас, поведението на българският цар
е израз по-скоро на настъпилата по негово време своеобразна „девалвация“ на
царския титул. Израз на това, както е известно е появата в българските земи няколко години по-късно с неговата изрична благословия на още едно царство с
център гр. Видин, където се настанил за управлява синът му Иван Страцимир.
И все пак едва ли само тази „девалвация“ на царската титла както и родствените връзки са били и единствената причина, поради която Иван Александър се
съгласил в съседна Сърбия да се появи поредния цар на Балканите. Може да
се предположи не без основание, че той, се е възползвал от обстоятелството, че
малцина признали новата титла на Стефан Душан, за да получи компенсация за
оказаната услуга. От какъв род е била тази компенсация, е трудно да се твърди с
точност, но съществуват косвени данни, че вероятно става дума за някои териториални придобивки. Към този извод ни навежда издадената от него през 1347 г.
грамота за известния Оряховски манастир. От нея се вижда, че той се намирал в
пределите на българската държава, а има други две грамоти на Стефан Душан от
1339 и 1342 г., които показват, че тогава манастирът се намирал в сръбски ръце
(Новаковић 1912: 406–408). Най-приемливият извод е, че вероятно след
коронацията на Стефан Душан, било постигнато споразумение между него и
Иван Александър Оряховският манастир и неговите владения да бъдат върнати
в пределите на българската държава (Соловjев–Мошин 1936: 65 и сл.). Друго доказателство, което красноречиво показва, че Иван Александър е успял да
издейства подобни придобивки непосредствено след коронацията, се открива
в грамота на Стефан Душан за българския атонски манастир Зограф, издадена
през април 1346 г. От нея научаваме, че по молба на Иван Александър сръбският
владетел връща на споменатия манастир селото Хантак, което било отнето порано от него и понастоящем се намирало в сръбски ръце (Соловjев–Мошин
1936: 65 и сл.). Своето благосклонно отношение към българския цар Стефан
Душан изразил чрез думите „любезния брат на царството ми“ и „високопоставения цар на българите“ (Соловjев–Мошин 1936: 66).
Наред с получените придобивки друга причина, която накарала българския
цар да подкрепи честолюбивите стремежи на своя родственик било и обстоятелството, че по това време Стефан Душан го превъзхождал във военно отношение. Ето защо било добре да се запазят приятелските отношения със Сърбия,
което несъмнено правело българският владетел и по-сигурен при бъдещи опити от страна на Византия да оспори владенията му в Тракия. Освен това признаването на душановата царската титла от Иван Александър било косвен израз на
критичното му отношение към ромейските управници, в чието лице той виждал един от главните виновници за започналите турски набези на Балканите.
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Трябва да се отбележи обаче, че Иван Александър дал подкрепата си за Стефан
Душан без да поема към него по-сериозни политически ангажименти и въобще
без да е склонен да му окаже някаква по-конкретна помощ в осъществяването
на по-нататъшните му завоевателни замисли8. Това вероятно е едно от обясненията, че много скоро сръбският владетел забравил за решаващото съдействие,
което получил от българите през 1346 г., Доказателство за това се съдържа в
т.нар. Сводна зографска грамота. Тя е късна компилация, съставена в Зографския манастир през ХVІ–ХVІІ в. въз основа на няколко автентични стари грамоти, издадени от български, византийски и сръбски владетели (Стоилов
1925: 44–459; Иванов 1970: 537 и сл.). Важен за нас в посочената грамота е
този пасаж, в който се разказва, че сръбският владетел Стефан Душан пристигнал лично в Зограф и поискал да му бъдат показани хрисовулите, притежавани
от манастира. Монасите изпълнили молбата му и донесли няколко хрисовула,
между които имало и български. Стефан Душан се опитал да прочете тези хрисовули, но понеже не разбрал нищо от тях, наредил да бъде съставен нов хрисовул, по силата на който част от владенията на Зограф преминали под властта
на сръбския Хилендарски манастир (Иванов 1970: 544). Й. Иванов, който се
спира върху този пасаж от Сводната Зографска грамота, с право отбелязва, че
тя съдържа известни неточности, но смята, че в основата си отразява станали
събития (Иванов 1970: 533). Относно времето, когато Стефан Душан е извършил посочения акт на недоброжелателство към българския манастир в Атон –
Зограф, а с това и към самия Иван Александър, в грамотата се сочи 1351 г. Както
отбелязва обаче Й. Иванов, това е грешка, тъй като от по-сигурни известия се
знае, че Стефан Душан е посетил Атон в последните месеци на 1347 г. и стоял
там няколко месеци и следващата 1348 г. (Иванов 1970: 543, бел. 1). Трябва
следователно да се приеме, че именно тогава сръбският владетел пристъпил към
действия, които накърнили интересите на Зографския манастир.
Друго известие, което показва, че след 1346 г. работите между България
и Сърбия не тръгнали гладко, се съдържа в една грамота на Стефан Душан за
правата и задълженията на дубровнишките търговци, издадена през 1349 г. В
нея между другото сръбският владетел им забранява да изнасят оръжие за България, Бесарабия, Унгария, Босна и Византийската империя. По-нататък в грамотата се постановява, че ако някой се опита да изнесе оръжие в изброените
страни и земи, то трябва да се конфискува (Monumenta serbica 1964:146).
Един поглед върху изброените държави, в които Дубровник няма право да внася оръжие, показва, че България е поставена сред най-големите противници на
Стефан Душан по това време: Византия, с която Сърбия продължавала войната; Унгария, която през цялото управление на Душан била в лоши отношения
с него и неведнъж нейните владения предявявали претенции над отделните
сръбски земи, обвинявайки сръбския владетел за схизматик. Точно по време8

От посочената работа на М. Динић (Динић 1951: 87 сл.) се вижда, че Иван Александър е бил
един от малкото чужди владетели, които признали новата титла на Стефан Душан.
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то, когато е издадена грамотата, Стефан Душан водел преговори с Венеция за
съвместна акция срещу Унгария и Генуа, което най-добре обяснява забраната за
внос на оръжие в унгарските земи ( Jиречек 1978: 378). Основание да отправи
подобна забрана е имал сръбският владетел и към Босна, чийто владетел също
бил настроен враждебно срещу него. Както е известно, една година по-късно
Стефан Душан предприел поход срещу Босна, който завършил без особени резултати ( Jиречек 1978: 380).
Според преобладаващото мнение името на България, поставено в разглежданата грамота сред най-големите противници на сръбския владетел, трябва
да се тълкува по-скоро като някакво недоверие, което той изпитвал към Иван
Александър, а не като свидетелство, че отношенията между тях достигнали до
прага на войната (Флоринский 1882: 226; Мутафчиев 1943: 272). Като се
има пред вид обаче, че една сръбска грамота с подобно съдържание от 1330 г забранява износа на всякакви стоки за България, непосредствено преди да пламне
войната между българи и сърби, може да се допусне, че Душановата грамота от
1349 г. свидетелства за влошаване на отношенията между двете държави9. С наложената забрана Стефан Душан фактически поставял в доста неблагоприятно
положение своя родственик, тъй като по времето когато е издадена грамотата,
набезите на турците на Балканите зачестили. С други думи, невъзможността да
се внася през Дубровник оръжие в България, означавало, че цар Иван Александър бил затруднен да повиши своите отбранителните сили.
Косвено доказателство, че по времето, когато сръбският владетел издал разглежданата грамота отношенията между България и Сърбия били напрегнати,
са и някои моменти в увода към Душановия законник, издаден през същата
1349 г. Прави впечатление преди всичко обстоятелството, че в пасажа, където
се разказва за победата на сърбите при Велбъжд, между противниците на сръбския владетел е посочен и българският цар Александър (Новаковић 1898: 3).
Този факт, въпреки че отразява минали събития, не би намерил място в такъв
официален документ, какъвто е Душановият законник, ако в момента отношенията между Стефан Душан и Иван Александър са били приятелски. Изобщо,
налага се изводът, че независимо от господстващият през разглеждания период
мир между българи и сърби, не може да се твърди, че цар Иван Александър и
крал Стефан Душан са поддържали помежду си винаги тесни съюзнически отношения. Всъщност, не е имало случай, когато в името на една обща цел те да са
действали съвместно на бойното поле. Характерно за тяхната политика си оставало това, че всеки преследвал свои собствени интереси, изгодни за държавата
му, без да се съобразява винаги с проектите и желанията на другия. В този смисъл не би трябвало да се драматизира от историците и фактът, че след като завладял голяма част от Македония крал Стефан Душан си прикачил царски титул
с активната помощ на българите. Това, както става ясно, не променило особено
9

От текста на грамотата от 1330 г. се вижда, че тя се отнася до венецианските търговци, а не до
дубровнишките, както се твърди у (Новаковић 1912: 262; Бурмов 1986: 255).
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политическата обстановка в Югоизточна Европа. Един цар в повече или в помалко едва ли имало толкова голямо значение за бъдещето балканските народи,
изправени в средата на ХІV в. пред една нова смъртна заплаха в лицето на турците.
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ДА ТЪРГУВАШ С ПОРТАТА.
ДУБРОВНИШКО-ОСМАНСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ НА
БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХV ВЕК
Елена Костова
TRADING WITH THE SUBLIME PORTE.
RAGUSAN-OTTOMAN ECONOMIC RELATIONS IN THE BALKANS DURING THE 1430s
Elena Kostova
Abstract: This publication focuses mainly on events that occurred in the Balkans in the 1430s. As
it is well known, at that time (March 1430) Thessaloniki fell into Ottoman hands for a long-lasting
period and this affected a part of the other states expanding their interests in the Balkan Peninsula
region. The further development of the Ottoman-Dubrovnik relations rooted in the previous decade
was directly dependent on this event. After this political and geostrategic success on 6 December 1430
Sultan Murad II issued solemn document regulating the Adriatic republic’s commercial relations with
the Ottomans. This is the first official act arranging the relations between the Porte and Ragusa that
has been kept to this day at the State Archive of Dubrovnik. At the same time the privilege is a confirmation of the model used by the Dubrovnik community to regulate their bilateral relations with the
other Balkan rulers. A model, whose roots can be traced in the Byzantine diplomatic practices and
traditions.
Keywords: Dubrovnik (Ragusa), Ottomans, trade privileges, economic relations, Dubrovnik’s land
trade in the Balkans, Dubrovnik State Archive

Контактите на Дубровник с държавите от Балканския полуостров имат дълга
предистория, установена много преди в Европейския югоизток да се настанят
османските турци. Още в края на ХІІ и през първите десетилетия на ХІІІ в. Рагуза1 налага трайни и официални политически, дипломатически и търговски
връзки с различни владетелски дворове в региона. По този начин далматинският град успява да си извоюва ключови позиции в развитието на сухопътните търговски връзки с полуострова. Този факт до голяма степен благоприятства
установяването на дубровнишко-османските взаимоотношения, които търпят
развитие и утвърждаване след първоначалното ислямско проникване на полуострова.
Честото привличане на османските турци в многобройните междуособици, случили се между християнските владетели през ХІV в., водят до тяхното
постепенно настаняване на Балканите. Овладяването на двете знакови крепости Цимпе (1352 г.) и Галиполи (1354 г.) се превръща в предмостие, водещо до
трайното им установяване на полуострова. В хода на поетапното османско проникване в Европейския югоизток се осъществява и най-ранният досег с представителите на адриатическия град. Според някои изследователи епохата на
1

Посоченото по-горе наименование на Дубровник, разпространено основно в латинските извори, намира широко място и в българската историческа литература. Наред с това, в изследванията на медиевистите много често се срещат и названия като: Дубровнишката република,
Републиката на Свети Власий, Дубровнишката комуна, Адриатическата република, Далматинската република и пр., съобразно различните етапи от историята на адриатическия град.
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сръбския владетел Стефан Душан (1331–1355) (Trapp et al. 1989: № 21182)
е времето на първоначалния контакт между представителите на Републиката на
Свети Власий и османските турци (Крекић 1952: 19). Причината за това се
крие във факта, че при въпросния сръбски велможа рагузци установяват широки търговски връзки със сръбските земи2. Именно засиленият стокообмен между Дубровник и владенията на цар Стефан Душан благоприятства последвалото
установяване на връзките между далматинския град и османските турци.
Следващ важен момент от развитието на взаимоотношенията между Рагуза
и Портата бележи битката при Черномен, разразила се на 26 септември 1371 г.3
Както е добре известно, християнските отряди, предвождани от Вълкашин и
Углеша, търпят поражение във въпросното сражение. Османската победа при
Черномен е знакова и води до редица промени сред християнските държави на
Балканите. Разгромът на братята Мърнявчевичи се превръща в безспорно доказателство за намеренията на османските турци и в този смисъл, завладяването на нови и нови територии от полуострова е само въпрос на време. Главната
последица от битката при Черномен, която придава на събитието съдбоносно
значение, е фактът, че след християнската загуба балканските държави – България, Византия, както и наследниците на крал Вълкашин и деспот Углеша, се
превръщат във васали на османските турци (Ферjанчић 1960: 133; Острогорски 1965 (= Острогорски 1970: 613); Историја 1981: 601; Matanov
1986: 31–43; Божилов, Гюзелев 1994: 656).
Както стана ясно, в резултат на това сражение, ситуацията в Европейския
югоизток рязко се променя. Балканските християнски държави са принудени да
се съобразяват с все по-засилващия се ислямски фактор, идващ от Мала Азия,
а за Дубровник започва периодът на т.нар. „османски страх“ (Фрейденберг
1989: 84–104). Само няколко години по-късно, през 1386 г., османската заплаха
достига пределите на Хум (Захълмие), намиращи се съвсем близо да владенията
на Рагуза, и в резултат на това в адриатическия град започват да се стичат бежанци, притеснени от разрастващата се опасност (Фрейденберг 1989: 84).
Съобразявайки се с все по-засиленото османско проникване на Балканския
полуостров, дубровничани предприемат стъпки към реализирането на официален контакт с новите господари в Европейския югоизток. За тази цел Далматинската република решава да осъществи връзка с османските пълководци,
предвождащи завоевателните кампании на Балканите. На този етап Република2

3

Ярко доказателство за процесите, свързани с трайното налагане на дубровничани на сръбските пазари, е един хрисовул, издаден от цар Стефан Душан на 20 септември 1349 г. По този
проблем виж: Костова 2017: 219–234.
За датата на сражението виж: Орбини 1968: 53. За самата битка при Черномен виж:
Chalcocondylas 1843: 29–31, както и Дуйчев 1972: 546–587, където е направен преглед
на изворите, даващи информация за събитието. Виж също така: Новаковић 1960: 187–190;
Острогорски 1965: (= Острогорски 1970: 606–610); Историја 1981: 593–602; Матанов 1986: 93–94; Михаљчић 1989: 183–184; Радић 1993: 355–357; Божилов, Гюзелев
1994: 652–653; Острогорски 1998: 679–680 и пр.
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та на Свети Власий избягва директния досег с Портата. Според историческите
сведения, през август 1388 г., по Решение на Сената на Дубровник, е проводен
рагузки пратеник до един от османските главнокомандващи – Лала Шахин (Божић 1952: 9). Както е известно, през пролетта на същата година османският
владетел Мурад І (1362–1389) се подготвя за нов поход срещу Сърбия. Предводител на тази кампания, която достига и до босненските земи, но завършва
без успех за османците, е именно споменатият по-горе първенец Лала Шахин
(Матанов 2002: 443, 477). От състоянието на изворите не става ясно точно
с каква цел е изпратен дубровнишкият посланик Георги Бокшич (Georgius de
Bossa) пред османския военачалник. Но в резултат на предприетите от страна
на Рагуза действия, е осъществен официален контакт между дубровничани и османските турци.
Според част от изследователите, четири години по-късно – през 1392 г.,
представителите на Адриатическата република отправят свое посолство пред
Портата (Божић 1952: 14). По всяка вероятност при тази дипломатическа мисия са обсъдени въпроси, отнасящи се и до дубровнишките икономически интереси в рамките на османската държава. Сръбският историк И. Божич споменава, че през 1396 г. от името на султан Баязид І (1389–1402) представителите
на Рагуза получават своеобразна привилегия (гаранционно писмо), потвърждаваща свободната търговия на Републиката на Свети Власий в османските владения на Балканите, и по специално из сръбските земи (Божић 1952: 14).
Наскоро направено от нас проучване, отнасящо се до личността на един
българин, пребивавал в Дубровник през 90-те години на ХІV в., се явява потвърждение на изказаната от Божич хипотеза. Става дума за историческата фигура на Никола Българина (Сакъзов 1934–1935: 93, бел. № 3; Божић 1952:
15, бел. № 70–71; Gjuzelev 1993: 74; Гюзелев 2013: № 48, 171–173; Гюзелев 2014a: 321–331; Гюзелев 2014b: 177–181), оставил следа в обществения
и политическия живот на Рагуза в края на отбелязаното столетие. Споменатото лице първоначално пребивава в Далматинската република и се изявява като
„magister litterarum sclavicarum“. Сведения за това откриваме през 1390–1392 г.
(Николов и др. 2017: 202–205, № 44). Четири години по-късно – през 1396
г., Никола вече изпълнява други функции и намира място в дипломатическия
живот на Републиката. От Решение на Малкия съвет, издадено на 20 юни 1396
г., става ясно, че Българина е натоварен с посланическа мисия, за която писмените сведения споменават, че получава възнаграждение в размер на 10 перпери
(Гюзелев 2013: 172, № 48; Гюзелев 2014a: 330; Гюзелев 2014b: 180; Николов и др. 2017: 204–205, № 44). Никола е ангажиран с пратеничество, като му
е възложена задачата да занесе и да представи пред османския двор „грамота“,
засягаща дубровнишките търговци. Изворът не носи конкретни сведения за съдържанието на документа, представен пред османския авторитет. Не става ясно
какви точно са привилегиите, от който искат да се възползват представителите
на Адриатическата република. Единственото, което се споменава в текста е, че
въпросното писмено свидетелство гарантира сигурността на рагузките търго-
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вци. По всяка вероятност в отговор на този официален документ, Портата издава споменатата по-горе привилегия или т.нар. гаранционно писмо, за което
съобщава И. Божич в своето изследване.
Връщайки се към историята на двустранните контакти, наложени между Рагуза и Портата, трябва изрично да подчертаем, че текстовете на отбелязаните в
изложението официални документи, визиращи развитието на дубровнишко-османските отношения към онзи период, не са запазени. Този факт не позволява
на изследователите в детайли да реконструират връзките, наложени между османския авторитет и далматинския град през ХІV в.
В самия край на столетието, през 1399 г., дубровничани получават нова гаранция за разгръщане на собствените им търговски интереси, дадена от скопския наместник Пашаит (Игит-паша) (Стоjановић 1934: 219, № 800). Според писменото свидетелство, представителите на адриатическия град могат да
навлизат свободно в сръбските предели, по поречието на Морача и Лим4 и да
осъществяват безпрепятствено търговски стокообмен, но при едно условие.
Пред рагузци е поставено изискването да заплащат митническа такса. От документа не става ясен размерът на въпросната сума, дължима от търговците на Републиката. По всяка вероятност стойността на митото не е много висока и това
е причината в началото на ХV в. Дубровник да успее да установи добри икономически отношения в балканските владения на Портата (Сакъзов 1930: 114;
Божић 1952: 19–20; Tăpkova-Zaimova 1970: 125–131; Spisarevska 1975:
105–106; Фрейденберг 1989: 98). От същия период има и други запазените
писмени сведения, които се превръщат в доказателство за контактите между Рагуза и кефалията на Звечан – Фериз5. В документ, издаден на 10 декември 1399
г., дубровничани подчертават приятелските си чувства към османския първенец
и едновременно с това изразяват надежда, че техните търговци и стоките им
няма да търпят щети, преминавайки през териториите, управлявани от Фериз
(Стоjановић 1934: 224–225, № 807). Търсейки изчерпателност при представянето на изворите, регламентиращи дубровнишко-османските отношения
в края на ХІV в., трябва да отбележим и контактите между Рагуза и войводата
Сархан, който отново гарантира на представителите на Адриатическата република свободната търговия ïî âüñåè öàðåè çåìëè (Стоjановић 1934: 222–224,
№ 804–806).
Като цяло се налага обобщението, че в края на ХІV в. отношенията между
дубровничани и османските турци се характеризират с установяването на крехък баланс в контактите, който има за цел да подсигури по-нататъшното раз4

5

Двете реки са споменати изрично в извора. По всяка вероятност по този начин са очертани пределите на средновековните сръбски земи. Добре известно е, че поречието на р. Лим
очертава северозападната граница на владенията на Вук Бранкович, който управлява в този
регион до 1396 г. Повече по този проблем виж: Матанов 2002: 448.
До края на ХІV в. (1397 г.) Звечан е под управлението на Вук Бранкович, който владее земите
в днешно Косово – в неговите предели влизат още и Печ, Призрен, Вълчитрън и пр.
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витие на рагузката сухопътна търговия на Балканите6. Моделът, по който представителите на Адриатическата република уреждат взаимоотношенията си с османските турци през този ранен етап на ислямското проникване на Балканите,
се характеризира основно с установяването на контакти с османските областни
управители и удж-бейове. Трябва изрично да подчертаем, че през този период,
свързан с постепенното налагане на османската власт на Балканите, взаимоотношенията между двете страни имат по-скоро епизодичен характер.
Тук е мястото да отбележим и по-нататъшния развой на дубровнишките интереси, свързани с разгръщането на тяхната сухопътна търговия на Балканите. В
началото на ХV в. Рагуза успява да наложи своето икономическо преимущество
в териториите на Босна и Сърбия (Божић 1952: 1). Без реално противодействие или реакция от страна на османските турци, дубровничани все по-осезаемо утвърждават присъствието си в тази част на полуострова, продължавайки да
се възползват от богатите ресурси – сребърните рудници (Динић 1955, 1962:
passim), които двете държави притежават. От друга страна – намесата на Рагуза,
особено в историята на Босна през този период, води до постепенно активизиране на контактите с османските турци (Ћоровић 1940: passim; Динић 1960:
139–149; Ћирковић 1964: passim; Babić 1972: passim; Матанов 2002: 494;
Исаиловић 2015: 235–258 и пр.). Второто десетилетие на ХV в. се характеризира с интензивни османски нашествия в Босна, които неминуемо утвърждават
контактите между представителите на Адриатическата република и Портата.
Изяснявайки политическите и икономическите интереси на Дубровник
през фиксирания период, не трябва да забравяме и Унгария. През разглежданите десетилетия Далматинската република е във васална зависимост пред унгарския владетелски двор (Динић-Кнежевић 1986: passim). Този факт изправя
Рагуза пред необходимостта от умело лавиране между различни политически
субекти, като по този начин Републиката на Свети Власий демонстрира ярка
дипломатическа активност, намерила поле за изява на Балканите, в Леванта и в
Европа като цяло.
В началото на ХV в. картината на Балканския полуостров се променя, а
най-ярък пример за това е историческата съдба на Солун. През 20-те години на
столетието развитието на града се характеризира основно с наложилата се честа
смяна в управлението. Твърдината бързо преминава от едни ръце в други – от
византийски във венециански, след което в града се установява османска власт.
Този динамичен етап от историята на Солун привлича широк изследователски
интерес. Причината за това се крие във факта, че в рамките на едно десетилетие
градът става важна част от историята на Византия, Венеция и Портата, но ед6

Този етап от развитието на взаимоотношенията между двете страни намира много добро описание в изследването на Х. Матанов: „Отношението на Дубровнишката република не може
да се определи нито като съпротива, нито като пълен отказ от съпротива, нито като признаване на васална зависимост, нито като отхвърляне на възможностите за споразумение.“ Виж:
Матанов 2002: 453.
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новременно с това той успява да извоюва свое собствено място в развитието на
цялото Средиземноморие7.
Що се отнася конкретно до Дубровник, превземането на Солун от османските турци през месец март 1430 г. се превръща в повратен момент, свързан
с последвалото официално установяване на двустранни отношения между двете страни. Това ново преначертаване на границите на балканските държави,
предизвикано от османското овладяване на една от най-важните твърдини на
полуострова, дава следващ тласък в развитието на дубровнишко-османските отношения. В пряк израз на казаното от нас се явява един наскоро публикуван документ, пазен в Държавния архив на Дубровник и носещ дата 22 ноември 1430
г. (Николов и др. 2018: 106–109, № 22). Става дума за писмо на рагузката управа, адресирано до нейните посланици Петър де Лукари (Piero de Lucari) и сер
Джорджо де Гоце (ser Zorzo de Goze), намиращи се в Пловдив, които са натоварени със задачата да се срещнат със султан Мурад ІІ (1421–1444; 1446–1451)
в Одрин (Николов и др. 2018: 107, № 22). От съдържанието на този извор
става ясно, че двамата посланици са ангажирани с предстоящото уреждане на
дубровнишко-османските отношения. Наред с това обаче, на представителите
на Републиката на Свети Власий е възложена задачата да проследят цялостното
развитие на дипломатическите връзки, осъществени между Портата и редица
други владетелски дворове. В текста се посочва, че дубровнишката управа е заинтересована от: движението на унгарския посланик, изпратен при Мурад ІІ;
от представителя на босненския самостоятелен воеводата Сандал Хранич, също
проводен до османския двор; от това дали между Портата и Венеция е сключен
мир или примирие, и за колко време (Николов и др. 2018: 109, № 22).
Представеното тук писмено свидетелство се превръща в безспорно доказателство, очертаващо широката дипломатическа активност на Дубровник, целяща да уреди и защити политическите и търговските интереси на Републиката.
Рагуза демонстрира гъвкава позиция както по отношение на своя сюзерен – Унгария, така и пред Портата. Не на последно място, Дубровник се интересува и
от случващото се във Венеция и Босна – двете страни, от които в една или друга
степен зависят търговските интереси на града.
В резултат на споменатата по-горе дипломатическа активност, на 6 декември 1430 г. османският владетел издава привилегия (Обр. 1) в полза на дубровничани, с която им дава правото да се движат свободно из неговите предели и
да осъществяват търговските си операции, в замяна на определена митническа
такса (Карано-Твртковић 1840: 185–186, № 113; Miklošič 1858: 362–363,
№ СССVІІІ; Стоjановић 1934: 229–231, № 812; Николов и др. 2018: 110–
113, № 23). Именно върху този документ е поставен акцентът в нашето изследване. Тук е мястото изрично да подчертаем, че привилегията на султан Мурад
7

Превземането на Солун от османците през 1430 г. е събитие с широк отглас на Балканите и
в Средиземноморския басейн като цяло. Поради тази причина то заема подобаващо място в
проучванията на изследователите. По този проблем виж: Rakova, Kostova 2019: 485–516,
бел. № 1, където е направен преглед на изворите и литературата, отнасящи се до този въпрос.
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ІІ, издадена в полза на дубровничани в Одрин, на 6 декември 1430 г., индикт 9,
е най-старият официален документ, регламентиращ връзките между двете страни, който днес се пази в Държавния архив на Дубровник. Заслужава да обърнем внимание на факта, че изворът е съставен на славянски8, гръцки9 и турски10
език (Божић 1952: 54). При последното ни пребиваване в Държавния архив
на Дубровник, през пролетта на 2017 г., имахме възможността да се запознаем с
привилегията, съставена на славянски език. Документът е написан на хартия, по
която ясно личат следите от прегъване. Използвано е черно мастило, а текстът
е разположен на четиридесет и пет реда, без предварително разчертаване на полетата. Наред с този екземпляр, в богатото архивохранилище на Рагуза се съхранява и негов по-късен препис, съставен на латиница, също изписан на хартия11.
В самото начало на привилегията, веднага след султанската тугра, чрез кратка интитулация, османският владетел ясно легитимира себе си, изтъквайки родството със своя баща – âåëèêîãà àìèðå ñóëòàíü Ìåõåìåò҄ áåãà. Подир тези кратки встъпителни думи Мурад ІІ подчертава ясното си желание да издаде разглежданата привилегия в полза на рагузци, като не пропуска да изрази почитта си
към княза на Дубровник и към властелите от Републиката на Свети Власий. Тук
е мястото да изтъкнем, че в документа се подчертава взаимното уважение, които
двете страни засвидетелстват една пред друга. В текста изрично се отбелязва,
че както османският владетел изразява почитта си спрямо Адриатическата република, така и рагузци, от своя страна, засвидетелстват приятелските си чувства към османската власт. Този факт, макар и да е свързан със съдържанието на
формуляра, по който се съставят средновековните документи, се явява и пряко
потвърждение на казаното по-горе от нас. А именно – дубровничани поетапно,
в рамките на предходните десетилетия, уреждайки първоначално връзките си
с османските военни първенци, успяват да установят контакт и с владетелския
двор.
От следващите редове на привилегията става ясно, че пред Портата са изпратени двама дубровнишки посланици – Петър Лукари (Ïѥðà Ëóêàðåâèêà) и
Георги де Гоце (Öîðüöè äå Ãîöè)12, натоварени със задачата да се явят и да отправят официална молба пред османския авторитет (Zovko 2016: 85–102). От
съдържанието на документа проличава, че двамата пратеници на Адриатическата република детайлно трябва да представят пред султана исканията на дубров8

9
10

11

12

За ранните кирилски документи, разменени между Дубровник и Портата виж: Ivanović
2017: 43–63. За употребата и разпространението на кирилския минускул от страна на дубровнишката канцелария виж: Paskojević 2018: passim.
Късен славянски превод на гръцкия текст на повелята виж у: Truhelka 1911: 5–6, № 2.
За турските документи, пазени в Държавния архив на Дубровник виж: Šabanović 1962–
1963: 121–150.
Любопитното при този препис е това, че в края на текста е поставена датата – 6 декември
1431 г., т.е. има разминаване в датировките, което е точно една година!
Това са същите двама дубровнишки дипломати, чиито имена се споменават в представения
вече документ от 22 ноември 1430 г.
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нишката страна. На първо място – рагузци се опитват да измолят от Портата
привилегии, гарантиращи неприкосновеността на собствените им територии.
В текста на извора се подчертава, че владенията на Дубровник трябва да останат
непокътнати от страна на съседите на Републиката, които са подвластни на султана. Както е добре известно, през разглеждания период Рагуза вече е заобиколена от съседи, които под една или друга форма са свързани в политически план
с османците.
След тази важна стъпка, гарантираща на Далматинската република защита
на териториалните ѝ интереси, следват търговските клаузи, включени в султанската привилегия. В извора изрично се подчертава, че дубровнишките посланици успяват да измолят широки правомощия за собствените си търговци, развиващи икономическите си интереси в рамките на османските владения. Изтъква
се също така, че представителите на Адриатическата република могат свободно
да ходят и да търгуват из всички територии, подвластни на султана. Нещо повече, в привилегията се подчертава, че рагузци могат да осъществяват законна
търговия (чèíå закîí҄íè òðüãü) в рамките на приемащата ги държава. В сферата
на развитието на икономическите взаимоотношения е важно да подчертаем, че
представителите на Републиката на Свети Власий получават правомощия, идентични с тези на останалите чужди търговци, разгръщащи своя стокообмен в
рамките на османските предели.
След така дадените привилегии, в документа повторно и този път доста поподробно се засяга неприкосновеността на Адриатическата република от страна на нейните съседи, които евентуално биха дръзнали да нанесат каквато и да
е вреда или щета на дубровничани. В извора изрично се подчертава, че никой,
който се намира под властта на султана, не може да оказва вреда на рагузци –
нито на територията им, нито на техните търговци. В документа дори се споменава, че по силата на въпросната привилегия, никой съсед на Рагуза няма право
да пакости на: княза, властелите и цялата Община. На следващо място османската разпоредба повторно засяга пряко интересите на дубровничани, търгуващи в пределите на султана. В привилегията категорично се отбелязва – èìü
òðüãîâöè õîäå âîëíî ïî ñâåè земли ãîñïîñ҄òâà ìè, като в документа се изтъква,
че разгръщайки търговските си интереси из териториите на османския владетел, дубровничани трябва стриктно да се съобразяват със законите на мястото,
където пребивават. По този начин в разглежданото тук писмено свидетелство
кратко и ясно е отбелязан начинът, по който се уреждат взаимоотношенията
между двете страните, т.е. за представителите на Адриатическата република са
валидни специфичните закони, наложени в онези места от османската държава,
с които те търгуват. В извора изрично са изброени всички територии, до които
имат достъп представителите на Далматинската република като се изреждат: „в
западните области и в източните, по суша и по море, при сърбите, албанците и
в Босна, и по всичките земи и градове на държавата ми, които са под повелението на господство ми“ (Николов и др. 2018: 110–113, № 23). По този начин
пред дубровничани се очертава един ясен ареал, в който те могат да разгърнат
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търговските си интереси, осъществявайки широк стокообмен с тази част на Европейския югоизток.
Наред с казаното по-горе, представителите на Републиката на Свети Власий получават възможността да търгуват с всякакви стоки в пределите на Мурад
ІІ. Тук е мястото да отбележим, че с настоящата привилегия султанът изрично
подчертава, че не поставя пред търговците от Дубровник никакви ограничения
относно артикулите, включени в рагузкия стокообмен. Единственото условие,
изтъкнато пред представителите на Републиката на Свети Власий е плащането
на съобразени със закона митнически такси. След като дубровничани отговорят на това изискване, наложено им от османската власт, те ще продължат да се
ползват с владетелската закрила. Мурад ІІ изрично разпорежда – „никой да не
смее да ги забави или да им пречи“ (Николов и др. 2018: 110–113, № 23).
Тези редове са последвани от санкциите, които ще изтърпи всеки, който
дръзне да навреди под една или друга форма на дубровничани. В извора изрично се подчертава, че представителите на Адриатическата република се ползват
с пълна неприкосновеност. Под защитата на султана са както териториите им,
така и стоките, които пренасят. В текста изрично се споменава, че и самите рагузки търговци се ползват с протекциите на османския владетел и всеки, който
наруши изброените права и по някакъв начин ги ощети, е заплашен да получи
съответното наказание. В привилегията не се отбелязва формата или размерът
на евентуално наложената санкция. Единственото, което се подчертава в извора, е фактът, че нарушителят ще се сблъска с „нашия голям гняв и голяма щета
ще претърпи от господство ми“ (Николов и др. 2018: 110–113, № 23). В самия край на документа се изтъква, че това е султанската воля, която се записва,
за да се спазва и да остане „непокътната“. Тези думи са последвани от датата и
мястото, на което е издаден документът – месец декември, 6 ден, година 6939,
индикт 9, в Одрин.
В заключение трябва да отбележим, че обръщаме внимание на тази султанска привилегия по ред причини. На първо място заслужава отново да подчертаем, че това е първият официален документ, регламентиращ отношенията между
Портата и Рагуза, който до ден днешен се пази в Държавния архив на Дубровник. На второ място – времето, в което е издадена въпросната привилегия
бележи важен етап от историята на Балканския полуостров през ХV в. Завладяването на Солун от османските турци е нов знаков момент, свързан с по-нататъшната им експанзия в Европейския югоизток. На трето място – документът, който разглеждаме тук, издаден в полза на дубровничани, съвпада времево
с един османско-венециански договор, съставен през същата 1430 г. Макар че
взаимоотношенията между османските турци и венецианците протичат по коренно различен начин в сравнение с тези с Далматинската република, съпоставката между двата писмени източника позволява да се направят редица паралели
и да се проследи общият ход на историческите процеси, протичащи през 30-те
години на ХV в. в региона на Средиземноморието (Rakova, Kostova 2019:
485–516). Не на последно място – представената тук османска привилегия се
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явява потвърждение на модела, по който дубровничани уреждат двустранните
си отношения с отделните балкански владетели в предходните столетия. Ако
обърнем поглед назад, в периода от края на ХІІ в. – до 30-те години на ХІІІ
в., ще видим, че представителите на Адриатическата република получават идентични привилегии на Балканите, дадени им от християнските владетели (Костова: под печат). В този ред на мисли можем да направим извода, че формулировката на разглежданата тук османска привилегия, издадена от султан Мурад
ІІ, следва един общ модел, наложен столетия по-рано. Модел, чиито корени откриваме във византийската дипломатическа практика. Този факт позволява да
направим и още един извод. А именно – концепцията за съдържанието и формулировката на представената османска привилегия по всяка вероятност е дело
на дубровничани. Представителите на Рагуза, натоварени с пратеничеството,
вероятно „диктуват“ клаузите и те съблюдават за съдържанието на документа,
придържайки се към познатата им до момента практика. Позволяваме си да изкажем това становище, позовавайки се изцяло на по-ранните документи, които
споменахме в хода на изложението13.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
Божилов, Гюзелев 1994: Иван Божилов, Васил Гюзелев. История на България в три
тома. Т. 1 История на Средновековна България VІІ – ХІV в. София: Анубис, 1994. [Ivan Božilov,
Vasil Gjuzelev. Istorija na Bălgarija v tri toma. Tom 1 Istorija na Srednovekovna Bălgarija VІІ – ХІV v.
Sofia: Anubis, 1994.]
Божић 1952: Иван Божић. Дубровник и Турска у XIV и XV веку. Београд: Научна књига,1952.
[Ivan Božić. Dubrovnik i Turska u XIV i XV veku. Beograd: Naučna knjiga, 1952.]
Гюзелев 2013: Васил Гюзелев. Сметководната делова писменост от Българското и Европейското средновековие. Пловдив: Фондация „Българско историческо наследство“, 2013. [Vasil
Gjuzelev. Smetkovodnata delova pismenost ot Bălgarskoto i Evropejskoto srednovekovie. Plovdiv: Fondacija „Bălgarsko istoričesko nasledstvo“, 2013.]
Гюзелев 2014a: Васил Гюзелев. Училища, скриптории, библиотеки и знания в България
(XIII–XIV в.). София: Захари Стоянов, 2014. [Vasil Gjuzelev. Učilišta, skriptorii, biblioteki i znanija
v Bălgarija (XIII–XIV v.). Sofija: Zahari Stojanov, 2014.]
Гюзелев 2014b: Васил Гюзелев. Никола Българина – учител по славянска писменост
в Дубровник в края на ХІV в. – В: Средновековният човек и неговият свят, Сборник в чест на
70-годишнината на проф. К. Попконстантинов, Велико Търново: Фабер, 2014, 177–181. [Vasil
Gjuzelev. Nikola Bălgarina – učitel po slavjanska pismenost v Dubrovnik v kraja na XІV v. – V: Srednovekovnijat čovek i negovijat svjat, Sbornik v čest na 70-godišninata na prof. K. Popkonstantinov, Veliko
Tărnovo: Faber, 2014, 177–181.]
Динић 1955, 1962: Михаило Динић. За историjу рударства у средњевековноj Србиjи
и Босни. Т. І–ІІ. Београд: Научна књига, 1955, 1962. [Mihailo Dinić. Za istoriju rudarstva u
srednjevekovnoj Srbiji i Bosni. Beograd: Naučna knjiga, 1955, 1962.]
Динић 1960: Михаило Динић. Дубровчани као феудалци у Срби и Босни. – Историјски
часопис, 9–10 (1960), 139–149. [Mihailo Dinić. Dubrovčani kao feudalci u Srbi i Bosni. – Istorijski
časopis, 9–10 (1960), 139–149.]
13

Изследователите са на мнение, че кефалията Фериз също прибягва до услугите на дубровничани, които оформят съдържанието на документа, издаден от османския първенец в тяхна
полза. Рагузци се базират на вече наложени модели в дипломатическата им практика. По този
проблем виж: Божић 1952: 20.

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов

255

Динић-Кнежевић 1986: Душанка Динић-Кнежевић. Дубровник и Унгарска у среднем
веку. Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду, Институт за историју, 1986. [Dusanka
Dinic-Knezevic. Dubrovnik i Ungarska u srednjem veku. Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom
Sadu, Institut za istoriju, 1986.
Ђурић 1984: Иван Ђурић, Сумрак Византије. Време Јована VIII Палеолога (1392–1448).
Београд: Народна књига, 1984. [Ivan Đurić. Sumrak Vizantije. Vreme Jovana VIII Paleologa (1392–
1448). Beograd: Narodna knjiga, 1984.]
Дуйчев 1972: Иван Дуйчев. От Черномен до Косово поле. Към историята на турското завоевание в Тракия през последните десетилетия на ХІV в. – В: Българско Средновековие, проучвания върху политическата и културната история на Средновековна България. София: Наука и
изкуство, 1972, 546–587. [Ivan Dujčev. Ot Černomen do Kosovo pole. Kăm istorijata na turskoto
zavoevanie v Trakija prez poslednite desetiletija na XІV v. – In: Bălgarsko Srednovekovie, proučvanija
vărhu političeskata i kulturnata istorija na Srednovekovna Bălgarija. Sofia: Nauka i izkustvo, 1972,
546–587.]
Исаиловић 2015: Невен Исаиловић, Трговински уговори између Босне и Дубровника у
средњем веку: дипломатички осврт. – В: Зборник радова посвећен академику Десанки Ковачевић
Којић. – Бања Лука, Академија наука и умјетности Републике Српске, 2015, 235–258. [Neven
Isailović. Trgovinski ugovori između Bosne i Dubrovnika u srednjem veku: diplomatički osvrt. – V:
Zbornik radova posvećen akademiku Desanki Kovačević Kojić. – Banja Luka, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, 2015, 235–258.]
Историја 1981: Историја српског народа, Т. І. Од најстаријих времена до Маричке битке
(1371 г.). Београд: Српска књижевна задруга, 1981. [Istorija srpskog naroda, T. І. Od najstarijih
vremena do Maričke bitke (1371 g.). Beograd: Srpska književna zadruga,1981.]
Карано-Твртковић 1840: Павлe Карано-Твртковић. Србскiи споменицы или старе
рисовулѣ, дипломе, повелѣ, и сношенiя босански, сербски, херцеговачки, далмамински и дубровачки кралѣва, царева, банова, деспота, кнезова, войвода и властелина. Часть І, Београд: Издани на
свѣтъ иждивенiемъ господара Ефрема Теод. Обреновића, предсѣдателя Совѣта Княж. Србскогь.
генералъ-маiора и кавалѣра а сабрани трудомь Павла Карано-Твртковића, свештеника рођеног
на Тврткову брду Банѣлучке Наие у Босни близу града Яйца, 1840. [Pavle Karano-Tvrtković. Srbskii
spomenici ili stare risovulje, diplome, povelje, i snošenija bosanski, serbski, hercegovački, dalmatinski, i
dubrovački kraljeva, careva, banova, despota, knezova, vojvoda i vlastelina. V. І, Beograd: 1840.]
Костова 2017: Елена Костова. Мястото на България в два владетелски хрисовула, регламентиращи сръбско-дубровнишките отношения в средата на ХІV в. – Bulgaria Mediaevalis, 8
(2017), 219–234. [Elena Kostova. Mjastoto na Bălgaria v dva vladetelski hrisovula, reglamentirašti
srăbsko-dubrovniškite otnošenija v sredata na XІV v. – Bulgaria Mediaevalis, 8 (2017), 219–234.]
Костова (под печат): Елена Костова. България, Босна и Рагуза. Дубровнишкият модел в
уреждането на двустранните взаимоотношения. – В: Сборник от Конференция „Цар на българи
и гърци“, посветена на 800-годишнината от възшествието на Йоан Асен II (1218–1241), (под
печат). [Elena Kostova. Bălgarija, Bosna i Raguza. Dubrovniškijat model v ureždaneto na dvustrannite
vzaimootnošenija. – V: Sbornik ot Konferencija „Car na bălgari i gărci“, posvetena na 800-godišninata ot
văzšestvieto na Joan Asen II (1218–1241), (pod pečat).]
Крекић 1952: Бариша Крекић. Дубровник и Левант (1280–1460), Београд: Научно дело,
1956. [Bariša Krekić. Dubrovnik i Levant (1280–1460). Beograd: Naučno delo, 1956.]
Матанов 1986: Христо Матанов. Югозападните български земи през ХІV век. София: Наука и изкуство, 1986. [Hristo Matanov. Jugozapadnite bulgarski zemi prez XІV vek. Sofia: Nauka i
izkustvo, 1986.]
Матанов 2002: Христо Матанов. Средновековните Балкани. Исторически очерци. София:
Парадигма, 2002. [Hristo Matanov. Srednovekovnite Balkani. Istoričeski očerci. Sofia: Paradigma,
2002.]
Михаљчић 1989: Раде Михаљчић. Крај Српског царства. Београд: BIGZ, Biblioteka
Istorijsko-memoarska dela, 1989. [Rade Mihaljčić. Kraj Srpskog carstva. Beograd: BIGZ, biblioteka
Istorijsko-memoarska dela, 1989.]
Николов и др. 2017: Александър Николов, Васил Гюзелев, Елена Костова, Пенка Данова,

256

Империи и имперско наследство на Балканите

Симеон Хинковски. Дубровнишки документи за историята на България и българите през ХІІІ
– ХV в., Т. І (1230–1403). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017.
[Aleksandăr Nikolov, Vasil Gjuzelev, Elena Kostova, Penka Danova, Simeon Hinkovski. Dubrovniški
dokumenti za istorijata na Bălgarija i bălgarite prez ХІІІ – ХV v., T. І (1230–1403). Sofija: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“, 2017.]
Николов и др. 2018: Александър Николов, Васил Гюзелев, Елена Костова, Пенка Данова, Симеон Хинковски. Дубровнишки документи за историята на България и българските земи
през ХІІІ – ХV в., Т. ІІ (1407–1505). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018. [Alexander Nikolov, Vasil Gjuzelev, Elena Kostova, Penka Danova, Simeon Hinkovski.
Dubrovnishki dokumenti za istoriyata na Bălgaria i bălgarskite zemi prez XIII–XV v., T. II (1407–
1505). Sofia: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“, 2018.]
Новаковић 1960: Стојан Новаковић. Срби и Турци. Историjске студиjе о првим борбама с
наjездом турском пре и после боjа на Косову. Београд: 19603. [Stojan Novaković. Srbi i turci. Istorijske
studije o prvim borbama s najezdom turskom pre i posle boja na Kosovu. Beograd: 19603.]
Орбини 1968: Мавро Орбин. Краљевство Словена. Београд: Српска књижевна задруга,
1968. [Mauro Orbin. Kraljevstvo Slovena. Beograd: Srpska književna zadruga, 1968.]
Острогорски 1965: Георгије Острогорски. Серска област после Душанове смрти, Београд:
Посебна издања Византинолошког института, Т. 9, 1965. (= Острогорски 1970: Георгије Острогорски, Сабрана дела, Т. ІV, Београд: Просвета, 1970, 423–631). [George Ostrogorski. Serska
oblast posle Dušanove smrti. Beograd; Posebna izdanja Vizantološki Institut, Τ. 9, 1965. (= George
Ostrogorski. Sabrana dela,T. IV, Beograd: Prosveta, 1970 423–631).]
Острогорски 1998: Георги Острогорски. История на Византийската държава. София:
Прозорец, 1998. [George Ostrogorski. Istoria na Vizantiйskata dăržava. Sofia: Prozorec 1998.]
Радић 1993: Радивоj Радић. Време Јована V Палеолога (1332–1391), Београд: Византолошки институт, Српске академије наука и уметности, 1993. [Radivoj Radić. Vreme Jovana V Paleologa
(1332–1391). Beograd: Vizantološki institut, Srpske akademije nauka i umetnosti, 1993.]
Сакъзов 1930: Иван Сакъзов. Стопанските връзки между Дубровник и българските земи
през ХVІ и ХVІІ столетия. София: 1930. [Ivan Sakăzov. Stopanskite vrăzki meždu Dubrovnik i
bălgarskite zemi prez XVІ i XVІІ stoletija. Sofia: 1930.]
Сакъзов 1934–1935: Иван Сакъзов. Стопанските връзки на България с чужбина през ХІV
в. – Годишник на Софийския университет –Юридически факултет, ХХХ (1934–1935), 1–96.
[Ivan Sakăzov. Stopanskite vrăzki na Bălgarija s čužbina prez XІV v. – Godišnik na Sofijskija universitet
– Juridičeski fakultet, XXX (1934–1935), 1–96.]
Стоjановић 1934: Љубомир Стоjановић. Старе српске повеље и писма, Т. І/2,Београд
– Сремски Карловци: Зборник за исторjу, jезик и кнњжевност српског народа, 1934. [Ljubomir
Stojanović. Stare srpske povelje i pisma, Knj. І/2, Beograd – Sremski Karlovci: Zbornik za istoriju, jezik
i književnost srpskog naroda, 1934.]
Ћирковић 1964: Сима Ћирковић. Историjа средњовековне Босанске државе. Београд: Српска књижевна задруга, 1964. [Sima Ćirković. Istorija srednjovekovne Bosanske države. Beograd:
Srpska književna zadruga, 1964.]
Ћоровић 1940: Владимир Ћоровић. Хисториjа Босне. Т. І, Београд: Српска краљевска академиjа, 1940. [Vladimir Ćorović. Istorija Bosne. T. I, Belgrad, Srpska kraljevska akademija, 1940.]
Ферjанчић 1960: Божидар Ферjанчић. Деспоти у Византији и јужнословенским земљама.
Београд: Посебна издања, САНУ, 1960. [Božidar Ferjančić. Despoti u Vizantiji i južnoslovenskim
zemljama. Beograd: Posebna izdanja, SANU, 1960.]
Фрейденберг 1989: Марэн Фрейденберг. Дубровник и Османская империя. Москва: Наука,
1989. [Maren Frejdenberg. Dubrovnik i Osmanskaja imperija. Moskva: Nauka, 1989.]
Babić 1972: Anto Babić. Iz istorije srednjovjekovne Bosne, Sarajevo: Svjetlost, 1972.
Chalcocondylas 1843: Laonici Chalcocondylae. Atheniensis Historiarum libri decem, editio,
Immanuel Bekkeri, In: Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonnae 1843.
Gullino 1996: Giuseppe Gullino. Le frontiere navali, In: Alberto Tenenti, Ugo Tucc.
Storia di Venezia, v. IV. Il Rinascimento. Politica e cultura. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов

257

Treccani, 1996.
Gjuzelev 1993: Vasil Gjuzelev. Bulgarien zwischen Orient und Okzident. Die Grundlagen seiner
geistigen Kultur vom 13. bis zum 15. Jahrhundert., Wien–Köln–Weimar: Böhlau, 1993.
Imber 1990: Colin Imber. The Ottoman Empire, 1300–1481. Istanbul: Issis Press, 1990. (= Колин Имбър. Османската империя 1300–1481. София: Amicitia, 2000. [Kolin Imbar. Osmanskata
imperia 1300–1481. Sofia: Amicitia, 2000.])
Ivanović 2017: Miloš Ivanović. Cyrillic Correspondence between the Commune of Ragusa and
Ottomans from 1396 to 1458. – In: Srđan Rudić, Selim Aslantaş. State and Society in the Balkans before and after Establishment of Ottoman Rule. Belgrade: The Institute of History, Belgrade, Yunus Emre
Enstitüsü – Turkish Cultural Centre Belgrade, 2017, 43–63.
Matanov 1986: Hristo Matanov. Contribution to the Political History of South-Eastern
Macedonia after the Battle of Černomen. – Études balkaniques, 2 (1986), 31–43.
Miklošič 1858: Franz Miklošič. Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnea,
Ragusii. Viennae: Braumüller, 1858.
Necipoğlu 2009: Nevra Necipoğlu, Byzantium between the Ottomans and the Latins: Politics
and Society in the Late Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Nicol 2001: Donald Nicol. Venezia e Bisanzio – due città millenarie protagoniste della storia.
Milano: Tascabili Bompiani, 2001.
Paskojević 2018: Kristian Paskojević. Razvojni procesi diplomatičke ćiriličke minuskule u dokumentima srednjovjekovne Dubrovačke kancelarije. PhD, Zagreb: 2018.
Rakova, Kostova 2019: Snezhana Rakova, Elena Kostova. Venice, Dubrovnik (Ragusa) and
the Ottomans (according to two Ottoman Documents from 1430). – Études balkaniques, 3 (2019),
485–516.
Šabanović 1962–1963: Hazim Šabanović. Turski dokumenti državnog arhiva u Dubrovniku. –
Prilozi za orijentalnu filologiju, 12–13 (1962–1963), 121–149.
Spisarevska 1975: Ioanna Spisarevska, Le commerce ragusain envisagé comme un facteur du
développment économique des région bulgares sous la domination Ottomane (XVe–XVIe s.). – Balcanica, VI (1975), 99–110.
Tăpkova-Zaimova 1970: Vasilka Tăpkova-Zaimova. Sur les débuts des colonies ragusaines dans
les territoires bulgares (fin du XVe s.). – Studia balcanica, III (1970), 125–131.
Trapp et al. 1989: Erich Trapp, Rainer Walther, Hans-Veit Beyer, Katja Sturm-Schnabl, Ewald
Kislinger, Sokrates Kaplaneres, Ioannis Leontiadis. Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit,
Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1989, Bd. 9.
Truhelka 1911: Ćiro Truhelka. Tursko-slovjenski spomenici Dubrovačke arhive, In: Glasnik
Zemaljskog muzeja u Sarajevu. – 23 (1911), 1–160.
Zovko 2016: Valentina Zovko. Communication and political identity formation: Dubrovnik’s
first ambassadors to the Sublime Porte. – Tabula: časopis Filozofskog fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile
u Puli, 14 (2016), 85–102.

Обр. 1. Привилегия на султан Мурад ІІ, издадена в полза на дубровничани. Чрез този документ
се регламентира търговската дейност на рагузци в пределите на османската държава (6 декември
1430 г.) (Личен архив – ЕК).

КРАЯТ НА ВИЗАНТИЙСКАТА ИМПЕРИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА
ЛАОНИК ХАЛКОКОНДИЛ
Владимир Ангелов
THE END OF BYZANTINE EMPIRE THROUGH THE EYES OF
LAONIKOS CHALKOKONDYLES
Vladimir Angelov
Abstract: The subject of the current article is the information on the fall of Constantinople to the
Ottomans in the historical work of Laonikos Chalkokondyles. We could describe Chalkokondyles as
the most balanced and reasonable in his story. He had been one of those Byzantine intellectuals, most
philosophically accepting the collapse of Byzantium and prepared to look for the causes of this in cold
mind and with no excessive emotions; to point out the qualities of the enemy and to search out the
Byzantines’ own weaknesses.
As a whole Chalkokondyles’ account of the siege and the fall of Constantinople is not so detailed compared to the writings of Doukas and Critoboulos, but this does not diminish the information’s value.
The author was not inclined to accept the Ottoman conquest as something dramatic because according
to him all the events have been destined to happen. Chalkokondyles’ underlying idea was that according to the natural course of history, each empire reaches the point at which it must give way to another.
The account leaves the impression that the fall of Constantinople was just another episode of the Ottoman conquest and Chalkokondyles’ goal had been to tell about it without anger and prejudice.
Keywords: Laonikos Chalkokondyles, Byzantine historiography, Byzantine Empire, Constantinople, Ottoman conquest

Петнадесетото столетие е един от най-драматичните периоди от историята на
Югоизточна Европа. Тогава като последица от започналото в средата на ХІV
в. нашествие на османците повечето държави на Балканския полуостров прекратяват своето самостоятелно съществуване и стават част от оформящата се
османска империя. Безспорно събитието с най-големи последици за по-нататъшната съдба на Балканите е завладяването на Константинопол през 1453 г. и
последвалата гибел на Византия. Неслучайно произведенията на византийската
историческа мисъл от този период са почти изцяло подчинени на нуждата да се
потърсят причините за тази катастрофа и да се осмислят последиците от нея.
Централно място в съчиненията вече не заема, както преди, византийската история, а появата на османците и развитието на тяхната държава. В зависимост от
своите политически възгледи византийските автори от този период разглеждат
османското завоевание като съдбовно предопределен низ от трагични събития,
като наказание за греховете на ромеите и необходима жертва, която трябва да
бъде направена, или пък просто като триумфално шествие.
Лаоник Халкокондил е един от онези византийски интелектуалци, които
най-философски приемат краха на Византия и са готови с хладен ум и без излишни емоции да потърсят причините за това, да изтъкнат качествата на противника и потърсят собствените си слабости. Автор е на обширно съчинение,
състоящо се от десет книги, чието оригинално заглавие не е известно, поради
което се среща под различни наименования в преписи от ХV–ХVІІІ в. В след-
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ващите страници сме възприели условното заглавие „Изложение на историите“
(Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν). До нас съчинението е достигнало под формата на 29 свитъка, само осем от които са напълно запазени. Изложените събития обхващат периода 1298–1463 г., като по всичко личи, че Халкокондил не е успял да завърши
труда си.
Личността на Лаоник Халкокондил и неговото съчинение са обект на интерес в голям брой изследвания в специализираната литература. Сред първите изследвачи, които посвещават страници на този византийски историк, е К.
Крумбахер. В своята „История на византийската литература“ той засяга отделни
моменти от биографията на Халкокондил и прави кратък анализ на основните характеристики на неговото съчинение (Кrumbacher 1897: 302–305). На
следващо място като един от най-добрите познавачи на Лаоник Халкокондил
трябва да се посочи Е. Дарко (Darko 1923–1924: 29–39; Darko 1927: 276–
285). Негова е заслугата за проучването на всички достигнали до нас преписи на
„Изложение на историите“. Резултатите от проучванията му са публикувани във
встъпителната част на направеното от него критическо издание на съчинението,
което до момента остава най-доброто (Chalcocondyles 1922). Специално с
историята на фамилията Халкокондил се занимава гръцкият историк Д. Кампуроглос, автор на цяло изследване по този проблем (Kampuroglus 1926).
Също така трябва да се споменат и някои работи на У. Милър, Е. Б. Веселаго,
В. Греку и Г. Моравчик в които се засягат отделни моменти от биографията на
Лаоник Халкокондил (Miller 1922: 36–49; Веселаго 1957: 203–217; Греку
1958: 198–210; Moravcsik 1958). С езика и стила на историка, както и с изворите, използвани от него, се занимават Ф. Рьодел, С. Бащав, и А. Маркопулос
(Rödel 1905; Bashtav 1960: 35–42; Markopoulos 2000: 204–216). От поновите проучвания върху биографията и съчинението на Лаоник Халкокондил
трябва да се споменат работите на Н. Николудис и А. Калделис (Nikoloudis
1996; Kaldellis 2012: 111–136; Kaldellis 2014).
Това, което на първо място характеризира Лаоник Халкокондил като автор
е неговият своеобразен филелинизъм, т.е. дълбокото му преклонение към гръцката древност. То изцяло може да се обясни с времето, в което живее авторът.
Последните два века от съществуването на Византия се характеризират с криза и
упадък на традиционните политически и културни ценности. Интелектуалният
елит на империята разбира се осъзнава това и търси начини за преодоляването
на негативните тенденции. Започва да се издига идеята, че решаването на проблемите трябва да стане чрез преоценка на културната ориентация на Византия.
Както е известно тя се основава на идеята, че империята е стожер на Източното
православие и трябва да запази идентичността си непокътната. Появяват се обаче такива византийски интелектуалци, които смятат, че не съществува разлика
между Християнския Запад и Мюсюлманския Изток. Учени като Димитър Кидон и Максим Планид успяват да надраснат установеното схващане, че е невъзможно да бъдеш византиец без да си православен християнин. Тяхна, както и на
редица други интелектуалци, е заслугата да се запознаят византийците с култур-

Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов

261

ните достижения на Западна Европа, които през този период са тясно свързани
с увеличения интерес към класическата древност.
Друг важен аспект на този своеобразен пробив в установените през вековете схващания на византийците е преоценката на понятията „елин“ и „Елада“,
които през този период все повече започват да се възприемат от определени
интелектуалци. Обяснението за тази преоценка вероятно трябва да се потърси
в развитието на хуманизма в Западна Европа и контактите, които съществуват
между италианските хуманисти и някои византийски интелектуалци, като Димитър Кидон например (Попова 2004). Термините „елин“ и „Елада“ започват
да се употребяват от някои хуманисти по отношение на византийците и Византия, изразявайки по този начин своеобразно преклонение пред древногръцката
култура. Този нов тип мислене обаче остава присъщ на твърде ограничен кръг
византийци и като цяло неговото отражение върху политическия и културния
живот е почти незабележимо.
Друга важна особеност на „Изложение на историите“ е почти пълното скъсване с византийската традиция на противопоставяне между „варвари“ и ромеи.
Това особено личи в отношението на Халкокондил към съседните балкански
народи. Само на отделни места могат да се открият някои прояви на напластяваните през столетията взаимни представи, белязани от предразсъдъци и
антипатии. Присъствието на тези моменти в съчинението вероятно може да се
обясни със заимстването на пасажи от по-стари византийски съчинения, а не
толкова с личната нагласа на автора.
Когато говорим за авторовата философия, интерес предизвиква отношението на Халкокондил към религията. Историкът не проявява влечение да разисква
въпроси, свързани с християнските догми, няма и съвсем ясна концепция за божествеността. Колкото и странно да изглежда, Халкокондил не изразява ясната
си позиция дори по повод на един от най-разискваните политически и религиозни въпроси през този период, а именно сключването на уния между Източната и Западната църква. За сметка на своята резервираност по отношение на
християнството, Халкокондил проявява особен интерес към исляма. Основните принципи на религията, която изповядват османците са детайлно описани на
страниците на съчинението. Ислямът, разбира се, е познат на византийците от
векове, но начинът, по който Халкокондил гледа на него, е съвсем различен от
общоприетия. Вместо да се опитва да оборва исляма, авторът го възприема напълно безпристрастно, описвайки го като своеобразен културен феномен. Вижданията на Халкокондил за тази религия вероятно са повлияни от обучението
му в Мистра при Георги Гемист–Плитон, чиито представи са сходни. Очевидно
неговите идеи обуславят и начина, по който Халкокондил разглежда самите османци. Отношението към тях по-скоро трябва да се обясни с чисто научен интерес, а не с някакви политически причини.
В езиково и стилово отношение Халкокондил почти изцяло подражава на
Херодот и Тукидид. Особено отчетливо влиянието на античната традиция се
открива във фразеологията, използвана от автора. В първите три книги от „Из-
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ложение на историите“ може да се посочат няколко момента, които директно са
взети от съчинението на Херодот. Редица заемки се откриват и по отношение на
етнонимите и топонимите. Доказателство за силното влияние на историческия
труд на Херодот са и многобройните екскурси и отстъпления от основния разказ на Халкокондил с цел да се обогати и направи по-интересно изложението1.
По подобие на съчинението на Херодот, което е подчинено на идеята да се опише персийската държава – най-сериозният противник на гърците в онази епоха,
Халкокондил поставя в центъра на своя разказ издигането на османската държава. Поради тази причина всички събития са представени от гледната точка
на завоевателите. Авторът осъзнава, че след превземането на Константинопол и
падането на Балканския полуостров под османска власт няма сила, която да възкреси Византийската империя. Ето защо Халкокондил си поставя задачата да
опише нарастването на османската мощ, като се започне от първите стъпки при
Ертогрул и се стигне до големите завоевания на Мехмед ІІ. Историкът показва
много добра осведоменост по въпросите на османското общество, икономика
и военна структура. Халкокондил не пропуска да изгради и задълбочени портрети на някои от по-известните османски владетели. Интригуващ е разказът за
обичаите и празниците на османците. Трябва да се отбележи, че Халкокондил
единствен от късновизантийските автори обръща внимание на тази част от живота в османската империя.
Прави впечатление, че за разлика от другите византийски историци от ХV
в. описанието на османците у Халкокондил е лишено от всякакъв емоционален
заряд и отношението към тях е съвсем безпристрастно. Може да се предположи, че този факт се дължи на твърдата увереност на автора в превъзходството на
елинската култура и надеждата, че независимо от края на Византия, елинската
цивилизация ще се възроди. Вероятно, уповавайки се на тази перспектива, Халкокондил смята, че може да бъде обективен към османците, чието властване,
според него, няма да продължи дълго.
Обсадата и превземането на Константинопол на 29 май 1453 г. е своеобразна кулминационна точка в съчиненията на всички византийски историци от
този период. Интересното е, че нито един от тях всъщност не е непосредствен
свидетел на това драматично събитие. Въпреки това Лаоник Халкокондил, Критовул и Дука излагат фактите с големи подробности, което показва, че те със
сигурност са черпили информация от участници в събитието. Освен устни разкази, авторите без съмнение са ползвали и някои писмени източници. Макар и
описвайки едно и също събитие, в разказа на тримата историци могат все пак да
се забележат и някои разлики. Най-детайлно излага събитията Критовул, което
е обяснимо, като се има предвид характера на неговото съчинение, замислено
като своеобразна възхвала на делата на Мехмед II. Разказът на Дука също е доста
1

Има индикации, че Халкокондил е бил запознат и с други древногръцки автори. Един от тях
е бил със сигурностОмир, тъй като в първите три книги от съчинението се срещат пасажи от
„Илиада“.
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обстоятелствен, но това, което го отличава, е неговият емоционален стил на повествование. Авторът е изключително отрицателно настроен към османците и
не пропуска всеки удобен момент да изрази личното си отношение към случващото се. Разбира се, основен обект на неговата антипатия е личността на султан
Мехмед II, по чийто адрес Дука използва редица епитети и сравнения, целящи
да го представят в най-лоша светлина (Ангелов 2002: 9–22). В разказа на Дука
се забелязва една непрекъсната градация на напрежението, което подготвя читателя за драматичната развръзка накрая. От цялостното изложение лъха чувство на съдбовна предопределеност, която по никакъв начин не може да бъде
избегната.
Разказът на Халкокондил за обсадата и превземането на Константинопол е
доста по-пестелив в сравнение с изложението на Критовул и Дука, които отделят значително място на това събитие. Авторът посвещава на него част от VIII
книга на съчинението си. Описанието на събитията започва почти без никакви
предварителни думи, които да въведат читателя в обстановката. За Халкокондил това е просто пореден епизод от завоевателните действия на османците,
който трябва да бъде разказан. Липсва целия драматизъм и лично отношение от
страна на автора, така характерни за Дука.
Разказът на Халкокондил започва по обичайния и за останалите съчинения
начин, а именно с построяването на крепостта Лаймокопия (Румели хисар) на
европейския бряг на Босфора. Споменават се и няколко думи за кампанията на
Турахан бей в Пелопонес, където срещу него воювали двамата братя на император Константин ХI – Тома и Димитър. По-нататък авторът продължава с подготовката на Мехмед II за обсадата на Константинопол, която като цяло е представена без големи подробности. Описвайки разположението на османските
сили Халкокондил прави твърде нереалистична оценка на тяхната численост.
Според него те наброявали 400 000 души (Chalcocondyles 1922, 149)2. Това
преувеличаване е нещо характерно за византийската историография, поради
което винаги трябва да се отнасяме критично към подобни сведения. Със сигурност силите, които Мехмед II струпва пред стените на Константинопол са големи, но трудно може да се приеме, че става дума за толкова многочислена армия.
Идеята на Халкокондил е да покаже пред какъв силен противник са изправени
жителите на Константинопол и че отпорът, който те впоследствие оказват, още
от началото е обречен на неуспех.
По-нататъшният ход на обсадата е достатъчно добре изяснен в многобройните изследвания по въпроса, поради което смятаме, че не е необходимо тук да
се спираме детайлно върху събитията. Както вече беше споменато, Халкокондил
избягва да се впуска в големи подробности и разказът му в общи линии следва
написаното от Дука и Критовул. Техните съчинения в голяма степен допълват
изложението на Халкокондил. Има все пак няколко момента в неговото описа2

Дука посочва същото число – 400 хил., а Георги Сфранцес споменава, че османците били около 260 хил.души.
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ние, които предлагат различен поглед върху някои от събитията, а също и някои
интересни наблюдения относно причините, поради които османците успели да
превземат града.
Първият момент е свързан с неуспеха, който претърпява османския флот в
опита си да попречи на няколко генуезки кораба да преминат през блокадата.
Тук решаваща роля играе Балтоглу, който по това време е главнокомандващ на
флота. Халкокондил пише, че корабите били два, докато според Дука били пет
на брой (Chalcocondyles 1922, 155; Ducas 1958, 335) В крайна сметка те
успели да навлязат в пристанището, а като причина за това се посочват неумелите действия на Балтоглу. Неговата личност е особено интересна, тъй като според
разказа на Дука той „произхождал от народа на българите и бил син на някакъв
техен първенец“ (Ducas 1958, 337)3. Халкокондил споменава, че Балтоглу се
провалил в опита си да спре вражеските кораби, тъй като „бил наранен в окото
от един от своите войници“, а ако това не се било случило, то той щял да удържи
победа. Според по-нататъшния разказ именно това оправдание спасило главнокомандващия от сурово наказание (Chalcocondyles 1922, 155). Дука от
своя страна разказва, че ядосан от неумелите му действия, Мехмед II заповядал
да доведат Балтоглу, за да го накаже. Като част от унижението, на което бил подложен, един от войниците му го замерил с камък и наранил окото му, а султанът
след това го набил със златния си жезъл (Ducas 1958, 337). В случая е трудно
да се прецени кой от двамата автори прави точно описание на разигралите се
събития, но като че ли разказът на Дука изглежда по-правдоподобен.
Друг любопитен момент в разказа на Халкокондил е свързан с генуезеца
Джовани Джустиниани, който, както е известно, помага при защитата на града
с отряд войници. Според всички извори защитниците на града успели известно време на отблъскват атаките на османците, за което не малка заслуга имал и
генуезкия военачалник. Халкокондил споменава, че когато враговете успели да
проникнат в града, хората на Джустиниани започнали да отстъпват под натиска
им. Когато василевсът попитал генуезеца защо напуска позицията си и бяга, той
отговорил, че е принуден да го стори, тъй като „Бог направлява действията на
турците“ (Chalcocondyles 1922, 159). Това сведение е особено интересно,
тъй като за Халкокондил не е характерно да обяснява едно или друго събитие
с намесата на Бог, както непрекъснато прави това Дука. Халкокондил отдава
всичко, което се случва на някаква неопределена свръхестествена сила, назовавана най-общо с имената „божество“ и „съдба“ (θεῖον, τύχη, εἱμαρμένη) (Turner
1964: 346–373). Не може да се каже със сигурност дали тези схващания на Хал3

Съчинението на Дука е единственият византийски извор, от който научаваме произхода на
Балтоглу, поради което това сведение е особено ценно. В тази връзка твърде интересен е един
по-късен разказ за превземането на Константинопол, в който неколкократно се споменава някой си Балтаули паша. Най-вероятно става дума за същия Балда/Балтоглу (Петканова 1990:
255); При описанието на това събитие Критовул е съвсем лаконичен, като споменава, че Балтоглу бил отстранен от командването на флота поради „страх и малодушие“. Вж. Critobuli
Imbriotae Historiae (ed. Dieter Reinsch), 1983, 111.
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кокондил отразяват действителното му отношение към фактите или пък са само
стилистичен похват. Напълно е възможно всичко да се дължи на подражанието
на античните автори, които също са склонни да намесват свръхестествени сили,
за да обяснят едно или друго събитие. Всъщност от цялостното изложение на
Халкокондил се налага изводът, че действията на човек и постигнатите резултати зависят преди всичко от собствените сили и способности.
Когато говорим за обсадата на Константинопол е необходимо да проследим
и какво е отношението на Халкокондил към действията на византийския император. Съвсем накратко авторът засяга някои моменти, в които Константин
XI трябва да вземе едно или друго решение, без обаче да си позволява да даде
каквато и да е оценка. Все пак не може да не забележим известна симпатия и
съчувствие към този последен византийски владетел, който има лошата съдба да
застане начело на Византия в най-критичния момент от нейната история. Без да
се впуска в големи подробности, Халкокондил заявява, че в разгара на сражението василевсът бил ранен в рамото и малко по-късно издъхнал (Chalcocondyles 1922, 159). Тук отново може да направим една съпоставка с написаното
от Дука. Той е доста по-обстоятелствен, като в редица моменти прозира неодобрението му към василевса. Особено показателен е епизодът, който представя
ситуацията непосредствено преди Константин XI да загине. Според Дука той
бил изпаднал в пълно отчаяние и до такава степен се бил отказал да се съпротивлява, че само обикалял насам-натам, викайки „няма ли да се намери някой
измежду християните, който да ме убие“ (Ducas 1958, 361). Разбира се тези
думи могат да се тълкуват и като опит от страна на Дука да представи в по-благоприятна светлина василевса, готов да загине от ръката на единоверците си, но
не и да падне жертва на азиатските пришълци.
Внимание заслужава още един момент от разказа на Халкокондил, свързан
със ситуацията в града, след като османците успяват да проникнат вътре. Описвайки суровата разправа с жителите на Константинопол, които били подложени
на поголовно избиване, авторът стоварва вината за това жертвите да са толкова
многобройни върху пазачите на градските порти. Халкокондил споменава, че те
решили да не позволят на хората да избягат от града, за да спасят живота си, тъй
като имало някакво пророчество, според което враговете щели да достигнат
само до мястото, наречено Тавър (Форума на бика), където щели да ги пресрещнат жителите на града и да ги прогонят. Халкокондил определя решението на
пазачите като „зловещо безумие“. Те смятали, че така щели да принудят хората
да се сражават с османците, сбъдвайки пророчеството и поради тази причина
„пазачите хвърлили ключовете от портите извън стените“ (Chalcocondyles
1922, 161). Последвалата разправа с тези, които не успели да избягат била изключително жестока. Както е известно, вярата в пророчества и предсказания
през онази епоха е силно разпространена и нерядко влияе върху хода на едно
или друго събитие. В случая не може да се каже със сигурност дали думите на
Халкокондил са стилистичен похват, или пък отразяват реално случило се събитие. Интересно е, че в разказа на иначе отлично информирания Дука подобен
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момент липсва. По всяка вероятност с включването на този епизод Халкокондил цели да подсили внушението за размера на цялата трагедия, сполетяла Константинопол. Извършеното насилие е толкова голямо, че трудно може да му се
даде рационално обяснение.
След като пресъздава картината на погрома, който османците устройват над
града, под влияние на античната традиция Халкокондил прави сравнение между
превземането на Константинопол и падането на Троя. Авторът обобщава всичко с думите: „Най-голямото нещастие, случвало се някога, сравнимо единствено
с падането на Илион; всъщност цялото опустошение било наказанието, което
елините трябвало до понесат от варварите заради това, което били сторили на
Илион“ (Chalcocondyles 1922, 167). Тъй като в изложението основната линия на противопоставяне не е между християнството и исляма, а между Европа
и Азия, за Халкокондил падането на Константинопол е отмъщението на азиатските народи за всички беди, причинени им от европейците. Подобна идея
е представена по малко по-различен начин и в съчинението на Дука. Според
автора османското нашествие и завладяването на Константинопол идват като
наказание за греховете на ромеите (Ducas 1958, 375). Това е жертвата, която те
трябва да направят за спасението на останалите християни.
Описанието на обсадата и превземането на Константинопол, което прави
Халкокондил не е толкова подробно, сравнено със съчиненията на Дука и Критовул, но това не намалява стойността на написаното. Разказът на Халкокондил е най-интересен с това, че представя един по-различен, философски поглед
върху събитията. Той разглежда събитията като предопределени да се случат и
е чужд на идеята османското завоевание да се драматизира. Цялото изложение
всъщност е подчинено на идеята, че според естествения ход на историята всяка една империя достига до момента, в който трябва да отстъпи мястото си на
друга. Налага се внушението, че Византия вече е изживяла своето време, поради
което е заменена от държавата на османците. И все пак авторът таи надежда, че
нейното господство няма да просъществува дълго и рано или късно „държавата
на елините“ ще се завърне още по-силна от преди (Chalcocondyles 1922, 2).
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БЕЛЕЖКИ ИЗ ИСТОРИЯТА НА КИЧЕВСКИЯ
МАНАСТИР „БЛАГОВЕЩЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“
(МАНАСТИР „СВЕТА ПРЕЧИСТА КИЧЕВСКА“)
Димо Чешмеджиев
NOTES FROM THE HISTORY OF THE KIČEVSKI MONASTERY
“THE ANNUNCIATION OF THE BLESSED VIRGIN”
Dimo Cheshmedzhiev
Abstract: The report examines briefly the most important moments in the history of one of the
best Bulgarian monasteries – “The Annunciation of the Blessed Virgin”, called “The Holy Virgin” or
“Sveta Preclean Kičevska”, known in the past and as Kurnynski Monastery, by the name of Near the
Kurnino. The monastery today is outside the Bulgarian state, is situated near the town of Kichevo
(Today Republic of Northern Macedonia).
Keywords: Monastery, Bulgarian revival, Bulgarian Exarchate

Манастирът „Благовещение Богородично“, наричан най-често „Света Пречиста“
или „Света Пречиста Кичевска“, е изграден в една падина на планината Вървой,
на ок. 12 км от Кичево (дн. република Северна Македония). Местоположението му е изключително красиво. От него се открива изглед към цялата Кичевска
долина, включително град Кичево. Вижда се и средната част на веригата на Шар
планина, покрита с дебели снегове и наричана Бистра, с най-висок връх Люботрън (Нарев 1912: 7–8; Иванов 1931: 87; Трайчев 1933: 138).
Старото му име е Кърнински манастир, по името на село Кърнино, което се
е намирало непосредствено до манастира. В османските документи се нарича
„Кърнино кешишханеси“. В Зографския поменик се казва: Ïåëàãîí·à áëúãàð±ñêà
çåìëÿ... ìîíT Êðüíèíî. Легендата на манастирски печат от 1763 г. гласи: Ñè
ïå÷àòü ÁëŤãîâåùåí¶å ÁöŤå ìàíàñòèðü Êè÷åâüñêè ãëŤåìè Êðüí·íî. В една бележка
иеромонах Кирил Пейчинович, възпитаник на манастира, също го нарича Кърнински. Така го нарича и Йордан Хаджиконстантинов-Джинот (Нарев 1912:
12–13, 26; Милетич 1919: 32; Иванов 1931: 87, 508; Снегаров 1932: 447;
Трайчев 1933: 141; Ќорнаков 1996: 60; Чешмеджиев 2019: 181–182).
Не е известно кога е основан манастирът, но между монасите се пазело предание, отразено в манастирския поменик (парусия), написан от иеромонах
Симеон през 1847 г. по заповед на игумена Теофил, че е основан „във времето
и по повелението на християнските царе“ (Нарев 1912: 11; Снегаров 1932:
447–448; Целаковски 1990).
Според някои мнения, манастирът е бил опожарен около 1515 г., по времето на султан Селим І (1512–1520), заедно с Бигорския манастир (Нарев
1912: 18–19). Веднага след това манастирът е възстановен от братството, и към
средата на ХVІ в. той вече е много богат и често ограбван от арнаути-разбойници. През 1558 г. манастирът е опожарен отново, а в 1564 г. възстановен, по
времето на султан Сюлейман, на охридския архиепископ Софроний, епископът
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на Кичево Герасим, с трудовете на игуменa иеромонах Герман и зографисан от
зографа Онуфрий. Това се съобщава в надпис от манастирската църква, който
предава надпис от по-старата църква. Той се е намирал на стената над западната
врата на храма. При разрушаването на старата църква, надписът е бил преписан
от иеромонах хаджи Симеон, който после станал игумен (Нарев 1912: 9–11;
Иванов 1931: 88; Снегаров 1932: 190; Трайчев 1933: 138). Новата църква вече е каменна, за да не може да бъде опожарена. Манастирът е пострадал
след това четири пъти, но винаги бързо е бил възстановяван. В манастирския
поменик, преписан през 1847 г. от същия иеромонах хаджи Симеон, се казва,
че в 1843 г. бил запален от дебърски албанци, изгорял до основи, но църквата се
запазила, защото била изградена от камък. Но понеже вече била малка за манастирските нужди, можела да побере не повече от 100 души, и неугледна, игуменът архимандрит Теодосий я разрушил и на нейно място през 1848 г. издигнал
днешната църква, с помощта на българите от цяла Западна Македония. Това е
една от най-големите църкви в Македония (Нарев 1912: 8; Милетич 1919:
32, 35; Иванов 1931: 88; Снегаров 1932: 447–448; Трайчев 1933: 138–141;
Ќорнаков 1996: 64–65).
Сведения за манастира дава големият български възрожденец Йордан Хаджиконстантинов-Джинот (1818–1882) (вж. за него БВИ 1988: 351; Стоилов
1922: 48–53; Кънчов 1896: 85–107). В „Цариградски вестник“, бр. 422, от
1859 г., той пише: „Кичево може да се гордее с един голям и прекрасен манастир, наречен Кърнино. Игуменът му се нарича Теодосий, архимандрит, българин. Достопочтен родолюбец, той наново направи църква в обителта, която
е една от най-хубавите здания. Хиляди напасти е претърпял хаджи Теодосий
докато обновявал тази българска обител. Тя е просторна, има 40 стаи големи,
дълги чардаци, три големи камбани, чешма с преизобилна вода, широк двор с
крепки зидове, а църквата в средата на манастира блести като звезда, с издигнати сводове като Карейския манастир“ (Нарев 1912: 26).
Майсторите, които построяват величествения храм са от с. Луково, Стружко. За освещаването на църквата свидетелстват два надписа от 1848 и 1849 г., а
в надпис от олтарната апсида, оставен при изписването на църквата в 1852 г.,
прочутият зограф Дичо от с. Тресонче, Дебърско, съобщава, че църквата била
осветена на Успение Богородично през 1849 г., по времето на игумена хаджи
Теодосий архимандрит (Милетич 1919: 33; Снегаров 1932: 448; Ќорнаков
1996: 66; Василиев 1965).
В манастира е имало скрипторий. По-голяма част от книгите обаче са унищожени по време на Възраждането, след започването на българското църковно-национално движение. През 1848 г. дебърският гръцки митрополит Милетий, научил от своя протосингел свещеник Димитър Попконстантинов, че
в манастира, при срутване на старата църква, били намерени множество стари
ръкописи, които братята прибрали и поставили в горния кат на трапезарията
за временно съхранение. Докато се строяла новата църква, тази част на трапезарията била приспособена за параклис и в нея се извършвали богослуженията.
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В началото на месец май, владиката дошъл в манастира, за да освети обновената
църква. Тогава той наредил да се изгорят всички български книги и ръкописи в
една яма зад манастирския зид. Игуменът Теодосий енергично се противопоставил на това нареждане, като обяснил че има намерение да ги зазида в кубето
на църквата, за да се запазят. Владиката останал непреклонен и ръкописите били
изгорени. Предполага се, че между унищожените ръкописи е имало и глаголически, защото хаджи Симеон, който отлично владеел църковно славянски, не е
могъл да разчете някои от тях?! (Илиевски 1972; Чешмеджиев 2019: 182).
Двадесет години по-късно, знаменитият руски учен А. Гилфердинг, придружен от племенницата си Мария Карлова, посетил манастира и намерил
в него само две славянски книги – Кърнинският дамаскин от края на ХVІ в.
(Илиевски 1972) и четвероевангелие от ХV в. (Поп-Атанасов и др. 1997;
Чешмеджиев 2019: 181–182). По повод на посещението си в манастира М.
Карлова пише:
„...Но впрочем мы скоро успели заметить, что монастырская братия, вся состоявщая из болгар, крепко недолюбливаеть своего архиерея, и что между ними
и владикой отношения весьма нятанутыя. В этом монастыре игумен разсказал
нам поразительную историю. По слухам, мы надеялись найти там много примечательнаго; нам говорили, что у „Пречистой“ имеются в множестве фетви
(ветхия, старинныя) книги. Не оказались их во все. „Куда же их дявались?“ –
Лет двадцать тому назад, говорил игумен, приехал сюда владика-грек, по имени
Милетий, на освящение обновленной в нашем монастыре церкви, и как увидел
у нас множество ветхих книг, писанных на коже славянскими буквами, приказал
все эти книги собрать, положить в яму за монастырской оградой и зажечь. Так
все книги сгорели, а потом владыка велел засыпать пепел и несгорявшие клочки
землею. Всего только одна книга и осталась, которою случайно забыли где-то.
Эта единственную книгу игумен охотно подарил нам на память; то было кокоето рукописное евангелие.“ (Карлова 1870: 178).
Въпреки това славянското богослужение не престава, като вече се извършва
по печатни книги (Снегаров 1932: 448; Трайчев 1933: 140). През септември
1874 г., след затварянето на игумена Козма, друг гръцки митрополит на Дебър –
Антим (наречен Дели-Антим), също разпорежда да се изгорят славянските богослужебни книги в манастира (Снегаров 1932: 448–449; Трайчев 1933: 142;
Ќорнаков 1996: 68).
Манастирът взима дейно участие в църковно-националната борба на българския народ. През 1873 г. за игумен е избран архимандрит Козма. По време
на неговото управление, манастирът, заедно с целия район на Кичево се отказва
от Патриаршията и минава към Българската екзархия. Това става на специално
събрание в манастира, през месец май 1874 г., на което се събират всички свещеници и монаси от Кичевско, под предлог, че ще се извърши панахида на бившия
игумен на манастира архимандрит хаджи Теодосий. Отслужена е литургия, на
която за първи път се споменава името на българския екзарх. Подписан е следният протокол:
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„Долуподписаните духовници, съобщаваме с клетва пред Бога и пред съвестта си, че от днес занапред няма да споменаваме в черквите си името на гръцкия владика Антим, а ще припознаваме св. Български Екзарх за свое духовно
началство и ще споменаваме при Богослужението си Негово Блаженство Българският екзарх г. Антим; това ще вършим отначало тайно, докато всеки увещае енориаршите си да се отрекат от Патриаршията и признаят св. Българска
Екзархия за свое духовно началство. След туй всеки ще действа открито и без
страх и, ако стане нужда, и пред царските власти ще да изповяда, че признава
за свое началство св. Българска Екзархия. Ако някой от подписалите се тук се
откаже от това съгласие и от страх признае гръцкия владика, да бъде проклет от
318 св. Отци и от нас многогрешните подписали този акт.“ Следват подписите
на игумена Козма, още двама иеромонаси и още 12 свещеници от околните села
и Кичево. Радостта на свещениците била неописуема, защото това събитие съвпада с празника на св. Кирил и Методий. Още същия ден Екзархията е уведомена за взетото решение. След това игуменът поръча на свещениците да дойдат
повторно в манастира, сега вече с кметовете на всички кичевски села, за да искат
официалното отказване от Патриаршията. Това съвпада с пристигането на български митрополит в Охрид, известният Натанаил Охридски, който оказва съществена помощ. В резултат, през лятото на 1874 г. 60 свещеници и кметове от
кичевските села заявват публично на игумена, че се отказват от Патриаршията и
се присъединяват към Екзархията (Нарев 1912: 32–33).
Дебърският владика Антим обаче успява да отстрани архимандрит Козма
с помощта на османските власти, и да го заточи на Света гора – първоначално
в Ксиропотам, а след това във Великата лавра. Манастирът се връща в лоното
на патриаршията. През 1876 г. обаче архимандрит Козма успява да избяга от
заточение с един руски параход и отива в Цариград, където постъпил на служба
в Екзархията. През 1878 г. се преселва в Пловдив и до 1881 г. е протосингел на
екзарх Йосиф. Тогава е назначен за учител в новооткритата българска гимназия
в Солун, става председател на българската църковна община в този град (Нарев
1912: 34–39).
След заточението на игумена Козма, българското население в Кичевско се
настройва още повече срещу дебърския владика Антим. Неговото име вече не
се споменава в църквите в Кичевско. В града Кичево е избрано църковно настоятелство, което управлява църковно-училищните въпроси в района. В опитите
си да овладее положението дебърският гръцки владика изпраща наемници да
убият председателя на дебърската българска община архимандрит Теофил. В
резултат, на 5 август 1880 г. българите подават прошение до Високата порта за
неговото отстраняване. То обаче няма успех и Антим успява да си възвърне контрола над епархията, вкл. Кичевския манастир. Заради това обаче, българското
население спира да посещава манастира и той започва да запада. Положението
се подобрява, след като през 1883 г. за игумен бива избран архимандрит Софроний, който успява да изплати големите дългове на манастира. През 1884 г., при
неговото управление, манастирът отново преминава към Българската екзархия
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(Нарев 1912: 39–45; Трайчев 1933: 140–142).
Благодарение на доброто управление и дейните си игумени, манастирът е
един от най-богатите и никога не остава без монаси. През 1868 напр. той е имал
6 души монаси, към 1896 г. – 7 монаси (Снегаров 1932: 449).
Манастирският комплекс формира затворена система от манастирските конаци, килийно училище, трапезария, магерница, фурна, магазини. Те имат отворени тремове в приземието, просторни чардаци на етажите, с изглед към манастирската църква, която е в центъра на комплекса и към двора. В манастира се
влиза от изток, през висока двукрила порта (Ќорнаков 1996: 68).
Манастирската църква е една от най-големите съборни църкви, които се
строят в първите десетилетия на ХІХ в. по българските земи. Основата и е базиликална, с висок осмостенен барабан на купола. На източната стена са голямата
олтарна апсида, както и протезиса и диаконикона. В западната част е притворът,
с три слепи калоти. На южната е дограден параклис в чест на св. Никола. От
това време е и отворената колонада, която опасва църквата от юг и запад. Църквата е изградена от дялан камък. В притвора има малко изворче, което се смята
за целебно (Трайчев 1933: 140–141; Томоски и др. 1990; Ќорнаков 1996:
70).
Живописта на църквата е изпълнена на два пъти. Най-напред е изографисан
олтарът, от прочутия зограф Дичо от с. Тресонче. Това е станало, според ктиторския надпис в 1852 г. Този надпис, разположен в средата на апсидата, съдържа
и имената на жители на Крушево, които правят дарение, благодарение на което
станало възможно изписването на храма. След около 30 години е изписан и наосът – южната и северната стена, както и куполът. Авторът на тези стенописи не
е известен, но се предполага, че това е синът на Дичо Зограф, Аврам. Датата на
изписване е означена в долната част от барабана на купола – 1880 г. (Снегаров
1932: 447; Ќорнаков 1996: 72).
В апсидалната конха, покрай композицията „Причастието на апостолите“,
видно място е отредено на „Въведение Богородично“. В проскомидията е представен Исус Христос като Цар на славата и като Жертвен агнец. В диаконикона,
покрай дяконите Руфин и Аитал, на свода на нишата е представен Исус Христос като Ангел на Великия съвет. Първа зона в наоса е изпълнена от фигурите
на светите войни, монаси и други светци. Втората зона е заета от изображения
на Великите празници. На южната стена е фреската със св. Седмочисленици и
св. цар Борис Български (Иванов 1931: 88; Грозданов 1990). Подкуполното
пространство е заето от най-важната литургична сцена – Небесната литургия
(Великият вход). Над тази монументална композиция са изобразени пророците, а в купола – Христос Вседържител. Иконостасът на съборната църква също
е изпълнен от Дичо Зограф. Той е един от най-хубавите и представителни иконостаси от Българското възраждане. На него се намират икони, създадени в периода 1848–1865 г. от Димитър Кръстевич – Дичо Зограф (1818–1872), е един
от изтъкнатите български възрожденски зографи (Василиев 1965: 179–189;
БВИ 1988: 210). Той изписва манастирската църква и прави иконостаса и кога-

274

Империи и имперско наследство на Балканите

то е в зенита на своите творчески възможности (Ќорнаков 1996: 74).
За чудотворна се смята старата двустранна икона (от началото на ХVІІ в.), на
която от едната страна е изобразена св. Богородица, а от другата Исус Христос
Вседържител, която е стояла над кладенчето в притвора на църквата. През 1868
г. Дичо Зограф я обновява, като запазва стила и колорита. С тази икона е свързано и интересно манастирско предание, разказващо за създаването на манастира, записано от Марко Цепенков. Според него, когато бил опустошен Кнежеският манастир (на 1 час път западно от Кичево, при с. Кнежино, разрушен
от албанци-мюсюлмани), чудотворната икона дошла сама до изворчето, което
тогава текло под една върба. Затова тук била построена църквата и манастирът,
посветени на св. Богородица (Нарев 1912: 13–15; Трайчев 1931: 140–141;
Снегаров 1932: 448).
Освен това, в манастира има запазени икони и от годините 1848, 1853, 1856,
1864, 1865 г., повечето от които са рисувани от Дичо Зограф (Иванов 1931:
88; БВИ 1988: 210; Николовски 1990).
В църквата са запазени и царски двери от ХVІ в.; владишки трон от същото
време, Дейсисна плоча от ХVІ–ХVІІ в.; корниз от 1737 г., украсен с дълбока резба и с иконописно изображение на композицията „Недреманное око“; царски
двери от ХІХ в., правени от миячки резбари; голям кръст от ХІХ в., поставен в
горната част на иконостаса (Снегаров 1932: 448; Ќорнаков 1996: 75).
След закриването на Охридската архиепископия през 1767 г. тук продължава просветната дейност на български език и е един от центровете, където се развиват прогресивните просветителски идеи на Дамаскин Студит за просвета на
говорим, народен език. Манастирското братство поддържа през цялото време
тесни връзки със славянските манастири на Света гора, и особено с българския
манастир Зограф (Ќорнаков 1996: 75).
Тук са се подготвят учители и свещеници за Кичевско, Дебърско, Охридско,
Тетовско. Тук съществува българско първоначално екзархийско училище. При
игумена хаджи Теодосий († 1873 г.) в него учат 30 ученици, през 1893 г. те са
40, през 1896 г. са около 25 на брой. Особено важна роля в развитието на манастирското училище изиграва игуменът архимандрит Козма (1873–1874), който
за първи път въвежда гражданска програма за обучение. Той кани за учител в
манастира прочут по това време български даскал от Скопие, наречен Стоенчо.
Освен него, учител през този период е възпитаникът на Солунската българска
гимназия Иван Николов, който по-късно става дякон под името Йосиф. Негови възпитаници са видните български книжовници Йоаким Кърчовски (след
1750–1820) и ученикът му Кирил Пейчинович (1771–1845) (Нарев 1912: 28–
31, 45; Снегаров 1932: 449; Трайчев 1933: 140–143; БВИ 1988: 374, 509).
Религиозното влияние на този манастир върху населението в Западна Македония е много голямо. Вероятно заради малкото църкви и свещеници в Кичевско, тук е главното място, където християните получават причастие, тук се
кръщават и венчават. На манастирските събори (на празниците Рождество Богородично и Успение Богородично) обикновено се правят годежите. Някъде до
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края на ХIX и началото на ХХ в. в манастира е запазен един интересен обичай. Игуменът се е смятал за общ кум (кръстник) на целия район на Кичевско и
роднина с всичкото население. По-късно, когато вече няма възможност той или
упълномощени от него монаси да стават кумове навсякъде, игуменът започва да
раздава кумството на светски лица, като тези кумове обаче се смятали за негови
наместници, а не за същински кумове. Друг интересен обичай, който се среща и
на други места и показва силната привързаност на народа към манастира е т.нар.
ветяване или „обета“ на манастира. Става дума за болни деца, които се „ветяват“ (обещават) да служат известно време – една, две или три години на манастира, ако оздравеят. Винаги в манастира е имало 10–15 малки деца, които са
дали този обет на св. Богородица, след като са оздравеели. В манастира децата
посещавали килийното училище. Това е бил един добър начин за разпространение на грамотността между българското население в епохата на османското
владичество (Материали 1896: 355; Нарев 1912: 51; Снегаров 1932: 449;
Трайчев 1933: 140–141).
Манастирът е важен книжовен и културно-просветен център. В него богослужението винаги се е извършвало на български език. Той е бил почитан не
само от християнското население, но и от околното мюсюлманско, което продължава и до днес. Бил е подпомаган от населението в Кичево, Крушево, Дебър, Струга, Охрид. Манастирският празник е на 21 септември, Благовещение.
Големи събори ставали и на другите големи Богородични празници – 15 август
(Успение Богородично) и 8 септември (Рождество Богородично). Той играе и
важна икономическа роля, като при различни природни бедствия и катаклизми
оказва помощ на населението в района (Нарев 1912: 12–13, 52–53; Ќорнаков
1996: 64; Вељаноска 2002; Ристески 2007; Цветковски 2013).
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ДЕМОГРАФСКА И СЕЛИЩНА СТРУКТУРА НА СЕВЕРНА ТРАКИЯ
КЪМ 1530 Г.
Дамян Борисов
DEMOGRAPHIC AND SETTLEMENT STRUCTURE OF NORTHERN THRACE AS OF 1530
Damyan Borisov
Abstract: Based on the short inventory (Icmal Tapu Tahrir defter) with a TD 370 signature, the
article offers summarized data on the demographic and settlement profile of Northern Thrace as of
1530, making it possible to compare them to both the rest of the territory of the modern Bulgarian
state, as well as those for a large part of the southern zone of the Balkans.
Keywords: demography, settlements, Northern Thrace, first half of the 16th century

Максимално детайлната документална реконструкция на локални, регионални и зонални селищно-демографски профили е единственият сигурен начин да
добием реална представа както за статична моментна ситуация, така и за трендовете, очертаващи тенденции в случващото се и неслучващото се с човешките
общности, населяващи даден географски ареал. Съкратеният регистър от вида
Tapu Tahrir със сигнатура BOA, TD 370, съставен през 1530 г. като част от серия описи, създаването на които е инициирано от държавната администрация,
по причина, че обхваща по-голямата част от българския културен ареал (в т. ч. и
в широките му граници), е отдавна познат на колегиума, изкушен от информацията, която той предствя, както и от възможните парадигми, в които тя може
да бъде разгърната, очертавайки важен кръг от проблеми, стоящи отдавана в интереса на българската (а и не само) османистика (ако приемем, че това е конвенционалният термин, с който се назовава тази част от историографията ни, чиито усилия са насочени към възстановяване историята на българите под османска власт – особено в ранните ѝ векове). Казаното до тук вероятно подсказва,
че приведените данни, интегрирани в това изложение, са преведени именно от
този опис1, тъй като интересуващият ни географски периметър е административно организиран в няколко кази от дясното крило (по смисъла на османската
номинативно-организационна военно-административна традиция) на големия
санджак Паша, санджака Чирмен и частично санджака Силистре.
Към 1530 г. върху Северна Тракия са обособени казите Янболу (Ямбол), Йенидже-и Загра (Нова Загора), Загра-и Ески хисар (Стара Загора), Акча Казанлък
(Казанлък), Хаскьой (Хасково), Йенидже-и Чирпан (Чирпан), Филибе (Пловдив), Татар Пазаръ (Пазарджик). Към селищата, респективно хората, живеещи
в тях, в тези административни единици трябва да прибавим и 12 (от общо 42)
села от казата Самако (Самоков), които са в относителна или непосредствена
1

Копие от регистъра е налично в Ориенталския отдел на Националната библиотека „Св. св.
Кирил и Методий“. За нуждите на настоящото изложение е използвано факсимилето на
регистъра и справочния апарат към него в 370 numaralı muhâsebe-I vilâyet-I Rûm-ili defteri
(937/1530), c. I, Ankara, 2001; c. II, Ankara, 2002.
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близост до Татар Пазаръ (напр. Кьосе Мурадлъ – дн. Братаница, Долулар с друго име Салихеддинли – дн. Огняново, Варвара, Радилова – дн. Радилово, Шейх
Хаджи – дн. съст. част на с. Лозен и т.н.). В същото време, за да фокусираме
максимално поглед върху низината в опит за също така максимално изчистено
представяне на данните, които очертават поставените в този текст акценти, ще
изключим планинските (т.е. в Родопите) селища в казите Филибе и Татар Пазаръ, очертавайки южната граница на Северозапада Тракия със северните склонове на планината, не само заради невъзможността чисто механично да бъдат
отделени от низината, но и заради пространствено предпоставения интензитет
на общуване с нея; това е и причината северната граница пък да трасираме чрез
южностаропланинските селища. Целата на този текст, както вече се подразбра,
е както да предложи обобщени данни за демографския и селищен профил на
една немалка част от българското етническо пространство малко след края на
първата четвърт на шестнадесетото столетие, така и да даде възможност те да
бъдат съпоставително сравнени, доколкото е възможно, с такива за немалка част
от, по-скоро, южната зона на Балканите. Преди което обаче е необходимо да направим още няколко уточнения, първото от които е: данните в изложението не
включват демографската статистика на градските (колкото и условно да е в някои случаи това определение) административни центрове – след изложението
в табличенн вид са представени и те (по-скоро основните ѝ компоненти: брой
мюсюлмански и християнски домакинства, неженени пълнолетни мюсюлмани
и християни, вдовишки християнски домакинства), за да се даде възможност
за по-пълноценна съпоставка. Второто уточнение е, че демографският профил
на Северна Тракия ще бъде очертан през показателя neferen (често превеждан
като „(по) брой души), който не е идентичен с показателя hane2, традиционно използван както в регистрационната практика на османската канцелария,
инициализираща през него т.нар. чифт хане система като икономически базис,
така и от историографията заради конвенционалното му цифрово съдържание
(петима членове на домакинство3), което прави по-лесно, но съвсем не по-сигурно възстановяването на демографията. Както е известно на специалистите,
изполващи този тип документи и конкретната методика за обработването на
информацията от тях, в османската регистрационна практика се записват мъжете (мюсюлмани и християни) глави на домакинства, пълнолетните неженени
(мюсюлмани и християни) – заради заниженото им данъчано облагане и, ако
са налице, вдовици (само при немюсюлманите), които се третират като глави
на домакинства – отново заради занижено облагане. Този линеен ред, да го наречем условно, традиционно подчертава райетските (мюсюлмански и христи2

3

Персийски термин, който означава дом, къща. В османската данъчна практика – най-малката
данъчно задължена единица. В разглеждания тип региситрации от XVI в. хане е и демографска категория – нуклеарно семейство, т.е. брачна двойка с живите си деца
По-подробно за демографската структура на домакинството вж.: (Barkan 1970: 168),
(Lowry 1986: 28–29), (Inalcik 1994), (Тодорова, Тодоров 1987: 18–46), (Тодорова
2002: 114–116).
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янски) домакинства. В описа на конкретно селище, може да има и специфично
профилирани групи хора, които не са рая (в смисъл на стандартна данъчна единица – напр. юруци, оризари, войнуци и т.н.), идентифицирани отново през регистрацията на главите на домакинства и/или неженените; както и акънджии,
други категории военни или духовни лица, като в този конкретен случай не винаги е достатъчно ясно дали бихме могли да приемем, че става въпрос за регистрацията на един човек или на глава на домакинство (това е, между другото, и
една от основните причини при демографските изследвания да се работи преди
всичко с категорията hane). Османските регистратори изработват за улеснение
показателя neferen, който за тях е аритметичният сбор на всички регистрирани. Например: ако в селище са регистрирани (рая) 22 ханета на християни,
петима неженени християни, 3 вдовишки домакинства, 15 ханета на мюсюлмани, шестима неженени мюсюлмани и (не-рая) пет ханета на войнуци, 10 – на
оризари, 20 – на юруци, регистраторът сумира 22+5+3+15+6+5+10+20 = 86
neferen. В демографска дълбочина обаче всяко едно от „пълноценните“ ханета
умножаваме по 5, всяко едно вдовишко, съвсем логично, трябва да умножим по
4 (тук възниква и въпросът дали семейният модел на мюсюлманите скотовъдци
– юруците – е идентичен с този на мюсюлманите земеделци), към което трябва да прибавим броя неженени и така да получим преполагаемия брой хора в
селището – в нашия случай, ако приемем, че ще използваме множителя 5 и за
юрушките домакинства, полученото число е 393. Къде се крие рискът при използването на този демографски показател? Ако имаме например 20 neferen, не
е възможно да знаем дали зад това число стоят 19 домакинства и един неженен
(демографията в този случай е 96 човека), или 1 домакинство и 19 неженени
(демографията в този случай е 24 човека). В този смисъл, ако в една административна единица (например каза) са отбелязани 1500 neferen, а в друга 1000 не
е задължително първата да е с по-многобройно население от втората, което не
означава и че не би могло е така. Ето защо в нашия случай и при данните за Северна Тракия, и при данните за останалите кази от дясното крило на санджака
Паша4, предадени както за инициализация, така и за сравнение в табличен вид,
neferen сe използва като маркер, като задължително информацията, която той
носи, се уплътнява и с броя на домакинствата (hane), в т.ч. и вдовишките, ако са
наличани, и неженените, т.е. в нашия случай той е изведен индуктивно – както
от самите регистратори, респективно в използваните фрагменти от описа, така
и в това изложение. Последното уточнение: ще бъдат представени данни и по
този проследявани някои обособени по смисъла на регистрационната практика
групи хора, като по този начин ще бъде направен опит за извеждане и на плътността на профила на специфична заетост в отделните зони на Северна Тракия
– или поне, доминираща след традиционното земеделие. Тези данни също са
интегрирани в обобщената информация в табличен вид – както с информатив4

Както и частично от: лявото крило на санджака Паша, санджака Кюстендил, санджака Чирмен, санджака Силистре. Вж. таблицата след текста.
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на, така и със сравнителна цел.
В каза Янболу (BOA, TD 370, 451–460) в 95 села са записани 1661 мюсюлмански домакинства, 49 християнски домакинства, 326 неженени мюсюлмани,
9 неженени християни и едно вдовишко християнско домакинство5; освен това
са регистрирани и 6 ханета на оризари, както и 496 ханета на „кюреджии, юруци и ешкинджии“. Общият брой на изброените мюсюлмани по демографски
показател neferen е 2489, на християните – 59, а общо за казата – 2548.
В каза Акча Казанлък (BOA, TD 370, 331–334) в 20 села са регистрирани
654 мюсюлмански домакинства, 360 християнски домакинства6, 209 неженени
мюсюлмани, 11 неженени християни; регистрирани са 11 ханета на кюреджии;
липсва регистрация на оризари, юруци, ешкинджии и ямаци. Общият брой на
изброените мюсюлмани по демографски показател neferen е 874, на християните – 371, а общо за казата – 1245.
В каза Йенидже-и Загра (BOA, TD 370, 327–330) в 26 села са регистрирани
467 мюсюлманкси домакинства, 183 неженени мюсюлмани, 107 християнски
домакинства, 19 вдовишки християнски домакинства (християните са описани
само в село Кортене – дн. Кортен), 70 ханета на оризари. Общият брой на изброените мюсюлмани по демографски показател neferen е 720, на християните
– 126, а общо за казата – 846.
В каза Загра-и Ески хисар (BOA, TD 370, 37–76) в 123 села са регистрирани 1498 ханета мюсюлмани, 121 ханета християни, 261 неженени мюсюлмани,
12 неженени християни, 1 вдовишко християнско домакинство7; описани са
още 254 ханета и 18 неженени оризари мюсюлмани и 61 neferen? оризари християни, както и 49 домакинства и трима неженени ешкинджии и ямаци. Общият
брой на изброените мюсюлмани по демографски показател neferen е 2083, на
християните – 140, а общо за казата – 2223.
В казата Хаскьой (BOA, TD 370, 337–342) в 53 села са регистрирани 1618
мюсюлмански домакинства, 131 ханета християни и едно вдовишко християнско домакинство8 и 328 неженени мюсюлмани; липсва регистрация на оризари, юруци, ешкинджии и ямаци. Общият брой на изброените мюсюлмани по
демографски показател neferen е 1946, на християните – 132, а общо за казата
– 2078.
В каза Чирпан (BOA, TD 370, 335–336) – с най-маргинален профил от
представените тук – в 8 села са регистрирани 58 мюсюлмански домакинства,
5
6
7

8

Християните са описани в 5 села. Виж таблицата след текста.
Християните са описани в 3 села. Виж таблицата след текста.
Християните са описани в 3 села, едното от които е Килисаджък дербенд – дн. Змейово (виж
таблицата след текста). В регистър със сигнатура BOA, TD 77 от 1516–19 г. селото липсва,
което означава, че се появява през 20-те години на столетието, най-вероятно по инициатива
на централната власт. Тук е мястото да се отбележи, че изследване на хроногеографията на
дервенджийските селища е важен подход за познаването на процеса на вертикалното овладяване на пространството в османски контекст.
Християните са описани в 6 села. Виж таблицата след текста.
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23 неженени мюсюлмани и 26 ханета на оризари. Общият брой на изброените
мюсюлмани по демографски показател neferen, който в случая съвпада и с този
на самата административна област, е 107.
Представените до тук данни за шестте кази показват, че в 325 села, в следените основни и някои други социални категории, живеят 5956 мюсюлмански
райетски (в смисъл на стандартна данъчна единица) домакинства, 768 християнски райетски домакинства, 1330 неженени мюсюлмани, 32 неженени християни и 22 вдовишки домакинства; (не-рая): 356 ханета оризари мюсюлмани,
18 неженени оризари мюсюлмани, 61 neferen? оризари християни, 49 ханета на
ешкинджии и ямаци и трима неженени от същата социална група, както и 11
ханета на кюреджии и 496 ханета на „кюреджии, юруци и ешкинджии“. Или:
общо мюсюлмани по демографски показател neferen – 8219, общо християни
по демографски показател neferen – 883; общо за шестте кази по демографски
показател neferen: 91029.
В каза Филибе (BOA, TD 370, 85–108) в 222 села10 са регистрирани 2651
мюсюлмански домакинства, 4505 християнски домакинства, от които 224 на
дервенджии, 524 неженени мюсюлмани, 386 неженени християни, от които 37
дервенджии, 148 християнски вдовишки ханета, от които 2 на дервенджии; описани са още 51 ханета на ямаци на войнуци, 853 ханета на оризари и 43 неженени оризари11; 591 ханета на ешкинджии и ямаци и 79 неженени ешкинджии
и ямаци. Общият брой на изброените групи мюсюлмани по демографски показател neferen е 4741, на християните – 5090, а общо за казата – 9831. Още
тук прави впечатление, че така представените данни категорично сочат, че населението на казата Филибе, дори без планинските села, които биха увеличили по-скоро броя на християните, но не само, е повече, отколкото населението на шестте разгледани по-горе административни области. Това впечатление
ще се засили още повече, ако към броя селищата и общия, т.е. за мюсюлмани и
християни, показател neferen, прибавим 9-те села с населението им, които, ако
и регистрирани в източната част на казата Филибе в регистрациите от втората
половина на XVI в. (нахия Караджа даг), през 1530 г. са отнесени съвсем нелогично в казата Татар Пазаръ – Бурунсуз Добри – дн. Братя Даскалови, Балджълар – дн. Медово и т.н. Причината за това би могла да е административен
пропуск или опит да се предаде на казата Татар Пазаръ относителна финансова
и административна тежест. В този случай обаче остава открит въпросът защо
са предпочетени селища от източния край на по-късната каза Филибе, а не от
западния, който е съседен на казата Татар Пазаръ. Този въпрос е валиден и в
другия случай, който ще бъде разгледан – селища в отностителна или непосред9

10

11

Подробно представени данни за селищната структура на Източния дял на Северна Тракия
вж. в (Енчева 2008: 224–289).
Да припомним, че данните както за тази каза, така и за казата Татар Пазаръ не обхващат не
само градските центрове, но и селата във вътрешността на Родопите.
Данните са на база самостоятелно преброяване.
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ствена близост до Пазарджик са отнесени в казата Самако (Самоко)12. Така или
иначе, ако прибавим обобщения демографски показател на пловдивските „пазарджишки“ села към цитираната стойност 9831, получаваме 10 084. Казано с
други думи между Чирпан и Овчите хълмове (изток-запад) и линията КлисураКалофер на север и Брацигово-Тополово (общ. Асеновград) на юг – при цялата
условност на цитираните граници – живеят повече хора, отколкото в географското пространство, върху което са ораганизирани шестте, разгледани по-горе
административни области в близо 100 селища по-малко. Това, без съмнение, се
обяснява както с демографските характеристики на не малко християнски селища, модел, който в по-горе разгледаните примери се наблюдава при Кортен,
Енина, Габарево и Елхово например13; така и с наличието на големи мюсюлмански села – в Мюдерисли (дн. Васил Левски), Хъзър шейх (дн. Стрелци), Исхак
факъх (дн. не съществува) – селища от вакъфа на Ебу Еюб ал-Ансари – към 1530
г. са записани 415 мюсюлмански домакинства и 144 неженени мюсюлмани или
приблизително 2200 човека. Тук трябва да бъде отбелязана и концентранцията,
съвсем логично, на хора, специализирали в прозиводството на ориз, чийто брой
не просто надвърля многократно броя на оризарите в разгледаните по-горе
кази, но, както ще имаме възможност да видим, заедно с тези от пазарджишкото
поле представляват над 70 % от общия брой оризари, регистрирани в казите от
дясното крило на сандажка Паша. Другият акцент, който ще предложим, е върху концентрацията на мюсюлмани скотовъдци, предадени експлицитно (юруци) или имлицитно чрез „ешкинджии, ямаци и маслари“.
В каза Татар Пазаръ (BOA, TD 370, 109–114) в 71 села14 са регистрирани
881 ханета мюсюлмани, 1042 ханета християни, от които 251 на дервентджии,
260 неженени мюсюлмани, 104 неженени християни, от които 36 дервентджии,
52 вдовишки християнски домакинства, от които 7 дервентджийски; описани
са още 588 ханета и неженени оризари15, както и 258 домакинства и 11 неженени ешкинджии и ямаци. Общият брой на изброените мюсюлмани по демографски показател neferen е 2004, на християните – 1198, а общо за казата – 3202. И
най-бегъл поглед върху тези данни създава представа, че демографските характеристики на тази каза, както и тези на специфична доминираща заетост, извън
12

13

14

15

В същото време Калугерово, Баткун и Паталеница, които към 1530 г. са с доста голям демографски потенциал, са отнесени в казата Филибе.
Вж. подробно (Георгиева 1999: 59–85). Цв. Пространство и пространства на българите
през XV–XVII в., С., 1999, 59–85.
Тук не са включени 9-те села, записани през 1530 г. към казата, но пространствено разположени между Пловдив и Чирпан, за които стана въпрос при представяне данните за казата
Филибе, но са включени 12-те села, записани към същата година към каза Самако, но пространствено разположени в пазарджишкото поле или северните склонове на Родопите южно
от Пазарджик – днешните Семчиново, Варвара, Црънча, Радилово, Устина, Мененкьово, Главиница, Братаница, Капитан Димитриево, Огняново, съставна част от Лозен (Шейх хаджи) и
Гювенджили (неуст.). Това уточнение важи и за демографията на тези села, разбира се.
Данните са на база собствено преброяване; тук са включени и оризарите от коментираните в
предната бележка села.
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традиционното земеделие, са идентични с тези на казата Филибе, основното,
вероятно, обяснение за което е идентичната екологична среда.
Без да утежняваме излишно изложението с цифрови данни ще предложим
обобщаващо: в шестте разгледани административни области, организирани
върху централната и източната част на Северна Тракия в 325 села живее население по показател neferen 9102. В Северозападна Тракия (казите Филибе и Татар
Пазаръ) в 294 села живее население по показател neferen 13 236, което превръща
географския периметър между Чирпан и Ветрен (изток-запад) и линията Панагюрище-Клисура-Калофер (северозапад/север) и Тополово-Първомай-Чирпан
(югоизток) в едно от най-заселените в българското етническо пространство16.
Основната причина за което, пак да повторим, като изключим традиционния
модел на християнските селища току пред планината или в съседните на низизната котловинни полета, най-вероятно се дължи на избора на оризари и скотовъди мюсюлмани, които могат оптимално да използват екологичните ресурси
на Тракия (водосбора на Марица и самата река) и Родопите (предимно). Тук
е мястото да споменем, че в свое изследване, базирано на сравнителен анализ
на близо 250 регистъра от различен тип, обхвщащи периода от 1530 г. до 90-те
год. на XVII в., върху демографския статус и гъстотата на населението на съвременната българска територия през XV–XVII в., Григор Бойков не само дефинира най-гъсто и най-слабо заселените зони към 1530 г. (и не само) на свой ред,
но и очерта тенденциите, бележещи постепенните промени през следващото
(XVII-то) столетие (Boykov 2016: 101–164). Позовавайки се (познавайки я)
на неговата професионална скрупульозност, ще приемем об(общава)щата му
констатация, че т.нар. от него Южна зона, обхващаща Тракия, част от Родопите,
Сакар и северните склонове на Странджа, е най-слабо заселената към 1530 г. с
гъстота на населението 4.8 души на км2. Предвид предадените тук обаче данни,
категорично трябва да поясним, че валидността ѝ очевидно се отнася най-вече
за периметъра на изток от границите на тук представената каза Филибе, демографията само на която – и то в равнинната ѝ част, т.е. без планинските села във
вътрешността на Родопите, – е най-голяма от всички кази от дясното крило на
санджака Паша (в т.ч. и от каза Едирне, чийто демографски статус по показател
16

Заключението е базирано на сравнението на показателя neferen за останалите административни области, организирани върху широките граници на българското етническо пространство.
Тъй като южната му зона е почти предадена в табличен вид, представяме периметъра предимно на север от Стара планина, пренасяйки директните записи от самия регистър, в които са
включени демографските характеристики и на самите административни центрове: каза Карън овасъ (Карнобат) – nef. 1145; каза Айтос – nef. 1610; каза Ахиолу (Поморие) – nef. 2919;
каза Русо касри (Русокастро) – nef. 1146; каза Варна – nef. 3385; каза Превади (Провадия)
– nef. 2675; каза Шумну (Шумен) – nef. 6062; каза Силистре (Силистра) – nef. 3592; каза
Чернови (дн. с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе) – nef. 5789; каза Нигболи (Никопол) –
nef. 16 850 (тук са включени демографските характеристики на 5 града – Никопол, Плевен,
Свищов, Оряхово и Гиген, който също е определн като град); каза Търнова (Търново) – nef.
12 115; каза Лофча (Ловеч) – nef. 7506; каза Ивраджа (Враца) – nef. 7110; каза Видин –
nef. 18 247; каза Беркофча (Бековица) – nef. 4669; каза София – nef. 11 770, Шехир кьой
(Пирот) – nef. 11 418.
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neferen е 8744). Казано с други думи, налице е силно изявна диспропорция в
обживяването на Горнотракийската низина – концентрация на население в северозападната ѝ част и прилежащиите ѝ планински склонове, сравнителна дисперсия – в останалата, която, очевидно, придава голямата относителна тежест в
цитираните по-горе параметри на гъстотата на населението.
Така представените данни за Северна Тракия (8-те разгледани кази), съпоставени с общите данни за казите от дясното крило Едирне (Одрин), Диметока
(Дидимотихо), Фереджик (Фере), Ипсала, Кешан, Загра-и Ески хисар, Къзъл
агач, Филибе, Татар Пазаръ, Юскюб (Скопие), Кърчова (Кичево), Калканделен
(Тетово), Пирлепе (Прилеп), Манастър (Битоля), Кьопрюлю (Велес) „и някоя
си каза Самако, спадаща към лива Паша, която е кадълък с 16 [акчета на ден],
дават следната обобщена статистическа картина: 31.4 % от общо регистрираните села за казите от дясното крило (1966) са в низинната част на Северна Тракия (в дефинирания в началото на изложението периметър) и прилежащите ѝ
планински склонове; 44.5 % от общо регистрираните мюсюлмански райетски
домакинства в казите от дясното крило (21 313)17 живеят в низинната част на
Северна Тракия (в дефинирания в началото на изложението периметър) и прилежащите ѝ планински склонове; 11.5 % от общо регистрираните християнски
райетски домакинства в казите от дясното крило (50 731)18 живеят в низинната
част на Северна Тракия (в дефинирания в началото на изложението периметър)
и прилежащите ѝ планински склонове; 88.7 % от мюсюлманските оризарски домакинства в казите от дясното крило (202519) живеят в низинната част на Северна Тракия, от които 42 % – само в казата Филибе; 71.6 % – в казите Филибе
и Татар Пазаръ (Северозападна Тракия); 72.4 %20 от домакинствата на юруци,
ешкинджии, маслари и ямаци в казите от дясното крило (192621) обитават не
просто низинната част на Северна Тракия, а са плътно концентрирани в северозапдната ѝ част.

17
18
19

20

21

Инициализирани чрез облагането им с авариз.
Инициализирани чрез облагането им с авариз.
В името на коректността трябва да отбележим, че обобщаващият запис за казите от дясното
крило гласи: „оризари и юруци: ханета мюсюлмани –2025, неженени [мюсюлмани] – 15, ханета християни (очевидно само оризари) – 347, неженени [християни] – 93…“ За съжаление,
няма как да разберем дали действително зад тези данни се крият и мюсюлмани скотовъдци
(още повече, има отделен запис: „юруци – ханета 110, неженени – 50“) и колко е броят на
техните домакинства, но всяко едно юрушко домакинство в случая повишава относителната
тежест на оризарите в Тракия спрямо общия им брой за казите от дясното крило.
В този процент влизат и цитираните в изложението като запис 496 ханета на „кюреджии,
юруци и ешкинджии“, без да е ясно колко са домакинствата кюреджии; всяко едно домакинство на кюреджии намалява относителната тежест на номадите скотовъдци в Тракия спрямо
общия им брой в казите от дясното крило.
Към „ешкинджии, ямаци, маслари – ханета 1816“ са добавени и експлицитно записаните 110
ханета на юруци.
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1

Преведените и приведени данни са директен пренос от цитираната регистрация (BOA, TD, 1530); предадената демографска информация чрез категория „хане“ представя
ситуацията при християни и мюсюлмани на основната социална група (рая), инициализирана и чрез статута им на авариз хане (в цитираните регистрации данъчните категории
„авариз хане“ и „райетско (чифт) хане“ са с еднакво демографско съдържание); от освободените от авариз социални групи мюсюлмани и християни, информация е предадена само за
някои, но основни като демографско съдържание за съответните кази, чието представяне е и целево за нуждите на изложението (например не е включен броят на имами, хатиби и
др. номенклатури от религиозната и/или религиозно-образователната листа, монаси, улакчии – куриери от транспортно-съобщителната организация, – соколари и т.н.), т.е.
демографската снимка на съответната каза е в голяма степен цялостна; демографският показател neferen, представен за всяка каза, е директен пренос от цитираните регистрации, т.е.
в него са включени и всички социални категории, при цялата специфика на неговото формиране, разбира се, които не са представени чрез данъчно-демографската категория „чифт
хане“.
2
С този термин се отбелязва градът административен център на казата.
3
Общо за казата, в т.ч. и домакинствата от градовете администртивни центрове.
4
Фонетичният вариант „войнук“ е вокално турцизирана форма на славянската дума „войник“. Войнушият институт е най-дълго просъществувалият юридикодефиниран статут на
определена категория хора (1377/78–1876), обособена още в хода на османското завладяване на Балканите с оглед оперативните нужди на държавата. Принципно е прието да се
смята, че войнуците са изключително българи, но в ранния период на войнушката организация, когато войнуците очевидно са били реален боен ефектив в състава на османската
армия в пограничната военна периферия, има достатъчно основания да се допусне, че войнушката организация е свързана по принцип с нея в славяноезичния койнон (и
приведените данни го доказват). От XVI в. нататък, въпреки че има примери и в обратна посока, войнушкият корпус, както е прието да се нарича тази организация, се превръща в
логистична структура на османската армия във военно време, а в мирно време поема грижите за конете в държавните конюшни в Истанбул. За своите задължения войнуците
получавали данъчно преференциран производствен базис, наречен войнушка бащина.
5
Категория хора с юридикодефиниран статут, който ги задължава срещу данъчни преференции да се грижат за комуникационната безопасност на планински проходи или други
трудно проходими (или опасни) места.
6
Термин, който трябва да се схваща като професионим – сезонно вертикално мигриращи мюсюлмани скотовъдци.
7
Участник във военна или военнопомощна формация.
8
Конник от османските авангардни военни част в граничните периферии; основната задача на акънджиите е извършването на неочаквани, но чести нападения над вражеска
територия с цел дезорганизация на ежедневния ритъм на живот.
9
Букв. помагач; помощна структура при, предимно, военноорганизирани групи хора.

КАЗА

ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ И ДАННИ ЗА БРОЯ СЕЛИЩА В АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЛАСТИ (КАЗИ) НА САНДЖАЦИТЕ ПАША,
ЧИРМЕН, КЮСТЕНДИЛ, СИЛИСТРЕ 1
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нм 34
нх 7, вд. 11

хм 62
хх 81

нм 9
нх 9, вд. 8

хм 78
хх 83

нм 39
нх 52, вд. 39

хм 181
хх 471

нм 12 170
нх 13 8, вд. 14 27

хм 10 432
хх 11 171

184

184

164

161

11

10

Ханета мюсюлмани, т.е. мюсюлмански домакинства.
Ханета християни, т.е. християнски домакинства.
12
Неженени пълнолетни мюсюлмани.
13
Неженени пълнолетни християни.
14
Вдовишки християнски домакинства.
15
Neferen.

Калканделен
(Тетово)

Кърчова
(Кичево)

Пирлепе
(Прилеп)

Манастър
(Битоля)

6015

7516

11 317

11 609

м 144
х 5052

м 84
х 6185

м 433
х 8966

м 646
х 8647

м 34
х 432

м9
х 599

м 138
х 1101

м 198
х 881

280

160

427

369

дервенджии:
ханета – 53

войнуци:
ханета – 3

дервенджии:
ханета – 363
неженени – 46
вд. – 13

дервенджии:
ханета – 84
неженени – 13
войнуци:
ханета – 48

дервенджии:
ханета – 106
неженени – 13
вд. – 4
войнуци:
ханета – 38
неж. – 4
вд. – 1

войнуци:
ханета – 75
неж. – 5

акънджии:
nef. – 1

НЕ

акънджии:
nef. – 2

ешкинджии и ямаци:
nef. – 88

акънджии:
nef. – 61

ешкинджии и ямаци:
nef. 15 – 85
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–

нм 55
нх 199, вд. 162

хм 372 18
хх 1190

нм 13
нх 12, вд. 19

хм 32
хх 129

нм 113
нх 5, вд. 22

хм 537
хх 200

77

302

125

212

5716

19 370

5364

8942

м 252
х 4579

м 934
х 13 812

м 252
х 3691

м 1081
х 5835

м 16
х 519

м 133
х 2 901

м 39
х 493

м 169
х 558

128

707

194

190

отменени
(mensuh)
войнуци:

отменени
(mensuh)
войнуци:
nef. – 745

дервенджии:
ханета – 297
неженени – 40
вд. – 1

НЕ

акънджии:
nef. – 23

оризари християни:
nef. – 123
оризари мюсюлмани:
nef. – 11

ешкинджии и ямаци:
nef. – 2

оризари християни:
ханета – 277
неж. – 12
вд. – 2

ешкинджии и ямаци:
nef. – 133

дервенджии:
ханета – 687 16
неженени – 63
вд. – 21
войнуци:
ханета – 6
неж. – 1

оризари християни:
nef. – 43

войнуци:
ханета – 26

17

От които две на мюсюлмани.
В лива (санджак) Кюстендил. Вж.: 167 numaralı muhâsebe-I vilâyet-I Rûm-ili defteri (937/1530), c. I, Ankara, 2003, p. 38–39.
18
Демографските данни са за nefs Уструмджа, kasaba Педрич (Петрич) и 3 села.
19
„Нахия Менлик, спада към каза Тимурхисар (Демирхисар, Валовища; дн. Сидирокастро, Гърция, област Централна Македония, дем Синтика )“. През 1530 г. нахията е записана в
състава на лива (санджак) Кюстендил. Вж.: 167 numaralı muhâsebe-I vilâyet-I Rûm-ili defteri…, p. 39–40.

16

Менлик
(Мелник), нахия 19

Уструмджа
(Струмица) 17

Кьопрюлю
(Велес)

Юскюб
(Скопие)

неженени – 5
вд. – 1
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хм 35

Самако

42 27

494

126

4348

25 032

21 721

м 445

м 1656
х 17 546

м 1692
х 16 771

м 113

м 239
х 3 085

м 1 015
х 1 390

98

660

953

дервенджии:

отменени
(mensuh)
войнуци:
nef. – 1 798

кьомюрджии:
ханета – 407 23
неженени – 52 24
вд. – 62

nef. – 146
дервенджии:
ханета – 121 21
неженени – 19 22
вд. – 9

оризари мюсюлмани: 28

акънджии:
ханета – 27

оризари мюсюлмани:
nef. – 46

акънджии и
ямаци: nef. – 2

21

20

В сандажак Паша, ляво крило. Вж.: 167 numaralı…, p. 25.
От които 11 на мюсюлмани.
22
От които шестима мюсюлмани.
23
От които 15 на мюсюлмани.
24
От които четирима мюсюлмани.
25
В лива (санджак) Кюстендил. – 167 numaralı…, p. 37–38.
26
В казата са регистрирани 3 града: Ълъджа (хм – 317, нм – 58; хх – 47, нх – 4 (Данните са по (КИЙЛ 2005)), Радомир и Дупниче (Дупница): хм – 115, неж. м. – 6; хх – 135, неж. хр. –
13, вд. – 10 – данните са по (БОЙКОВ 2015).

m26

нм 57
нх 43, вд. 71

хм 219
хх 381

Ълъджа
(Кюстендил) 25

Неврекоп
(Гоце Делчев) 20
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хм 167

8

244

79 29

354

13 499

3907

м 225

м 3331
х 5445

м 833
х 1479

х 3838

м 103

м 728
х 524

м 212
х 168

х 363

161

46

ямаци на
войнуци:
ханета – 51

дервенджии:
ханета – 224
неженени – 37
вд. – 2

дервенджии:
ханета – 251
неженени – 36
вд. – 7

ханета – 226
неженени – 60
вд. – 11

оризари мюсюлмани:

ямаци на юруци:
ханета – 44
неженени – 23

ешкинджии, ямаци, акъндж
ягджии:
ханета – 633
неженени – 31

оризари мюсюлмани: 31
ханета – 1127
неж. – 48

ешкинджии, ямаци, акъндж
ягджии:
ханета – 297
неженени – 11

оризари мюсюлмани: 30
nef. – 495

акънджии:
nef. – 9

ямаци
nef. – 9

ханета – 134

27

От които 12 са в непосредствена или отностителна близост до Пазарджик, а 12 са в Банско-Разложката (с Банско и Мехомие (Разлог)) котловина и прилежащите ѝ планински
склонове на Рила със селата Бабяк и Черешово в Родопите.
28
Регистрирани са само в „пазарджишките“ села.
29
От които 9 са разположени в равнината между Чирпан и Пловдив, в по-късно засвидетелстваната нахия Караджа даг.
30
Данните са по обобщените и предадени за казата Татар Пазаръ в самия регистър.
31
Данните са по обобщените и предадени за казата Филибе в самия регистър.

Йенидже-и

хм 609
хх 81

Филибе
(Пловдив)

нм 26
нх 3, вд. 3

хм 126
нм 16

нм 3
нх 25, вд. 11

хх111

Татар Пазаръ
(Пазарджик)

(Самоков)
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123

26

20

хм 513
нм 203

хм 224
нм 101

хм 150
нм 41

Загра-и Ески
хисар
(Стара Загора) 35

Йенидже-и Загра
(Нова Загора) 37

Акча Казанлък
(Казанлък) 39

1478

1173

2978

2480

м 804
х 360 40

м 691
х 107 38

м 2011
х 121 36

м 1792
х 131 34

м 250
х5

19

1

м 464
х 12

м 284

1

м 436

кюреджии:
ханета – 7

ешкинджии, ямаци:
ханета – 49
неженени – 3
оризари мюсюлмани:
ханета – 70

оризари християни:
nef.? – 61

оризари мюсюлмани:
ханета – 254
неж. – 18

ханета – 26

33

В лива (санджак) Чирмен. Вж.: 370 numaralı muhâsebe-I vilâyet-I Rûm-ili defteri (937/1530), c. II, Ankara, 2002, p. 335–336.
В лива (санджак) Чирмен. Вж.: 370 numaralı…, c. II, Ankara, 2002, p. 337–342.
34
Експлицитно, християни са регистрирани в 3 села: Мурдар агач (дн. Бели вир, общ. Черноочене) – хх 3, вд. 1; Ороз (дн. Петелово) – хх 37 и „Новасил с друго име Суджълъ?“ (вер.
дн. Мрамор, общ. Тополовград) – хх 16. Освен тези, има още 3 християнски села, в допълнителен запис за които става ясно, че са дервентджийски: Семюздже шейх (дн.
Клокотница): хх – 28, Гьок бюгет (Горски извор): хх – 37 и Каялъ дере (дн. Върбица): хх – 10.
35
В приведените тук данни за казата не са включени демографските характеристики на село Храште (дн. Хрищени, общ. Стара Загора), единственото старозагорско село,
административно отнесено към 1530 г. в каза Нигболи (Никопол): хм – 5, неж. мюс. – 4, хх – 111, неж. хр. – 15. Вж.: 370 numaralı…, c. II, Ankara, 2002, p. 523.
36
Християните са регистрирани в 3 села: Килисаджък дербенд (дн. Змейово), „Папас с друго име Арабаджъ“ (дн. Коларово) и „Раховиче с друго име Хъзър бей“ (дн. Оряховица).
37
В лива (санджак) Чирмен. – 370 numaralı…, c. II, p. 327–328.
38
Християните са регистрирани в село Кортене (дн. Кортен).

32

53

нм 80

хм 184
нм 108

Чирпан
(Чирпан) 32
Хаскьой
(Хасково) 33
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хм 47
нм 18

Къзъл агач
(Елхово)

73

95

2261

2544 42

м 710
х 114 44

м 1194
х 42 43

м 272

м 382
х9

4

1

юруци:
ханета – 81

войнуци:
nef. – 51
ямаци на войнуци:
nef. – 101

кюреджии, юруци, ешкинд
ханета – 496

оризари мюсюлмани:
ханета – 6

40

В лива (санджак) Чирмен. Вж.: 370 numaralı…, c. II, p. 331–334.
Християните са регистрирани в 3 села: Кечи дереси (дн. Енина) – хх 195, нх 3; Ак баш (дн. Габарево) – хх 116 (хм 6); Ясъ виран (дн. Елхово) – хх 49, нх 2.
41
В лива (санджак) Силистре (Силистра). Вж.: 370 numaralı…, p. 451–460. В приведените тук данни за казата не са включени демографските характеристики на селата Чорте (хм – 1,
ххр – 34, неженени християни – 13), Йенидже (хм – 5, неж. мюс. – 3, хх – 77, неж. хр. – 13), Камене (хм – 4, неж. мюс. – 1, хх – 54, неж. хр. – 15), които са от вакъфа на султан Мурад
II (1421–1444; 1446–1451), посветен за издръжка на джамията Юч шерефли в Одрин, както и селата Хавлъ (хм – 41, неж. мюс. – 4) и Ченгер (хм – 6, неж. мюс. – 2, хх – 51, неж. хр. –
15), които са от вакъфа на султан Баязид II (1481–1512). И за петте села, въпреки че са записани в каза Нигболи (Никопол), има пояснение, че са от каза Янболу. Вж.: 370 numaralı…,
c.II, p. 524. Селата Чорте и Йенидже са дн. с. Сотиря. Сливането очевидно е станало след 1530 г. Вж: 370 numaralı…, c.II, p. 109, n. 1115; p. 21–22. Камене е вер. дн. Камен, въпреки че
в Триверстовата карта е записано като Демирджили; турският топоним може да се е наложил по-късно. Хавлъ е вер. дн. Палаузово (на Триверстовата карта – Авлалиi); Ченгер –
неуст.; има вер. да е свързано с дн. Чарган, като фонететичната форма „Чарган“ може да е резултат от комбинаторната звукова промяна метатеза (в случая разместване на Н, Р и Г). –
http://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/(X(1)S(tx545a3lstuf3v4pycgcqyvo))/ViewerWindow.ashx?WebpartKey=Viewer_Viewer_7622&v=1796.
42
На база собствено преброяване; в регистъра липсва число.
43
Християните са регистрирани в 5 села: Бехадърлъ [Арнавудлар] – дн. Иречеково, Кючюк каваклъ (или „кулаклъ“) – дн. Тополчане (каваклъ) или Завой (кулаклъ), Сарайлъ –
неуст., Есирли – дн. Блатец, Орта кьой – неуст.

39

хм 247
нм 56

Янболу
(Ямбол) 41
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хм 114
нм 41

64

1901

м 1090
х 328

м 437
х 14

Християните са регистрирани в 3 села: Паври дереси – неуст; Вакф-и ески – вер. дн. не съществува – на Триверстовата карта
(http://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/(X(1)S(tx545a3lstuf3v4pycgcqyvo))/ViewerWindow.ashx?WebpartKey=Viewer_Viewer_7622&v=1796) е нанесено село „Вакъф“ между
днешните села Устрем и Планиново (Урум бейли), общ. Тополовград; Картъ аланъ с друго име Салджълар (Салихлар?) – дн. Вълча поляна (Курт алан), общ. Елхово.

44

Чирмен
(Орменион)

кюреджии:
хм – 181
неженени – 22

ешкинджии, ямаци и
маслари:
ханета – 93
неженени – 5

неж. – 45
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АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ:
ЕСКИ ДЖАМИЯ В ЯМБОЛ
Жулиета Гюлева
THE ARCHITECTURAL PATRIMONY OF THE OTTOMAN EMPIRE:
ESKI MOSQUE IN YAMBOL
Zhulieta Gyuleva
Abstract: The Eski Mosque in the present day town of Yambol is one of the most significant religious buildings from the Early Ottoman period in Bulgaria and deserves special attention. It contains
two periods which characteristic features put them both in the frame of the Early Ottoman period. In
the first (the end of the XIVth – the beginning of the XVth century) the mosque is single-domed with
three bay portico with closed sides and a square minaret. Eski Mosque does not conform to the prototype – rather than a rectangular interior, it is cruciform. The dome is supported on arches that rise
from heavy corner piers. In the second period Eski Mosque is enlarged by two side wings. In terms of
architecture it became multi-domed. The construction date is not known. It could be placed around the
middle of the XVth century – most lately at the second half of the same century.
The analysis of the layout, portico, building materials, etc. shows that the Eski Mosque in Yambol
followed the development of the general planning characteristics and constructional techniques of the
Early Ottoman period.
Keywords: Ottoman empire, ottoman architecture, early ottoman period, Bulgaria, Yambol, Eski
mosque

По време на своето дълго съществуване, израсналата от малък бейлик Османска
империя оставя огромно архитектурно наследство, а началото на активна строителна дейност е поставено още през 20-те – 30-те години на XIV в. Първите
стъпки, опити и стремеж към усъвършенстване на строителните техники и планови решения, избистрени окончателно през класическия XVI в., бележат т.нар.
ранноосмански период, който продължава до края на XV в. Първостепенно
място в него заема култовата архитектура. Разположени на възлово място в центъра на Балканите, българските земи се оказват на пътя на нарастващите османски интереси. Започнало още през 60-те години на XIV в., тяхното откъсване и
присъединяване към изграждащата се в хода на завоеванията Османска империя завършва окончателно в края на XIV–началото на XV в. По силата на историческите събития тази нова, съвсем различна по характер и ислямска по своята
същност, култура намира условия за развитие в нашите земи. Завладяването е
съпътствано от редица промени, засягащи административната уредба, църковна
самостоятелност, стопанско развитие, търговски връзки и взаимоотношения,
териториална и градоустройствена структура на селищата, архитектурата. Като
ръководна сила османците разполагат със значителни ресурси за осъществяване
на мащабни строителни програми, а по цялата империя се изграждат архитектурни комплекси и обществени сгради с различни функции. Този процес започва веднага след завладяването, вследствие на което в нашите земи се поставя
началото на ранноосманския архитектурен период.
Като цяло той е най-добре изследван, особено що се отнася до култовото
строителство. Основен минус обаче остава разглеждането на обществената ар-
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хитектура на османските турци на Балканите отделно от тази в Анадола, вследствие на което се създава впечатление, че това са независимо развиващи се една
от друга области. По този начин и ранноосманското култово строителство от
българските земи остава почти неизвестно на световната научна общност, като
не успява да заеме своето място сред останалите образци от този период.
Един от примерите за неговия начален етап у нас, с богата архитектурна история, е Ески джамия в Ямбол. Въпреки че М. Кийл я обнародва още през 70-те
години на ХХ в., той допуска грешка при нейното интерпретиране1. През 90-те
години прави корекции на своята теза относно архитектурния ѝ вид и датировка, но те са споменати мимоходом, без нужните подробности (Kiel 1990: 90).
Реставрационните работи по джамията през 80-те години под ръководството
на арх. Н. Мушанов разкриват важни аспекти относно нейната строителна история, но те остават почти неизвестни поради липсата на обзорна публикация
(https://archnet.org/sites/1271). Неотдавна Ески джамия намери място в една
обобщаваща статия, посветена на ранноосманското култово строителство в българските земи, но темата не беше в състояние да обхване всички нейни особености (Гюлева 2017: 230–242). Казано накратко, направеното досега не отразява
в достатъчна степен нейното значение на един от ранноосманските образци на
култовата архитектура не само у нас и на Балканите, а като цяло. Не са приведени актуални паралели и не са коментирани обстойно всички нейни характеристики, което предопределя и темата на настоящата статия.
Ески джамия е единствената, достигнала до днес от седемнадесетте, които
отбелязва Евлия Челеби през 60-те години на ХVІІ в. Тя бележи новото централно ядро на града след завладяването му от османските турци. Турският пътешественик я описва като стар молитвен храм, най-добре уредената, украсена и
оживена от всички джамии в Ямбол (Димитров 1972: 80). Няма запазен строителен надпис. Някои изследователи я датират към 1375–1385 г., а други – към
началото на ХV в. (Татарлъ 1966: 579; Kiel 1990: 135; Харбова 1999: 73).
Според Евлия Челеби тя била издигната от „един еничарски ага“ (Димитров
1972: 80). Джамията има два строителни периода, които са установени със сигурност след нейната реставрация, въпреки че още братя Шкорпил отбелязват
това (Шкорпил 1885: 30). В сегашния си вид е резултат от втория строителен
период.
Ески джамия е издигната като еднокуполна джамия, състояща се от квадратна молитвена зала, покрита с един централен купол, триделен портик със закрити страници и минаре, разположено вдясно от входа (Обр. 1). Лесно изпълним,
този тип джамия получава широко разпространение през XIV–XV в. в Анатолия и на Балканите.
1

Първоначално той я разглежда като резултат от единно архитектурно решение и приема, че
е строена като многокуполна джамия през 20-те години на ХV в. Правейки опит да намери
нейни паралели допуска, че по дата на изграждане и по отношение на плана тя стои между
Улу джамия в Ушак (средата на ХІV в.) и Юч Шерефели джамия в Одрин (1437–1447), (Kiel
1974: 647–648).
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В този си вид тя има общи външни размери 16,40 х 21,50 м. Молитвената
зала е с вътрешни размери 13,50 х 14 м. Диаметърът на купола е около 10,50–
10,65 м2. Отвън се оформя 12-стенен нисък барабан, по който са разположени
четири кръгли прозореца.
Преходът между квадратното тяло на молитвената зала и полукръглия купол
се осъществява от четири арки, стъпили върху четири стълба в ъглите на молитвената зала, които се издават между 1,50 и 1,70 м (Обр. 1). Това архитектурно
решение не следва прототипа, при който купола стъпва директно върху стените, поради което придава на интериора леко кръстовиден план. Най-ранният
известен пример за така решено вътрешно пространство е Орхан Гази джамия
в Биледжик (първата половина на XIV в.), поради което е определена като уникална и експериментална (Ousterhout 1995: 57–58). Ески джамия обаче
стои много по-близо до Ходжа Ядигяр джамия в Иньоню, построена през 1374
г. (Kuran 1968: 68–70).
Портикът – трикуполен със затворени страници – е вероятно най-сериозната индикация за принадлежността и към ранноосманския период. Има външни
размери 5,50 х 16,40 м. Разделен е на три равни части посредством две правоъгълни колони, всяка от които е покрита с кръстат свод (Обр. 1). Трикуполният
портик със затворени страници се появява още през първата половина на XIV
в. и по правило излиза от употреба към края на ХV в. Показателни за това са редица джамии, строени в този период – Хаджъ Йозбек джамия в Изник (1333),
Алаеддин бей джамия в Бурса (1335), Хюдавендигяр джамия в Бехрамкале
(средата на ХІV в.), Йълдъръм Баязид джамия в Мудурну (1382), Хаджи Шахабедин паша джамия в Одрин (1436), Явуз Ерсинан джамия в Истанбул (1455),
Зейнилер джамия (средата на XV в.), Тузпазаръ джамия (втората половина на
XV в.), Умур бей джамия (1454), Алтъпармак джамия (1471) и Ийигит Кьохне
джамия (края на XV в.) в Бурса и др. (Gabriel 1958: 150–152; Kuran 1968:
32–34, 38–43, 48). От българските земи такъв портик имат още Ески джамия в
Хасково (1395) и Фатих Мехмед джамия в Кюстендил (втората половина на XV
в.).
Минарето е конструктивно свързано със сградата. Разположено е в предния
ъгъл на молитвения салон, вдясно от входа, като стъпва отчасти на него, а малка
част остава изразена извън тялото (Обр. 1). До балкона минарето е с квадратна
форма и това е най-отличителният елемент на ямболската джамия. Горната му
част е цилиндрична и завършва с обичайната островърха кула с алем3. Квадратната му форма е изрично отбелязана от Евлия Челеби при посещението му в
града през 1667 г. (Димитров 1972: 80).
Квадратното минаре е необичайно за османската култова архитектура като
цяло. Такова минаре има Неби джамия (1530) в Диарбекир (Top, Koç 2011:
2

3

10,50 м е изчислен по чертежа, направен след реставрацията. М. Кийл и М. Харбова дават
размер от 10,65 м (Kiel 1974: 645; Харбова 1985: 256).
Метален елемент на върха на минарето, символизиращ неговия край.
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232–247), но то несъмнено е повлияно от този тип минарета, разпространени в
града и региона още преди завладяването му от османците през 1515 г. Характерно е за Сирия, като се предполага, че произлиза от църковната архитектура
в този регион през византийския период. Повлиява квадратната форма на минаретата в Северна Африка и Испания. Среща се от VІІІ в. насетне (Petersen
1996: 188). Строежът на квадратно минаре в Ямбол може да се разглежда като
изключение за османската култова архитектура в българските земи и на Балканите. От друга страна може да се тълкува като свидетелство за произхода на поръчителя на джамията, както предполага и М. Кийл (Kiel 1974: 646).
Градежът е клетъчен от различни по големина обработени камъни, включително и речни, тухлени редове и вертикално изправени тухли. Забелязват се
преизползвани каменни блокове с големи размери, сред които и бигор. В долната част камъните са по-големи, докато нагоре са по-малки. Тухлените редове са
на различни интервали и различни като брой. Във височина стените и барабана
завършват с двуредов тухлен корниз тип „вълчи зъби“ (Обр. 2). И клетъчният
градеж, и корнизът са широко прилагани в балкано-анатолийския регион през
ранния османски период. В Анатолия тяхната употреба датира още от първата
половина на XIV в. и продължава да се прилага през целия XV в. (Kuran 1968:
84, 129, 131, 171; Ousterhout 1995: 51). Клетъчният градеж е използван в
османските култови сгради от територията на днешна Северна Македония през
XVI и XVII в., което може да се разглежда като анахронизъм (Kiel 1979: 22;
Mihajlovski 2012: 295). В нашите земи не са известни джамии от класическия
период, строени в клетъчна техника. На Балканите тухленият корниз е особено
разпространен, като продължава да се прилага в османската обществена архитектура и през ХVІ в.
Дебелина на стените на Ески джамия е 1,10–1,20 м. По фасадите са разположени по четири прозореца в два реда един над друг. Броят и разположението
им, заедно с тези по барабана, също са характерни за ранноосманския период
(Kuran 1986: 44).
Значението на Ески джамия се допълва от факта, че през втория строителен
период тя е разширена чрез добавянето на два странични кораба от изток и запад (Обр. 3). По този начин става улуджамия, т.е. голяма джамия (ulucami, great
mosque) и от еднокуполна е трансформирана в многокуполна, или още по-точно казано – в многопространствена джамия, тъй като корабите не са покрити
с куполи, а със сводове. Подобни разширения не са изключение, въпреки че са
сравнително редки. Практикувани са при разширяване на джамии, които през
първия строителен период са били еднокуполни и чрез добавяне на странични
части или кораби стават многокуполни – например Рюстем паша джамия в Токат (първата половина на XV в.), Мустафа бей джамия в Серес (1519), Хамза
бей джамия в Солун (XVI в.). От нашите земи Ески джамия е единственият такъв известен случай. При този тип разширения се получават интересни планови
решения, продиктувани от наличието на заварена архитектурна среда.
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Корабите обхващат по дължина не само молитвената зала, но и целия обем
на портика, като по този начин той, както и минарето, остават вътрешни за
сградата. По този начин Ески джамия няма прилика с останалите известни османски култови сгради.
Корабите са разделени на три еднакви секции, покрити, подобно на портика, със сводове (Обр. 3). Не са изолирани случаите, в които отделни части от
молитвеното пространство са покрити със сводове вместо с куполи, както е например в Джумая джамия в Пловдив (30-те години на XV в.), Агалар джамия
в двореца Топкапъ (втората половина на ХV в.), Шехадет джамия в Бурса (XIV
в.) и др. Корабите имат по-малка височина от централната молитвена зала. Широки са 6,30–6,40 м. По този начин джамията добива правоъгълен план и размери 21,50 х 29,20 м.
Във вътрешността две колони с размери 1,45 х 1,15 м и 1,57 х 1,23 м оформят две арки, през които се минава от централната молитвена зала към корабите
и по този начин стават общо молитвено пространство (Обр. 3). Освен в централната част, в левия, източен, кораб също е оформен михраб. Той е с трапецовидна форма, с ширина при отвора 1,25 м и дълбочина 0,50 м, украсен с мукарнас4. Има сведения, че този кораб е използван от жените по време на молитва
(Al-Radi 1995: 4).
Дебелината на стените на корабите е по-малка от тази на първоначалната
еднокуполна джамия – 0,95 м. По фасадите им са разположени два входа и 14
прозореца. Единият вход е в средата на северната стена на източния кораб. Другият е оформен като портал по средата на западната стена на десния кораб. По
източната фасада на левия кораб са разположени по три прозореца в два реда,
по западната фасада на десния, поради наличието на вход, на долния ред има
два прозореца, а на горния – три. По южната страна на десния кораб има два
прозореца един над друг, а левият кораб има един прозорец само на горния ред,
тъй като на долно ниво е михрабът (Обр. 2).
Между добавените кораби и централното тяло на сградата има ясно изразена фуга. Градежът им също е клетъчен, но е изпълнен много по-внимателно чрез
редуване на ред камъни с по три реда тухли. Всеки камък е ограден от четири
страни от вертикално разположени тухли (Обр. 2). Не са използвани сполии.
Важно е да се подчертае, че клетъчният градеж на корабите, горната част на стените на първоначалната еднокуполна джамия и барабана са градени по един и
същ начин без разлика, като най-горният ред камъни и вертикално изправени
тухли обхваща цялото тяло. Наред с това тухленият корниз също е непрекъснат,
4

Мукарнасът представлява мрежа от издадени една над друга ниши, градени от тухли. Той е
една от най-характерните черти на ислямската архитектура. Използван е в куполите, входовете и нишите (особено в михрабните). Най-ранният пример за неговата употреба е от края
на IX – началото на X в. в Източен Иран, но се предполага, че възниква в Багдад. Въпреки че
има предимно декоративна функция, връзката му с куполите и пандантивите предполага и
структурна роля. Мукарнасът осигурява по-плавен преход между квадратната основа на помещението и купола (Petersen 1996: 206–208).
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общ за цялата сграда (Обр. 2). Всичко това позволява да се изкаже предположението, че в даден период горната част на джамията, заедно с купола, е претърпяла основно преизграждане. Не може да се каже дали това е станало по време на
изграждането на корабите, когато те е трябвало да се отворят към молитвената
зала, т.е. това е изисквало разрушаване на източната и западна стена на еднокуполната джамия, или именно необходимостта от поправка на джамията дава
възможност за разширяването. Много по-вероятно е куполът да е бил демонтиран преди предприетите строителни дейности по джамията. Така или иначе,
самото разширяване през втория строителен период показва нуждата от повече
място, задоволяващо религиозните потребности на нарасналата мюсюлманска
общност в Ямбол.
Строителните похвати и начин на градеж при двата периода са доста близки помежду си, което показва, че разширението на джамията става в неголям
период от време. Планът на джамията, както през първия, така и през втория
строителен период, оформлението на портика, начинът на градеж, разположение и брой на прозорците, са все от репертоара на ранноосманското култово
строителство.
През първия строителен период, когато Ески джамия е изградена като еднокуполна, тя намира най-близък паралел по отношение на плана с Ходжа Ядигяр
джамия в Иньоню, а изграждането ѝ съвсем скоро след нея свидетелства, че в
българските земи са били прилагани архитектурни решения, разпространени
малко преди това в Северозападна Анатолия. Трикуполният портик със затворени страници, клетъчният градеж, оформлението на прозорците, следват разпространените по това време тенденции.
През втория строителен период джамията е трансформирана в многокуполна, или многопространствена, и може да бъде причислена към тези, които
се състоят от две или повече части, едната или двете от които са по-ясно изразени от другите (Kuran 1968: 138). Поради това тя се различава съществено от
многокуполни джамии като Улу джамия в Бурса (1399), Ески джамия в Одрин
(1413), Джумая джамия в Пловдив (30-те години на XV в.) и Бююк джамия в
София (средата/втората половина на XV в.), при които вътрешното пространство е съставено от еднакви части. Намира по-голяма прилика с джамии като
Шехадет джамия в Бурса (XIV в.), Султан Баязид джамия в Амасия (1486), а
още по-близо стои до джамии, при които вътрешното пространство се състои
от една централна част, която е по-ясно изразена от другите – Юч Шерефели
джамия в Одрин (1447), Гюзелдже Хасан бей джамия в Хайраболу (1406), Рюстем паша джамия в Токат (първата половина на XV в.), Агалар джамия в двореца Топкапъ (втората половина на ХV в.), Мустафа бей джамия в Серес (1519) и
др. (Kuran 1968: 162, 172, 177, 182, 184, 188; Brouskari 2008: 283).
Ески джамия намира значителна прилика и с Хамза бей джамия в Солун,
която през първия строителен период също е еднокуполна. По отношение на
интериора обаче разликата е, че при солунската джамия добавените по-късно
кораби нямат директна връзка с молитвения салон. Двата кораба имат михраб-
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ни ниши, което показва, че служат като молитвено пространство, но достъпът
до тях е откъм портика (Pάπτης 2013: 286). Подобно на Ески джамия, Хамза
бей джамия е разширена след нарастване на мюсюлманската общност в Солун
към края на ХVІ в. (Pάπτης 2013: 274).
Кръстатите сводове, с които са покрити корабите на ямболската джамия,
са прилагани особено през първата половина на ХV в., както показват многобройни примери на джамии от Бурса и Одрин, строени в периода 1413–1435 г.
(Kuran 1968: 66–154). Широко използвани са в строежи поръчани от султан
Мурад ІІ (1421/44; 1444/1446) в Бурса и Одрин, както и в Джумая джамия в
Пловдив. М. Харбова отнася втория строителен период на Ески джамия към
началото на ХV в. (Харбова 1985: 256). Тази дата обаче е твърде близка до първоначалния строеж. Важни, с оглед опитите за датиране на нейното разширяване, са модните тенденции в култовото османско строителство. Изграждането на
улуджамии от османците започва още през XIV в., но набира скорост от началото на XV в. С развитието на строителните техники, с някои изключения, подобен тип многопространствени джамии се възпроизвеждат рядко през XVI в.
(Kuran 2018: 290). В това отношение преустройването на Ески джамия следва
модела, създаден през XV в. Строителните техники и похвати, използвани в нея,
без изключение, са характерни за ранноосманския период. Важно е да се отбележи използването на стълбове вместо колони, прехвърлящи арките в нейния
интериор, които също са част от репертоара на ранноосманските улуджамии.
Значителната мюсюлманска общност в града, включваща 711 домакинства през
1457 г. (Kiel 1990: 89) може да се използва като индикация за разширяването
на Ески джамия около тази дата.
Нейното превръщане от еднокуполна в многокуполна показва най-напред
ролята ѝ на петъчна джамия, а също и следването на тенденциите в османското
култово строителство през XV в. Данните от регистъра, строителните техники
и похвати, характерни за ранноосманския период, строежът на джамията към
края на ХІV–най-късно в началото на XV в. през първия период позволяват да
се направи предположението, че нейното разширяване е станало към средата
или втората половина на ХV в.
Ески джамия в Ямбол е един от примерите, който показва, че българските земи не са изолирани и не стоят встрани от общите тенденции в развитието
на ранноосманската култова архитектура. Както по отношение на плана, така и
на отделните елементи и строителни похвати, тя следва установените през този
период принципи, а квадратното минаре, характерно за района на Диарбекир,
Сирия и Северна Африка свидетелства, че отделните географски региони не съществуват изолирано един от друг.
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Обр. 2 Ески джамия – изглед

Обр. 3 План на Ески джамия през втория строителен период

ДОКУМЕНТАЛНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УЧАСТИЕТО НА
АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ В БЪЛГАРСКАТА АРХЕОГРАФСКА КОМИСИЯ
Русалена Пенджекова-Христева
DOCUMENTARY EVIDENCE ABOUT THE PARTICIPATION OF ACAD. IVAN DUYCHEV
IN THE BULGARIAN ARCHEOGRAPHIC COMMISSION
Rusalena Pendzhekova-Hristeva
Abstract: The research is devoted to the documentary and archive heritage of academician Ivan
Dujčev (1907–1986). The newly found archive documents that are presented are from: the personal
archive of academician Ivan Dujčev, preserved in the Centre for Slavo-Byzantine Studies “Prof.
Ivan Dujčev” (CSBS); archive funds of institutional origin, preserved in the Central State Archive
(CSA); archive funds available in the Archive of the Committee on the Access to and Disclosure of
the Documents and Announcing Affiliation of Bulgarian Citizens with the State Security and the
Intelligence Services of the Bulgarian National Army (ACADDAABCSSISBNA). In this case we
envision the documentary evidence stored in the Bulgarian archives and the manuscript collections on
the participation of academician Ivan Dujčev in the Bulgarian Archeographic Commission (BAC) and
his archeographic searches that are paid special focus on during his scientific interests and occupations.
Correspondingly, the highlights in the performed research are aimed at: search, systematization and
pronouncement of the documentary evidence on the archeographic activity of academician Dujčev,
preserved in various personal and institutional funds; an attempt to perform source review assessment
of the found archive documents.
Keywords: academician Ivan Dujčev, documentary and archive heritage, Bulgarian Archeographic
Commission (BAC)

Настоящият текст, е специален интелектуален дар, посветен на 70-та годишнина на проф. дин Людмил Спасов, която се изпълва през настоящата 2019 г. Считам, че именно чрез писаното слово отдаваме заслужена почит и осъществяваме
особен вид духовно единение с онези личности, които посвоему са допринесли
за професионалното ни израстване и успешната ни академична кариера. За мен
именно професор Спасов е една от тези избрани личности, с които съдбата ме
срещна като студентка, а впоследствие и като колега.
Имах възможността и привилегията за колегиални срещи и пълноценно човешко и професионално общуване с професор Спасов, който винаги безрезервно е подкрепял и насърчавал изследователските ми усилия, за което сърдечно
му благодаря!
На многая лета, професор Спасов, за да продължавате да бъдете за нас пример и надежда за бъдещето на българското историческо образование и познание!
Акад. Иван Симеонов Дуйчев (1907–1986) е от онези личности, чиято съдба е
белязана по особен начин от историческата динамика на сложното време, в което живее и твори. Той е един от най-изявените и световно признати представители на българската историческа наука и на интелектуалния ни елит от средата
на XX век. Затова биографията и професионалната му дейност представляват
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интерес и истинско предизвикателство за изследователите1.
Несъмнено научен интерес към личността и делото на акад. Дуйчев съществува, но въпросите за неговото документално и архивно наследство, по обясними причини, стоят встрани от полето на изследователския интерес. След
смъртта му са преиздадени единствено изследванията му Рилският светец и неговата обител (Дуйчев 1990: 1–431) и Лекции по архивистика (Дуйчев 1993:
1–353). Този факт е обясним, имайки предвид, ограниченията, наложени чрез
завещанието му. В тази връзка е важно да бъде отбелязано, че неговото архивно наследство все още не е проучено като обем, местонахождение, параметри и
състав.
Важно е да бъде отбелязано, че от 2005 г. досега част от участниците в ежегодните научни конференции на специалност „Архивистика и документалистика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ), чийто патрон
е акад. Иван Дуйчев, които се организират по традиция на 18 април, а по съвпадение това е и рождената му дата, посвещават значима част от изследванията
си именно на архивното наследство на акад. Дуйчев. Всички те са публикувани в специализираната поредица „Университетски четения по архивистика“2.
Най-многобройни и значими в тази връзка са публикациите на Андриана
Нейкова (Нейкова 2004: 56–74; Нейкова 2013: 187–192; Нейкова 2015:
19–33; Neykova, Pendzhekova-Hristeva 2015: 53–66; Нейкова 2016:
1–15; Нейкова 2018: 149–155; Нейкова, Колева 2019: 294–297). Интерес
представляват и проучванията на Ивайло Аврамов (Аврамов 2013: 197–213),
Анка Игнатова (Игнатова 2013: 214–219), Илонка Колева (Колева 2013:
220–226), Русалена Пенджекова-Христева (Пенджекова-Христева 2017:
51–73; Пенджекова-Христева 2018а: 127–148; Пенджекова-Христева
2018b: 143–159; Пенджекова-Христева 2018c: 408–415), Калина Минчева (Минчева: 2017: 153–161; Минчева: 2018: 97–108; Минчева: 2019:
157–175), Калинка Анчова и Мариана Пискова (Анчова, Пискова 2014:
274–289; Анчова, Пискова 2016: 34–41), Стефка Петкова (Петкова 2010:
62–107), Светозар Ангелов (Ангелов 2018: 109–126) и др. Посочените научни разработки представят малка част от научното и архивното наследство на
акад. Дуйчев, което тепърва предстои да бъде изследвано цялостно.
Затова и обект на настоящото изложение са новоиздирени документални
свидетелства, съхранени в български архивни и ръкописни колекции, свърза1

2

Изследването е реализирано в рамките на договор КП06Н30/4 от 15.12.2018 г.: „Виртуална
аудитория. Изработване на електронна платформа за обучение по кодикология, палеография,
архивистика и документалистика с херменевтика на базата на ръкописното и архивно-документалното наследство, съхранявано в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф.
Иван Дуйчев“. ФНИ при МОН (2018–2021). „Финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018“, р-л: проф. д-р Вася Велинова, ЦСВП.
Всички томове от посочената поредица са публикувани и електронно, респективно достъпни онлайн в „Електронна библиотека по архивистика и документалистика“ в специално осбособен раздел с името на поредицата. Вж.: http://electronic-library.org/content/university_
readings_archivistic.php
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ни с участието на акад. Ив. Дуйчев в Българската археографска комисия (БАК).
Съответно и акцентите в извършеното проучване в рамките на избраната тема
са насочени към: издирване, систематизиране и привеждане в известност на архивните свидетелства, съхранени в различни по характер лични и учрежденски
фондове, намиращи се в различни архивохранилища у нас, за участието на акад.
Дуйчев в БАК в периода 1977–1986 г.
Трябва да отбележим, че акад. Ив. Дуйчев оставя изключително богато и
разнообразно ръкописно, документално и архивно наследство. В действителност, обаче се оказва, че дори и най-богатият личен фонд, какъвто несъмнено
е личният му архивен фонд, не е достатъчен като изворова база за изследователя, предвид на допълнителните документални следи, които се намират и трябва
да се открият в архивните фондове от учрежденски произход или в архивните
фондовете на други лица, свързани с дадения фондообразувател, посредством
методите на архивната евристика. По този начин значително се разширява изворовата база за дадена личност в рамките на логическата схема архивен фонд
– документални следи.
Реализирането на подобен модел относно документалното и архивното
наследство на личност от ранга на акад. Ив. Дуйчев има важно значение за бъдещото системно, детайлно и коректно изследване на живота и делото на един
университетски преподавател и учен със значителни безспорни приноси и признание от страна на научната общност предимно в чужбина, но с толкова драматична житейска и професионална съдба у нас. Прилагането на такъв подход,
основан на издирването, селекцията и анализа на максималния обем от източници на ретроспективна документна информация, е особено продуктивен при
проучване участието и професионалната дейност на акад. Ив. Дуйчев в БАК.
В случая, във връзка с посочената тема, са издирени и открити архивни документи от: личния архив на акад. Ив. Дуйчев, съхранен в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ (ЦСВП) при СУ; архивни
фондове от учрежденски произход, съхранени в Централния държавен архив
(ЦДА); архивни фондове, намиращи се в Архива на Комисията за разкриване
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
(АКРДОПБГДСРСБНА).
Безспорно с най-голяма ценност са документите от личния архивен фонд на
акад. Дуйчев, който както е известно се съхранява в ЦСВП. Досега достъпът на
изследователите до него в известна степен бе ограничен, съгласно завещанието
му, в което той изрично разпорежда относно огромния епистоларен масив и архивни свидетелства в състава на фонда следното: „Тъй като тази кореспонденция е водена в голямата си част с учени, които са живи, то ще може да бъде използувана само след изтичане на давност от тридесет (30) години. Същият срок
ограничава и използуването на многобройните, събирани от мен в библиотеки
и архиви, нови исторически извори“ (Дуйчев 1993: 23).
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През 2016 г. изтече посоченият 30-годишен срок за временно закрития
достъп, респективно изследователите вече ще имат възможност, след неговата
научно-техническа обработка, да го използват като пълноценна изворова база
за изследванията си. Сред обработените, респективно достъпни за използване
архивни документи в ЦСВП във връзка с участието на акад. Дуйчев в БАК, е
една архивна единица, съдържаща свидетелства за неговото участие в специализирани комисии по издаване на исторически извори. Архивните материали за
учредяването и дейността на БАК са предимно: копия, чернови и оригинали на
проекто-правилници, планове за работа, заповеди, служебна кореспонденция и
др. Въвеждането в научно обращение на непубликувани материали от архива на
акад. Дуйчев би дало тласък на теоретичните и аналитико-практически дирения на специалисти в различни научни области, в това число и в археографията.
В тази връзка след научно-техническата обработка на личния му архивен фонд,
интерес би представлявала кореспонденцията на акад. Дуйчев с негови колеги
от България и чужбина относно работата му в БАК във връзка реализирането
на представителни изложби и документални издания на средновековното ни
ръкописно наследство.
Заслужава да се отбележи, че неговите археографски занимания не са случайни, а са обусловени от факта, че той е първият българин, който има възможността да завърши Ватиканска школа по палеография и архивистика при проф. Джулио Батели и да придобие престижния диплом за архивист-палеограф. Благодарение на работата си в Архива и библиотеката на Ватикан, той успява да издири
и проучи значителен брой документи и текстове, свързани със средновековната
ни история. Резултатите от тази му дейност са впечатляващи, а подготвените от
него документални издания и до днес са класически образец за специализирани
извороведски, палеографски и археографски проучвания.
Трябва да поясним, че след завръщането си от Италия (1936) проф. Ив.
Дуйчев, който до 1 февруари 1945 г. е редовен доцент по българска история и
ръководител на катедрата по История на Византия и Европейския Югоизток
в Софийски университет, използва придобитата професионална квалификация
по архивистика и археография предимно във връзка със собствената си изследователска дейност. След като обаче е уволнен от университета с обвинението
за фашистка дейност, съгласно Указа на регентите от 28 ноември 1944 г., той е
лишен от възможността за преподавателска и научна дейност (ПенджековаХристева 2017: 53). По ирония на съдбата в тези най-трудни за него години
в житейски и професионален план акад. Дуйчев се насочва към теоретичната
архивистика, в това число и към археографията.
Прави впечатление, че още при участието си в Първото национално съвещание по проблемите на съвременните български архиви, проведено по инициатива на тогавашния Архивен институт (1949–1960) при Българската академия
на науките на 28 ноември и на 5 декември 1949 г., Ив. Дуйчев е един от първите,
които посочват: „...че у нас още няма правила за издаване на [архивни] документи и че такива трябва да се създадат“ (Нейкова 2004: 56–74).
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Неговите най-съществените теоретични приноси обаче в областта на археографията се съдържат в споменатите Лекции по архивистика. Той посвещава
специална глава на издаването на архивните материали. Спира се на значението
на археографията, като една от помощните исторически дисциплини заедно с
изворознанието, палеографията, дипломатиката и др. Именно методическият
инструментариум на всички тези дисциплини, според него, намира приложение в основните архивни процеси и дейности. Археографията той свързва с работата по: „издирване на подлежащите на издаване документи, техния подбор,
подготовката им за печат и самото издаване и разпространение“ (Дуйчев 1993:
135). По този начин акад. Дуйчев допринася за въвеждането на археографията в понятийния и терминологичния апарат на съвременната българска наука
с убеждението за нейните интегриращи функции и самостойно значение, като
специализирана теория и методика на публикаторската дейност.
Теоретичните приноси на акад. Ив. Дуйчев в областта на археографията са
неоспорими, а неговата изследователска и публикаторска дейност води до реализирането на респектиращи резултати с непреходна научна стойност.
Важно е да уточним, че археографската дейност на акад. Дуйчев, освен в
личния му архивен фонд в ЦСВП, също е документирана и в учрежденските
фондове на съответните институции, структури и специализирани звена, в които той е бил привлечен.
Най-значимият информационен ресурс за дейността акад. Ив. Дуйчев, във
връзка със споменатата БАК, е архивният фонд на Националната библиотека
„Св. Св. Кирил и Методии“ (НБКМ), съхраняван в ЦДА. Материалите, свързани с БАК, са предимно от вида: протоколи, предложения, заповеди, правилници, планове, отчети, доклади, информации, служебна кореспонденция и др.
(ЦДА, Ф.1137, оп. 2 а. е. 68–86). Също в ЦДА, но във фонда на Централно
управление на архивите (ЦУА), се съхраняват още архивни материали за БАК, а
именно: планове, отчети, перспективи за работа, справки по дейността на БАК
за периода 1977–1983, кореспонденция и др. (ЦДА, Ф. 540, оп. 8, а. е. 4, 29,
79–80, 315). Една част от посочените материали се повтарят с тези в личния му
архивен фонд в ЦСВП (ЦСВП, личен архив на акад. Ив. Дуйчев, а. е. 1–347).
В резултат от извършеното издирване в рамките на разглежданата тема, бяха
открити документални следи относно привличането и участието на акад. Дуйчев в БАК и в АКРДОПБГДСРСБНА. Става въпрос за документи от архивния
фонд на ХІV отдел към Първо главно управление – Държавна Сигурност, Културно-историческо разузнаване (КРДОПБГДСРСБНА 2014: 1–1077; АКРДОПБГДСРСБНА Ф. 9, оп. 2, а.е.564, л. 1–90), документи от неархивирано литерно
дело, рег. № 3021 Островът (обект Ватикан) (АКРДОПБГДСРСБНА, неархивирано литерно дело, рег. № 3021, т. 2, л. 1–268, т. 3, л. 1–206, т. 4, л. 1–266, т.
5, л. 1–104) и материалите от четирите разработки на акад. Ив. Дуйчев: досие
на проф. Иван Дуйчев (26.09.1950 –25.09.1945 г.) (АКРДОПБГДСРСБНА,
Ф. Vо, а. е. 36364, л. 1–5); отчетно дело № 7241 Иван С. Дуйчев (11.02.1955
–27.04.1960 г.) (АКРДОПБГДСРСБНА, Ф. III раз., а. е. 15251, л. 1–76); дело
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за оперативно наблюдение № 5767 „Католик“, в 3 тома (10.12.1969–22.07.1986
г.) (АКРДОПБГДСРСБНА, Ф. III раз., т. I, a. e. 35208, 1–54; т. II, а. е. 35208,
л. 1–72; т. III, а. е. 35208, л. 1–15); дело за оперативно наблюдение № 9126 „Архиварят“ (5.10.1972–27.04.1978 г.) (АКРДОПБГДСРСБНА, Ф. 2, а. е. 14112,
л.1–205).
Откритите документални следи, съхранени във фондовете на посочените институции, са важна част от изворовата база за публикаторската дейност и участието на акад. Ив. Дуйчев в БАК. Важно е да поясним, че става въпрос за различни по вид административни документи, които се отнасят за него. Необходимо
е също да бъдат проучени архивните фондове на лицата, които през годините са
били свързани с акад. Ив. Дуйчев – колегиално, приятелски и др. Предвид неговите професионални контакти с чуждестранни академии, университети, институти и световно известни учени, обект на отделно проучване трябва да бъдат и
съответните архивни фондове.
Трябва да уточним, че представените по-долу данни за археографската дейност на акад. Дуйчев и участието му в БАК са все още на етапа на емпиричното
проучване. Същото следва да се продължи в посока използването на максималния информационен ресурс от документалните следи, включени в състава на
така очертаните параметри и документален състав на архивното наследство на
акад. Ив. Дуйчев.
Посочените по-горе архивни документи от различни архивохранилища и архивни фондове категорично свидетелстват, че в периода 1977–1986 г. дейността
на акад. Ив. Дуйчев е неразривно свързана с учредената БАК към НБКМ.
Всъщност самата комисия официално се създава през 1977 г. в пряка връзка с дейността на Комитета по култура (КК), ръководен тогава от Людмила
Живкова. Важно е да припомним, че у нас първата Археографическа комисия е
създадена още през 1905 г. към Министерството на народното просвещение по
инициатива на тогавашния министър проф. Иван Шишманов. Комисията „има
за цел да урежда и издава серия от отделни книги, в които ще се публикуват текстове (по възможност от оригинали) на исторически и литературни паметници, отнасящи се към българската старина и българското отечество“ (Нейкова
1994: 337–345). От нейно име се подготвят първите печатни издания на средновековни ръкописи в специализираната поредица Български старини, от която през периода 1906–1945 г. излизат общо 14 книжки. В действителност БАК
при НБКМ продължава дейността на посочената Археографическа комисия от
1905 г.
Предисторията на БАК при НБКМ е пряко свързана идеята за създаване на
необходимата печатна изворова база за изследванията по история в началото на
70-те години на XX век. От издирените документи е видно, че идеята за БАК
е обсъждана още през 1973 г. В съхранени проекто-предложения до Междуведомствената комисия при Комитета за изкуство и култура (МК при КИК) във
връзка осъществяването на многостранната дейност по съставянето на Своден
каталог на българските ръкописи (издирване, проучване, научно описание и ми-
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крофилмиране на български ръкописни паметници от X–XVIII век) е документирано предложението, със срок месец септември 1973 г., което гласи: „Създаване
под подчинението на МК при КИК на специална Археографска комисия с център НБКМ, която да направлява цялостната педагогическа, научна и практическа дейност по издирването, събирането и описването на българските ръкописи“ (ЦДА, Ф. 1137, оп. 2, а. е. 68, л. 1). Предвидено е комисията да бъде от
10–12 членове, специалисти по палеография, стара българска литература, език
и история от различни институции. Посочената комисия ще има за задача да
изработи методологическа инструкция за описване на ръкописни паметници и
перспективен план по нейната работата върху Сводния каталог на българските
ръкописи. Също така комисията трябва да изработи и представи конкретен план
за издирване и за работа с ръкописните сбирки в чужбина. В подготвен проект
на заповед от 16.05.1974 г. е определен статутът и съставът на археографската
комисия, като за председател тогава е предвидена Констатнтинка Калайджиева – директор на НБКМ. Акад. Дуйчев е включен като един от 26-те членове
на комисията. Основната задача на проектираната археографска комисия е проучване и научно описание на българските ръкописи от X–XVIII век в страната и чужбина и паралелното събиране в микрофилми и копия на най-ценните
български ръкописни паметници и съставяне на многотомен печатен Каталог
на българските ръкописи от X–XVIII век (ЦДА, Ф. 1137, оп. 2, а. е. 68, л. 1–6).
По различни причини обаче до конкретна реализация на посоената идея не се
стига.
Провеждат се поредица обсъждания и в резултат в началото на 1977 г. КК
утвърждава Правилник на БАК при НБКМ.
На 10 май 1977 г. акад. Дуйчев е утвърден за член на БАК при НБКМ. Със
заповед № 166 на КК от 13 март 1978 г., с цел „осигуряване на по-пълно единство на Археографската комисия към НБКМ“ акад. Дуйчев е определен за неин
председател, а за зам.-пред. – д-р Б. Цветкова, като на тях им се възлага цялостното ръководство на комисията (Пенджекова-Христева 2017: 59). Може да
се твърди, че чрез привличането акад. Дуйчев в БАК, се транслират и унаследените традиции и идеи на едни от най-изявените представители на националната ни историческа школа, като Ив. Шишманов, В. Златарски, П. Ников, П.
Мутафчиев, които следват примера на най-добрите европейски постижения и
практики в тази насока за предварителното издирване, проучване, и публикуване на писмените извори за българската история като задължително условие за
реализирането на качествени и обективни исторически изследвания.
Съответният избор на акад. Дуйчев за председател на БАК е логичен и необходим с оглед целите на тогавашната културна идеология и политика. Яснота по
този въпрос внася проф. Ал. Фол в своя публикация за Дуйчев: „На този именно звънец през 70-те г. на нашето столетие започнаха да позвъняват несвойствени посетители... Самотният повече от 25 г. буржоазен представител на историческата наука, бъдещият академик на БАН често се стъписваше от онези, които
натискаха звънеца, както и от комбинациите между тях в група. Той разбра, че
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т.нар. pouvoir се появява около него с цели, не съвсем ясни, поне в началото на
общуването, когато мълчаливо потърсеното извинение се съчета със съобщеното намерение той отново да бъде показан на специализирания във византийскославянските дела свят. Тогава у него наделя прочутото му, благословено за научното дирене любопитство и той запита: А ще се пътува ли?“ (Фол 1996: 9).
Също така, предисторията на посочените събития е отразена и в публикуваните документи от т.нар. Комисия по досиетата, отнасящи се за културно-историческото разузнаване и споменатите по-горе четири оперативни разработки
за акад. Дуйчев. В случая тези документални следи допълват цитираните официални документи относно научните интереси, административни ангажименти и
публикации на акад. Дуйчев.
Най-съществена информация за археографската дейност на акад. Дуйчев се
съдържа в Дело за оперативно наблюдение № 9126 „Архиварят „(5.10.1972–27
.04.1978 г.), водено от XIV отдел на Държавна сигурност, и във фонда на същия
отдел, известен като Културно-историческо разузнаване.
В постановлението за откриване на отчетното дело Архиварят от 5.10. 1972
г. е отбелязано че: „...През целия си живот проф. Дуйчев се занимава с издирване и събиране на ценни документи и ръкописи, отнасящи се до историята
и културното минало на нашия народ, които представляват голям интерес за
дейността на XIV отдел. Освен това проф. Дуйчев познава и поддържа връзка
с много западни учени-историци, които представляват интерес за XIV отдел.
Предвид гореизложеното постановявам да се открие отчетно дело на проф.
Дуйчев под псевдоним „Архиварят“ (АКРДОПБГДСРСБНА, Ф. 2, а. е. 14112,
л. 6).
Трябва да се уточни, че по тази линия започват проучвания на акад. Иван
Дуйчев още през 1971 г. В справка от ПГУ се посочва, че: „проф. Дуйчев категорично е отказвал да работи по лица, независимо дали са българи или чужденци, защото считал, че това е доносничество“ (АКРДОПБГДСРСБНА, Ф. 2, а.
е. 14112, л. 6). Отбелязано е, че по въпроси от историческата наука винаги се е
отзовавал, поради което би могъл да се използва като консултант, но не е пригоден за използване като сътрудник.
Затова в последствие действията за привличането му като един от най-изявените специалисти в областта на медиевистиката са вече от официални позиции, а именно да бъде привлечен за работа в БАК, която той ръководи в продължение на девет години.
Първоначално в Проекто-правилника от 1977 г. БАК при НБКМ е определена като: „постоянно действащ орган под ръководството на Комитета за изкуство и култура за издирване проучване и научно описание на български ръкописи от X–XVII век, съхранявани в страната и чужбина, като извори за културната
история на България“. Основната ѝ задача е извършване на научно-методическа
и практическа дейност. Според този проект: „Археографската комисия е национален надведомствен орган, обединяващ специалисти в областта на старата българска книжнина“ (ЦСВП, личен архивен фонд на акад. Ив. Дуйчев, а.е.
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326). По-късно в официално утвърдения вече Правилник на БАК при НБКМ:
„Археографската комисия е национален междуведомствен, постоянно действащ
орган за издирване, проучване и научно описване на българските ръкописи от
X до XVIII в., съхранявани в страната и чужбина като извори за общата и културната история на България“ (ЦСВП, личен архивен фонд на акад. Ив. Дуйчев, а. е. 326).
Същата действа под ръководството на КК, като основна задача е регламентиране дейността по: „издирването, събирането и описването на българските
ръкописни паметници от X до XVIII в., както и на други славянски писмени
паметници, които съдържат сведения за старата българска литература, история,
език и изкуство.“ (ЦСВП, личен архивен фонд на акад. Ив. Дуйчев, а. е. 326).
Предвидено е, че комисията може да разширява обсега на дейността си и върху
други писмени паметници за периода до 1878 г.
Комисията извършва методическа, издирвателска, събирателска и научнотехническа дейност. Организира научни групи и експедиции, подготвя и издава
справочни и научни издания, грижи се за подготовката на кадри по палеография и съдейства за научното представяне и популяризиране на старата българска книжнина в страната и в чужбина, организира редица изложби. Дейността
на комисията се координира със задачите и плановете на Главно управление
за културни връзки с чужбина (ГУКВЧ) – сектор Културно наследство, които
планират и осигуряват командировките на работните групи и проявите на комисията в чужбина. Предвидено е и издаването на печатен орган Годишник на
Археографската комисия.
В утвърдения план за дейността на БАК вза периода 1977–1985 г. е отбелязано: „осъществяване на изследвания върху българската ръкописна книга; изготвяне на описи на славянските ръкописни сбирки в страната; проучване на
български ръкописи и съставяне на описи на български ръкописи в чуждестранни хранилища; издаване на отделни ценни български ръкописи; подготовка на
кадри в областта на палеографията“ (ЦДА, Ф. 1137, оп. 2, а. е. 68, л. 1–2). За осъществяването на посочените задачи е предвидено осигуряване на възможност
за работа в библиотеките и архивохранилищата в СССР, Полша, Чехословакия,
Румъния, Югославия, Гърция, както и в някои западноевропейски страни. Цялостният тематичен облик на плана е съобразен с общонационалните чествания
по повод 1300-годишнината от създаването на българската държава (ЦДА, Ф.
1137, оп. 2, а. е. 68, л. 1–37).
От плана е видно, че предвидените основни направления на дейност са изцяло в компетенциите на акад. Дуйчев. В Първата му част – Изследвания върху
проблема на българската ръкописна книга акад. Дуйчев е определен да отговаря
за изготвянето на Методическо ръководство за издирване и описание на български
средновековни ръкописи. Относно подготовката на изданията на отделни паметници му е възложена задачата за публикуването на Палаузовия препис от XIV в.
на Синодика на цар Борил, със студия и коментар към ръкописа.
От запазените протоколи на БАК може да се установяви първоначалното

314

Империи и имперско наследство на Балканите

устройване, кадровите проблеми, обхватът на дейност на БАК, проблемите с
печатната база и печатния орган на БАК, международното сътрудничество, идеите за двустранни договори и провеждане на международни конференции, реализирането на изложби и пр., с цел превръщане на България в ръководен център
за описването на южнославянските ръкописи (ЦДА, Ф. 1137, оп. 2, а. е. 68–86).
Акад. Ив. Дуйчев ръководи БАК до смъртта си, след което е заменен от Божидар Райков. През този период се съставят описи и каталози на част от ръкописните сбирки на територията на страната и на някои български ръкописи в
чужбина. Също така се публикуват ценни ръкописи и печатни книги. Издирени
са част от българските творби, съдържащи се в ръкописи от чужд характер. Придобита е колекция от микрофилми на средновековни български ръкописи, притежание на чуждестранни библиотеки, архиви и музеи, и др. В областта на арехографията са установени научни връзки с други европейски страни, сред които
СССР, Югославия, Франция, Великобритания и др, където се пазят български
ръкописи. Реализирано е участие на членовете на комисията в международни
проекти в научни форуми. Осъществени са специализации, квалификации, аспирантури и пр. Публикувани са редица научни изследвания по проблеми ръкпоисната книга, на историята на водещи книжовни школи, изследвания в областта на кодикологията, палеографията, филигранологията и др.
Като цяло изследователската и публикаторската дейност на акад. Дуйчев
през този период и участието му в БАК води до реализирането на значими научни резултати. Посочените архивни източници свидетелстват, че археографските и извороведските му изследвания са ярък израз на неговата житейска и
професионална мисия, посветена на предварителното издирване, щателното
проучване и коректното публикуване на забравените и разпилени в многобройни български и чуждестранни библиотеки, архиви и музеи писмени паметници
за Българското средновековие, които за него са свещени скрижали на историческата ни памет.
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