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ПРЕДГОВОР 
 

 Настоящият том 4-ти на изданието на Катедрата по история и археология 
при Факултета по хуманитарни науки към ШУ „Епископ Константин 
Преславски „Историкии” е посветен на 70-годишнината на проф. дин Иван 
Карайотов. Всъщност този том е продължение на традицията, следвана от 
научното звено за отбелязване на кръгли годишнини на изтъкнати негови 
членове. Без съмнение юбилярът проф. Иван Карайотов е един от тях. През 
последните 6-7 години утвърденият специалист в областта на античната 
нумизматика и археология е неделима част от научно-преподавателския живот 
в Катедрата по история и археология. Членовете й единодушно застанаха зад 
идеята за издаването на Юбилеен сборник, посветен на изтъкнатия български 
учен и колега. Разбира се, реализирането на тази идея стана възможно и след 
колегиалната и приятелска отзивчивост на една не малка група специалисти 
извън гореспоменатото звено – колеги, приятели, ученици и последователи на 
проф. Иван Карайотов в научното поприще. 

В структурно отношение предложеният на вниманието на читателите том 
4-ти на „Историкии” е поделен на три основни раздела. 

Първият, както е прието, е посветен на юбиляра и неговата научно-
изследователска кариера. 

Вторият тематичен раздел е наречен „Нумизматика и сфрагистика”. 
Предвид научните интереси на проф. Карайотов, водещото място на този раздел 
е неоспоримо. В него в хронологическа последователност са включени 
изследвания в областта на античната и средновековната нумизматика и 
византийската сфрагистика. 

Третият раздел е озаглавен „История и археология”. И в този раздел 
водещият принцип на вътрешното му структуриране е хронологическият. В 
него са включени проучвания с доста широк времеви обхват – от неолита до 
средата на ХХ век.  

И в края на това кратко предисловие Редакционната колегия на 
юбилейния сборник благодари на всички, които почетоха с проучванията си 
проф. дин Иван Карайтов, а на него пожелава много здраве и още дълги години 
респектиращо присъствие в научната гилдия. 

 
 

От Редакционната колегия 
 
 



c
m
y
k

Проф. дин Иван Карайотов
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Красимир Кръстев 
 

ПРОФЕСОР ДИН ИВАН КАРАЙОТОВ 
 
 
 
Професор Иван Карайотов е роден на 20 декември 1941 г. в село Лозен, 

Хасковска област. Основно образование завършва в родното си село, както и в 
селата Крушевец и Равнец, Бургаска област. През 1960 г. завършва гимназия 
"Васил Левски" в Бургас. 

През 60-те години на XX век, Иван Карайотов следва пет семестъра в 
Духовната академия „Св. Климент Охридски” в София. По време на обучението 
си полага изпити по старогръцки и староеврейски език, библейска археология и 
др. През 1971 г. завършва специалност класическа филология в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”. Тук Иван Карайотов държи изпити при 
професорите Георги Михайлов, Борис Геров, Руска Гандева, Кирил Влахов, 
Христо Данов, Александър Ничев, Д. П. Димитров и др. Полага и спецкурсове 
за профил Археология. 

След завършване на висшето си образование Иван Карайотов започва 
работа в Градския исторически музей в Сандански. Само година след това 
съдбата отново го отвежда в Бургас, където започва работа като археолог и 
завеждащ отдел „Археология” към Окръжния исторически музей. Постепенно 
се изкачва по научната стълбица, а през същото време ръководи и консултира 
едни от най-важните археологически разкопки в региона. Сред тях са 
проучванията на манастира на остров Св. Анастасия, крепостните стени на 
Анхиало, надгробни могили в района на нефтохимическия комбинат в Бургас 
(днес Лукойл – Нефтохим), както и разнообразни обекти в околностите на 
градовете Айтос, Малко Търново, селата Руен, Брястовец и много други. Освен 
това той ръководи или участва и в поредица подводни археологически 
изследвания. С неговото име са свързани и многобройни теренни 
археологически проучвания. 

В периода 1982 – 1985 г. Иван Карайотов е свободен аспирант по антична 
нумизматика и през април 1985 г. защитава дисертация на тема: 
„Монетосеченето на Месамбрия през елинистическата епоха (250 – 72 г. пр. 
Хр.).” В течение на изследователската си работа проучва щателно монетите на 
древна Месамбрия и публикува данните в многобройни статии, както и в 
няколко фундаментални монографии. През 1996 г. придобива научното звание 
Старши научен сътрудник ІІ степен по специалност Археология, а през 2001 г. 
защитава дисертация за присъждане на научната степен Доктор на 
историческите науки на тема: “Бронзовото монетосечене на Месамбрия”. 
Скоро след това придобива и научното звание „старши научен сътрудник І 
степен” по конкурс на Регионален исторически музей - Бургас през 2003 г., а 
през 2005 г. и научното звание „професор” след конкурс на Шуменски 
университет “Епископ Константин Преславски”. 

Наред с изследователската си работа като археолог Иван Карайотов 
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участва и в разработката на експозиционния план на новата постоянна 
експозиция на Археолгическия музей – Бургас и тогавашните музейни сбирки в 
Поморие, Айтос и Малко Търново. Освен това през 1984 г. участва и в 
осъществяването на изложбата „Българското Черноморие през вековете” в 
църквата „Св., Св. Кирил и Методий” в Созопол. 

Към всичко това трябва да се добавят и участията му в секретариата на 
симпозиума „Странджа – Сакар”, на международния симпозиум „Тракия 
Понтика”, както и на многобройни други конференции в страната. Иван 
Карайотов в различните години е бил член на редколегията на списанията 
„Нумизматика”, „Море”, както и на вестник „Бургас днес”. На него принадлежи 
инициативата за продължаването на Известията на Народния музей Бургас след 
повече от 30-годишно прекъсване, като той е главен редактор на третият му том 
(2000 г.). В периода 2003 – 2006 г. е също така е главен редактор на Известия на 
музеите от Югоизточна България. Наред с това проф. Карайотов подготвя и 
третия том на сборника Nessebre (2005 г.). 

Освен в България, Иван Карайотов се изявява и на международната сцена. 
Многократни са участията му в международни конгреси в чужбина и 
публикациите му по различни въпроси в чуждестранни научни издания. През 
2001 г. Иван Карайотов става член-кореспондент на “Център за археология и 
културна история на Черноморските области” към университета “Мартин 
Лутер” в град Хале, Германия. 

През дългите години научна и изследователска работа проф. Иван 
Карайотов изгражда авторитета си на голям учен с международна известност. 
Но за хората, които го познават отблизо, той е един изключително коректен и 
усмихнат човек, готов винаги да помогне с всичко, на което е способен, без да 
очаква нищо в замяна. Много са имената на тези, на които той е посочил 
правилния път в попрището на науката. За всички нас Иван Карайотов е просто 
„професорът”. 

В изследователската работа през годините на проф. Карайотов 
изключително много помагат придобитите знания по класически езици, 
владеенето на френски и руски език, както и ползването на немски и 
италиански. Сред монографиите и многобройните му статии, има и не малък 
брой на руски, немски, френски, английски и др. езици. Това допълнително 
спомага за световната му известност като учен. 

Признателната общественост също засвидетелства своето уважение и през 
2001 г. е удостоен със званието „Почетен гражданин на Бургас”. 

Професоре, ние, всички Ваши възпитаници и докторанти, на които 
посочихте пътя в науката и които безрезервно и самоотвержено направлявахте, 
Ви пожелаваме още дълги години пълноценен живот! 

На многая лета! 
 
 
 
 

 

Красимир Кръстев
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Константин Господинов 
 

ИВАН КАРАЙОТОВ И ИМЕТО НА ПРИСТАНИЩЕТО "ПОД 
ЗНАКА НА ЛЪВА" 

 
Konstantin Gospodinov 

 
IVAN KARAYOTOV AND THE HARBOR NAMED AFTER 

“THE SIGN OF THE LION”  
 

The article is targeted at following the development of Ivan Karayotov’s ideas 
concerning some names of  historic settlements and their natural harbor situated along the 
present day coastline between the St. Dimitar cape and the mouth  of the Ropotamo river, a 
part of the bay now within the boundaries of Primorsko municipality. The underwater 
archaeological excavations headed by Ivan Karayotov in the period between 1982 and 1989, 
brought to the localization of Chersonesos (6th – 4th c. BC) and Thera (4th – 6th c. AD) – he was 
the first to identify the place of the two harbors and to add up his conclusions to the already 
existing hypothesis about the medieval Oriospotamos and St. Dimitar (in the Ottoman period).  

Concerning the origin and the meaning of the historical place name of Thera, known to 
us from the Tabula Peutingeriana, a new etymology is also possible – according to me the 
name should be connected with the shape of the nearby rock, reminding a lion's head. In my 
opinion, the toponym of Thera can be derived from the Greek root čЮс, which among its 
other meanings also has that of a "lion”. 

 
В периода 1982-1989 г., с малки прекъсвания, Иван Карайотов ръководи 

подводни проучвания1 в акваторията на нос Св. Димитър и пред устието на р. 
Ропотамо, от северната страна на полуостров Буруна, община Приморско, 
област Бургас. Резултатите са впечатляващи. Находките доказват наличието на 
селища от бронзовата епоха, античността (VI-IV в. пр. Хр.), късната античност 
(IV-VI в.), средновековието и османския период. Природните дадености и 
археологическите открития предполагат наличието на защитена зона, удобна за 
приставане на кораби. При тези значителни резултати резонно се поставя 
въпросът за собствените имена на откритите обекти. И ако при тези резултати 
би могло да се помисли, че задачата няма да е трудна, оказва се обратно, 
причината – слабата осветеност на района от писмените извори и наслоените в 
литературата дотогава неверни твърдения. Когато обаче Иван Карайотов 
започва проучванията на мястото, нещата се променят много бързо. Той дава не 
едно, а няколко решения. Динамиката на идеите е голяма и проследяването й е 
също интересен проблем. Затова обаче, аз ще използвам цялото творчество на 
Карайотов, не само научните издания, но и публикациите в АОР-ите и научно-
популярния печат и медиите. Това според мен е много ценно и винаги 
пренебрегвано за изследване поле, в което малко от учените са се изявявали 
така успешно, както Иван Карайотов. На фона на развихрилата се в последните 
години „медийна археология”, в която „учени”, „откривайки” (като „топлата 
                                            

1 Съвместно с Доброволното сдружение „Морско общество” – Бургас и Центъра 
за подводна археология – Созопол. 
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вода”) този метод на популяризация, под прикритието на благородната кауза, за 
осигуряване на популярност и финансови средства за археологията, натрупаха 
толкова много измислени и невероятни тези, че надали някога ще можем да се 
изчистим от тях, контрастира сериозният и отговорен подход на Иван 
Карайотов, който през целия си изследователски живот не е преставал да пише 
и за популярния печат. Точно при такъв тип учени като Иван Карайотов не 
трябва да се пренебрегва това негово поле на изява, когато трябва да се 
установи литературната ситуация при даден изследователски проблем, защото 
тук идеите са много по-богати и живи, тук се проследява раждането и 
развитието им. Това се случва, както заради много по-късото време между 
съчиняването и публикуването на тезите, така и поради възможността 
изследователят още в хода на незавършилото изследване да излага своите 
интерпретации. Този начин на публикуване обаче е много рисков, защото при 
продължаване на изследователския процес откриването на нови факти може да 
промени коренно първоначалните тези, затова само най-смелите и 
проницателни учени си позволяват такива изяви. Но популярният периодичен 
печат е труден за изследване не само поради трудността на издирването, но и 
поради това, че интензивността на изследователско-публикационния процес 
води понякога, в рамките на един и същ период, до съществуването на нюанси и 
различия в тезите. Така обаче прониквайки в инфраструктурата на мисълта на 
изследователя, много по-лесно можем да открием източника и развитието на 
идеите, отразени в завършен вид в научния печат. 

И така, по съществото на темата. Първоначално Иван Карайотов приема, 
че пристанището през средновековието се е казвало Ориоспотамо, както е 
отбелязано в средновековните италиански карти.2 След откриването през 1985 г. 
на графит върху късноантична амфора, който Карайотов отначало разчита като 
"тера", въпреки някои буквени различия, добавя античното и късноантичното 
име на селището с естествено пристанище – Тера, според името на пътната 
станция, отбелязана в Певтингеровата карта3 и хориона от Периплуса на 
Менип4. Приема и че след създаването на Българската държава през 
средновековието, се е преименувало в Ориоспотамо5. Това е втора 
прелокализация на Тера в последните години след първата, направена от 

                                            
2 Карайотов, И. Загадките на Ропотамо. – в. Черноморски фронт, XLI, 

21.06.1984, 12877, с. 4; Карайотов, И. Заливът откъм България. – в. Черноморски 
фронт, XLI, 24.10.1984, 12983, с. 4; Карайотов, И. Подводни проучвания в залива 
срещу устието на река Ропотамо. – АОР през 1984, С., 1985, с. 294. В последната работа 
Иван Карайотов се позовава на Веселин Бешевлиев. 

3 Miller, K. Itineraria Romana – Römische Reisewege an der Hand der Tabula 
Peutingeriana dargestellt. Stuttgart, 1916, K. 514. 

4 Menippi Pergameni periplus, 15v-16r. – Diller, A. The Tradition of the Minor Greek 
Goegraphers. Lancaster-Oxford, 1952, p. 156. 

5 Карайотов, И. Тера – едно потънало пристанище. – в. Черноморски фронт, 
XLII, 24.10.1985, 13288, с. 4; Карайотов, И. Пристанище под знака на лъва. – в. 
Странджански зов, IV, 23.04.1986, c. 9; Карайотов, И. Подводни археологически 
проучвания в залива пред устието на Ропотамо. – АОР през 1985, С., 1986, с. 193. 
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Божидар Димитров от Приморско6 на Маслен нос7. Иван Карайотов прие 
сигурното наличие на две естествени пристанища: едното при Маслен нос, а 
другото в залива между р. Ропотамо и н. Св. Димитър, заради благоприятните и 
различните природни условия и наличните археологически доказателства за 
това. Допусна и възможността двете да са имали едно и също наименование – 
Тера8. В периода 1986-1987 Иван Карайотов осмисля и проблема с Херсонес, 
споменат от Ариан (Arr. Peripl. 36.9) и Анонимния периплус (Anon. Peripl. 86-
87.10) и постепенно прилага схемата “две пристанища – едно име” и относно 
Херсонес. Отначало на основание вече изказаното мнение, че не е невъзможно 
да се допуснат две пристанища от двете страни на полуостров Буруна (при 
Карайотов – Маслен нос), прие за възможна направената от други автори 
локализация на Херсонес, на югоизточния връх на п-в Буруна (собствено 
Маслен нос).11 След това локализира пристанищното име Херсонес и върху 
проучвания обект в залива пред устието на Ропотамо, като името му също е 
изведено от полуострова, в основата на който се намира обектът, съобразно 
значението на думата “херсонес” – “полуостров”12. А в друг случай изрично 
отбеляза, че двете пристанища – при Маслен нос и пред устието на Ропотамо са 
наречени с едно и също име – Херсонес.13 Така вероятно през II пол. на 1986 – 
началото на 1987 се оформя окончателно схемата “две пристанища – едно име” 
за предримската и римската епоха, съответно Херсонес и Тера. Така Иван 
Карайотов установи дълга поредица от имена за обекта пред устието на  
                                            

6 Локализацията в Приморско: Miller, K. Op. cit., K. 514; ЛИБИ, І, с. 17, бел. 18, с. 
392; Велков, В. Градът в Тракия и Дакия през късната античност. С., 1959, с. 279; 
Нови данни за икономиката и историята на античния град при днешното Малко 
Търново. – ИНМБ, 2, 1965, с. 98. 

7 Димитров, Б. Бележки за западночерноморския крайбрежен път в античната 
епоха. - Векове, I, 1972, 3, с. 45-46; Dimitrov, B. Beobachtungen über die antike 
Topographie der südlichen Schwarzmeerküste. – Studia Balcanica, 10, (1975), S. 17. 

8 Карайотов, И. Подводни проучвания в залива пред устието на река Ропотамо. – 
Странджанско-сакарски сборник, т. IV, кн. 5, Созопол, 1987, с. 358. Симпозиумът, 
когато е четен доклада, в който се дава предварителен отчет на проучванията от 1985 г., 
се е провел на 04-05.04.1985 г., но очевидно тезата за Тера е включена по-късно, след 
септември 1985, когато е открит графитът ТЕРА и преди публикацията, която е станала 
през 1987 г.  

9 Глава 36 според редакцията на K. Müller – Flavius Arrianus. Periplus Ponti 
Euxini. – Mullerus, C. Geographici Graeci Minores. v. I, Paris, 1855, p. 400. Глава 24 
според редакцията на Roos, A. – Flavii Ariani quae extand omnia, In: Bibliotheca 
scriptorum graecorum et romanorum. Volumen II: Scripta minore et fragmenta, Lipsiae. 
Българско издание – в: Извори за старата история и география на Тракия и 
Македония, С., 1949, с. 307-308. Превод Гаврил Кацаров, Димитър Дечев. 

10 Anonymi Periplus Ponti Euxini. – Mullerus, C. Op. cit., p. 421. 
11 Карайотов, И. Пристанище под знака на лъва. - Орбита, XVIII, 19. VII. 1986, 

с. 29 (915). 
12 Карайотов, И. Потъналото пристанище. Херсонес - Тера - Ориоспотамо - 

Ропотамо. – Морски свят, I, (1987), 2, 40-42. 
13 Карайотов, И. Подводни археологически проучвания "Шелф-юг", в залива 

пред устието на р. Ропотамо. – АОР през 1986, С., 1987, 284-285. 

Иван Карайотов и името на пристанището “Под знака на лъва”
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р. Ропотамо: Херсонес – Тера – Ориоспотамо – Св. Димитър, които са се 
сменяли съответно през класическата античност, късната античност, 
средновековието и османския период.14 По-късно допълни и данните на Жан 
Белен, че през XVIII в. все още пристанищното селище пред устието на р. 
Ропотамо и това на Маслен нос са се възприемали като едно и също със 
старинното име Тера, с новогръцкото звучене Сира, както го е чул френския 
пътешественик.15 

Може би през 1987 г., при по-прецизен анализ на графита върху 
фрагмента от късноантичната амфора се установило, че е записано не "Тера", а 
личното име "Петрос".16 И макар че оттогава понякога Иван Карайотов не 
споменава направената върху първото разчитане на графита локализация на 
пътната станция Тера при устието на Ропотамо,17 той напълно основателно не 
се отказа от нея, заради наличните достатъчно силни други аргументи18 и 

                                            
14 Карайотов, И. Потъналото пристанище. Херсонес - Тера - Ориоспотамо - 

Ропотамо. - Морски свят, I, 1987, 2, 40-42. Вероятно тезата за името Св. Димитър по 
принцип се е поддържала от Иван Карайотов още в самото начало, защото това е името 
на малкия нос в близост до подводното проучване, освен това се знае, че тук през 
времето на османското владичество е имало обект с това име. В предходните си статии 
той обаче е разисквал новостите, а не известното и затова може би не го е споменавал. 
Възможно по-ранно отбелязване на името Св. Димитър да е в Karajotov, I. The Antique 
and the Medieval port at the mouth of the River Ropotamo. – In: Acta Associationis 
internationalis Terra Antiqua Balkanica. V: Proceedings of the IInd international symposium 
settlement life in Ancient Thrace (Cabyle, 1986), Serdicae, 1990, p. 66 – докладът тук е 
четен още през 1986 г.. 

15 Карайотов, И. Странджанското крайбрежие през XVIII в. – Черноморски фар, 
III, 11.09.1990, бр. 176 (692), с. 4. Сведението на Белен се използва от Иван Карайотов и 
следващите години в: Karayotov, I. Nouveaux monuments des villes antiques du littoral 
ouest de la Mer Noire. – Πιτύη. Изследвания в чест на проф. Иван Маразов, С., 2002, с. 
564; и Карайотов, И. "Купичката с очи" ("bol a yeux") от Ропотамо. - В: Черно море 
между Изтока и Запада. VII Понтийски четения, Варна, 10-11 май 2002 г. (= Серия 
"Исторически изследвания" № 4), Варна, 2003, с. 78. 

16 В тази насока са били консултациите на Горанка Тончева – Karaïotov, I. 
Explorations archeologiques sous-marines dans la baie devant l'embiuchure du Ropotamo 
(1985-1986). – Bulgaria Pontica medii aevi, III: Nessebre, 1985, Sofia, (1992), p. 278. 
Симпозиумът се е провел през 1985 г., но след като статията обхваща и периода на 
разкопки през 1986 г., очевидно е била актуализирана в годините до 1992, когато е била 
публикувана. 

17 Около годините 1991-1992. Карайотов, И. Лампите от Ропотамо. – в. Бургас 
днес, III, 17.09.1992, бр. 156, с. 5. През 2003 Тера не присъства в работата: Карайотов, 
И. "Купичката с очи", с. 78, което обаче не означава, че не поддържа тезата. Липсата 
най-вероятно се обяснява с това, че темата засяга по-ранна епоха. 

18 Karaïotov, I. Explorations archeologiques, p. 279; Карайотов, И. Потъналото 
пристанище, 40-42; Името на Ропотамо. - Бургас днес и утре, I, 14-15.08.1993, бр. 137, с. 
8. 
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продължи да потвърждава вече изказаните си тези.19 Що се отнася до 
пристанището през османския период, то е свързано със селище Св. Димитър, 
на едноименния нос.20 

Така и чрез историята на сменящите се имена на обекта пред устието на р. 
Ропотамо Иван Карайотов пресъздава богатата и продължителната история на 
селището и пристанището в процеса на интензивни подводни проучвания, 
осъществени под негово ръководство. В тези условия, при почти пълната липса 
на проучвания до тогава и непрекъснатия поток от нови факти, които във всеки 
момент дават археологическите изследвания, естествено е преосмислянето на 
интерпретациите и появата на нови. Резултатът е описаната по-горе богата 
палитра от идеи, които ни поднася Иван Карайотов.  

Следващият въпрос е за произхода и значението на името Тера. Иван 
Карайотов дава еднозначен отговор в рамките на някои от общоприетите 
значения на корена čЮс – „лов”, „дивеч”. Това решение се аргументира с 
наличните природни условия – богатите и до днес на дивеч гори на Странджа. 
Наличието на тази особеност и за миналото се вижда от Иван Карайотов в 
откритото при проучванията голямо количество вносни късноантични 
червенолакови подноси с щемпеловани животни за ловуване, което се приема за 
мода, продиктувана от значението на името. И в това има някакво основание. 
Мисля обаче, че точното решение е близко до предложеното, но все пак малко 
по-различно. Впечатляващото е, че то може отново да се извлече от богатите на 
идеи разсъждения на Иван Карайотов. Той няколко пъти се докосва до него. 
Най-силните случаи са в двете статии, които излизат със заглавието 
„Пристанище под знака на лъва”.21 Но гори и дивеч в тях е имало в древността 
навсякъде, но името Тера не се появява навсякъде, където има такива гори. По 
принцип, решението трябва да се търси в нещо специфично, което го има само 
тук. Такива специфики играят роля на топонимообразуващи. А различното тук е 
именно – „знакът на лъва” – изваяната от природата скала, приличаща на лъвска 
глава, която сигурно и в древността е изглеждала по същия начин. Тази 
особеност е отбелязана от Иван Карайотов – „Пристанището при устието на 
Ропотамо е обслужвало тракийската и средновековната крепост при 
естественото скално образувание „Лъвската глава”.22 Тази хипотеза се подкрепя 
от противоположната на значението „дивеч” група значения на корена čЮс – 
ловуващата – дивото животно, звярът, хищникът. Нещо повече, установено е, че 

                                            
19 Карайотов, И. Крайбрежието през 18 век. - Море, II 1994, 10, с. 34-35; 

Karayotov, I. Nouveaux monuments, p. 564, 566; Карайотов, И. Херсонесос - 
Ориоспотамо, с. 7, 9. Карайотов, И. "Купичката с очи", с. 77-78. 

20 Карайотов, И. Свидетелства за морското ни минало. - Черноморски фронт, 
XLIV, 24.09.1987, 225 (13880); Karaïotov, I. Explorations archeologiques, p. 279. 

21 Карайотов, И. Пристанище под знака на лъва. – в. Странджански зов, IV, 
23.04.1986, 9; Пристанище под знака на лъва. - Орбита, XVIII, 19. VII. 1986, 29 (915).  

22 Karaïotov, I. Explorations archeologiques, p. 279; Карайотов, И. Пристанище 
под знака на лъва. - Орбита, XVIII, 19. VII. 1986, 29 (915). 
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коренът има и точно значението „лъв”.23 Това в комбинация с намиращата се 
наблизо скала „Лъвската глава” е силен аргумент за произхода на името на 
селището и намиращата се вероятно в района пътна станция. От друга страна, 
възможността да се обясни името на Тера с локалната природна особеност е 
допълнителен аргумент в подкрепа на данните на Певтингеровата карта. След 
тези изводи има още по-голям резон идеята на Иван Карайотов, за евентуалната 
мода, да се внасят съдове с изображения, аналогични на името на селището и 
доминиращата забележителност – лъвската глава. И това не е убягнало от 
вниманието на Иван Карайотов, въпреки че е търсил значенията на името в 
друга посока. Това е демонстрирано от заглавието на една от поредните статии 
на Иван Карайотов по темата – „Лъвовете от Ропотамо”.24  

 

                                            
23 Liddell, H., R. Scot. Greek-English Lexicon. New York, 1996, p. 799; Войнов, М., 

и др. (съст.). Старогръцко-български речник. С., 1943, с. 363. 
24 Карайотов, И. Лъвовете от Ропотамо. – в. Бургас днес и утре, II, 14.09.1994, 

450, с. 8. 
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Бронзова монета на Митридат VI Евпатор от крепостта "Малкото 
кале" край Созопол. – Нумизматика, 22, № 4, 12-14. 

 Медната планина. – Морски свят [Варна], № 5, 39-41. 
Тракийско укрепление в околностите на с. Руен, Бургаска област. – 

АОР през 1987, Благоевград, 47-48. 
Спасителни разкопки в местността „Палеокастро”, Поморие (в съавт. 

с Михаил Лазаров, Илияна Бонева и Дора Апостолова). – АОР през 1987 г. 
(XXXIII Национална конференция по археология), Благоевград, с. 10. 
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1989 

Спасителни археологически разкопки в м. „Палеокастро” – град 
Помориe 1988 г. (в съавт. с Илияна Бонева). – АОР през 1988 г. (XXXIV 
Национална конференция по археология), Кърджали, 86-87. 

Подводни проучвания в залива пред устието на р. Ропотамо (в съавт. с 
Августин Петков и Христина Ангелова). – АОР през 1988 г. (XXXIV 
Национална конференция по археология), Кърджали, с. 175. 

 
 

1990 
Новооткрита тетрадрахма с надпис "КОТYOC XAPAKTHP".- 

Нумизматика, № 3, 25-28. 
The Antique and the Mediaeval Port at the Moutn of the River Ropotamo. 

– In: Terra Antiqua Balcanica. 5: Studies on Settlement Life in Ancient Thrace. Sofia, 
64-66. 

 
1991 

L'habitat du premier âge du fer de Malkoto kale (avec M. Domaradzki et A. 
Gotzev). - In: Thracia Pontica. 4: Les agglomerations cotières de la Thrace avant la 
colonisation grecque. Les sites submérges - méthodes des recherches. Sozopol, 6-12 
Oct. 1988. Sofia, 119-132. 

Бургас през вековете. - Море [Бургас], 1991, 5-24. 
 

1992 
Монетосеченето на Месамбрия. Бургас. Спектър-АЛ, 1992, 130 с. 
Рец. : E . S c h ön e r t - G e i b.  - Gnomon 66, 1994. 
Explorations archéologiques sous-marines dans la baie devant 

l'embouchure du Ropotamo (1985-1986). - In: Bulgaria Pontica Medii aevi. 3. 
Nessebre, 27-31 Mai 1985. Sofia, 277-279. 

Керамика от ранножелязната епоха от крепостта Малкото кале при с. 
Равадиново, общ.Созопол ( в съавт. с М. Домарадски и А. Гоцев). – 
Археология,  № 4, 29-42. 

 
1993 

Пътуване към Самотраки. – Море  [Бургас], № 3, 21-25. 
Последното послание от Понта. – Море [Бургас], № 5, 45-50. 
"Месамбрия ми е родина - от Мелса и брия". Един град в Тракия 

Понтика. – Море [Бургас], № 6, 19-25. 
Старини по пътя на солта. - Море [Бургас], № 8-9, 14-17. 
Виното и Черно море. – Море [Бургас], № 10, 15-21. 
 

1994 
Les sites portuaires sur les rives des lagunes et le golfe de Burgas (VIe-IIIe 

s.av.J.-C.). – In: Thracia Pontica 5: Les ports dans la vie de la Thracia ancienne. 
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 Sozopol, 7-12 Oct. 1991. Sozopol, 131-138. 
The Coinage of Mesambria. 1: Silver and Gold Coins of Mesambria. 

Sozopol, 1994, 134 p., 48 Pl. (Thracia Pontica Series 4. Thracia Maritima. Corpus 
Numorum).  

Рец.: E l e n a  S t o l y a r i k .  - American Journal of Archaeology (AJA), 
October 1996, 191-192. 

La XPA de Mesambria Pontika d'apres les donnees archeologiques et 
numismatiques. – In: Studies on Settlement  Life in Ancient Thrace. 3: Proceedings 
of the 3rd International Symposium "Cabyle". Jambol, 17-21 May 1993. Jambol, 283-
292. 

Монетарниците на Южния Понт(1). Признанията на Аполония.- Море 
[Бургас], 2, № 1, 9-15. 

Монетарниците на Южния Понт (2). Находките от Месамбрия. – Море 
[Бургас], 2, № 2, 20-25. 

Монетарниците на Южния Понт (3). "Под високите стени на 
Анхиало". – Море [Бургас], 2, № 4, 26-31. 

Анхиало, началото на "пътя на солта". - Море [Бургас], 2, № 5, 9-14. 
Монетарниците на Южния Понт (4). Колония Флавия Пацис 

Деултензиум. – Море [Бургас], 2, № 6, 70-75. 
Монетарниците на Южния Понт (5). Градът на два континента. – 

Море [Бургас], 2, № 8-9, 22-26. 
Крайбрежието през 18 век. – Море [Бургас], 2, № 10, 32-35. 
Бащата на Бургас.[предговор].- В: Павлов, П. Александър Георгиев - 

Коджакафалията, благодетел на Бургас. Бургас, 9-10. 
 

1995 
Le monnayage d'Apollonia à la lumière des découvertes les plus récentes. – 

In: THRACIA. 11: Studia in honorem Alexandri Fol. Serdicae, 397-408. 
Циркулация на месамбрийските монети в Долнодунавската област /на 

френски език/. – В: Добруджа, 12, 24-38. 
Монетосеченето на Одесос. – Море [Бургас], 3, № 1, 34-40. 
Загадките на потъналите селища. – Море [Бургас], 3, № 3, 58-60; № 4, 

18-20. 
Иконостасът на Созополската "Св. Богородица". – Море [Бургас], 3, № 

6, 28-32. 
Голямата история на малкия остров. – Море [Бургас], 3, № 7, 11-16. 
Бижутата на древността. – Море  [Бургас], 3, № 8, 13-18. 
 

1996 
Монетните съкровища.- Море [Бургас], № 1, 10-16. 
Месамбрия и Келтския владетел Кавар. – Море [Бургас], № 9/10, 10-14 
 

 
1997 

Залезът на месамбрийското автономно монетосечене. – Нумизматика и 
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 сфрагистика, кн. IV, 1995-1997, 42-52. 
Aquae calideae – centre de la culture thrace (в съавт. с П. Кияшкина). – 

In: Thracia Pontica 6.1 Sozopol, 18-24 Sept. 1994, 125-130.  
Най-старите монети на Месамбрия. – Море  [Бургас], № 5-6, 13-15. 
Първият Понтийски конгрес. – Море [Бургас], № 9-10, 4-6. 
 

1998 
Най-ранните монети на Месамбрия. – Jubileus I, Юбилеен сборник в 

памет на акад. Димитър Дечев, СУ “Св. Климент Охридски”, 53-58. 
“И под стените високи на Анхиало преплавал…” – Море [Бургас], № 1-

2, 11-13. 
Морето на Петко Росен. – Море [Бургас], № 5-6, 10-12. 
Агатопол - градът на благородство и доброта. – Море [Бургас], № 9-10, 

6-8. 
 

1999 
Обитателите на хълмистата планина. - В: Странджа - природен парк. 

Бургас, 63-115. 
Колониалните монети на Месамбрия. – Jubileus, ІІІ. Юбилеен сборник в 

памет на проф. Борис Геров, София, СУ “Св. Климент Охридски”, 78-88. 
Изследванията на проф. Иван Гълъбов продължават. – Море [Бургас], 

№ 1-2, 9-11. 
Дълбоко в Странджа - между две морета. - Море [Бургас], № 3-4, 7-9.  
Поезията в древните надписи. – Море  [Бургас], № 7-8, 33-36. 
Един ден в “Градината на Богородица”. – Море [Бургас], № 9-10, 10-13. 
 

2000 
Бургас - вечното пристaнище. (в съавт. с Петя Кияшкина и Константин 

Господинов), Бургас, 120 с. 
Месамбрия и владетелите на Крайбрежна Тракия. -  ИНМБ, III, 66-82. 
Месамбрия и Митридат VI Евпатор. – Jubileus, ІV, Сборник в чест на 

чл. кор. Веселин Бешевлиев. София, СУ “Св. Климент Охридски”, 60-69 и БИБ, 
4, 2000, 2-13. 

 “Arta sub Anchiali moenia …”(Ovid,Tristia,III) - realites numismatiques 
et archeologiques, -  In: Thracia 13, 219-226.  

Исторически личности в две странджански песни. - В: Морето, 
културата, фолклорът, Бургас, 119-126. 

Античният Деултум, средновековният Дебелт. – Море [Бургас], № 1-2, 
7-10. 

Пристанищата на о-в Тасос. – Море [Бургас], № 3-4, 15-17. 
 Рец.: Богатата история на Анхиало. [М. Лазаров, В. Гюзелев, Е. 

Грозданова, В. Тонев. История на Поморие, част І.]. – Море [Бургас], № 5-6, с. 
39. 
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 2001 
Бронзовото монетосечене на Месамбрия. Автореферaт на 

дисертационен труд за придобиване на научната степен “доктор на 
историческите науки”, Рецензенти проф. дин Йорданка Юрукова, проф. д-р 
Михаил Лазаров, доц. Петър Делев, София, 64 стр.  

Русокастро - история, легенди, документи. (в съавт. с Н. Проданов), 
Бургас, 232 с. 

Рец.: Георги Райков. Земята е плодородна, морето е близо. – Море, 
2002, кн. 3-4, с. 40. 

Всекидневието в една старопланинска крепост през късната 
античност (Въз основа на една находка от бронзови съдове е железни 
сечива от старопланинската крепост между селата Аспарухово и 
Добромир). – В: Култура и всекидневие. Научни четения по хуманитаристика, 
Бургас, 83-91. 

Легендарната и реална Урдовиза. – Море [Бургас], № 1-2, 17-20.  
Пътешествията на Черковския слитък. – Море, кн. 3-4, 19-21. 
Българската Марсилия. Спомени от Бъдещето. - Интеграция и 

развитие, Брой 0, 2001, 50-54. 
 

2002 
Nouvaux monuments des villes antiques du littoral Ouest de la Mer Noire. 

– In: Pithye Изследвания в чест на проф. Иван Маразов, 558-567. 
Месамбрийският пантеон. – В: Jubileus V,  Сборник в чест на проф. 

Маргарита Тачева, 196- 212. 
Les rois thraces de Bizya et le littoral Ouespontique. – In: Procedings of the 

Eighth International Congress of Thracology “Thrace abd the Aegean”, Sofia-
Jambol, 25-29 sept. 2000, Volume I, 431-437. 

Водите на Хемус и Странджа. История на водоснабдяването на 
Южното българско черноморие. 80 стр. 

Ктиторските надписи в църквата на островния манастир „Света 
Анастасия Фармаколитрия”. – В: Българските земи през средновековието 
(VІІ-ХVІІІ в.). Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. 
Александър Кузев.  Acta Musei Varnensis III-2, 361-372. 

Островният манастир „Света Анастасия Фармаколитрия”. – В: 
Етнически и религиозни взаимодействия. Годишни четения по 
хуманитаристика, Бургас, 2002, 104-112.  

Мелсас – основателят на Месамбрия върху  монета от V в. пр. Хр. – 
Море, кн.1-2, 11-14. 

Херсонесос – Ориоспотамо – потъналото пристанище пред устието на 
Ропотамо. – Море, кн. 5-6, 7-9.  

От волската кожа до долара и еврото. – Море, кн. 7-8, 10-13. 
Месамбрия и Дионисополис – културни и икономически контакти. – 

Море, 9-10, 11-14. 
Европа. Загадъчна и широко гледаща. – Интеграция и развитие, Брой 

0, 2002, 10-12. 
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2003 

Месамбрия и Митридат VІ Евпатор. – В: Из истории античного 
общество, Выпуск 8, Новгород, 148-162. 

Нов руски медальон с хералдическо изображение на Бургас от 1829 г. 
– Минало, кн. 1, 7-8. 

Рец.: Камбаната на вечността (Диана Радойнова. Сакралното във 
фолклорната обредност.). – Море, кн. 1-2, 32-33. 

Големите епохи на Месамбрия. – Море, кн. 7-8,  15-18. 
Ключът към името “Бургас” – Море, кн. 9-10, 10-12. 
Великата майка на боговете. – Море, кн. 3-4, 14-17. 
Монетарната политика на Месамбрия. – Море, кн. 5-6, 18-22. 
Характер на бронзовото монетосечене на Месамбрия. Периодизация. 

– ИМЮИБ, ХХ, 56-73. 
Купичка с очи (Bol à yeux) от Ропотамо. – В: Черно море между Изтока 

и Запада,, VІІ Понтийски четения, Варна 10-11 май, 2002 г. Варненски 
свободен университет “Черноризец Храбър”, Варна, 73-79. 

Кизикени от южното Българско Черноморие. – Numismatica Bulgarica 
кн 1. Studia in honorem Dimitar Draganov, 9-14. 

 
2004 

Остров Света Анастасия, Бургас, 136 стр. 
Les derniers tetradrachmes posthumes de Mesambria et d’Odessos du 

trésor de Roudnik, auprès de Bourgas  (CH II 98 = CH VI 43). – In:  Numismatic 
and sphragistic contributions to history of the Black Sea Coast, International 
conference, Varna, september,  12th – 15th, 2001. Varna, 145-158. 

Култът към Кибела в Аполония Понтика. – В: Черно море между 
Изтока и Запада, Река Дунав мост между народи и култури, ІХ Понтийски 
четения, Варна, 16 – 17 май 2003 г. Варна, 286-290.  

Кизикените, черноморската валута на древността. - Море, кн. 1-2, 11-
12. 

“Острова – на залива закрила”. – Море, кн. 3-4, 26-29. 
Островните ктитори. – Море, кн. 5-6, 11-13. 
Големите епохи на Месамбрия. – Проблеми на изкуството, кн. 1, 9-18. 
Аполон върху монети на Месамбрия. – Епохи, кн 1-2, Юбилейна книжка 

в чест на проф. д-р Златозара Гочева,  87-100. 
 

2005 
Circulation des monnaies de bronze de Messambria. – In: Nessèbre, III, 

Burgas, 2005,  194-220. 
Сребърното монетосечене на Аполония и Месамбрия през V – ІV в. 

пр. Хр. – В: Монетите и банкнотите. Възможни прочити. Юбилеен сборник в 
чест на ст. н. с. д-р Христо Харитовнов, Велико Търново, 46-62. 

Обожествяването на влечугите. – Море, кн. 7/6, 6-8. 



30 Библиография на трудовете на проф. дин Иван Карайотов

 
 

 

 

 Тракийско ямно светилище от късножелязната епоха при село 
Вратица, община Камено; Обект № 11 по АМ „Тракия”, Лот 5, Обект № 17 

(в съавт. с Петя Кияшкияна). – АОР през 2004 г. (XLIV Национална 
археологическа конференция), София, с.100-101. 

 
 

2006 
Циркулация на месамбрийските бронзови монети. – ИАИ, ХХХІХ, 

127-148.  
Овидий и Бизийският царски двор. – ИМЮИБ, ХХІІ, Бургас, 39-47. 
Надгробна могила край село Брястовец, община Бургас (в съавт. с 

Константин Господинов). – ИМЮИБ ХХІІ, Бургас, 115-131.  
Бронзовите монети на Месамбрия, Аполония, Одесос и Дионисополис. 

Сравнителен анализ. -  В: Studia in honorem profesoris Iordankae Jurukova 
(Нумизматика, сфрагистика и епиграфика ІІІ), София, 63-80. 

Bronz coins “Athena helmet with star – MEΣA in pelta”. – In: Pontos 
Euxeinos, Beiträge zur Archäologie und Geschichte des antiken Schwarzmeer und 
Balkanraumes; Manfred Opperman zum 65 Geburtstag, Herausgegeben von François 
Bertemes und  Andreas Furtwängler, Beier & Beran, Langenßbach, 109-114. 

90 години от рождението на проф. Иван Венедиков (10.01. 1916 – 
19.08.1997) – ИМЮИБ ХХІІ, Бургас, 274-277. 

Три десетилетия от излизането на статията “Тракия Понтика. – 
ИМЮИБ, ХХІІ, Бургас, 278-281. 

Три десетилетия от статията от статията “Тракия Понтика”. – Море, 
кн. 1-2, 8-10. 

Диоген от Аполония Понтика. – Море, кн. 3-4, 8-10. 
Небето и морето на Сент Екзюпери. – Море, кн. 5-6, 7-9. 
Питей – мореплавателят към “Морето на мрака”. – Море, кн. 7-8, 7-9. 
Фарът на Александрия. - Море, кн. 9-10, 10-12. 
Финикийските мореплаватели. – Море, кн. 11-12, 11-13.  
Рец.: Petropoulos, Elias, K. Hellenic Colonization in Euxeinos Pontos. 

Penetration, early establishment and the problem of the “emporion” revisited. BAR 
International Series 1394, 2005. 184 p.  – ИМЮИБ ХХІІ, Бургас, 267-268. 

Рец.: Pontos Euxeinos, Beiträge zur Archäologie und Geschichte des antiken 
Schwarzmeer und Balkanraumes; Manfred Opperman zum 65 Geburtstag, 
Herausgegeben von François Bertemes und  Andreas Furtwängler, Beier & Beran, 
Langenßbach, 2006, 492 S. – ИМЮИБ, ХХІІ, Бургас, 269-270. 

 
2007  

Твърдица. В Скута на Отечеството. (в съавт. с Атанас Радойнов). 
Бургас, 2007, 228 стр. 

Le monnayage de Messambria et les Monnayages d’Apollonia, Odessos et 
Dionysopolis. – In: BAR S1675 : Ancient Greek Colonies in the Black Sea 2. Edited 
by Dimitrios V. Grammenos and Elias K. Petropoulos, Oxford, 127-170. 



31Библиография на трудовете на проф. дин Иван Карайотов

 
 

 

 

 Melsas, the founder of Messembria, on a coin fron the V Century BC.– In: 
Studia Нungaro-Bulgarica 1, Szeget-Sumen, 23-31. 

Le monnayage d’argent d’Apollonia Pontica aux Ve- IVe s. av. J.-C. – In: 
Studia Нungaro-Bulgarica 1, Szeget-Sumen, 7-21. 

Les derniers rois thraces et les ville ouestpontiques : Messambria, 
Apollonia et Anchialo. – В: Античните цивилизации и морета. Международна 
конференция в чест на 70- годишнината на проф. Михаил Лазаров, Варна 13-15 
октомври 2004 г. Съставител н.с. Игор Лазаренко.  Книгоиздателство ЗОГРАФ, 
Варна, 291-303. 

Археологически сондажи в землището на с. Оризаре, Несебърска 
община (в съавт. с К. Кръстев). – АОР през 2006, Велико Търново, 204-205. 

Теренни обхождания в землищата на селата Оризаре, Кошарица и 
Гюльовца, община Несебър (в съавт. с К. Кръстев). – АОР през 2006, Велико 
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Боряна Русева 
 

ЗА ПЕЧАТОВИТЕ И СТИЛОВИТЕ ОБВЪРЗАНОСТИ НА 
ПОСЛЕДНИТЕ АЛЕКСАНДРОВКИ ОТ ДИОНИСОПОЛ С ПОДПИС 

ΛΕΟΝΤΙΣΚΟΥ  
 

Boryana Russeva 
 

ON THE DIE AND THE STYLE LINKS OF THE LAST ALEXANDERS 
FROM DIONYSOPOLIS 

WITH A SIGNATURE OF ΛΕΟΝΤΙΣΚΟΥ 

I here illustrate two Odessus tetradrachms of the variety Price 1173 unpublished so far 
– pieces from the collection of NIAM (Fig. 2–3). The first coin (Fig. 2) bears the Inv. No. 
6089. Its weight is 16,41 g, and the line of its dies is (↑↑). The second coin (Fig. 3) bears the 
Inv. N 6108, weighs 16,59 g, and displays the same centered line of the dies. It shares the 
same obverse and reverse (?) with Price 1173a, pl. 48, as the obverse matrix used to strike 
both Sofia and British coins apparently has been refreshed with recut. Obviously, they put the 
die to this manipulation after it was worn out, as before that they had used it to strike the 
group of tetradrachms with the issue control of Klean, which Fig. 2 belongs to.  

Therefore, to issue some of its silver coins with the name of Λεοντισκου, Dionysopolis 
used an old obverse die though refreshed by the succeeding manipulation of recut, as the same 
die was also used to mint the Odessus tetradrachms with the names of Klean and Eupro. It 
means that the coinage of the latest Dionysopolis Alexanders bearing the name of Λεοντισκου 
has to be chronologically linked to the emission of tetradrachms from Odessus with the names 
of Κλεαν[…] and Ευπρο[…]. 

I would like to close this petite touch on the coinage of silver Alexanders of the West 
Pontian Greeks in the 3rd c. BC – from Dionysopolis and Odessus, reminding the intriguing 
idea of the numismatist Constantine Marinescu (as I do entirely share it) about the existence of 
traveling workshop for monetary dies he terms as Bosphorus Workshop. The operation of such 
a traveling workshop for obverse and reverse dies c,an clearly explain frequently established 
die, style and iconographic identity between the silver Alexanders issued by the mints of 
Callatis, Dionysopolis, Odessus, Messembria and Сabyle in the course of the decades of the 
3rd c. BC. 

 
 В Нумизматичния фонд на Националния археологически институт с 

музей при БАН (съкр. НАИМ) се съхранява тетрадрахма на Дионисопол от 
варианта Price 960. Отсечена е с типовете и името на Александър Велики и е 
подписана с името на градския магистрат Leontiskos. Монетата е с инв. № 6472, 
тегло 16,70 г, центрирана посока на печатите () и видими следи от ретуш на 
лицевата матрица (фиг. 1)1. 

 Очевидно е, че въпросната софийска тетрадрахма принадлежи към 
изданието, с което монетарите в Дионисопол приключват своето имитативно 

                                                
1 Същата монета е илюстрирана, без какъвто и да било коментар, от И. Карайотов 

(виж Karayotov, I. Le monnayage de Messambria et les Monnayages d’Apollonia, Odessos 
et Dionysopolis.-In: BAR Intern. Series 1675 (I). Ancient Greek Colonies in Black Sea 2. Vol. 
1, 2007, p. 171, figure 46a). 
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Александров тип монетосечене.2 И ако следваме Прайсовата интерпретация, 
нашата монета ще да е била отсечена, може би в Дионисопол, към началото на 
ІІ в.пр.Хр. - време, когато, по думите на Прайс, и други черноморски ателиета 
секат своите александровки, подписани с пълните или частични имена на 
монетните си магистрати.3 

 Както споменах, тетрадрахмата със сигнатура Λεοντισκου от НАИМ 
показва много ясни белези от ретуш на лицевия си печат. По стил, а и по контур 
на изображението, този печат без спор наподобява аверсната матрица, с която 
Одесос кове своите сребърни александровки с името Κλεαν[…]4 (обр. 2-3) и 
Ευπρο[…]5. 

 Тук илюстрирам две необнародвани до момента одесоски тетрадрахми 
от варианта Price 1173 - екземпляри от колекцията на НАИМ (обр. 2-3). Първата 
монета (обр. 2) е с инв. № 6089, тегло 16,41 г и с посока на печатите (), а 
втората (обр. 3) е с инв. № 6108, тегло 16,59 г и същата центрирана посока на 
монетните си печати. Тя споделя един и същи аверс и реверс (?) с Price 1173a, 
pl. 48, като аверсната матрица, с която са отсечени софийската и британска 
монети, видимо е била „освежавана” с ретуш. Очевидно на тази манипулация е 
бил подложен, след изхабяването му, печатът, с който е била отсечена по-
напред групата тетрадрахми с контрол Klean, към които принадлежи обр. 2. Със 
същия аверсен печат одесоските монетари отсичат и част от следващата си 
емисия Александрови тетрадрахми, подписани с името Ευπρο[…]. 
Доказателство за тази печатова обвързаност на среброто от вариантите Price 
1173-1174 е илюстрираната в корпуса на Прайс тетрадрахма от колекцията на 
Британския музей6, която има идентичен с обр. 2 аверс. Ще рече, че една и съща 
аверсна матрица служи продължително време за отсичането на одесоските 
александровки с подписи Κλεαν и Ευπρο (Аверс A), като част от продукцията 
сребро на чиновника Klean е била отсечена след ретуш на изхабения от 
употреба монетен печат (Аверс A'). Последният, след пореден (втори?) ретуш 
(Аверс A''), е бил отново употребен, но за отсичането на последните 
тетрадрахми с типовете и името на Александър Велики, символа грозд и 
магистратското име Leontiskos - традиционно отнасяни към ателието на 
Дионисопол Понтийски. 

 Следователно, за емитирането на част от сребърните си монети с името 
Λεοντισκου7 Дионисопол употребява стара, „освежена” от поредната 

                                                
2 Да не забравяме, че според Мартин Прайс локализацията на негови емисии Price 

947-960 в ателието на западнопонтийската апойкия Dionysopolis остава все още tentative 
(виж Price, M. J. The Coinage in Name of Alexander The Great and Philip Arrhidaeus. 
Zurich/London, 1991, p. 179 – по-натътък ще се цитира Price и съответния номер или 
страница). 

3 Ibid. 
4 От вариантите Price 1172-1173. 
5 От емисия Price 1174. 
6 Виж Price 1174a, pl. 48. 
7 По думите на М. Прайс, подписаната от Leontiskos последна емисия тетрадрахми 

била отсечена посредством два аверсни печата (виж Price, p. 179). Явно третият печат 
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2 Да не забравяме, че според Мартин Прайс локализацията на негови емисии Price 

947-960 в ателието на западнопонтийската апойкия Dionysopolis остава все още tentative 
(виж Price, M. J. The Coinage in Name of Alexander The Great and Philip Arrhidaeus. 
Zurich/London, 1991, p. 179 – по-натътък ще се цитира Price и съответния номер или 
страница). 

3 Ibid. 
4 От вариантите Price 1172-1173. 
5 От емисия Price 1174. 
6 Виж Price 1174a, pl. 48. 
7 По думите на М. Прайс, подписаната от Leontiskos последна емисия тетрадрахми 

била отсечена посредством два аверсни печата (виж Price, p. 179). Явно третият печат 
  

манипулация на ретуша аверсна матрица, с която са били сечени някои от 
одесоските тетрадрахми с имената Klean и Eupro. Това означава, че 
монетосеченето на най-късните дионисополски александровки, носещи името 
Λεοντισκου, трябва да бъде хронологически обвързано с продукцията 
тетрадрахми, чиито отговорници са одеситите Κλεαν[…] и Ευπρο[…]. 

 Както е известно, самият край на Прайсовата секвенция ранни 
александровки, ковани в Odessus след смъртта на Lysimachus до към 200 
г.пр.Хр.8, е маркиран с отсичането на тетрадрахмите, подписани с имената на 
монетарите Κλεαν[…], Ευπρο[…] и Κυρσα[…]9. От тях единствено среброто на 
чиновника Klean се среща в съкровище от епохата. Това е фригийският 
елинистически депозит Мектепини - знаков за монетната циркулация в 
Източното Средиземноморие през втората половина на ІІІ в.пр.Хр. В него, сред 
внушителния брой александровки на кабиленци и на гърците от лево и 
южнопонтийските апойкии, както и съвременните им лизимаховки от 
ателиетата в Пропонтида и Проливите10, се среща тетрадрахма (най-късната от 
одесоската листа в съкровището!) с името Κλεαν[...]11. Документираната 
печатова идентичност между среброто с подписи Klean и Eupro позволява да 
отнесем тази група тетрадрахми на Одесос към едно също време на отсичане - 
последните десетилетия на ІІІ в.пр.Хр. Сиреч, това е периодът преди 
натрупване на съкровището Мектепини, заровено към 200-190/188 г.12 Прочее, 
същата датировка следва да получат и най-късните дионисополски 
александровки, подписани от чиновника Leontiskos - terminus ante quem за 
цялата скромна продукция тетрадрахми и статери, отдадени с колебание от М. 
Прайс на ателието в Дионисопол и датирани от него в началото на ІІ в.пр.Хр. 

 Бих завършила този кратък щрих върху монетосеченето през ІІІ в.пр.Хр. 
на сребърни александровки от западнопонтийските гърци - дионисополити и 
одесити, напомняйки прелюбопитната идея на нумизмата Константин 
Маринеску (която напълно споделям) за същесвуването през епохата на 

                                                                                                                           
ще да е тук коментираната ретуширана аверсна матрица - обща за дионисополските 
александровки с подпис Λεοντισκου и за одесоските александровки с подписи Κλεαν[…] 
и Ευπρο[…]. 

8 Price, p. 191-192. 
9 От вариантите Price 1175-1176. Същият чиновник е бил отговорен и за 

отсичането на интересната емисия муниципално одесоско тежко сребро със собствените 
монетни типове брадата глава с диадема надясно/Великият бог, прав, насреща и 
надписа ΘΕΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, съпроводен от градския етникон – цял (ΟΔΗΣΙΤΩΝ) или 
съкратен (ΟΔΗ) и магистратското име Κυρσα[ς] – виж Silloge Nummorum Graecorum. 
Vol. IX. The British Museum, part 1: The Black Sea. London, 1993, 289 и Герасимов, Т. 
Антични и средновековни монети в България. С., 1975, с. 36, обр. 27. Тази 
изключително рядка и очевидно комеморативна емисия красиви тетрадрахми 
одеситите ще да са изковали, според Прайс, в самия край на ранната му секвенция 
александровки (Price, p. 191). 

10 Olcay, N., H. Seyrig. Le trésor de Mektepini en Phrygie. Paris, 1965, Nos. 1-93, 
105-191, 227-234. 

11 Ibid., No. 7. 
12 Ibid., p. 29-30; Price, p. 62. 
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пътуваща работилница за монетни печати, наречена от него “Bosphorus 
Workshop”13. Тя действала в десетилетията от втората четвърт на ІІІ-то столетие 
насетне – тогава, когато Бизантион и Калхедон секат своите емисии 
Лизимахово злато и сребро, редом с по-леките им сребърни муниципални 
монетни серии, въведени, според Маринеску, към 260 г.14 Сиреч коментираните 
тук одесоски и дионисополски тетрадрахми, споделящи една и съща (макар и 
манипулирана от ретуша) аверсна матрица (виж Аверси A-A'-A''), са били 
съвременни на емисиите бизантионски и калхедонски златни и сребърни 
лизимаховки и паралелните им емисии по-леко сребро, ковано със собствените 
монетни типове на двата босфорски полиса. В подкрепа на тази синхронност са 
и думите на Маринеску по отношение на златните Лизимахов тип статери с 
подпис Klean, емитирани от одесити паралелно с коментираното тук постумно 
Александрово сребро със същия контрол. Според Маринеску тези 
западнопонтийски златни лизимаховки “there are stater emissions... which are 
derivate of those from Byzantium and Chalcedon...”15, които по стила на своите 
аверси “are much like those on the staters of Byzantium and Chalcedon minted ca. 
240 BC”16. Можем да продължим разсъжденията в тази посока, допускайки за 
района на Понт Евксински паралелната работа на втори - Понтийски Workshop 
за монетни печати, обслужвал с необходимите матрици гърците по 
крайбрежията за монетосеченето на техните имитативни златни и сребърни 
емисии александровки. Действието на подобна подвижна работилница за 
аверсни и реверсни монетни печати лесно би обяснило нееднократно 
констатираните печатова, стилова и иконографска идентичности между 
сребърните александровки, сечени в монетарниците на Калатис, Дионисопол, 
Одесос, Месамбрия и Кабиле17 през десетилетията на ІІІ в.пр.Хр.18 
 

 

СПИСЪК НА ОБРАЗИТЕ: 
Обр. 1. Сребърна александровка на Дионисопол от вариант Price 960 

(НАИМ, инв. № 6472) - аверс A''. 

                                                
13 Marinescu, C. From Byzantium to the Black Sea: Dies, Engravers and the 

Production of Posthumous Lyssimachi Coinages During the 3-2 c.BC.- In: Acta Musei 
Varnaensis, II, 2003, p. 131. 

14 Marinescu, C. The Posthumous Lysimachi Coinage and the Dual Monetary System 
at Byzantium and Chalcedon in the Third Century BC.- In: XII Internationaler 
Numismatischer Kongress, Berlin, 2000, Akten-Proceedings- Actes, 1, Berlin, 2000, p. 333-
334, 336; From Byzantium to the Black Sea, p. 127-129. 

15 Marinescu, C. From Byzantium to the Black Sea, p. 130. 
16 Ibid. 
17 Русева, Б. Нов щрих върху сребърното монетосечене на Кабиле. - 

Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 1, 2004, 19-31. 
18 Виж последно по темата текста в Русева, Б. За сребърните александровки на 

Калатис Понтийски. - Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 4, 2008, 1-23. 
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Обр. 2. Сребърна александровка на Одесос от вариант Price 1173 (НАИМ, 
инв. № 6089) - аверс A. 

Обр. 3. Сребърна александровка на Одесос от вариант Price 1173 (НАИМ, 
инв. № 6108) - аверс A'. 

 
 
 

 

  
1 
 

  
2 
 
 
 

  
3 
 
 
 
   
 

 
 

За печатовите и стиловите обвързаности на последните Александровки ...



40

Владимир Беков 
 

АВТОНОМНИТЕ И ПСЕВДОАВТОНОМНИТЕ МОНЕТИ НА ОДЕСОС С 
БОГ КОННИК. ЧАСТ ПЪРВА 

 
Vladimir Bekov 

 
AUTONOMOUS AND PSEUDO-AUTONOMUS COINS OF ODESSOS WITH 

RIDING GOD. PART ONE 
 

The most common coins of Odessos Type 1 - "Head of The Great God of Odessos – 
The Great God of Odessos riding" (Fig. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, and 12) are presented in this 
article. Coins of this type are divided into early style (281 - end of Third century BC) and late 
style (in the late second - middle of the First centuries BC). In Part One coins from the early 
style and their monograms are dealt. Special attention for coin with a monogram 1 (Fig. 1) and 
the early style Barbaric imitation (Fig. 11 and 12), they have not commented so far. 

 
Целта ми е чрез настоящата публикация да представя нови варианти на 

най-разпространените бронзови монети на Одесос – с бог конник на реверса и 
да ги впиша в недостатъчно добре проученото автономно и псевдоавтономно 
монетосечене на града (IV в. пр. н. е. - II в. от н. е.). Важна задача е да се 
прецизира датировката на тези монети и да се тълкуват коректно 
изображенията. Трябва да се прави разлика между конника от Тип 1 (Великия 
бог на Одесос на кон) и тези, които се появяват през I в. пр. н. е. Типът, близък 
до т. нар. Тракийски конник, се появява в I в. пр. н. е., което уточнение е много 
важно за изследователите на този култ. 

Част първа обхваща емисиите на Тип 1, отпечатани през III в. пр. н. е., 
както и техните варварски подражания.  

Тип 1 октохалк1 (обр. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, и 12)2. 
Аверс: Брадата мъжка глава с лавров венец надясно – портрет на Великия 

бог на Одесос. 
Реверс: ΟΔΗΣΙΤΩΝ под изображението на брадат бог на кон, в ход 

надясно, с дясната ръка държи рог на изобилието или рог за пиене, зад гърба му 
спускаща се надолу хламида. Конят е стъпил върху земна линия (не винаги). 
Представено е изображение на Великия бог на Одесос на кон. Косата и чертите 
на лицето са оформени по характерен начин, винаги близки с портрета на 
аверса. Между краката на коня монограм, а разглежданият за пръв път тук 
монограм 1 е поставен пред краката на коня (обр. 1). 

При Тип 1  има магистратски означения (монограми) на всички емисии. 
Те съвпадат почти точно с магистратските означения на монетите от тип 
„Глава на Аполон, с дълги коси и лавров венец, надясно – полулегнал бог 

                                                
1 По класификацията на Топалов, виж Топалов, С. Одесос. Приноси към 

проучване монетосеченето на града IV – I в. пр. н. е. С., 1999, с. 176. 
2 Pick, B., K. Regling. Die аntiken Münzen von Dacien und Moesien. Zweiter 

Halbband, Abtheilung I. Berlin, 1910, № 2200 – 2208. 
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1 По класификацията на Топалов, виж Топалов, С. Одесос. Приноси към 

проучване монетосеченето на града IV – I в. пр. н. е. С., 1999, с. 176. 
2 Pick, B., K. Regling. Die аntiken Münzen von Dacien und Moesien. Zweiter 

Halbband, Abtheilung I. Berlin, 1910, № 2200 – 2208. 

наляво с рог на изобилието”. Тези означения са подобни на някои поставяни 
върху емисиите от благороден метал, които са датирани по-точно. По този 
признак С. Топалов прави сравнителна таблица3. В нея монетите от Тип 1 са 
поставени в хронологическите рамки: 281 г. пр. н. е. – I в. пр. н. е. Същите 
рамки според него важат и за тип „Глава на Аполон, с дълги коси и лавров 
венец, надясно – полулегнал бог наляво с рог на изобилието”4 

В двете части на публикацията ще представя списък на известните ми 
монограми. Разделям ги на две групи – ранни: 281 – края на III в. пр. н. е. (обр. 
13) и късни: края на II –  средата на I в. пр. н. е. Ползвам за датиране 
съответствията при монограмите на монетите от благороден метал при близост 
и в стила. За основа ми служи направеното в тази насока от нумизматите Б. 
Пик, Т. Герасимов, Л. Лазаров, И. Лазаренко, И. Карайотов и С. Топалов.  

Ранни монограми  след 281 г. пр. н. е. до края на III в. пр. н. е. 
Монограм 15 (Обр. 1) е непубликуван. 
Портретът на аверса е представен с подробности, много от тях са следвани 

и в по-късните варианти. Дългите къдрави коси са пристегнати с тения или 
метален обръч. По този начин се получава характерната прическа  с прибрана 
горна част и буйни къдрици, оформящи венец, който огражда лицето. Върху 
пристегнатата част на косата е поставен лавров венец. Къдриците, брадата и 
мустаците са представени по характерен начин и са раздвижени. Чертите на 
лицето са строги и благородни, а погледът е зареян. Носът е месест и леко 
изгърбен. Устните също са представени реалистично. Този портрет най-
вероятно представя главата на реално съществуваща статуя, на бог, почитан в 
града – Великият бог на Одесос на кон. Във всички ранни монети от Тип 1 се 
долавя приликата на конника с портрета на аверса, като реалистичността зависи 
от индивидуалните качества на гравьорите. Поради малките размери на главата 
на конника се долавят само основни черти от портрета – скулите, носа, брадата 
и прическата. Конят на реверса е също изключително реалистично представен. 
Той е в бавен ход надясно с добри пропорции с вдигнат ляв преден и следваща 
го ляв заден крак. При Тип 1 тази позиция е следвана от всички гравьори. При 
много монументални статуи е налице същата позиция с цел по-добър 
пространствен ефект и стабилност. Следването на тази особеност от всички 
гравьори за един дълъг период и запазването на изображението без изменения 
за повече от два века са аргументи в полза на тезата, че по това време в града 
има монументална статуя на Великия бог на Одесос на кон. Тя несъмнено заема 
важно място в градския религиозен живот. Ядрото на монетите с монограм 1 е 
много добре обработено с заоблен страничен ръб. Образите на аверса и реверса 
са на 180°. Монограмът е разположен пред коня, което предполага не доброто 
му разчитане при изместването на опаковия печат. Тези технически 
характеристики, както и рядкостта на този вариант предполагат неговия 
експериментален характер. Вземайки под внимание и красивия стил, изпълнен 

                                                
3 Топалов, С. Одесос. Приноси, С., 1999, с. 179. 
4 Пак там, с. 181. 
5 Монети от тип 1 с този монограм не са коментирани в известната ми литература. 

Автономните и псевдоавтономните монети на Одесос с бог конник. Част първа
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във висок релеф с реалистични пропорции, е редно монетите с този монограм да 
се смятат за най-ранни. 

Монограм 26 (обр. 2 и 3) е познат в два варианта. По изработка и качество 
на изображенията монетите с този монограм са близки до тези с монограм 1, но 
тук се забелязва леко влошаване на стила и разнообразие от няколко лицеви и 
опакови печата. Това показва, че типът вече се е наложил на пазара. Тук се 
забелязват и съществени различия в портрета – на един лицев печат носът е 
изправен, а на друг къдриците зад врата са редуцирани до една. Това 
опростяване на чертите е характерно и за следващите две групи монограми. 
Освен прическата, по-грубо са представени и чертите на лицето с неестествено 
дълбоки скули и издължаване на пропорциите. Раздвижеността и точните 
пропорции се губят правопропорционално на нарастващите мащаби на 
монетосеченето на Тип 1. При някои печати конникът е почти идентичен с 
печата с монограм 1, но тук монограмът е поставен на характерното си място за 
всички следващи емисии – под коня. 

Монограм 37 (обр. 4) е единственият, който съвпада точно с монограм, 
поставян върху статери (обр. 5) и тетрадрахми александров тип, сечени в 
Одесос. Монетите от благороден метал с този монограм са поставяни от всички 
автори в ранния период на емитиране на такива монети8. При монетите Тип 1 с 
него е характерно влошаването на стила, подобно на тези с монограм 2. От 
монетите с монограм 3 са ми известни няколко лицеви и опакови печати. На 
някой от тях косата над лавровия венец е представена съвсем опростено, като 
концентрични полукръгове. Тази особеност е характерна за повечето печати с 
монограм 4. Конникът на реверса също е по-небрежно гравиран и не стъпва на 
земна линия. Надписът е неравен. 

Монограм 49 (обр. 6, 7 и 8) има от своя страна три разновидности. И 
голям брой различни лицеви и опакови печати от всяка разновидност, което 
предполага многохиляден тираж от този подтип. При една от разновидностите 
имаме почти точно съвпадение на лицевия печат с този на монетите с 
предходния монограм. Монетите с моногрм 4 са пика в продукцията от ранния 
период. И трите разновидности на монограм 4 наподобяват на тези, поставяни 
на монетите от благороден метал от средата и края на ранния период на 
изработването им. Портретът на аверса има няколко разновидности. Внимание 
заслужава портретът, близък до този на монетите със следващия монограм. Тук 
имаме едно озадачаващо подобряване на стила. Това може да се дължи на 

                                                
6 Монета с единия вариант (обр. 3) на монограм 2 е публикувана от Герасимов, 

виж Герасимов, Т. Принос към нумизматиката на Одесос. – ИВАД, 11, 1960, с. 63., а 
двата варианта са застъпени в сбирката на Дългополския музей, виж – Лазаров, Л. 
Бронзови монети на Одесос от фонда на Дългополския музей. – Нумизматични 
проучвания и материали, 4, Велико Търново, 1998, с. 78, № 25–27.   

7 Такъв монограм за пръв път е коментиран от С. Топалов, виж Топалов, С. 
Одесос. Приноси, 176-179.  

8 Пак там, с. 171. 
9 Pick, B., K. Regling.  Die аntiken Münzen, S. 547, № 2200–2201.  
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във висок релеф с реалистични пропорции, е редно монтите с този монограм да 
се смятат за най-ранни. 

Монограм 26 (обр. 2 и 3) е познат в два варианта. По изработка и качество 
на изображенията монетите с този монограм са близки до тези с монограм 1, но 
тук се забелязва леко влошаване на стила и разнообразие от няколко лицеви и 
опакови печата. Това показва, че типът вече се е наложил на пазара. Тук се 
забелязват и съществени различия в портрета – на един лицев печат носът е 
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опростяване на чертите е характерно и за следващите две групи монограми. 
Освен прическата, по-грубо са представени и чертите на лицето с неестествено 
дълбоки скули и издължаване на пропорциите. Раздвижеността и точните 
пропорции се губят правопропорционално на нарастващите мащаби на 
монетосеченето на Тип 1. При някои печати конникът е почти идентичен с 
печата с монограм 1, но тук монограмът е поставен на характерното си място за 
всички следващи емисии – под коня. 

Монограм 37 (обр. 4) е единственият, който съвпада точно с монограм, 
поставян върху статери (обр. 5) и тетрадрахми александров тип, сечени в 
Одесос. Монетите от благороден метал с този монограм са поставяни от всички 
автори в ранния период на емитиране на такива монети8. При монетите Тип 1 с 
него е характерно влошаването на стила, подобно на тези с монограм 2. От 
монетите с монограм 3 са ми известни няколко лицеви и опакови печати. На 
някой от тях косата над лавровия венец е представена съвсем опростено, като 
концентрични полукръгове. Тази особеност е характерна за повечето печати с 
монограм 4. Конникът на реверса също е по-небрежно гравиран и не стъпва на 
земна линия. Надписът е неравен. 

Монограм 49 (обр. 6, 7 и 8) има от своя страна три разновидности. И 
голям брой различни лицеви и опакови печати от всяка разновидност, което 
предполага многохиляден тираж от този подтип. При една от разновидностите 
имаме почти точно съвпадение на лицевия печат с този на монетите с 
предходния монограм. Монетите с моногрм 4 са пика в продукцията от ранния 
период. И трите разновидности на монограм 4 наподобяват на тези, поставяни 
на монетите от благороден метал от средата и края на ранния период на 
изработването им. Портретът на аверса има няколко разновидности. Внимание 
заслужава портретът, близък до този на монетите със следващия монограм. Тук 
имаме едно озадачаващо подобряване на стила. Това може да се дължи на 

                                                
6 Монета с единия вариант (обр. 3) на монограм 2 е публикувана от Герасимов, 

виж Герасимов, Т. Принос към нумизматиката на Одесос. – ИВАД, 11, 1960, с. 63., а 
двата варианта са застъпени в сбирката на Дългополския музей, виж – Лазаров, Л. 
Бронзови монети на Одесос от фонда на Дългополския музей. – Нумизматични 
проучвания и материали, 4, Велико Търново, 1998, с. 78, № 25–27.   

7 Такъв монограм за пръв път е коментиран от С. Топалов, виж Топалов, С. 
Одесос. Приноси, 176-179.  

8 Пак там, с. 171. 
9 Pick, B., K. Regling.  Die аntiken Münzen, S. 547, № 2200–2201.  

работата на гравьора, изработил тетрадрахмите собствен тип на Одесос (обр. 
10). 

Монограм 510 (обр. 9) е поставян от някои автори на първо място11, с 
известни резерви трябва да бъде поставен в края на ранната серия монограми на 
монетите от Тип 1. При него виждаме странното съчетание на много прецизно 
предаден портрет на аверса и издължен и статичен конник на реверса. Този тип 
е емитиран с ограничен брой монетни печати и съответно е рядко срещан. От 
монетите, отпечатвани с този монограм, са известни и преходни варинти на 
лицевия печат, чрез които може да се направи връзка с монетите с предходния 
монограм. Такива монети има в сбирката на Дългополския музей12. Портретът 
на лицевата страна на някои от печатите е предаден с много подробности, но е 
доста по различен от останалите. Наподобява по прическата и чертите на 
лицето портрета на тетрадрахмите собствен тип на Одесос. Тетрадрахмите 
собствен тип са издавани от името на монетен магистрат KYPΣA. От името на 
същия магистрат са издавани и тетрадрахми александров тип13. Тези 
тетрадрахми се поставят на последно място от ранния стил на Одесос, който 
прекъсва някъде в края на III в. пр. н. е. Според мен съдбата на ранния стил на 
бронзовите монети от голям номинал Тип 1 е същата.  

Монограм 614 (обр. 11 и 12) с право може да бъде наречен 
псевдомонограм. Той представлява неправилен четириъгълник без буквен 
смисъл. Той е характерен за варварските подражания на монетите от Тип 1 
ранен стил. Тези варваризати са пълноценни и добре изработени. От 
оригиналните емисии ги отличава само изписването на името на град, което е 
безсмислена поредица от черти, заместващи буквите. Досега в литературата са 
разглеждани само късните варваризати, които са непълноценни като тегло, 
качество на метала и изпълнение. 

Тези шест монограма са поставяни върху ранните монети от Тип 1. Това е 
мащабно бронзово монетосечене от голям номинал. То, заедно със синхронното 
издаване на монети от благороден метал александров и лизимахов тип, е 
резултат на забогатяването на града през ранния елинизъм. Съществуването на 
Келтското царство създава стабилност в района. Царуването на благородния 
Кавар (втората половина на III в. пр. н. е.) съвпада и с времето на най-масова 
монетна продукция на Одесос и на други понтийски градове. След разпадането 
на това царство някъде в 218 – 212 г. пр. н. е. се забелязва внезапно прекъсване 
на продукцията на одесосоката монетарница. Нещо, което не е характерно за 
Месамбрия, чиято монетна продукция се движи синхронно с тази на Одесос до 
края на III в. пр. н. е. Мисля, че това не е случайно, а е свързвано със 
създаването на ново царство в района на западнопонтийските градове – това на 
скитите. Одесос се явява най-западната точка на техния контрол. С. Топалов 

                                                
10 Ibid., p. 547, № 2202–2203. 
11 Лазаров, Л. Бронзови монети, с. 77,  № 21 и 22. 
12 Пак там, с. 77. 
13 Pick, B., K. Regling. Die аntiken Münzen, 521-535. 
14 Топалов, С. Одесос. Приноси, с. 262. Но монетата с този монограм е 

интерпретирана като редовна емисия от I в. пр. н. е. 
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вижда връзка между пика на одесоското монетосечене от благороден метал, 
както и това от бронз, с периода, засвидетелстван и в изворите, през който 
Келтското царство в Тракия облага с големи данъци някои от най-значителните 
градове в района. А. Минчев поставя в това число и Одесос15. С разпадането на 
Келтското царство естествено е емисиите, предназначени за данък да намалеят. 
С. Топалов смята, че за данъци освен емисиите от благороден метал са издавани 
и бронзови за дребните разплащания във вътрешността на Тракия. Най-
вероятно тези монети не са били предназначени само за келтите, но и за 
траките. Има данни за проникване на одесоски и месембрийски  бронзови 
монети до територията на скордиските в днешна Сърбия16. Важно е да се 
уточни, че само големите номинали от неблагороден метал са предназначени за 
широкия пазар17. Появата на ранните варваризати показва, че въпреки големите 
тиражи пазарът не е бил напълно задоволен. В Одесос по всяка вероятност 
имаме почти пълно прекъсване на емисиите от благороден метал и обвързаните 
с тях бронзови емисии от голям номинал Тип 1. 

Една непубликувана находка от с. Партизани18 съдържа монети с повечето 
от монограмите, поставяни върху монети Тип 1 от ранния стил, както и 
месембрийска монета от типа „шлем насреща – МЕТА между спиците на 
колело”, която се датира19 в периода 325 - 175 г. пр. н. е. Много важно е, че 
оригиналните монети на града са смесени с горе описаните варваризирани 
монети ранен стил. В находката няма нито една монета от групата на късните 
монограми и нито една от групата на техните подражания. Този факт 
категорично показва, че става вапрос за две диференцирани групи, които не се 
засичат хронологически. Ив. Карайотов20 посочва още една находка от III в. пр. 
н. е., в която има одесоска монета (обр. 4) от Тип 1 (ранен стил) и 
месембрийски монети от типа „женска глава – Атина Алкис МЕТАМ/BРIАNΩN 
(275 – 175 г. пр. н. е.21)”. В две находки, съдържащи този месембрийски тип, 
има и монети на Кавар22. Според И. Лазаренко бронзовите монети от Тип 1 са 
много близки по-тегло, както и по диаметър с лизимаховите монети от типа 
„глава с шлем – трофей”. Монетната система на Лизимах се запазва в Одесос 

                                                
15 Минчев, Ал. Одесос през елинистическата епоха. Варна, 2007, с. 27. 
16 Ujes, D. Coins of the Cities of the Western Black Sea Coast Discovered in the 

Territory of the Scordisci (end of the 3 rd – beginning of 1 st c. BC) – В: Нумизматични и 
сфрагистични приноси към историята на Западното Черноморие (Acta Muzei 
Varnensis, II), Варна, 2004, с. 144. 

17 За Одесос през III в. пр. н. е. това е Тип 1, а за Месамбрия е т. нар. тип „Женска 
глава – Атина Алкис”. 

18 Информацията за съществуването на тази непубликувана находка, която се 
пази във фонда на РИМ – Варна, е от И. Лазаренко. 

19 Karayotov, Iv. The coinage of Mesambria. Burgas, 2009, p. 37. 
20 Ibid., p. 245. 
21 Ibid., p. 52. 
22 Карайотов, Ив. Бронзовите монети на Месамбрия, Аполония, Одесос и 

Дионисополис. Сравнителен анализ. – В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 3, 
ч. 1. (= Studia in honorem professor Iordanka Iurukova.) София, 2006, с. 69. 
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след неговата смърт, като градът я възприема за собствените си типове23. 
Относно номинала на монетите от Тип 1 още може да се каже, че става въпрос 
за един номинал, който има много широки граници24.  

Гореспоменатите факти са доказателство, че монетите Тип 1 ранен стил 
са въведени след смъртта на Лизимах (281 г. пр. н. е.) и към средата на III в. пр. 
н. е. са се наложили на пазара, а към края му намаляват и са спрени. 
Следващият бум на одесоската монетарница е свързан с попадането на Одесос 
под силно влияние на Митридат VI (120 – 61 г. пр. н. е.). Монетите Тип 1 от 
късния стил представляват разгърнато бронзово монетосечене на Одесос с 
многохиляден тираж. М. Манов отчита отсъствието на съответствия между 
монограмите, поставяни върху скитските и одесоските монети като 
доказателство, че в монетарницата на Одесос не са емитирани монети на 
скитските царе25. Според мен това е доказателство само, че в периода на 
зависимост от Скитското царство в града не са пускани собствени емисии. Това 
вече е доказано за монетите от благороден метал. Считам, че това прекъсване е 
факт и за бронзовото монетосечене от голям номинал – Тип 1. Това твърдение 
може да бъде потвърдено и чрез сравнителен анализ на бронзовите монети от 
Тип 1 (късен стил) със сребърните монети (късен стил) на града26. Тези важни 
моменти от монетосеченето на Одесос ще бъдат тема на част втора на 
публикацията. 
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26 Тъй като златното монетосечене на Одесос не е възстановено след спирането 
му в края на III в. пр. н. е. 
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10. Тетрадрахма собствен тип на Одесос по Pick, B., K. Regling. Die аntiken Münzen 
von Dacien und Moesien. Zweiter Halbband, Abtheilung I. Berlin, 1910, № 549. 
Сребро, тегло 16,48 гр. 

11. Варварско подражание на автономна монета на Одесос. Бронз диам. 22 мм, 
тегло 6,87 гр. от колекцията на Ал. Русев – Варна. 

12. Варварско подражание на автономна монета на Одесос. Бронз диам. 22 мм, 
тегло 8,8 гр. от колекцията на В. Беков – Варна. 
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МОНЕТИТЕ НА МЕСАМБРИЯ ОТ ФОНДА НА ИСТОРИЧЕСКИ 
МУЗЕЙ ПОМОРИЕ И ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАЙ-РАННАТА 

ИСТОРИЯ НА АНХИАЛО 
 

Krasimir Krustev 
 

MESAMBRIAN COINS FROM THE FUND OF THE POMORIE MUSEUM 
OF HISTORY AND THE PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE EARLY 

HISTORY OF ANHIALO 
 

Coins of ancient Mesambria already are thoroughly researched and published in many 
years of researches. But over the years in several museums enter more and more specimens of 
accidentally discovered mesambrian coins. Other coins are found during the archaeological 
excavations of Anhialo. 

Coins in Pomorie and other museums and private collections come from two major 
regions in Pomorie municipality. The first is the town of Pomorie and nearby area, distant not 
far than 10 km from the beach (coin hoards of Aleksandrovo and Belodol villages). To this 
region belongs and the village of Rudnik (Burgas municipality). The second region includes 
the rural lands of Goritsa and Kozichino villages, located in the northern part of the municipal 
territory. To this region may be added and the coin hoard from the rural land of Prosenik 
village (Ruen municipality), situated about 5 km west of Goritsa village. Mesambrian bronze 
coins were found in other places in the municipality – the town of Aheloy (one coin) and Bata 
village (one coin), but their number is very small and did not significantly alter the overall 
picture of the circulation of this coins. 

In the town of Pomorie mesambrian coins were found in two main regions. The first is 
Paleokastro locality, where was situated the Roman and medieval town. The second is 
Pomorie peninsula, the so-colled Old Town. 

Overall mesambrian bronze coins in Pomorie museum are poor preserved. On some of 
them the inscriptions can’t be read, while others are with corroded surface. One is pierced. 
Only one of these coins is silver tetradrachm, the rest are bronze coins from several different 
denominations. 

 
Монетите на древна Месамбрия вече са щателно проучени и публикувани 

в продължение на дълги години изследователска работа1. Но с течение на 

                                                
1 Карайотов, И. Монетосеченето на Месамбрия. Бургас, 1992; Месамбрия и 

владетелите на крайбрежна Тракия (по нумизматични данни). – ИНМБ, III, 2000, 66-82; 
Циркулация на месамбрийските бронзови монети. – ИАИ, XXXIX, 2006, 127-148; 
Тетрадрахми на Месамбрия и Одесос, публикувани през последните години. – В: 
Юбилеен сборник 100 години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907 – 2007). 
Шумен, 2008, 261-276; Karayotov, I. The coinage of Mesambria. Vol. I, Silver and gold 
coins of Mesambria. Sozopol, 1994; Circulation des monnaies de bronze de Messambria. – In: 
Nessebre, III. Burgas, 2005, 194-220; Les derniers rois Thraces et les villes ouestpontiques: 
Messambria, Apollonia et Anchialo. – In:  Acta Musei Varnaensis, V. Античните 
цивилизации и морето. Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. 
Михаил Лазаров. Варна, 13-15 октомври 2004 г. Варна, 2007, 291-303; Les monnaies 



49Монетите на Месамбрия от фонда на Исторически музей Поморие и проблемите ...

годините случайно се откриват и постъпват в музеите все нови и нови 
екземпляри. Други монети се откриват при археологическите разкопки. 
Монетите в поморийския и други музеи, както и в частните сбирки, 
произхождат от два основни региона в Община Поморие. Първият е самият град 
Поморие2 и близкия район, отдалечен на не повече от 10 км от морския бряг 
(колективни находки от с. Александрово3, Белодол4). Към този регион 
принадлежи и землището на с. Рудник (Община Бургас)5. Вторият регион 
обхваща землищата на селата Горица6 и Козичино7, разположени в най-
северния край на общинската територия. Към този регион може да се прибавят 
и колективните находки от с. Просеник (Община Руен)8, разположено на около 
5 км западно от с. Горица. Месамбрийски бронзови монети са откривани и на 
други места в общината – град Ахелой (една монета)9 и село Бата (една 
монета)10, но техният брой е много малък и не променя значително общата 
картина на циркулацията на монетите на дорийския полис. 

Във фонда на Исторически музей Поморие се съхраняват известен брой 
монети на Месамбрия. Част от тях са от колективната монетна находка от село 
Горица, Община Поморие и вече са публикувани11. Но освен тях се съхраняват 
още известен брой единични екземпляри. За съжаление, на нито един от тях 
точното местнонамиране не е известно. Сред тях откриваме само една 

                                                                                                                           
posthumes d’argent et d’or de Messambria, Odessos et Dionysopolis aux IIIe – Ier siècles av. 
J.-C. –  Acta Musei Varnaensis, VII-1. Нумизматични, сфрагистични и епиграфски 
приноси към историята на черноморското крайбрежие. Международна конференция в 
памет на ст.н.с. Милко Мирчев. Варна, 15-17 септември 2005 г. Варна, 2008, 60-96; The 
coinage of Mesambria. Vol. II, The bronze coins of Mesambria. Burgas, 2009. 

2 Карайотов, И. Месамбрия, Табл. II: № 13, Табл. III: № 8; Циркулация, с. 134, № 
7; Karayotov, I. Circulation, р. 206, № 5; The coinage of Mesambria, II, р. 451. 

3 Карайотов, И. Циркулация, с. 134, № 6; Karayotov, I. Circulation, р. 206, № 4; 
The coinage of Mesambria, II, 322-325, 451. 

4 Карайотов, И. Циркулация, с. 135, № 19; Karayotov, I. Circulation, р. 207, № 19; 
The coinage of Mesambria, II, р. 455. 

5 Карайотов, И. Съкровище от тетрадрахми на Месамбрия и Одесос от с. Рудник, 
Бургаски окръг. – Нумизматика, 1-2, 1976, 36-44; Karayotov, I. The coinage of 
Mesambria, I, р. 119. 

6 Карайотов, И. Месамбрия, Табл. I: № 11, Табл. II: № 6, Табл. III: № 7; 
Циркулация, с. 136, № 39; Karayotov, I. Circulation, р. 209, № 63; The coinage of 
Mesambria, II, 465-466. 

7 Карайотов, И. Циркулация, с. 138, № 71; Karayotov, I. Circulation, р. 211, № 89; 
The coinage of Mesambria, II, р. 470. 

8 Карайотов, И. Циркулация, с. 142, № 124; Karayotov, I. Circulation, р. 214, № 
137; The coinage of Mesambria, II, 481-482. 

9 Карайотов, И. Месамбрия, с. 69, Табл. I, № 8; Циркулация, с. 135, № 14; 
Karayotov, I. Circulation, р. 206, № 3; The coinage of Mesambria, II, р. 450. 

10 Карайотов, И. Циркулация, с. 135, № 15; Karayotov, I. Circulation, с. 207, № 
16; The coinage of Mesambria, II, 454-455. 

11 ИМ Поморие, Инв. № 57; Karayotov, I. The coinage of Mesambria, II, No 218 (6), 
VI.5, VI.10, VI.15, VI.19, VI.20, VI.31, VI.35, VI.36, VI.46, VI.51, VI.56, VI.77, VI.79, 
VI.83, VI.93, VI.99. 
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тетрадрахма, а всички останали са бронзови от различни типове. Част от 
бронзовите месамбрийски монети всъщност са друга част от същата колективна 
находка от землището на село Горица. По-голямата част от останалите са 
единични находки с неизвестно местонамиране. От информацията в 
инвентарната книга на музея се вижда, че някои монети са откупени от 
приносители от град Поморие и село Речица (Община Руен). Съществува 
вероятност тези монети да произхождат именно от тези региони. 

Като цяло месамбрийските бронзови монети в ИМ Поморие имат лоша 
запазеност. На част от тях надписите не личат изцяло, а други са с много 
корозирала повърхност. Една част от монетите са записани в инвентарната 
книга по две или дори три бройки под един инвентарен номер. Дали става 
въпрос за няколко колективни находки с неизвестно местонамиране или 
причината за това е друга, само може да се предполага. 

Както вече споменахме, месамбрийските монети се откриват често в и в 
околностите на град Поморие. Времето на възникване на древен Анхиало все 
още остава неизвестно. За това събитие липсват конкретни писмени или 
епиграфски сведения. Често то се свързва с най-голямата икономическа мощ на 
Аполония, въпреки че за това липсват конкретни доказателства. Така 
създаването му се отнася към края на VI, V или IV в. пр. Хр.12 Отнасянето на 
създаването на града към тези векове не почива върху конкретни данни, а 
единствено въз основа на логически предположения. От друга страна, най-
ранното сведение в писмен извор откриваме едва у Страбон (63 г. пр. Хр. – 19 г. 
сл. Хр.). Той отбелязва лаконично: “след това идва Анхиало, полихнион 
(градче) на аполонийците”13. Теорията, че Анхиало възниква като аполонийска 
колония е изказано отдавна в науката14 и се основава на гореспоменатия текст у 
Страбон и епиграфския паметник от Истрия15. От друга страна, до този момент 
в Поморие и околностите не са открити археологически доказателства, които да 
го свързват с Аполония. В частност до този момент не е известна нито една 
аполонийска монета, която да е открита в Поморие или околността16. Някои 
изтъкнати изследователи, които дълги години са се занимавали с Анхиало, 
изтъкват, че проблемът с времето на възникването му остава все още нерешен17. 

Най-ранните сигурни сведения за Анхиало датират едва от първата 
половина и средата на II в. пр. Хр. – епиграфски паметник, открит в руините на 
Истрия и още един надпис от м. Палеокастро (вероятно от територията на 

                                                
12 Вж. Данов, Х. Характер и значение на гръцката колонизация по западния бряг 

на Черно море. – Археология, XI, 1969, 1-15; Лазаров, М. Античният Анхиало. – В: 
История на Поморие. Поморие, 2000, с. 14. 

13 Strabo. Geographica, VII, р. 319. 
14 Данов, Х. Цит. съч., 1-15. 
15 Pippidi, D., Popescu, E. Les relations d’Istros et d’Apollonie à l’époque 

hellénistique. – Dacia, 3, 1959, 235-258. Превод на текста на надписа:  у Лазаров, M. 
Цит. съч., 15-16. 

16 Най-близкото място, където е открита аполонийска сребърна монета, е 
укрепление, разположено северно от село Кошарица, Община Несебър. 

17 Лазаров, М. Цит. съч., с. 13. 
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ромската махала). Последният е база на статуарна група с посвещение на 
египетските божества Сарапис и Изида (вж. по-долу). 

В надписа от Истрия се описва войната между Аполония и Месамбрия, 
избухнала именно заради “фруриона (крепостта) Анхиало” 18. Най-често 
терминът φρούριον се превежда като крепост и по-точно така се обозначават по-
големите укрепления. Според Прокопий той е равнозначен на латинското 
castellum19 (умалително от castra). Със същия термин той окачествява и 
преустроените кули на възстановените от император Юстиниан укрепени 
центрове Теодосианополис и Топир20. Някои автори сравняват въпросните кули 
с характерните за средновековните укрепления донжони, предназначени за 
самостоятелна отбрана. Те се явяват и най-вътрешната, последна укрепена 
линия. Множество късноантични данни предоставят доказателства за 
съществуването още от началото на IV в. на подобни постройки, рязко 
отличаващи се от останалите кули21. 

Тук няма да се спираме подробно на надписа от Истрия (който всъщност е 
декрет на Аполония), но ще отбележим, че съществува вероятност градчето да е 
създадено, или поне укрепено, не много преди избухването на войната, описана 
в този епиграфски паметник. Възможно е именно основаването му от изселили 
се по някаква причина граждани на Аполония да е станало и конкретен повод за 
избухването на тази война. Нека не забравяме, че Поморие се намира в 
непосредствена близост с дорийска Месамбрия – разстоянието между тях е едва 
20 км. А не е ли възможно преди да стане аполонийски, Анхиало да е бил 
месамбрийско селище, което аполонийците завладяват? Този факт, разбира се, 
последните няма да отбележат в своя декрет. За всеки случай на фона на 
липсата на каквито и да е паметници, насочващи ни към Аполония, съществуват 
доста материали (в частност монети), които свързват Анхиало с Месамбрия. 

И в двата най-ранни извора – Страбон и надписът от Истрия – за Анхиало 
се говори като за малко селище – градче или малка крепост. Точното 
местонахождение на това най-ранно селище все още остава загадка. 
Съществуват най-малко два възможни варианта за неговата локализация. 
Задачата става още по-сложна, имайки предвид сведенията за доста скромните 
размери на най-ранния Анхиало. Археологическите и нумизматични данни 
внасят известна яснота по този въпрос. 

В самия град Поморие са открити множество месамбрийски монети. На 
по-голямата част от тях за съжаление точното местонамиране не е известно. 
Останалите произхождат почти без изключение от местността Палеокастро (т.е. 
„старата крепост”). Тя се нарича така, понеже тук се е намирал градът Анхиало 
през римската и част от средновековната епоха (вероятно до 60-те години на 
XIII в.). Въпреки че до този момент при археологическите разкопки не е 

                                                
18 Mihailov, G. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, vol. I². Serdicae, 1970 № 

388 bis. 
19 Proc. De aed. II, 5, 9. 
20 Ibid. III, 5, 11; IV, 11, 16. 
21 Торбатов, С. Терминология на фортификационните съоръжения през римската 

и ранновизантийската епоха. –  Археология на българските земи, I. София, 2004, 34-36. 
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засвидетелстван елинистически пласт, който да предшества римския, тук 
постоянно се откриват по-ранни материали: сима с изображение на горгона22, 
бронзова стрела с листовидно острие23, споменатият вече надпис-посвещение на 
Сарапис и Изида от средата на II в. пр. Хр.24, родоски амфорен печат от II в. пр. 
Хр.25, още един неопределен амфорен печат26, фрагменти от амфори (част от тях 
родоски)27, чернофирнисова паничка28, фрагментирана местна керамика29, 
теракота30, а вероятно и едно глинено гърне от края на желязната епоха31. Сред 
тези материали трябва да се споменат и 12 месамбрийски монети32, без обаче за 
тях да е посочен метал или тип. 

Съществува предположение, че през елинистическата епоха градът се е 
намирал на Поморийския полуостров. Гъстото застрояване на терена, 
значителния на много места пласт, датиращ от разрушенията на пожара през 
1906 г., както и дебелият пласт от XIX и самото начало на XX в., затрудняват 
изключително много регистрирането на пласт от елинистическата епоха. Към 
това трябва да добавим и опасенията на гражданите, че имотите им ще бъдат 
засегнати от евентуални археологически разкопки. Последните изключително 
рядко сигнализират за открити по-стари предмети. 

До този момент от Поморийският полуостров (т.н. Стар град на Поморие) 
произхождат сравнително малко материали, които показват, че тази хипотеза не 
е напълно лишена от основание. Доказването или опровергаването й може да 
стане единствено след провеждането на археологически разкопки. Предполага 
се също така, че именно тук се премества Анхиало след изоставянето на града в 
местността Палеокастро през втората половина на XIII в. 

На Поморийския полуостров в течение на годините случайно са открити 
интересни находки, които свидетелстват в подкрепа на предположението, че 
именно на полуострова се е намирал елинистическият (до периода I в. пр. Хр. – 
I в. сл. Хр.), средновековният (след 60-те години на XIII в.) и османският 

                                                
22 Лазаров, М. Цит. съч., с. 14; Гюзелев, М. Западният Понт между Емине и 

Босфора през първото хилядолетие пр. Хр. Бургас, 2009, с. 228. 
23 ИМ Поморие, Инв. № 9.  
24 ИМ Поморие, Инв. № 194; Karayotov, I. Nouvelles inscriptions de la region de 

Bourgas (Boulgarie). – Actes du VIIe congrés international d’épigraphie Grcque et Latine. 
Bucarest-Paris, 1979, р. 388, No 5;  Les sites portuares sur les rives des lagunes et le golfe de 
Bourgas (VI – III s. av. J.-C.). – Thracia Pontica, V, 1991. Varna, 1994, р. 135; Nouveaux 
monuments des villes antiques du littoral oust de la Mer Noire. – Πιθύη: Studia inhonorem 
prof. Ivani Marazov. Sofia, 2002, 566-567; IGBR V, № 5133. 

25 Лазаров, М. Българското Черноморие през архаичния период. Състояние на 
проучванията. – ИНМБ, III, 2000, с. 29; Античният Анхиало, с. 14; Гюзелев, М. Цит. 
съч., 227-228. Друг такъв печат се съхранява в ИМ Поморие, Инв. № 28. 

26 Гюзелев, М. Цит. съч., с. 227. 
27 Пак там. 
28 Пак там. 
29 Пак там. 
30 Пак там. 
31 ИМ Поморие, Инв. № 22. 
32 Гюзелев, М. Цит. съч., с. 227.  
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Анхиало. Част от тези предмети вече са публикувани, като например 
изключително интересното съкровище от златни монети на Палеолозите33, 
което става достояние на науката по чиста случайност. При подводните 
археологически проучвания в акваторията на Поморийския полуостров също са 
открити тасоски, хераклейски и коски амфори34 и други предмети, датиращи от 
елинистическата епоха: чернофирнисови35 и местни36 съдове; надпис на 
старогръцки език от I в. пр. Хр.37; каменни и оловни щокове38. Михаил Лазаров 
предполага, че те по всяка вероятност са останки от корабокрушения в 
древността39, но не е напълно изключено те да са свързани с най-ранния 
Анхиало. В района на подводния риф, разположен между нос Поморие и 
мигалката, се откриват изобилни материали предимно от V – VI в., а от 
предходните епохи са многократно по-малко. Ръководителят на проучванията 
Михаил Лазаров отново ги свързва с древни корабокрушения40. 

Към тях трябва да добавим и редица случайно намерени материали на 
сушата, за които до този момент не са били коментирани. При прокопаване на 
канал е намерена бронзова монета на тракийското племе дерони. В района на 
изгорялата при големия пожар през 1906 г. църква „Света Богородица” е 
открита колективна находка с неизвестен брой бронзови монети на Филип II 
Македонски. Наред с тях са намирани и бронзови монети на Месамбрия. 
Всички тези находки са разпръснати. Според сведения на очевидци, 
заслужаващи внимание, при строежа на новия паркинг пред хотел “Поморие” 
личали останки от зидове с дебелина около 0,60 м, както и мраморни 
фрагменти. Този паркинг е разположен на най-високата точка на Поморийския 
полуостров – място за което може да се предполага, че се е намирал акрополът 
на елинистическия град. Още повече, че паркингът на хотела се намира недалеч 
от т.н. Яворови скали, където на самия морски бряг все още личат останките на 
стар градеж от ломен камък и хоросан, за който се предполага, че е 
средновековната крепостна стена. Жителите на Поморие свързват зида по-скоро 
с палата на Кантакузин от ранната османска епоха. Бивш служител в ИМ 
Поморие си спомня, че преди строежът на паметника на Пейо Яворов 
(разположен точно над споменатия зид) личали зидове с дебелина около 0,60 м. 
На стари снимки обаче се вижда добре, че под този градеж от ломени камъни 
има два реда квадри и че по-късният зид стъпва върху тях. До 60-те години на 
XX в. той е бил запазен до около 2,50 – 3 м височина. 

                                                
33 Карайотов, И. Съкровище от перпери на Палеолозите от Поморие. – 

Нумизматика, 2, 1974, 1-4. 
34 Лазаров, М. Антични амфори (VI – I в. пр. н. е.) от Българското Черноморие. – 

ИНМВ, IX (XXIV), 1973, No 199; Гюзелев, М. Цит. съч., с. 227. 
35 ИМ Поморие, Инв. №  25, 26. 
36 Гюзелев, М. Цит. съч., с. 227. 
37 ИМ Поморие, Инв. №  186. 
38 ИМ Поморие, Инв. №  195, 196, 197; Гюзелев, М. Цит. съч., с. 227. 
39 Отчет на археологическа подводна експедиция „Поморие ’85”, 31. 
40 Отчет на подводна археологическа експедиция „Поморие ‘86”, 14, 19. 
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На около 200 м на север от паркинга на хотел “Поморие” са намерени още 
материали. При удълбочаване на приземно помещение и прокопаване на канал 
в два близко разположени имота е открита фрагментирана керамика. 
Интересното тук е, че въпреки малката дълбочина, до която е достигнато (около 
1,80 м), е извадена керамика от различни епохи. Най-старият фрагмент е с черен 
фирнис, който, въпреки че е единствен засега от територията на полуострова, 
свидетелства за наличието на пласт и от тази епоха. Това се потвърждава и от 
данните от подводните проучвания. Следва разнообразна керамика от римската 
епоха, което е любопитно поради факта, че синхронна такава откриваме и при 
редовните археологически разкопки на римския град в м. Палеокастро. На тази 
основа може да се предположи, че въпреки че градът е изместен през II в. на 
равно и просторно място, то селището, съществувало на полуострова, не е било 
изоставено. Материалите от средновековната епоха също са крайно интересни. 
Най-късните фрагменти се отнасят към края на XIV и първата половина на XV 
в. Това е доказателство за преместването тук на града след напускането на м. 
Палеокастро. В последната местност най-късните материали, добре датирани 
въз основа на керамични и нумизматични данни, са от 60-те години на XIII в. 

Преместването на града през различните епохи вероятно е свързано с 
различни причини. Той е създаден на територията на Поморийския полуостров 
поради ред причини, сред които са стратегически и икономически. През II в. 
пък причината е съвсем друга и е свързана с изискванията на римската 
строителна традиция, за прилагането на която полуостровът се е оказал 
неподходящ. Относно преместването на Анхиало отново на полуострова може 
да се предположи, че това е свързано отново със стратегически причини. Друга 
причина за това би могло да е природно бедствие (земетресение, наводнение), 
понеже най-високата точка на м. Палеокастро е не повече от 3,5 м над морското 
равнище. Друга вероятна причина би могла да е епидемия, породена от 
близостта на Голямото солено езеро, както и многобройните блата, намиращи 
се в близост. Трябва да се отбележи, че това са само логически разсъждения, а в 
изворите не е запазено нищо. Още повече фрапира факта, че не се споменава за 
никакво преместване на града от едно място на друго. 

Може да бъде изказана предварителната хипотеза, че преместването на 
града е свързано с военните действия между България и Византия от 1262 – 
1263 г., които са свързани изключително с черноморското крайбрежие, 
включително и с Анхиало. Очевидно преместването на града е станало по време 
или скоро след тези войни. 

На проблемите, свързани с историята на Анхиало през елинистическата, 
римската и средновековната епоха, могат да хвърлят светлина и 
съществуващите нумизматични данни. 

Монетите на Месамбрия, съхранявани в Исторически музей – Поморие, 
спадат към няколко типа. Само една от тях е сребърна тетрадрахма. Тя 
принадлежи към добре проучен тип постумни тетрадрахми с името и титлата на 
Александър III и е от периода на монетните магистрати ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ и 
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На около 200 м на север от паркинга на хотел “Поморие” са намерени още 
материали. При удълбочаване на приземно помещение и прокопаване на канал 
в два близко разположени имота е открита фрагментирана керамика. 
Интересното тук е, че въпреки малката дълбочина, до която е достигнато (около 
1,80 м), е извадена керамика от различни епохи. Най-старият фрагмент е с черен 
фирнис, който, въпреки че е единствен засега от територията на полуострова, 
свидетелства за наличието на пласт и от тази епоха. Това се потвърждава и от 
данните от подводните проучвания. Следва разнообразна керамика от римската 
епоха, което е любопитно поради факта, че синхронна такава откриваме и при 
редовните археологически разкопки на римския град в м. Палеокастро. На тази 
основа може да се предположи, че въпреки че градът е изместен през II в. на 
равно и просторно място, то селището, съществувало на полуострова, не е било 
изоставено. Материалите от средновековната епоха също са крайно интересни. 
Най-късните фрагменти се отнасят към края на XIV и първата половина на XV 
в. Това е доказателство за преместването тук на града след напускането на м. 
Палеокастро. В последната местност най-късните материали, добре датирани 
въз основа на керамични и нумизматични данни, са от 60-те години на XIII в. 

Преместването на града през различните епохи вероятно е свързано с 
различни причини. Той е създаден на територията на Поморийския полуостров 
поради ред причини, сред които са стратегически и икономически. През II в. 
пък причината е съвсем друга и е свързана с изискванията на римската 
строителна традиция, за прилагането на която полуостровът се е оказал 
неподходящ. Относно преместването на Анхиало отново на полуострова може 
да се предположи, че това е свързано отново със стратегически причини. Друга 
причина за това би могло да е природно бедствие (земетресение, наводнение), 
понеже най-високата точка на м. Палеокастро е не повече от 3,5 м над морското 
равнище. Друга вероятна причина би могла да е епидемия, породена от 
близостта на Голямото солено езеро, както и многобройните блата, намиращи 
се в близост. Трябва да се отбележи, че това са само логически разсъждения, а в 
изворите не е запазено нищо. Още повече фрапира факта, че не се споменава за 
никакво преместване на града от едно място на друго. 

Може да бъде изказана предварителната хипотеза, че преместването на 
града е свързано с военните действия между България и Византия от 1262 – 
1263 г., които са свързани изключително с черноморското крайбрежие, 
включително и с Анхиало. Очевидно преместването на града е станало по време 
или скоро след тези войни. 

На проблемите, свързани с историята на Анхиало през елинистическата, 
римската и средновековната епоха, могат да хвърлят светлина и 
съществуващите нумизматични данни. 

Монетите на Месамбрия, съхранявани в Исторически музей – Поморие, 
спадат към няколко типа. Само една от тях е сребърна тетрадрахма. Тя 
принадлежи към добре проучен тип постумни тетрадрахми с името и титлата на 
Александър III и е от периода на монетните магистрати ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ и 

ΒΥΡΙΧΟΣ. Тези тетрадрахми са сечени в периода 125 – 100 г. пр. Хр.41 На 
територията на Община Поморие са откривани и други тетрадрахми, които са 
разпръснати в няколко музея и частни сбирки. 

Бронзовите месамбрийски монети, съхранявани във фонда на ИМ 
Поморие, спадат към няколко типа. До този момент на територията на 
общината не са открити монети от най-ранните сребърни и бронзови 
месамбрийски монети. Причините за това биха могли да се търсят в 
предположението, че по време на циркулирането им, Анхиало все още не е 
съществувал. По всяка вероятност за пръв път месамбрийските монети навлизат 
в монетната циркулация на региона след втората половина на IV в. пр. Хр. Най-
ранните сред тях са от типа „шлем насреща – МЕТА в колело”. Тези монети се 
секат в периода 325 – 175 г. пр. Хр.42 Към този тип принадлежат 7 екземпляра. 
За съжаление на никоя от тях точното местонамиране не е известно, но по всяка 
вероятност те произхождат от близките до Поморие региони или дори от самия 
град. 

Към типа „шлем в профил – келтски щит” принадлежат два екземпляра. 
Този тип месамбрийски монети, които са известни и като „каваров тип”43, се 
секат сравнително кратко време. Този тип бронзови месамбрийски монети се 
секат в периода 245/235 – 215 г. пр. Хр.44 или 240/235 – 210/200 г. пр. Хр.45 И 
двете монети от този тип са предадени в музея от жител на село Речица, което 
вероятно означава, че те не са свързани с монетната циркулация на Анхиало. 
Тези монети по-скоро трябва да се добавят към монетите, маркиращи 
търговския път от Месамбрия по долината на река Хаджийка към 
Североизточна България. Монети от този тип, са участвали в монетното 
обръщение на Анхиало, понеже такива монети са откривани случайно, но днес 
са разпръснати. 

Най-многобройни в сбирката на ИМ Поморие са месамбрийските монети 
от типа „Амазонка – Атина Алкис” от т.н. „Т” тип – 23 екземпляра. В 
нумизматичната сбирка на ИМ Поморие липсват екземпляри от по-късния тип с 
легенда МЕΣАМВРIANΩN. Но монети от този тип също са намирани на 
територията на градското землище. Очевидно именно по време на 
циркулирането на монетите от типа “Амазонка – Атина Алкис-Т” 
икономическите контакти между Анхиало и Месамбрия са били и най-
интензивни. Подобна е ситуацията и по цялата територия на Община Поморие. 
Именно от този тип са и най-многобройните монети в голямото съкровище от 
село Горица46. От екземпляри от този тип е съставено и най-голямото известно 
съкровище от месамбрийски монети изобщо – от село Козичино. Тази находка, 

                                                
41 Karayotov, I. The coinage of Mesambria, I, 49, 106-107, 132. 
42 Ibid., II, p. 36. 
43 Ibid., I, p. 19; Ibid., II, 41-46. 
44 Ibid., II, 43-44. 
45 Карайотов, И. Циркулация, c. 131. 
46 Karayotov, I. The coinage of Mesambria, II, 286-295, № VI. 
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за съжаление разпръсната, е била съставена от около 3000 екземпляра всички от 
типа “Амазонка – Атина Алкис-Т”47. 

Нумизматичните данни хвърлят светлина върху редица проблеми от 
историята както на Анхиало, така и на други селища. Ето защо те никога не 
трябва да бъдат пренебрегвани или отхвърляни с лека ръка от изследователите. 
В комбинация с писмените извори и останалите археологически данни, биха 
могли да дадат възможно най-пълната картина на миналото. 

 
 

КАТАЛОГ 
 
 

ТЕТРАДРАХМИ 
Александров тип 

 
1.  Аверс: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ от двете страни на Зевс Етофорос. 

Допълнителен знак: коринтски шлем. Вляво от коляното на Зевс – ΔΙ; под трона му – 
ΒΥ. 

 Монограм М7848. 
 Реверс: Глава на Херакъл с лъвска кожа. 
Ag Тетрадрахма; 30,8-32,5 мм; 16,09 г. 
ИМ Поморие, Инв. № 114. 
 

БРОНЗОВИ МОНЕТИ 
 

шлем насреща – МЕТА между спиците на колело 
 Аверс: Коринтски шлем с грива насреща 
 Реверс: Буквите М/Е/Т/А, разположени между четирите спици на колело 
 
2.  AE; 11,0-11,5 мм; 1,25 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  232. 
3.  AE; 14,7-16,1 мм; 2,61 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  233. 
4.  AE; 14,4-14,7 мм; 2,21 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  254. 
5. AE; 16,9-17,3 мм; 3,30 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  255. 
6. AE; 15,3-16,6 мм; 2,20 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  273.1. 
7. AE; 14,7-14,9 мм; 2,94 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  273.2. 
8.  AE; 14,1-14,4 мм; 2,69 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  345. 

 
шлем надясно – METAM/BPIANΩN вътрешността на келтски щит 
Аверс: Шлем надясно 

                                                
47 Вж. тук бел. 7. 
48 Karayotov, I. The coinage of Mesambria, I, 132. 
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за съжаление разпръсната, е била съставена от около 3000 екземпляра всички от 
типа “Амазонка – Атина Алкис-Т”47. 

Нумизматичните данни хвърлят светлина върху редица проблеми от 
историята както на Анхиало, така и на други селища. Ето защо те никога не 
трябва да бъдат пренебрегвани или отхвърляни с лека ръка от изследователите. 
В комбинация с писмените извори и останалите археологически данни, биха 
могли да дадат възможно най-пълната картина на миналото. 

 
 

КАТАЛОГ 
 
 

ТЕТРАДРАХМИ 
Александров тип 

 
1.  Аверс: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ от двете страни на Зевс Етофорос. 

Допълнителен знак: коринтски шлем. Вляво от коляното на Зевс – ΔΙ; под трона му – 
ΒΥ. 

 Монограм М7848. 
 Реверс: Глава на Херакъл с лъвска кожа. 
Ag Тетрадрахма; 30,8-32,5 мм; 16,09 г. 
ИМ Поморие, Инв. № 114. 
 

БРОНЗОВИ МОНЕТИ 
 

шлем насреща – МЕТА между спиците на колело 
 Аверс: Коринтски шлем с грива насреща 
 Реверс: Буквите М/Е/Т/А, разположени между четирите спици на колело 
 
2.  AE; 11,0-11,5 мм; 1,25 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  232. 
3.  AE; 14,7-16,1 мм; 2,61 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  233. 
4.  AE; 14,4-14,7 мм; 2,21 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  254. 
5. AE; 16,9-17,3 мм; 3,30 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  255. 
6. AE; 15,3-16,6 мм; 2,20 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  273.1. 
7. AE; 14,7-14,9 мм; 2,94 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  273.2. 
8.  AE; 14,1-14,4 мм; 2,69 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  345. 

 
шлем надясно – METAM/BPIANΩN вътрешността на келтски щит 
Аверс: Шлем надясно 

                                                
47 Вж. тук бел. 7. 
48 Karayotov, I. The coinage of Mesambria, I, 132. 

Реверс: METAM/BPIANΩN, изписано от двете страни на вътрешността на 
келтски щит. 

 
9.  AE; 18,6-21,4 мм; 4,71 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  256. 
10. AE;18,1-20,5 мм; 5,37 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  275. 

 
глава на амазонка – METAM/BPIANΩN Атина Алкис 
 Аверс: Глава на амазонка надясно с коса, прибрана с панделка 
 Реверс:  METAM/BPIANΩN от двете страни на Атина Алкис 
 
11.  AE; 18,7-19,0 мм; 4,97 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  234. 
12. AE; 17,9-18,7 мм; 5,28 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  235. 
13. AE; 18,0-18,5 мм; 5,16 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  248.1. 
14. AE; 18,4-19,2 мм; 5,24 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  248.2. 
15. AE; 19,3-19,8 мм; 6,30 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  249.1. 
16. AE; 18,9-19,3 мм; 4,95 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  249.2. 
17. AE; 18,8-19,5 мм; 5,93 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  250.1. 
18. AE; 18,2-19,1 мм; 6,73 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  250.2. 
19. AE; 17,6-18,4 мм; 6,01 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  251.1. 
20. AE; 18,2-18,6 мм; 4,50 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  251.2. 
21. AE; 19,6-20,4 мм; 4,99 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  252.1. 
22. AE; 18,7-20,4 мм; 4,89 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  252.2. 
23. AE; 17,6-18,9 мм; 4,44 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  253.1. 
24. AE; 18,0-18,1 мм; 4,60 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  253.2. 
25. AE; 21,9-22,7 мм; 6,92 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  257.1. 
26. AE; 18,0-18,3 мм; 4,10 г.; пробита. 
ИМ Поморие, Инв. №  257.2. 
27. AE; 18,9-19,8 мм; 7,07 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  271.1. 
28. AE; 18,8-19,8 мм; 5,05 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  271.2. 
29. AE; 17,5-18,3 мм; 4,40 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  271.3. 
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30. AE; 18,9-20,3 мм; 4,76 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  272.1. 
31. AE; 20,1-20,8 мм; 6,25 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  272.2. 
32. AE; 15,7-17,8 мм; 4,07 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  274. 
33. AE; 18,7-19,7 мм; 5,99 г. 
ИМ Поморие, Инв. №  31. 
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Игор Лазаренко 
 

РЯДЪК ТИП БРОНЗОВА МОНЕТА НА АПОЛОНИЯ ПОНТИКА? 
 

Igor Lazarenko 
 

A RARE TYPE BRONZE COIN OF APOLLONIA PONTICA? 
 

The author published in this article a rare Hellenistic bronze coin. It is of the type 
„Head of Apollo, having a quiver behind the neck / IH and cithara“ with two „eagle“ 
countermarks on the obverse. Because of the IH abbreviation (staying for ’Ιητρός) and both 
countermarks representing an eagle turned to the right, the author suggested that this coin has 
been struck at Apollonia Pontica during 1st century BC. 

 
Монетосеченето на Аполония Понтика е едно от най-ранните и 

продължителни монетосечения в Тракия. То започва в края на VІ или началото 
на V в. пр. Хр.1 и с прекъсвания продължава до края на ІІ или самото начало на 
ІІІ в. сл. Хр.2 За тези около 750 години в градската монетарница са отсечени 
хиляди сребърни и бронзови монети от различни номинали3. Тъй като градът 
носи името на Аполон, върху аверсите на елинистическите монетите е 
представен Аполон (глава, седнала фигура или градската статуя на бога), а на 
реверсите – котва4. Единствените монети, които се явяват изключение от тази 
константна типология, са от типа „глава на Атина с шлем / лира“. Те са описани 
от Никола Мушмов в каталога на античните монети на Балканския полуостров 

                                                
1 Regling, K. Die Antike Münze als Kunstwerks. Berlin, 1924, Taf. IX, Nr 231; 

Герасимов, Т. Находка със сребърни монети на Аполония на Черно море. – РП, 1, 1948, 
с. 141; Стефанова, А. Монетите и търговията на Аполония Понтика V–ІV в. пр. н. е. – 
Нумизматика, 4, 1980, 3-9; Schönert-Geiß, E. Bibliographie zur antiken Numismatik 
Thrakiens und Mösiens. Berlin, 1999, 563; Карайотов, И. Сребърното монетосечене на 
Аполония и Месамбрия през V–ІV в. пр. Хр. – В: Монетите и банкнотите – възможен 
прочит. Юбилеен сборник в чест на ст.н.с. д-р Христо Харитонов. Велико Търново, 
2005, 46-49; Топалов, С. Аполония Понтика. Приноси към проучване монетосеченето 
на града VІ–І в. пр. н. е. Част първа и втора. С., 2007, 217-274.  

2 Коцев, А., Христова, Н. Принос към проучването на монетосеченето на 
Аполония Понтика през ІІ–ІІІ в. – Нумизматика и сфрагистика, 1, 1999, 33-42; 
Varbanov, I. Greek Imperial Coins and their Values, Vol. II. Thrace (from Abdera to 
Pautalia). Bourgas, 2005, 71-76, Nos. 803-838; Топалов, С. Аполония Понтика, част 
втора, 637-665. 

3 Единственият известен златен статер на Аполония Понтика е предложен на търг 
в Швейцария през 1991 г. – виж Bank Leu L-B, Zurich, Auktion 52, 15 may 1991, 32, 40; 
Топалов, С. Аполония Понтика, част първа, 367. Има съмнения, че тази монета не е 
автентична – виж Карайотов, И. Сребърното монетосечене на Аполония и Месамбрия 
през V–ІV в. пр. Хр., с. 65. 

4 Топалов, С. Изображения и надписи върху монетите на Аполония Понтика. – 
Анали, 1-4, 1998, 31-32 (= Топалов, С. Аполония Понтика, част първа, 204-206). 



62

  

и монетите на българските царе5, но досега такива не са публикувани и в по-
късните изследвания върху аполонийското монетосечене повече не се 
споменават. Комбинация от изображение на Атина за лицевата страна на 
монети и на лира за обратната страна не ми е известна от други монети. Тъй 
като лирата е един от атрибутите на Аполон, при почти всички случаи, когато 
на реверсите на монетите има лира, на аверсите им е представена глава на 
Аполон. Така е и при един тип псевдоавтономни монети на Аполония Понтика, 
сечени през римската епоха, върху които има глава на Аполон на лицевата 
страна и лира на обратната6 (обр. 1), но подобни аполонийски монети от 
елинистическата епоха не са известни. Все пак е възможно такива да са били 
отсечени. Това допускане сe основава на една бронзова монета от 
нумизматичния фонд на Археологически музей – Варна (обр. 2). Нейното 
описание е следното: 

Лице. Глава на Аполон със събрана на кок коса, надясно. Зад врата му се 
вижда горната част на тул. Върху и над главата му са поставени две еднакви 
кръгли контрамарки „орел, надясно“. 

Опако. Китара с четири струни и плоска резонаторна кутия, насреща. От 
двете страни на китарата букви І / Н.  

Æ; тегло – 6,16 г; диаметър – 23/25 мм; АМ – Варна, фонд „Нумизматика“, 
инв. № І 5495; неизвестно местонамиране. 

 Две са причините да мисля, че тази монета е отсечена в Аполония 
Понтика – инициалът ІН и контрамарките с орел. Инициалът ІН е аналогичен на 
буквеното съкращениие ІН, използвано при късните автономни емисии на 
Аполония Понтика. Освен че буквите са едни и същи, те са разположени от 
двете срани на китарата, по сходен начин с разположението на буквите І и Н от 
двете страни на котвата при някои от аполонийските бронзови монети7.  

На аполонийските монети, които са близки по диаметър с публикуваната 
тук монета, освен инициалът ІН е изписан изцяло етниконът 
АПОΛΛΩΝΙΑΤΩΝ8. Това донякъде поставя под съмнение атрибутирането на 
новата монета към Аполония Понтика, но не може да бъде прието като основно 
доказателство, че тя е отсечена в град, името на който започва с ІН, например 
Иос от Цикладските острови, на чиито монети надписът е ІНΤΩΝ9. Така е 
защото на аполонийските бронзови монети от по-малки номинали, където ІН е 
поставен под лапите на котвата, липсва както изписване на етникон, така и на 
инициалът А или АП10. Затова мисля, че значението на буквите ІН от монетата с 
китара на реверса е идентично с ІН на аполонийските монети с котва на 
реверсите и трябва да се тълкува по същия начин.  

                                                
5 Мушмов, Н. Античните монети на Балканския полуостров и монетите на 

българските царе. С., 1912, 174, № 3157-3158.  
6 Топалов, С. Аполония Понтика, част втора, 646-647.  
7 Топалов, С. Аполония Понтика, част втора, 512-513, 521-523. 
8 Топалов, С. Аполония Понтика, част втора, 521-523. 
9 Sear, D. Greek Imperial Coins and their Values. The Local Coinages of the Roman 

Empire. London, 1982 (Reprinted 1991), 609, 625. 
10 Топалов, С. Аполония Понтика, част втора, 512-528. 
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5 Мушмов, Н. Античните монети на Балканския полуостров и монетите на 

българските царе. С., 1912, 174, № 3157-3158.  
6 Топалов, С. Аполония Понтика, част втора, 646-647.  
7 Топалов, С. Аполония Понтика, част втора, 512-513, 521-523. 
8 Топалов, С. Аполония Понтика, част втора, 521-523. 
9 Sear, D. Greek Imperial Coins and their Values. The Local Coinages of the Roman 

Empire. London, 1982 (Reprinted 1991), 609, 625. 
10 Топалов, С. Аполония Понтика, част втора, 512-528. 

  

 Съкращението ІН при аполонийските монети се приема за началото на 
прозвището ’Ιητρός (’Ιατρός) на Аполон11. Култът към Аполон Иетрос или 
Иатрос (Лечител) е бил разпространен изключително в градовете по западното 
и северното Черноморие, най-вече в трите големи полиса Аполония Понтика, 
Истрия и Олбия12. Почитането му в Аполония Понтика е засвидетелствувано 
още от архаичната епоха13. През втората четвърт на V в. пр. Хр. в града е 
издигната статуя на Аполон Иетрос/Иатрос с внушителни размери, която е 
спомената от няколко антични автори и е изобразена на няколко емисии 
елинистически аполонийски монети14. Според монетните изображения 
аполонийският колос е държал лавров клон (дърво?) в дясната ръка и лък и 
стрели в лявата ръка. Подобна култова статуя, но с по-малки размери е имало и 
в Олбия. Олбийският Аполон Иетрос е държал лаврова клонка в дясната ръка, а 
с лявата се е подпирал на колонка15. Наред с лавровия клон и лъка и стрелите 
лирата (китарата) също е била сред атрибутите на Аполон Иетрос. Върху 
намерен в Истрия мраморен релеф от ІV в. пр. Хр. се вижда Аполон Иетрос с 
лира в лявата ръка, застанал между Зевс и Артемида16, а олбийските монети от 
ІІ в., на които е представена статуя на Аполон Иетрос, имат на реверса лира17. 
Затова мисля, че изписването на буквите ІН от двете страни на китарата при 
монетата от типа „глава на Аполон, зад врата му тул / ІН китара“ насочва към 
Аполон Иетрос, което пък ограничава кръга от местата, където тя може да е 
отсечена, до монетарниците на градовете, в които неговият култ е имал  
общоградско значение.  

                                                
11 Топалов, С. Изображения и надписи върху монетите на Аполония Понтика, с. 

29 (= Топалов, С. Аполония Понтика, част първа, с. 201).   
12 Русяева, А. С. Культ Аполлона Иетрос в Северо-западном Причерноморье. – 

В: Боговете на Понта. Варна, 1998, 12-21. 
13 Панайотова, К., Даскалов, М., Пенчева, Р., Трендафилова, К. Спасителни 

археологически проучвания на о. Св. Кирик. – В: АОР през 2009 г. София, 2010, 295-
298. 

14 Pick, B. Thrakische Münzbilder. – Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen 
Archäologischen Institut (Berlin), XIII, 1898, 167-173; Герасимов, Т. Статуята на Аполон 
от Каламис в Аполония на Черно море. – ИНМБ, 2, 1965, 1-9; Карайотов, И. Бронзова 
монета с изображение на статуята на Аполон от Каламис. – Археология, 4, 1976, 58-60; 
Стефанова, А. Нови наблюдения за представянето на статуята на Аполон от Каламис 
върху монетите на Аполония Понтика. – Нумизматика, 4, 1981, 3–8; Русяева, А. С. 
Культ Аполлона Иетрос, 12-21; Топалов, С. Изображения и надписи върху монетите на 
Аполония Понтика, 29-32 (= Топалов, С. Аполония Понтика, част първа, 201-202, 205-
206); част втора, 500-503, 507-516. 

15 Русяева, А. С. Культ Аполлона Иетрос, с. 17. 
16 Lambrino, S. La famille d’Apollon a Histria. – ’Αρχαιολογική ’Εφημηρίς, 76, 1937, 

357-360. 
17 Русяева, А. С. Культ Аполлона Иетрос, с. 17; Фролова, Н. А., Абрамзон, М. Г. 

Монеты Ольвии в собрании Государственного исторического музея. Каталог. Москва, 
2005, 209, № 2648-2654, таб. 110, № 8. 
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Макар че сред монетите на Олбия има такива с китара или лира на 
реверса18, новата монета не може да бъде свързана нито с нейното 
монетосечене, нито с това на Истрия, защото инициалът ІН е известен само от 
монети на Аполония Понтика. Както вече стана дума, при аполонийските 
монети, на които е поставено съкращението ІН, липсва инициалът А или АП. 
Това показва, че първите букви от името на бог Аполон са заменени с първите 
две букви от епитета му Иетрос19. Може да се заключи, че аполонийците са 
приели името на Аполон и неговото прозвище Иетрос за синоними20, и въпреки 
замяната на А или АП с ІН върху градските монети, не е била нарушена 
вековната традиция инициалът на Аполон да е част от монетната легенда.  

 Второто основание да мисля, че монетата от типа „глава на Аполон, зад 
врата му тул / ІН китара“ е на Аполония Понтика, са контрамарките с 
изображение на орел. Има поне две различни кръгли контрамарки с орел, 
поставяни в западнопонтийските градове. Едната е поставена само върху 
монети на Аполония Понтика21 (обр. 3), а другата ми е известна от монети на 
скитския цар Канит (ІІ в. пр. Хр.) (обр. 4). Основната разлика между двете 
контрамарки е посоката, в която е обърнат орелът. При контрамарката върху 
монетите на Аполония Понтика орелът е обърнат надясно, а при контрамарките 
върху скитските монети орелът е обърнат наляво. Орелът на контрамарките 
върху публикуваната тук монета е обърнат надясно и е сходен с орела от 
контрамарките върху някои монети на Аполония Понтика. Освен това 
контрамаркираните аполонийски монети са от емисии, при които е изписано 
буквеното съкращение ІН. Това е още един обвързващ елемент между монетата 
от типа „глава на Аполон, зад врата му тул / ІН китара“ и монетите на Аполония 
Понтика.  

 Изображението на Аполон с тул зад врата не е познато от 
публикуваните досега монети на Аполония Понтика. То обаче е използвано за 
контрамарка, поставяна върху аполонийски монети22 (обр. 5). Заради 
сходството между изображенията на Аполон и Артемида изображението на тази 
контрамарка в последно време се определя като глава на Аполон (?) / глава на 
Артемида (?)23. Тъй като на реверса на публикуваната тук монета има китара, 
която е един от атрибутите на Аполон, мисля, че изображението на аверса може 
без съмнение да се приеме за глава на Аполон. Оттук може да се направи извод, 

                                                
18 Фролова, Н. А., Абрамзон, М. Г. Монеты Ольвии, 154-157, № 1877-2005, таб. 

88, № 6-13, таб. 89, № 1-2; 158, № 1917-1923, таб. 89, № 7-10; 172-173, № 2155-2166, 
таб. 94, 1-7; 205-206, № 2600-2616, таб. 109, № 7-13; 209, № 2648-2654, таб. 110, № 8. 

19 Топалов, С. Изображения и надписи върху монетите на Аполония Понтика, с. 
29 (= Топалов, С. Аполония Понтика, част първа, с. 201). 

20 Според А. С. Русяева епиклезата Иетрос често се отделя от името на бог 
Аполон, и се използва самостоятелно (Русяева, А. С. Культ Аполлона Иетрос, с. 15). 

21 Топалов, С. Нови приноси към проучване контрамаркирането на монети в 
района на Западнопонтийските градове през ІІІ–І в. пр. н. е. София, 2002 (отпечатана 
през 2004 г.), 126-128; Топалов, С. Аполония Понтика, част втора, 544-548. 

22 Топалов, С. Аполония Понтика, част втора, 533-542. 
23 Пак там. 
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че ако монетата от типа „глава на Аполон, зад врата му тул / ІН китара“ 
действително е на Аполония Понтика, то изображението на контрамарката 
„глава на Аполон с тул зад врата“ е заимствано от реверса на точно този тип 
монети. Контрамарката „глава на Аполон с тул зад врата“ трябва да е по-късна в 
сравнение с монетната емисия, от която е заимствано изображението, или да е 
поставяна върху по-стари аполонийски монети едновременно с отсичането на 
монетите от новата емисия.  

Като сюжет монетният тип „глава на Аполон, зад врата му тул / ІН 
китара“ добре се вписва в монетосеченето на Аполония Понтика. По тегло и 
диаметър обаче новата монета няма точен аналог сред елинистическите 
аполонийски монети. Ако тя е отсечена в Аполония Понтика, нейната 
датировка трябва да се съобрази с датировката на другите аполонийски монети 
със същото буквено съкращение, а не да се търси чрез метрологична 
обвързаност. Върху монетите на Аполония Понтика инициалът ІН се поставя 
през ІІ–І в. пр. Хр. От друга страна монетният тип „глава на Аполон / лира“ е 
познат от псевдоавтономни монети на Аполония Понтика, сечени най-общо 
през І–ІІ в. сл. Хр. и може да се допусне, че публикуваната тук елинистическа 
монета се явява техен прототип. Затова е логично да се предположи, че 
монетната емисия от типа „глава на Аполон, зад врата му тул / ІН китара“ е 
отсечена към края на елинистическата епоха, когато в Аполония Понтика все 
още са използвани аполонийски монети с инициали ІН, и е била в обръщение 
през втората половина на І в. пр. Хр.  

Към подобен извод води и още един факт. Докато всички публикувани 
аполонийски монети, които са надпечатани с контрамарка „орел“, са силно 
износени, то монетата от типа „глава на Аполон, зад врата му тул / ІН китара“ е 
с висок релеф. Според този критерий тя се явява по-късна от останалите 
аполонийски монети, контрамаркирани с „орел“. Ако всички аполонийски 
монети от типа „глава на Аполон / ІН котва и речен рак“, които са с 
контрамарка „орел“, са отсечени преди 72 г. пр. Хр. и са контрамаркирани 
около средата на І в. пр. Хр.24, то монетата от типа „глава на Аполон, зад врата 
му тул / ІН китара“ трябва да е отсечена след 72 г. пр. Хр., някъде около средата 
на І в. пр. Хр., и да е била контрамаркирана съвсем скоро след отсичането или 
даже успоредно с него.  

Определянето на публикуваната тук монета като монета на Аполония 
Понтика от средата на І в. пр. Хр. внася някои уточнения в аполонийското 
монетосечене. Посредством нея се изяснява, че Никола Мушмов е бил до 
известн степен коректен, като е включил сред монетите на Аполония Понтика 
монети с лира на реверса. Неточността относно лицевото изображение вероятно 
се дължи на лоша запазеност на екземплярите, които са послужили за описване 
на типа в каталога му или неточна първична информация25. Изясни се 

                                                
24 Пак там, 529-531. 
25 Известни са няколко аполонийски монети с контрамарка „глава на Атина с 

шлем, надясно“ (Карайотов, И. Бронзова монета с изображение на статуята на Аполон 
от Каламис, 58-60; Топалов, С. Аполония Понтика, част втора, 552-555) и е възможно 
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окончателно, че на част от контрамарките, поставени върху аполониски монети 
през І в. пр. Хр., е изобразена глава на Аполон с тул зад врата, а не глава на 
Артемида, и стана известно откъде е заимствано това изображение.  

Остават обаче нерешени въпроси около датировката на новата монета. 
Дали тя е най-късната известна засега елинистическа монета на този град? 
Възможно ли е оплячкосаната от римляните през 72 г. пр. Хр. Аполония 
Понтика да е възстановила около средата на І в. пр. Хр. своето монетосечене, 
или и монетите от типа „глава на Аполон, зад врата му тул / ІН китара“ са били 
отсечени преди 72 г. пр. Хр.? Възможно ли е те да са от началото на І в. пр. Хр., 
когато обвързването на западнопонтийските градове с понтийския цар 
Митридат VІ Евпатор (121/120–63 г. пр. Хр.) се отразило върху монетосеченето 
им, и да са „митридатова“ емисия на Аполония Понтика? Засега тези въпроси са 
без отговор, тъй като е пресилено да се правят изводи само въз основа на един 
единствен екземпляр. Други такива монети, особено ако бъдат открити при 
археологически разкопки, биха потвърдили или отхвърлили определянето им 
като монети на Аполония Понтика и биха прецизирали тяхната датировка.  
  
 

СПИСЪК НА ОБРАЗИТЕ: 
1. Псевдоавтономна монета на Аполония Понтика от типа „глава на 

Аполон / лира“; 
2. Елинистическа монета от типа „глава на Аполон, зад врата му тул / ІН 

китара“; 
3. Монета на Аполония Понтика „глава на Аполон / ІН котва и рак“ с 

контрамарка „орел“; 
4. Монета на скитския цар Канит с контрамарка „орел“; 
5. Монета на Аполония Понтика от типа „глава на Аполон / ІН котва и 

рак“ с контрамарка „глава на Аполон, зад врата му тул“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
изображението от такава контрамарка погрешно да е прието за изображение на самата 
монета.  

Игор Лазаренко



67Рядък тип бронзова монета на Аполония Понтика?



68

  

 
 

Евгени Паунов 
 
CISTOPHOROS:  ЕДИН МАЛКО ПОЗНАТ КЪСНОЕЛИНИСТИЧЕСКИ 

МОНЕТЕН НОМИНАЛ В ТРАКИЯ
 

Evgeni Paunov 
 

CISTOPHOROS: A LESS KNOWN LATE HELLENISTIC COIN 
DENOMINATION IN THRACE 

 
Collegae dilectissimae  

Ivani Karajotov –  
septuagenariae  

oblatum 
 

This paper analyses the appearance distribution and circulation of the silver ‘cistophori’ 
in Late Hellenistic and Early Roman Thrace. Altogether it was possible to assemble evidence 
of only 9 stray coins after meticulous research in the Bulgaria’ museums and collections. Only 
a single extant 1st century BC hoard from Thrace had contained cistophoric coins. This is the 
notorious Belitsa hoard (IGCH 976), unpublished since 1956. Reportedly it had included 4 
cistophori of unknown type and mint/s, among the remaining 112 coins.   

The total of only 13 cistophoric tetradrachms (nine plus four more in the Belitsa hoard) 
clearly demonstrates it remained a very scarce denomination at the Thracian markets. They 
represent only a segment of 0.5% of the entire coin pool for the period. Thrace and the coastal 
areas had left a periphery of the cistophori circulation zone.  

Almost each of the discussed above cistophori are quite worn of prolonged circulation. 
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българската нумизматична литература2 и като такъв заслужава специално 
внимание именно на родния ни език.  

 
І. Въведение 
Заради свещената кошница (cista mystica) на бог Дионис и на 

бакхическите мистерии, изобразени на лицевата им страна, тези сребърни 
монети били наречени още от Цицерон и Тит Ливий „цистофори” (κιστοφόρος; 
cistophorus) - „носещи кошница”.3 Цистофорите се появили в Западна Мала 
Азия и били отсечени най-напред в града Пергам – в началото на ІІ век пр. Хр. 
Най-вероятно били въведени от пергамския цар Евмен II (197–159 г.) за 
вътрешна употреба, по подобие4 на египетската затворена монетна система на 
Птолемеите. По този начин, Пергамското царство на Аталидите създало и 
наложило нов монетен номинал със сребърно съдържание (средно 12,60-12,70 
гр.), равен едва на три атически драхми, но пазарно равностоен на една 
атическа тетрадрахма.5     

Монетният тип бил стандартен:  
Аверс: Дионисова ‘сista mystica’ с отворен капак, от която излиза виeща 

се наляво змия; наоколо бръшлянов венец.   
Реверс: Две преплетени змии с изправени глави около украсен колчан с 

лък. Отляво – индикация (с 3-4 букви или монограм) на града-издател.  
 Сред модерните изследователи6 съществуват различни становища за 

точната дата на въвеждането  (188, 185-180, 175-170, или дори 166 г. пр. Хр.7) 
на „цистофорите” в Пергам. Скоро след това обаче този тип започнал да се сече 
                                                        

2 Вж. кратките повърхностни бележки на Харитонов, Хр. Антична нумизматика. 
В. Търново, 2004 с. 253, следвайки дословно Казаманова, Л. В. Введение в античную 
нумизматику. Москва, 1969, с. 52. 

3 По-старата научна литература на запад: Panel, A. X. De Cistophoris. Lyon, 1734; 
Eckhel, J. H. Doctrina numorum veterum, pars I, volumen IV, (editio secunda). Vindobona, 
1828, 352-368; Pinder, M. Über die Cistophoren und über die Kaiserlichen Silbermedaillons 
der römischen Provinz Asia. (Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenchaften zu 
Berlin), Berlin, 1856, 534-553; Smith, W. A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. 
London, 1875, p. 288. Пълен преглед за цистофорите у Kienast, D. Literaturüberblicke der 
griechischer Numismatik: Cistophoren. – Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 11 
(1961), 159-188. Сега вж. Göbl, R. Antike Numismatik. München, 1978, p. 164, №№ 972-974; 
Kleiner, F. S, S. P. Noe. The Early Cistophoric Coinage. (=ANS Numismatic Studies 14), New 
York, 1977, 14-16. 

4 Crawford, M. H. Coinage and Money in the Roman Republic: Italy and the 
Mediterranean. (The Library of Numismatics), London - Los Angeles, 1985, p. 158; Kinns, P. 
Asia Minor. – Іn: The Coinage of the Roman World in the Late Republic. (BAR International 
series 326), Oxford, 1987, p. 106.  

5 Kleiner, F. S., S. P. Noe. Op. cit.; Crawford, M. H. Op. cit., p. 158. 
6 Вж. посл. у Le Rider, G. La politique monétaire du Royaume de Pergame après 188. – 

Journal des Savants 3, No. 3-4, (1989), 164-168 и Harl, K. W. Livy and the Date of the 
Introduction of the Cistophoric Tetradrachm. – Classical Antiquity 10, No. 2 (October 1991), 
268-297. 

7 Cпоред Kleiner, F. S. The Dated Cistophori of Ephesus. – ANS Museum Notes 18, 
(1972), p. 17. 
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навсякъде из Аталидското царство с напълно идентичен дизайн и метричен 
стандарт. Сред градовете били Парион - в областта Мизия, Никомедия - във 
Витиния, Ефес и Смирна - в Йония, Тралес, Сарди, Ниса, Аполонис, Тиатейра и 
Стратоникея - в Лидия, Апамея и Лаодикея ад Ликум – във Фригия и др., като 
само съкращението на името на града-издател било различно отбелязано. 
Макар да изглежда разпръснато в тези многобройни монетарници, сеченето на 
цистофори било подчинено и централно регулирано от Пергамската държава.8 
Същевременно други градове в Западна Мала Азия – като Смирна, Кизик и 
Александрия Троада продължили отсичането на драхми и тетрадрахми от 
традиционния атически стандарт.    

Първоначално „цистофорите” били местна валута в държавата на 
Аталидите, но бързо се наложили като основно платежно средство в цяла Мала 
Азия и някои съседни области – до самия край на елинистическия период.  

Тит Ливий свидетелства, че по това време като плячка огромни 
количества цистофори9 били заграбени от разни римски военачалници във 
войните на Републиката със Селевкидското царство. Това били, например, 
Манлий Ацилий Глабрион при победата му над армията на Антиох ІІІ и над 
Етолийската лига в Термопилите през 191 г. пр. Хр.10, на Л. Емилий Регил при 
морската битка със сирийския флот11 и също Л. Корнелий Сципион Азиатик 
при неговата решителна победа над Антиох през 189 г. при Магнезия12. Две 
години по-късно, в 188 г., Гн. Манлий Вулзон след кампанията си срещу 
галатите имал сред плячката си и 250000 цистофора освен другата чужда 
валута.13 За тези цифри у  Ливий, Т. Момзен смята, че са по-скоро 
преизчислени суми от една по-късна епоха.14 

След 133 г. Рим владеел Пергамското царство по силата на завещанието 
на последния му владетел Атал ІІІ Евергет (138-133 г.). Римските управители на 
Азия продължили да отсичат цистофори за местни нужди15 и удобно ги 
приравнили на 3 денара.16 Те останали видимо непроменени от 133 докъм 68-67 
г. пр. Хр. Смята се, че в този период градове като Пергам и Ефес, вече част от 
новата римска провинция Азия, отсекли десетки милиони цистофори, с основна 
цел да заплатят дължимите на Римската република данъци.17    
                                                        

8 Kinns, P. Op. cit., p. 106. 
9 Това е отбелязано още от Eckhel, J. H. Op. cit., p. 367. 
10 Тит Ливий. Историята на Рим от основаването на града. Книги  І –VІ.  София: 

изд. Изток-Запад, 2003-2009.[http://www.thelatinlibrary.com/liv.html], ХХXVІІ, 46. По-
нататък ще се цитира Ливий, съотв. глава и страница. 

11 Ливий, ХХVІІ, 58, 3-5. 
12 Ливий, ХХХVІІ, 59, 3-6; Pinder, M. Op. cit., 533-535. 
13 Ливий, ХХХІХ, 7, 1-2: „…cistophori ducenta quinquaginta”. 
14 Вж. коментарът у Harl, K. W. Livy, 268-297. 
15 Kinns, P. Op. cit., 107-108. 
16 Но виж също относно това твърдение и бележката у Amandry, M., A. Burnett,  P. 

Ripolles. The Roman Provincial Coinage. Vol. I: From the death of Caesar to the death of 
Vitellius (44 BC – AD 69). London–Paris, 1992, p. 369. 

17 Crawford, M. H. Coinage and Money, p. 160; Harl, K. W. Coinage in the Roman 
Economy, 300 BC to AD 700.  Baltimore–London, 1996, p. 69. 
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навсякъде из Аталидското царство с напълно идентичен дизайн и метричен 
стандарт. Сред градовете били Парион - в областта Мизия, Никомедия - във 
Витиния, Ефес и Смирна - в Йония, Тралес, Сарди, Ниса, Аполонис, Тиатейра и 
Стратоникея - в Лидия, Апамея и Лаодикея ад Ликум – във Фригия и др., като 
само съкращението на името на града-издател било различно отбелязано. 
Макар да изглежда разпръснато в тези многобройни монетарници, сеченето на 
цистофори било подчинено и централно регулирано от Пергамската държава.8 
Същевременно други градове в Западна Мала Азия – като Смирна, Кизик и 
Александрия Троада продължили отсичането на драхми и тетрадрахми от 
традиционния атически стандарт.    

Първоначално „цистофорите” били местна валута в държавата на 
Аталидите, но бързо се наложили като основно платежно средство в цяла Мала 
Азия и някои съседни области – до самия край на елинистическия период.  

Тит Ливий свидетелства, че по това време като плячка огромни 
количества цистофори9 били заграбени от разни римски военачалници във 
войните на Републиката със Селевкидското царство. Това били, например, 
Манлий Ацилий Глабрион при победата му над армията на Антиох ІІІ и над 
Етолийската лига в Термопилите през 191 г. пр. Хр.10, на Л. Емилий Регил при 
морската битка със сирийския флот11 и също Л. Корнелий Сципион Азиатик 
при неговата решителна победа над Антиох през 189 г. при Магнезия12. Две 
години по-късно, в 188 г., Гн. Манлий Вулзон след кампанията си срещу 
галатите имал сред плячката си и 250000 цистофора освен другата чужда 
валута.13 За тези цифри у  Ливий, Т. Момзен смята, че са по-скоро 
преизчислени суми от една по-късна епоха.14 

След 133 г. Рим владеел Пергамското царство по силата на завещанието 
на последния му владетел Атал ІІІ Евергет (138-133 г.). Римските управители на 
Азия продължили да отсичат цистофори за местни нужди15 и удобно ги 
приравнили на 3 денара.16 Те останали видимо непроменени от 133 докъм 68-67 
г. пр. Хр. Смята се, че в този период градове като Пергам и Ефес, вече част от 
новата римска провинция Азия, отсекли десетки милиони цистофори, с основна 
цел да заплатят дължимите на Римската република данъци.17    
                                                        

8 Kinns, P. Op. cit., p. 106. 
9 Това е отбелязано още от Eckhel, J. H. Op. cit., p. 367. 
10 Тит Ливий. Историята на Рим от основаването на града. Книги  І –VІ.  София: 

изд. Изток-Запад, 2003-2009.[http://www.thelatinlibrary.com/liv.html], ХХXVІІ, 46. По-
нататък ще се цитира Ливий, съотв. глава и страница. 

11 Ливий, ХХVІІ, 58, 3-5. 
12 Ливий, ХХХVІІ, 59, 3-6; Pinder, M. Op. cit., 533-535. 
13 Ливий, ХХХІХ, 7, 1-2: „…cistophori ducenta quinquaginta”. 
14 Вж. коментарът у Harl, K. W. Livy, 268-297. 
15 Kinns, P. Op. cit., 107-108. 
16 Но виж също относно това твърдение и бележката у Amandry, M., A. Burnett,  P. 

Ripolles. The Roman Provincial Coinage. Vol. I: From the death of Caesar to the death of 
Vitellius (44 BC – AD 69). London–Paris, 1992, p. 369. 

17 Crawford, M. H. Coinage and Money, p. 160; Harl, K. W. Coinage in the Roman 
Economy, 300 BC to AD 700.  Baltimore–London, 1996, p. 69. 

  

След Митридатовите войни18 сеченето на цистофори било прекъснато от 
Гней Помпей и неговата активна дейност в Азия19, но десетина години по-късно 
отново възобновено през 58 г. пр. Хр.20 Сега към традиционния дизайн на 
цистофора били добавени директно на латински език - имената на римските 
претори на провинциите Азия и Киликия (например това на М. Тулий 
Цицерон), придружени от титлата PROCOS или по-рядко IMPER. Тези серии, 
отсичани в периода 58–ок. 49 г. пр. Хр., са известни като „проконсулски” 
цистофори, част от провинциалното римско монетосечене.21   

От друга страна, съвременните сведения като писмата на Цицерон22, 
свидетелстват, че в провинция Азия липсвал установен курс на обмяна между 
републиканския денар и местните цистофори.23 Оттук и предположението, чe 
регулирането на известния цитиран вече обменен курс 3:1 не е станало много 
преди времето на Марк Антоний и Август.   

Още по-любопитно, традицията в Азия била естествено продължена и 
след гражданските войни в Републиката, когато последователно Марк 
Антоний24 в 39-38 г. пр. Хр.), a след него и Октавиан Август (в периода ок. 28 – 
19/18 г. пр. Хр.)25 отсекли в Ефес и Пергам огромни серии цистофори с техните 
образи. Те обаче имат вече изцяло римска символика - портрет на владетеля и 
латински легенди. Отделни цистофори продължили да бъдат произвеждани в 
тези градове по времето на Клавдий26 и на Хадриан27, вече предназначени за 
общностите от римски граждани (COM ASI[AE] = Commune Asiae) в 
провинция Азия.  
 

 
 
 
 

                                                        
18 Вж. McGing, B. C. The foreign policy of Mithridates VI Eupator, King of Pontus. 

Leiden, 1986.  
19 Crawford, M. H. Coinage and Money, p. 200. 
20 Burnett, A. Coinage in the Roman World. London, 1987, 41-42. 
21 Crawford, M. H. Coinage and Money, 206-209, table 8; Kinns, P. Op. cit., p. 111; 

Amandry, M., A. Burnett,  P. Ripolles. Op. cit., 376-377. 
22 Марк Тулий Цицерон е последният отбелязан (като M. CICERO PRO COS. / 

M.TVLLIVS IMP – на монети на Апамея и Лаодикея ад Ликум) римски управител на 
провинция Киликия – с мандат от м. май 51 г. до ноември 50 г. пр. Хр. Тези цистофори са 
изключително редки (Pinder, M. Op. cit., № 201; Head, B. V. Historia Nummorum. A 
Manual of Greek Numismatics. London, 1911 [=http://www.snible.org/coins/hn/], 666, 678).  

23 Crawford, M. H. Coinage and Money, p.160; Kinns, P. Op. cit., p. 112. 
24 Amandry, M., A. Burnett,  P. Ripolles. Op. cit., p. 377, №№ 2201-2202. 
25 Sutherland, C. H. V. The Cistophori of Augustus. (with N. Olcay and K. E. 

Merrington), /=RNS Special Publication 5/, London, 1970, 85-86; Amandry, M., A. Burnett,  
P. Ripolles. Op. cit., 376-379, № 2203-2220. 

26 Amandry, M., A. Burnett,  P. Ripolles. Op. cit., p. 377, №№ 2221-2225. 
27 Metcalf, W. E. The Cistophori of Hadrian. (ANS Numismatic Studies 15), New York, 

1980.  
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ІІ. Цистофорите в Тракия 
Извън Мала Азия и Източното Средиземноморие (вж. таблица 1), 

цистофорите въобще са твърде рядко срещан монетен тип.28 Известни са 
например от един потънал кораб до източния бряг на остров Антикитера (вж. 
по-долу, табл.1, № 15), от далечна Армения – в голямото съкровище от 
Sarnakounk/1945 (15 цистофора, вкл. 7 на Марк Антоний)29, единичен на Август 
от находката от Vicopisano в Италия30 и др.31  

 
Таблица 1. Находки с цистофори от Мала Азия и Източното 

Средиземноморие:  
 

№ Находка / местонамиране Дата на  
укриване - 
г. пр. Хр. 

Вид монети /  
цистофори 

Литература Место- 
положение 

Общо 

1. Yeşilhisar / 1963, Мизия,  
Турция 

ок. 130 Пергам - 37 цистофора; 

Ефес – 33; Сарди – 2; Тралес 

– 19; Апамея – 8;  

Лаодикея – 1. 

IGCH 1327 Истанбул - 100     104 

2. Balikeşir / 1958, Мизия,  
Турция 

ок. 135/0 Пергам – 22 ;  Ефес – 10 ; 

Сарди – 1;  

Тралес – 8 ; Апамея – 8;  

Лаодикея - 1 

IGCH 1326 ANS,  
Ню Йорк – 28 

   100 

3. Sahnali / 1952, Кария,  
Турция 

ок. 130/125 Пергам –  1 и ½-ка цистофор  

Ефес – 4 и 1 ½-ка   

Тралес – 1 и 4 ½-ки   

Апамея – 1 и 1 ½-ка     

Синада – 1 и 1 ½-ка     

Неопределени – 2 ½-ки 

IGCH 1328 НМ Анкара,  
инв. № 1420 

      18 

4. Asia Minor / ~1928, Турция ок. 125 Пергам – 57 ; Ефес – 51; 

Сарди – 7; Тиатейра – 1; 

Тралес – 35; Апамея – 5; 

Неопределени – 2. 

IGCH 1455 BM,  
Лондон – 16;  
ANS  
Ню Йорк – 55. 

   158+ 

5. Marmara (ант. Proconessus) / 1863, 
Мизия, Турция 

ок. 110-100 Пергам – 1 цист.; Лизимах – 

постумни – 11 тетр.; 

Атина „Нов стил” – 1  тетр.;  

Никомед ІІ/ІІІ – 8 тетр. ;  

Кизик – 5 тетр. 

IGCH 1336 Загубени,  
пръснати 

≈ 70 

                                                        
28 Вж. резюмираните данни у Amandry, M., A. Burnett,  P. Ripolles. Op. cit., p. 368 и 

Sutherland, C. H. V. Op. cit., p. 86, note 1. 
29 Thompson, M., O. Mørkholm, C. M. Kraay, An Inventory of Greek Coin Hoards. 

New York, 1973, № 1746 (по-нататък ще се цитира IGCH и съответния номер ); CH І, № 
105; Amandry, M., A. Burnett,  P. Ripolles. Op. cit., p. 368 и Sutherland, C. H. V. Op. cit., 
610-611. 

30 Crawford, M. H. Roman Republican Coin Hoards. London, 1969, RRCH, № 549. 
31 Grant, M. From Imperium To Auctoritas: A Historical Study of the Aes Coinage in the 

Roman Empire, 49 B.C. – A.D. 14. Cambridge, 1946, p. ХV (по-нататък ще се цитира – FITA 
със съответната страница или номер). 
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ІІ. Цистофорите в Тракия 
Извън Мала Азия и Източното Средиземноморие (вж. Приложение: 

таблица 1), цистофорите въобще са твърде рядко срещан монетен тип.28 
Известни са например от един потънал кораб до източния бряг на остров 
Антикитера (вж. по-долу, табл.1, № 15), от далечна Армения – в голямото 
съкровище от Sarnakounk/1945 (15 цистофора, вкл. 7 на Марк Антоний)29, 
единичен на Август от находката от Vicopisano в Италия30 и др.31  

 
Таблица 1. Находки с цистофори от Мала Азия и Източното 

Средиземноморие:  
 

№ Находка / местонамиране Дата на  
укриване - 
г. пр. Хр. 

Вид монети /  
цистофори 

Литература Место- 
положение 

Общо 

1. Yeşilhisar / 1963, Мизия,  
Турция 

ок. 130 Пергам - 37 цистофора; 

Ефес – 33; Сарди – 2; Тралес 

– 19; Апамея – 8;  

Лаодикея – 1. 

IGCH 1327 Истанбул - 100     104 

2. Balikeşir / 1958, Мизия,  
Турция 

ок. 135/0 Пергам – 22 ;  Ефес – 10 ; 

Сарди – 1;  

Тралес – 8 ; Апамея – 8;  

Лаодикея - 1 

IGCH 1326 ANS,  
Ню Йорк – 28 

   100 

3. Sahnali / 1952, Кария,  
Турция 

ок. 130/125 Пергам –  1 и ½-ка цистофор  

Ефес – 4 и 1 ½-ка   

Тралес – 1 и 4 ½-ки   

Апамея – 1 и 1 ½-ка     

Синада – 1 и 1 ½-ка     

Неопределени – 2 ½-ки 

IGCH 1328 НМ Анкара,  
инв. № 1420 

      18 

4. Asia Minor / ~1928, Турция ок. 125 Пергам – 57 ; Ефес – 51; 

Сарди – 7; Тиатейра – 1; 

Тралес – 35; Апамея – 5; 

Неопределени – 2. 

IGCH 1455 BM,  
Лондон – 16;  
ANS  
Ню Йорк – 55. 

   158+ 

5. Marmara (ант. Proconessus) / 1863, 
Мизия, Турция 

ок. 110-100 Пергам – 1 цист.; Лизимах – 

постумни – 11 тетр.; 

Атина „Нов стил” – 1  тетр.;  

Никомед ІІ/ІІІ – 8 тетр. ;  

Кизик – 5 тетр. 

IGCH 1336 Загубени,  
пръснати 

≈ 70 

                                                        
28 Вж. резюмираните данни у Amandry, M., A. Burnett,  P. Ripolles. Op. cit., p. 368 и 

Sutherland, C. H. V. Op. cit., p. 86, note 1. 
29 Thompson, M., O. Mørkholm, C. M. Kraay, An Inventory of Greek Coin Hoards. 

New York, 1973, № 1746 (по-нататък ще се цитира IGCH и съответния номер ); CH І, № 
105; Amandry, M., A. Burnett,  P. Ripolles. Op. cit., p. 368 и Sutherland, C. H. V. Op. cit., 
610-611. 

30 Crawford 1969, RRCH, № 549. 
31 Grant, M. From Imperium To Auctoritas: A Historical Study of the Aes Coinage in the 

Roman Empire, 49 B.C. – A.D. 14. Cambridge, 1946, p. ХV (по-нататък ще се цитира – FITA 
със съответната страница или номер). 

  

6. Asia Minor / <1958, Турция ок. 104 Пергам – 16 ; Ефес – 16  

Тралес – 7; Апамея – 5;  

Лаодикея – 1 

IGCH 1458 ANS,  
Ню Йорк – 43. 

   45 

7. Asia Minor / 1971, Турция ок. 105/0 Пергам – 4; Ефес – 4;  

Тралес – 1. 

IGCH 1456 Загубени,  
отливки в ANS, 
 Ню Йорк 

9+ 

8. Asia Minor / 1935, Турция ок. 98/5 Пергам – 105;  Ефес – 24; 

Смирна – 1. 

IGCH 1459 ANS,  
Ню Йорк – 24. 

130+ 

9. Asia Minor / 1970, Турция ок. 95 Пергам – 5;  Ефес – 6 и 1 ¼-

ка; Тралес – 8 цели, 2 ½-ки и 

6 ¼-ки; Апамея – 2. 

IGCH 1460 ANS,  
Ню Йорк – 30. 

30+ 

10. Asia Minor / 1966, Турция ок. 88 Пергам – 18;   

Ефес – 3;  Тралес – 2. 

IGCH 1461 Загубени,  
отливки в ANS, 
 Ню Йорк 

26+ 

11. Asia Minor / 1961, Турция ок. 85 Пергам – 24; Тралес – 1. IGCH 1462 ANS,  
Ню Йорк – 2, и 
отливки на  
другите. 

25+ 

12. Giresun / 1933,  
(др. Cerasus-Pharnakia), 
 Понт, Турция 

ок. 80 Атина „Нов стил” – 18  тетр. 

Митридат VІ – 22 тетр., 

Никомед ІІ/ІІІ – 7 тетр.,  

Ариарат VI/IX – 2 тетр., 

Антиох VII – 2 тетр., 

Пергам – 1 цист. , Ефес – 1; 

Апамея – 1 

IGCH 1383;  
Kleiner 1974,  
3-19. 

 
 
Истанбул 

 
 
55 

13. Çesme (др. Erythraea),  
Йония, ~1960 

70-67 Пергам – 4 цист.; 

Лизимах, постумен – 1 тетр. 

Атина „Нов стил” – 14  тетр. 

Имитации Атина – 2 тетр.  

Митридат VІ – 1 тетр.,  

Никомед ІІ – 1 тетр.,   

Хиос – 15 др. 

IGCH 1359;  
Kleiner 1974,  
19-25. 

MFA – Бостън 38+ 

14. Mihaliç  
(б. Karaçabey)/ 1929,  
Мизия, Турция 

76/5 Пергам – 114; Ефес – 17; 

Ниса – 2 ;  Тралес – 90 ; 

Апамея – 47 ;  

Лаодикея – 1. 

IGCH 1358 Истанбул 271 

15. Antikythera/1976,   
Пелопонес, Гърция 

75-60 Пергам – 31 цистофора 

(ок.87-67 г.); неопределeни – 

5; Eфес – 3 AE. 

CH VІІІ, 521 Атина, NM 39 

16. Неизвестно/1990, Турция? ок. 65 Пергам – 57; Ефес – 18;  

Ниса – 2; Тралес – 10;  

Апамея – 3; Лаодикея – 8. 

CH VІІІ, 526, 

Pls.82-87. 

Разпиляна,  
фотоархив 

98 

17. Бергама / 1987  
(ант. Pergamum), Турция 

ок.50/20 65 цистофора, ок. 175-53 г. CH VІІІ, 536 Разпиляна 65 

18. Asia Minor / 1971, Турция ок. 50-45 Пергам – 22 ; Ефес – 6 

Апамея - 8; Лаодикея – 1. 

IGCH 1464 Загубени,  
отливки в ANS, 
 Ню Йорк 

29+ 

19. Asia Minor / 1988, Турция ок. 45 500+ цистофора – провинция 

Азия (проконсулски) 

CH VІІІ, 539 Разпиляна 500+ 

20. Asia Minor / <1986, Турция след 48 65+ цистофора CH VІІІ, 537 Разпиляна 65+ 

21. Йерапетра / 1933  

(ант. Hierapytna),  
Крит, Гърция 

ок. 44-42 Цистофори ~60: Пергам – 13 

(3 - проконсулски, дo 49/8 г.), 

IGCH 352;  

RBN 121, 1975, 

Разпиляна:  
Атина,  
NM (74),  

360+ 

Cistophoros: един малко познат късноелинистически монетен номинал в Тракия
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Ефес – 1, Лаодикея - 3, 

Апамея – 12, Тралес – 1; 

Атина „Нов стил” – 50-55  

тетр./ 1 др.; Кносос – 11 тетр.; 

Кидония – 7 тетр.; Гортина – 

4 тетр.; Хиарапитна 7 тетр.;  

200 Републикански денари 

(до Mn. Corfius Rufus, 46 г.) 

5-19. ANS,  
Ню Йорк (6),  
BM,  
Лондон (26)  
и др. 

22. Бодрум /1975 (ант. 

Halicarnassus), Турция 

ок. 44-43 Пергам (автономни) – 2;  

Ефес – 1; Ниса – 1;   

Тралес – 2; Пергам 

(проконсулски, 49/8 г.) – 30; 

Републикански денари – 62 

(до Cr. 483/2, 44/43 г.); 

Кибира – 1 драхма. 

CH VI, 86; 

Overbeck 1978, 

164-173,  

taf. 45-51 

Разпиляна,  
фотоархив 

99 

23. ‘Eastern Turkey’/Asia Minor 

1918?, Турция 

ок. 18 294 цистофора: -  

М. Антоний – 38  

Октавиан Август – 255. 

Olcay 1970, 

1-11 

АМ Истанбул 293 

24. ‘Turkey/Asia Minor’ <1975, 

Турция 

ок. 19-18 146 цистофора: -  

М. Антоний – 47  

Октавиан Август – 99. 

CH III, 130 Разпиляна 146 

 
Досега сред монетните находки от тракийските земи цистофорите са 

изключително редки: със сигурност се срещат само в една единствена. Това е 
добре известното монетно съкровище от Белица/1956, Благоевградско32. Според 
кратките налични описания на състава му (IGCH 976) в него са присъствали и 4 
цистофора (от неопределен тип?). Макар и вече над 50 години след откриването 
й находката да е необнародвана33, най-късните монети са римски 
републикански денари на магистрата C. Vibius Pansa Caetronianus, отсечени в 
48 г. пр. Хр.34. 

Единичните екземпляри от известните музейни колекции също не са 
многобройни. В досегашните ми издирвания успях да събера данни само за 
едва 9 единични цистофора от български музеи и колекции35.  

                                                        
32 Герасимов, Т. Колективни находки на монети през 1956 и 1957 г. – ИАИ, ХХІІ, 

(1959), с. 357; Thompson, M. Тhe New Style Silver Coinage of Athens, New York, 1961,  
p. 522; IGCH 976. 

33 Белица’1956 е напълно непубликувано от 1956 г. насам от уредничките на 
Нумизматичния фонд на НАИМ-София. Вж. нарочния коментар на проф. M. H. Crawford 
в увода на Paunov, E. I., Prokopov, I. S. An Inventory of the Roman Republican Coin Hoards 
and Coins in Bulgaria. (=Glaux 15), Milano, 2002 (по-нататък ще се цитира IRRCHBulg. със 
съответната страница или номер), p. 7, и пак там, p. 62, № 101. За последно монетите от 
Белица са показвани на монетна изложба в НАИМ през м. юни–септември 1997 г.  

       34 Crawford, M. H. Roman Republican Coinage, vols. I-II. Cambridge, 1974, 449/1-2 
(по-нататък ще се цитира – RRC със съответната страница или номер). 

35 Отсъствието на цистофорни тетрадрахми в такива значителни нумизматични 
колекции у нас като тези на музеите в Русе, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора 
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Ефес – 1, Лаодикея - 3, 

Апамея – 12, Тралес – 1; 

Атина „Нов стил” – 50-55  

тетр./ 1 др.; Кносос – 11 тетр.; 

Кидония – 7 тетр.; Гортина – 

4 тетр.; Хиарапитна 7 тетр.;  

200 Републикански денари 

(до Mn. Corfius Rufus, 46 г.) 

5-19. ANS,  
Ню Йорк (6),  
BM,  
Лондон (26)  
и др. 

22. Бодрум /1975 (ант. 

Halicarnassus), Турция 

ок. 44-43 Пергам (автономни) – 2;  

Ефес – 1; Ниса – 1;   

Тралес – 2; Пергам 

(проконсулски, 49/8 г.) – 30; 

Републикански денари – 62 

(до Cr. 483/2, 44/43 г.); 

Кибира – 1 драхма. 

CH VI, 86; 

Overbeck 1978, 

164-173,  

taf. 45-51 

Разпиляна,  
фотоархив 

99 

23. ‘Eastern Turkey’/Asia Minor 

1918?, Турция 

ок. 18 294 цистофора: -  

М. Антоний – 38  

Октавиан Август – 255. 

Olcay 1970, 

1-11 

АМ Истанбул 293 

24. ‘Turkey/Asia Minor’ <1975, 

Турция 

ок. 19-18 146 цистофора: -  

М. Антоний – 47  

Октавиан Август – 99. 

CH III, 130 Разпиляна 146 

 
Досега сред монетните находки от тракийските земи цистофорите са 

изключително редки: със сигурност се срещат само в една единствена. Това е 
добре известното монетно съкровище от Белица/1956, Благоевградско32. Според 
кратките налични описания на състава му (IGCH 976) в него са присъствали и 4 
цистофора (от неопределен тип?). Макар и вече над 50 години след откриването 
й находката да е необнародвана33, най-късните монети са римски 
републикански денари на магистрата C. Vibius Pansa Caetronianus, отсечени в 
48 г. пр. Хр.34. 

Единичните екземпляри от известните музейни колекции също не са 
многобройни. В досегашните ми издирвания успях да събера данни само за 
едва 9 единични цистофора от български музеи и колекции35.  

                                                        
32 Герасимов, Т. Колективни находки на монети през 1956 и 1957 г. – ИАИ, ХХІІ, 

(1959), с. 357; Thompson, M. Тhe New Style Silver Coinage of Athens, New York 1961, p. 522; 
IGCH 976. 

33 Белица’1956 е напълно непубликувано от 1956 г. насам от уредничките на 
Нумизматичния фонд на НАИМ-София. Вж. нарочния коментар на проф. M. H. Crawford 
в увода на Paunov, E. I., Prokopov, I. S. An Inventory of the Roman Republican Coin Hoards 
and Coins in Bulgaria. (=Glaux 15), Milano, 2002 (по-нататък ще се цитира IRRCHBulg. със 
съответната страница или номер), p. 7, и пак там, p. 62, № 101. За последно монетите от 
Белица са показвани на монетна изложба в НАИМ през м. юни–септември 1997 г.  

       34 Crawford, M. H. Roman Republican Coinage, vols. I-II. Cambridge, 1974, 449/1-2 
(по-нататък ще се цитира – RRC със съответната страница или номер). 

35 Отсъствието на цистофорни тетрадрахми в такива значителни нумизматични 
колекции у нас като тези на музеите в Русе, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора 

  

Най-ранният известен засега цистофор от днешна България е намерен в 
региона на Пазарджик, без конкретен контекст (кат. № 1, обр. 1). Той е със 
знака на град Тралес в Лидия, отсечен в периода ~145–140 г. пр. Хр.36 Монетата 
е фуре (посребрено медно ядро) и е силно затрита от продължителна употреба. 
Много вероятно този цистофор да е циркулирал твърде дълго, може би до края 
на І век пр. Хр.  

Още един ранен цистофор, принадлежащ на ателието в Ефес, някога е 
бил част от колекцията на Археологическия Музей в Пловдив (кат. № 2). 
Монетата липсва отдавна (1981), но според описанието й в книгите (бивш инв. 
№ 1309), тя е имала означение за година А, т.е. първа от новата „ера на 
свободата”37, въведена в Ефес при обявяването му за свободен град = 134/3 г. 
пр. Христа.   

Други два цистофора са част от колекцията на покойния д-р Васил 
Хараланов, която днес се пази в Шуменския музей, без данни за 
местонамирането им38. Единият39 (кат. № 3, обр. 3) е отсечен в монетарницата 
на Апамея в източна Фригия в периода ~ 88–76 г. пр. Хр.40 Вторият, досега 
неизвестен цистофор от колекцията (кат. № 4, обр. 4), пък е от датираните 
серии на Ефес, носещ емблемата на града по това време – запалена факла41 и 
датиран в година 30 = 106/105 г. пр. Хр.42  

Монетарницата в Пергам пък е представена с един силно затрит цистофор 
отсечен  ок. 85–76 г. пр. Хр. (група 3, серия 3243), намерен в Пловдивско (кат. № 
5, обр. 5).  

Допълнително, сред група монети от частна колекция, наскоро 
сертифицирани и оценявани в НИМ44, заедно с находка от 72 републикански 
денара, е регистриран и сребърен цистофор (кат. № 6, обр. 6). Той също е бил 

                                                                                                                                                 
и Хасково е особено показателно (сведения и потвърждение на съответните уредници, вж. 
бел. 1).   

36 Kleiner, F. S., S. P. Noe. Op. cit., 66-67, №№ 48-49. 
37 Kinns, P. Op. cit., p. 107. 
38 Личните бележки и записки на д-р В. Хараланов за произхода и вида на всяка 

една монета са били умишлено унищожени от ДС и управлението на МВР–Шумен през 
1970/1 г. при грубата конфискация на колекцията му - вж. Жекова, Ж. Нумизматичната 
колекция на д-р Васил Хараланов в Шуменския музей. – В: Юбилеен сборник Сто години 
от рождението на д-р Васил Хараланов, 1907-2007, Шумен 2008, с. 30.    

39 Публикуван у Жекова, Ж. Каталог на монетите от зала “Съкровищница” в 
Регионален исторически музей Шумен. С., 2003, № 39. 

40 Kleiner, F. S. The Late Cistophori of Apameia. - Greek Numismatics and Archaeology. 
Essays in Honor of Margaret Thompson, , Wetteren, 1979, plate XXXVI, 7; Sylloge Nummorum 
Graecorum, Deutschland. Sammlung Hans von Aulock. Collection of Greek Coins from Asia 
Minor. Berlin, 1957-1968 (reprint 1987), № 345. 

41 Kleiner, F. S. The Dated, p. 18. 
42 Ibid., p. 26, № 34. 
43 Kleiner, F. S. Hoard Evidence and the Late Cistophori of Pergamum. – ANS Museum 

Notes 23, (1978), 79-80, pl. XV.32. 
44 Информацията дължа на ст.н.с. д-р И. Пропоков, прегледал колекцията, комуто 

отново благодаря. 
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Ефес – 1, Лаодикея - 3, 

Апамея – 12, Тралес – 1; 

Атина „Нов стил” – 50-55  

тетр./ 1 др.; Кносос – 11 тетр.; 

Кидония – 7 тетр.; Гортина – 

4 тетр.; Хиарапитна 7 тетр.;  

200 Републикански денари 

(до Mn. Corfius Rufus, 46 г.) 

5-19. ANS,  
Ню Йорк (6),  
BM,  
Лондон (26)  
и др. 

22. Бодрум /1975 (ант. 

Halicarnassus), Турция 

ок. 44-43 Пергам (автономни) – 2;  

Ефес – 1; Ниса – 1;   

Тралес – 2; Пергам 

(проконсулски, 49/8 г.) – 30; 

Републикански денари – 62 

(до Cr. 483/2, 44/43 г.); 

Кибира – 1 драхма. 

CH VI, 86; 

Overbeck 1978, 

164-173,  

taf. 45-51 

Разпиляна,  
фотоархив 

99 

23. ‘Eastern Turkey’/Asia Minor 

1918?, Турция 

ок. 18 294 цистофора: -  

М. Антоний – 38  

Октавиан Август – 255. 

Olcay 1970, 

1-11 

АМ Истанбул 293 

24. ‘Turkey/Asia Minor’ <1975, 

Турция 

ок. 19-18 146 цистофора: -  

М. Антоний – 47  

Октавиан Август – 99. 

CH III, 130 Разпиляна 146 

 
Досега сред монетните находки от тракийските земи цистофорите са 

изключително редки: със сигурност се срещат само в една единствена. Това е 
добре известното монетно съкровище от Белица/1956, Благоевградско32. Според 
кратките налични описания на състава му (IGCH 976) в него са присъствали и 4 
цистофора (от неопределен тип?). Макар и вече над 50 години след откриването 
й находката да е необнародвана33, най-късните монети са римски 
републикански денари на магистрата C. Vibius Pansa Caetronianus, отсечени в 
48 г. пр. Хр.34. 

Единичните екземпляри от известните музейни колекции също не са 
многобройни. В досегашните ми издирвания успях да събера данни само за 
едва 9 единични цистофора от български музеи и колекции35.  

                                                        
32 Герасимов, Т. Колективни находки на монети през 1956 и 1957 г. – ИАИ, ХХІІ, 

(1959), с. 357; Thompson, M. Тhe New Style Silver Coinage of Athens, New York, 1961,  
p. 522; IGCH 976. 

33 Белица’1956 е напълно непубликувано от 1956 г. насам от уредничките на 
Нумизматичния фонд на НАИМ-София. Вж. нарочния коментар на проф. M. H. Crawford 
в увода на Paunov, E. I., Prokopov, I. S. An Inventory of the Roman Republican Coin Hoards 
and Coins in Bulgaria. (=Glaux 15), Milano, 2002 (по-нататък ще се цитира IRRCHBulg. със 
съответната страница или номер), p. 7, и пак там, p. 62, № 101. За последно монетите от 
Белица са показвани на монетна изложба в НАИМ през м. юни–септември 1997 г.  

       34 Crawford, M. H. Roman Republican Coinage, vols. I-II. Cambridge, 1974, 449/1-2 
(по-нататък ще се цитира – RRC със съответната страница или номер). 

35 Отсъствието на цистофорни тетрадрахми в такива значителни нумизматични 
колекции у нас като тези на музеите в Русе, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора 
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отсечен в Ефес, но през 80/79 г. пр. Хр. (датиран с година 55)45. Най-късните 
два денара в тази група са на Sextus Pompeius, отсечени в Сицилия, 37/36 г. пр. 
Хр.46 Патината и видът на монетите от НИМ са напълно еднакви, което значи, 
че най-вероятно става въпрос за неизвестна колективна находка, съдържаща 
републикански денари (сред тях и фурета) и 1 цистофор, укрита в средата на 
30-те години пр.Хр.47     

Засега само два единични цистофора от Тракия са със сигурно 
местонамиране. И двата са от най-късните типове – на Марк Антоний и 
съпругата му Октавия. Датирането им е улеснено от титулатурата на триумвира 
– IMP COS DESIG ITER ET TERT, а именно през лятото-есента на 39 г. пр. Хр. 
в монетарницата на Ефес. Екземплярите са намерени съответно в:  

1. Филипопол – без по-точно указано местонамиране в 
Пловдив, придобит още в далечната 1915 г. (кат. № 7, обр. 7).  

2. Кабиле – при редовни разкопки в сектор V /”хореум”/, 
1989 г. (кат. № 8, обр. 8)48. 

Аналогичен тип цистофор на триумвира Антоний произхожда и от 
Шуменско, но без по-точни данни, придобит за музея в Шумен още преди 1920 
г. (кат. № 9, обр. 9).    

Интересното в случая е, че и трите монети на Марк Антоний и Октавия от 
Тракия са само от първия тип техни цистофори (с голям единичен портрет на 
Антоний на лицето и млака глава на Октавия над цистата на опакото).49 Тези 
серии на Антоний подчертават неговия образ като „новия Дионис”50 и 
същевременно римски авгур.  

За тези типично „римски републикански” цистофори от времето на 
Гражданските войни със сигурност може да се твърди, че макар и малобройни, 
те са били приемани като нормални, пълноценни сребърни монети, 
равностойни на 3 денара. Цистофорите достигнали пазарите в Тракия най-
вероятно по военен път и то известно време51 след отсичането им – по времето 
на Август и Тиберий52. Те трябва да се свържат с епохата на последните трима 

                                                        
45 Kleiner, F. S. The Dated, 27-28. 
46 Crawford, M. H. Roman Republican Coinage, vols. I-II. Cambridge, 1974. (по-

нататък ще се цитира RRC), № 511/3a. 
47 Срв. коментарите за находката от Белица/1956, бел. 33 по-горе.   
48 Повече за този цистофор на М. Антоний и монетния ансамбъл в Кабиле по това 

време вж. Паунов, Е., Ст. Бакърджиев. Монетната циркулация в Кабиле и неговата 
територия, ок. 120/100 г. пр. Хр.–98/117 г. сл. Хр. (17 стр, под печат, 2011).  

49 Amandry, M., A. Burnett,  P. Ripolles. Op. cit., № 2201. 
50 Дион Касий. Римска история. – В: Извори за старата история и география на 

Тракия и Македония. (Второ допълнено издание). София, 1949, с. 372. 
51 Това се потвърждава ясно и от външния им вид – няма толкова силно затрити и 

обезличени тетрадрахми в Тракия през І в. пр. Хр. като цистофорите (консултация и 
мнение на д-р И. Прокопов). 

52 За подобен циркулационен живот свидетелстват и монетите от НАР „Кабиле”-
сектор V, намерени заедно с кат. № 8 – цистофор на Марк Антоний и Октавия, 39 г. Това 
са две срязани половинки на медни асове на Август, отсечени в римската провинция Азия 
- Пергам през 27-25 г. пр. Хр.  – вж. Sutherland, C. H. V. The Roman Imperial Coinage. Vol. 
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сапейски владетели на Тракия с името Реметалк, поставили държавата и 
икономиката си под диктата на Рим, особено след събитията от 13–11 г. пр. 
Христа.53   

Изводите за географското разпределение на разглежданите тук девет 
монети са затруднени поради тяхната малобройност и разпръснатост.54 Все пак, 
могат да се отбележат няколко основни наблюдения:   

1.  Повечето цистофори са намерени в/край по-големи 
тракийски градски центрове и селища – Кабиле (1), Филипопол (3),  
Пазарджик/Ветрен?(1), разположени по течението на реките Марица и 
Тунджа.  

2. Съсредоточени са предимно в богатите южни и 
югоизточни райони на Тракия, които са естествeно обърнати към 
Мала Азия, пра-стара контактна зона между Европа и Азия.  

В досегашната статистика на нумизматичния материал от Тракия 
цистофорите съставляват едва 0,5 % от общата монетна маса за периода ІІ-І век 
пр. Хр.  

Разбира се, авторът е убеден, че събраните и представени тук едва 
десетина монети от цистофорен тип не могат да претендират за цялостност и 
пълнота на изследването. Най-вероятно техният брой е далеч по голям в 
действителност, но това е наличната за момента информация.    

 
ІІІ. Заключение  
Накрая на това изследване логично се натрапва и естественият извод. 

Поради напълно логични монетарни и метрологични съображения, 
малоазийските и римски „цистофори” не били приети масово и не успели да се 
наложат на пазари в Тракия през ІІ и І в. пр. Хр.55 Така с изключение на 
описаните по-горе екземпляри, Тракия останала изцяло извън зоната им на 
разпространение. От друга страна, присъствието на този рядък номинал в 
късните си серии е недвусмислен белег за включването на тракийските 

                                                                                                                                                 
I: From 32 B.C. to A.D. 69. London, 1984, № 486; Amandry, M., A. Burnett,  P. Ripolles. Op. 
cit., № 2235. 

53 Velleius Paterculus and Res Gestae Divi Augusti, Oxford, 1924, II, 98, 2. Коментари у 
Syme, R. The Roman Revolution. Oxford, 1939 (19602), p. 398; The Early History of Moesia. – 
Іn: The Provincial at Rome and Rome and the Balkans. (ed. by A. Birley), Exeter, 1999, pp. 203-
204. 

54 Този опит за анализ разбира се изключва трите монети от колекция «д-р В. 
Хараланов», сега в РИМ–Шумен.   

55 За пазарите и монетната циркулация в Тракия през ІІ–І в., вж. Прокопов, И. 
Проблеми на монетната циркулация в Тракия, ІІ–І в. пр. Хр. – Studia Numismatica 1, № 2-4, 
(1997), 5-19; Prokopov, I. Basic Coin Types in Thrace. Recorded Quantities and their 
Participation in the Coin Circulation during the 2nd–1st centuries BC. - in ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ. 
Studies in Honour of Ioannis Touratsoglou vol. I, Аthens, 2009, 247-252; Прокопов, И. 
Переход от позднеэллинистической к римской денежной системе во Фракии во 2–1 в.в. до 
н.э. - В: Сборник в честь Н.А. Фроловой, Санкт Петербург, 2011 (под печат). 
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територии56 в единната монетна и икономическа система на Римската Империя 
още в ранните години на управлението на Октавиан Август.  

 
    

 
 
 

КАТАЛОГ НА МОНЕТИТЕ 
 

 
1.  Цистофор (фуре) – Тралес, Лидия, ок.145–140 г. пр.Хр.  
Оп. Вляво – ; вдясно допълнителен символ - покрит лутрофор. 
AR-покритие върху АЕ ядро, 9,17 гр.; 27x28 мм; оси 12 ч, олюпване на 

сребърното покритие по ръба, силно затрита. 
РИМ–Пазарджик, инв. № 176. Неизвестно местонамиране, преди 1950 г.   
Тип: Kleiner, F. S., S. P. Noe. Op. cit., series 22, №№ 48-49, pl. XXIII, 7-8. 
 
2.  Цистофор – Ефес, Йония, 134-133 г. пр. Хр.  
Оп. Вляво – ; вдясно – А (=1 година от новото летоброене на Азия). 
AR, ?. мм; затрит. 
РАМ–Пловдив, инв. № 1309, от Пловдивско, инвентиран 1921 г. (липсва 

от 1981). 
Тип: Kleiner, F. S. The Dated, № 2; Kleiner, F. S., S. P. Noe. Op. cit., pl. 

XVI/9. 
 
3.  Цистофор – Апамея, Фригия, ок.88–76 г. пр Хр.  
Оп. Вляво – ;горе - име на магистрат: , вдясно допълнителен 

символ – двойна флейта. 
AR, 11,08 гр., 24х25 мм; затрит, едри драскотини. 
РИМ–Шумен, инв. № 39.1.2. ТВХ, бивша колекция д-р Васил Хараланов, 

неизвестно местонамиране в СИ България?  
Публикуван: Жекова 2003, № 39.  
Тип: Kleiner, F. S., S. P. Noe. Op. cit., plate XXXVI, 7; Sylloge Nummorum 

Graecorum,, no. 3459. 
 
4.  Цистофор – Ефес, Йония, 106-105 г. пр. Хр.  
Оп. Вляво – ; в средата горе – чепка грозде; вдясно – горящ факел, 

горе вляво Л (=30 година от провинциално летоброене на Азия). 
AR, 12,50 гр., 26х27 мм; силно затрит, патиниран. 
РИМ–Шумен, инв. № 39.1.1. ТВХ, бивша колекция д-р Васил Хараланов, 

неизвестно местонамиране в СИ България.  
Непубликуван, но споменат у: Жекова 2003.  

                                                        
56 Вж. последно у Paunov, E., Prokopov, I. Actium and the ‘Legionary’ Coinage of 

Mark Antony: Historical, Economic and Monetary consequences in Thrace (the coin evidence). 
– Іn: Proceedings of the First International Conference ‘Numismatic History and Economy in 
Epirus during antiquity’, Ioaninna, 3-7 October 2007 /=KEPMA 3, Lydia lithos/, Athens /in 
print/. 
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56 Вж. последно у Paunov, E., Prokopov, I. Actium and the ‘Legionary’ Coinage of 

Mark Antony: Historical, Economic and Monetary consequences in Thrace (the coin evidence). 
– Іn: Proceedings of the First International Conference ‘Numismatic History and Economy in 
Epirus during antiquity’, Ioaninna, 3-7 October 2007 /=KEPMA 3, Lydia lithos/, Athens /in 
print/. 

  

Тип: Kleiner, F. S. The Dated, № 34; Grose 1929, McClean, №№ 8094-
8095. 

 
5.  Цистофор – Пергам, ок. 85–76 г. пр. Хр.  
Оп. Вляво – ] в монограм; в средата между главите на змиите - 

монограм (=); отгоре - . Вдясно допълнителен символ – тирс с 
увита около него змия57.  

AR, 8,44 гр.; 25 мм; силно затрит, патиниран. 
РАМ–Пловдив, инв. № 2062, неизвестно местонамиране в Пловдивско, 

преди 1955 г. 
Тип: Pinder, M. Über die Cistophoren, № 107; Kleiner, F. S. Hoard 

Evidence, pp. 79-80, № 105, pl. XV.32. 
 
6.  Цистофор – Ефес, 80–79 г. пр. Хр. 
Оп. Вляво – ; вдясно – горящ факел, горе – фигурка на Артемида в 

ход надясно, в лявата ръка държи лък, с дясната дърпа стрела от колчана; вляво 
 (= 55 година). 

АR, тегло - неизвестно; 23х24 мм, добре запазен, леко затрит, патиниран.  
Частна колекция-София, сертифицирана и оценена в НИМ, 2008 г. 

(заедно с 72 римски републикански денара, най-късните на Sex. Pompeius (Cr. 
511/3a), Сицилия, 37/36 г. пр.Хр. Очевидно – колективна находка /или част?/).  

Тип: Kleiner, F. S. The Dated, 27-28, № 56; Sylloge Nummorum 
Graecorum,,, № 1864. 

 
7.  Цистофор – Марк Антоний и Октавия, Ефес, 39 г. пр. Хр. 
AR, 11,81 гр., 24 мм; леко затрит, патиниран.  
РАМ–Пловдив, инв. № 610, от Пловдив, инвентиран през м. Март 1915 г. 
Тип: Amandry, M., A. Burnett,  P. Ripolles. Op. cit., № 2201.   
 
8.  Цистофор – Марк Антоний и Октавия, Ефес, 39 г. пр. Хр. 

   
AR, 11,60 гр., 27,5 мм, леко затрит, зелена патина с медно съдържание по 

повърхността. 
РИМ–Ямбол, инв. № 5304. От разкопки в НАР „Кабиле”- 1989 г., сектор 

V, кв. 37, дълб. 1,50–1,70 м.  
Тип: Amandry, M., A. Burnett,  P. Ripolles. Op. cit., № 2201.  
 
9.  Цистофор – Марк Антоний и Октавия, Ефес, 39 г. пр. Хр.  
AR, 10,15 гр., 25x26 мм; оси 12 ч; много силно затрит, едри драскотини 

на аверса.  
                                                        

57 Тирсът с увита около него змия е избран за постоянен градски символ на 
пергамските цистофори още от около 123 г. пр. Хр., вж. Kleiner, F. S., S. P. Noe. Op. cit., 
35-38, 118.   
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РИМ–Шумен, инв. № 119, от Шуменско – неизвестно, придобит още в 
1920 г. 

Тип: Amandry, M., A. Burnett,  P. Ripolles. Op. cit., № 2201.  
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РИМ–Шумен, инв. № 119, от Шуменско – неизвестно, придобит още в 
1920 г. 

Тип: Amandry, M., A. Burnett,  P. Ripolles. Op. cit., № 2201.  

 

  

Иля Прокопов 
 

АТИНСКИТЕ ТЕТРАДРАХМИ ОТ “НОВ СТИЛ” В МОНЕТНАТА 
ЦИРКУЛАЦИЯ В ТРАКИЯ, ІІ–І В. ПР. ХР. 

 
Ilya Prokopov 

 
ATHENIAN “NEW STYLE” TETRADRACHMS IN THE 2ND-1ST 

CENTURIES BC MONETARY CIRCULATION IN THRACE 
 
The author analyses homogeneous and mixed coin hoards containing Athenian “New 

Style” tetradrachms. Only hoards originating from Thrace, with a known provenance are 
considered in detail. These are 12 hoards, in addition to two fragments of unknown 
provenance which have also been discussed. Most of the hoards referred to in the present 
publication have been documented by the author. Territorial analysis is based on all coin 
hoards known from publications and bulletins. The total number of discovered Athenian 
tetradrachms as part of hoards is 1196, while the number of coins which the author has 
personally examined is 441.  

Homogeneous finds are difficult to date. According to the established dates given by a 
number of scholars, this type of hoards should be dated to the last decades of the 2nd century 
BC. However, mixed hoards containing Athenian „New Style” tetradrachms have been dated 
according to Roman Republican denarii between 64 and 39 BC. The general situation of 
concealing hoards in northern Greece (ancient Macedonia) and southern Bulgaria (Thrace) 
speaks in favour of around and after 72/1 BC.  

Above analyses show a paradox: 80% of all coins in the hoards bear the magistrates’ 
names  and , which, according to M. 
Thompson, О. Mørkholm and D.M. Lewis are to be dated between 158 and 123 BC. In view 
with the stable dating of the Roman Republican denarii around mid-1st century BC and the 
second half the same century, the question remains so far open as to how coins bearing the 
names of these magistrates were preserved en masse in the hoards. Athenian coins should 
have been mixed with later Athenian coins with names of other magistrates for this rather 
long period of time. The author offers two possible hypotheses for this phenomenon. 
 

Повод за избора на тема, достойна за настоящия сборник, е една 
публикация на Иван Карайотов, която представя монетното съкровище от 
Несебър1. Това е еднa от значителните запазени смесени колективни находки, 
имащи в състава си най-голям брой тетрадрахми на Атина от т.нар. “Нов стил”. 
Казвам това, защото обикновено в смесените съкровища броят на атинските 
тетрадрахми от „Нов стил” не е голям. Съкровището от Несебър има особено 
значение за изучаването на монетната циркулация в Тракия  през първата 
половина на І в.пр.Хр. То се явява като своеобразен репер за предстоящите 
промени в съществуващата монетна система на Балканите. Наличието на 
атински тетрадрахми от “Нов стил” позволява да се извърши анализ и 
сравнение с подобни съкровища на територията на днешна Южна България. 
                                                

1 Karayotov, I. A treasure of Thracian and late hellenic from 
Nessebar. - Thracia Pontica II (Deuxieme Symposium International, Sozopol, 4–7 octobre 
1982), Jambol 1985, 151–155. 

  

РИМ–Шумен, инв. № 119, от Шуменско – неизвестно, придобит още в 
1920 г. 

Тип: Amandry, M., A. Burnett,  P. Ripolles. Op. cit., № 2201.  
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Освен това съществува подобен анализ на съкровищата, в които има включени 
атински монети за територията на древна Македония2. Това ми дава 
възможност за сравнение с териториите на юг-югозапад от Тракия. Друг важен 
фактор, подкрепящ тази тема е, че имах възможност да прегледам и най-
голямото хомогенно съкровище с тетрадрахми на Атина от “Нов стил”, това от 
Черногорово, Пазарджишко3. Освен всичко казано бих прибавил и няколкото 
проучени и публикувани смесени съкровища от Тракия с атински тетрадрахми 
в състава си.4 Настоящата публикация има за цел да направи обзор, а не да 
публикува в детайл находките. Убеден съм, че наблюденията и резултатите ще 
бъдат от полза и за други изследователи.  

От гледна точка на обема си атинските тетрадрахми от т.н. “Нов стил” 
заемат едва седмо място в монетната циркулация в Тракия през ІІ–І в.пр.Хр.5 
                                                

2 Callataÿ, F. De, Athenian New Style Tetradrachms in Macedonian hoards. – AJN 3-4 
(1991-92), 1992, 11-20.  

3 Thompson, М., O. Mørkholm, C. M. Kraay. An Inventory of Greek Coin Hoards, 
New York 1973, p. 949 (по-нататък – IGCH) 

4 Прокопов, И. Съкровище от тетрадрахми на Атина и Тасос намерено край 
Разлог. – ИИМКн, I, 1989, 249–268; Callataÿ, F., Prokopov. I. The Boljarino Hoard (IGCH 
975 - Near Plovdiv). – RBN CXLI, Bruxelles, 1995, 5-12, Pl. I–III; Prokopov, I., F. de 
Callataÿ. Тhe late Hellenistic hoard from South-West Bulgaria (Area of Gotse Deltchev). – 
NC 158 (1998), 228-236, Pl. 56–60; Prokopov, I., M. Minkova. Die münzen des 2.-1.  v. 
Chr. in der Sammlung des Historischen Museum von Stara Zagora.- in: Studia in Honorem E. 
Schönert-Geiss, Berlin, 1998, 565-579, Taf. 580-586; Прокопов, И., П. Стойнов. Ново 
монетно съкровище от Югозападна България. – Трудове на научната група, 
Исторически музей Кюстендил, Том II, 2002, 25-36; Прокопов, И., И. Петров. Още 
един щрих към монетната циркулация в Югоизточна България. Съкровището от с. 
Момково, Хасковско. – ИИМКн., IX, 2003, 197–206; Прокопов, И. Монетното 
съкровище от с. Стройно, Ямболско и монетната циркулация в Югоизточна Тракия 
през II-I в. пр. Хр. – В: Марица-изток. Археологически проучвания 6, Раднево, 2004 (под 
печат). 

5 За монетната циркулация в Тракия през този период виж: Prokopov, I. 
Infiltration of the Roman coins in Thracia - stages, chronology and territorial distribution. – 
Thracia 13 (Studia in Memoriam Velizari Velkov), Sofia 2000, 375-386; Grigorova, V.,  
Prokopov. I.  Les drachmes d'Apollonia et Dyrrachion en Illyrie dans la circulation monetaire 
en Thrace (IІe - Ier s. av. J.-C.). – Procedings of the 8th International Congress of  Thracology, 
Sofia-Jambol, September 2000, vol. II, Sofia 2002, 651-679; Прокопов, И. Долината на р. 
Янтра – разделна зона в монетната циркулация през късния елинизъм. - В: Монетите и 
банкнотите - възможни прочити. (Юбилеен сборник в чест на ст.н.с. д-р Христо 
Харитонов). Велико Търново 2005, 33-36; Prokopov, I. Die Silberprägung der Insel 
Thasos und die Tetradrachmen des „Thasischen Typs“ vom 2.–1. Jh. v. Chr. Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Griechisches Münzwerk, Berlin 2006, 215-
266; Paunov, E., Prokopov, I. Actium and the ‘Legionary’ Coinage of Mark Antony: 
Historical, Economic and Monetary consequences in Thrace (the coin evidence). – in: K. 
Liampi, A. Iakovidou (eds.) Proceedings of the First International Conference ‘Numismatic 
History and Economy in Epirus during antiquity’, Ioaninna, 3-7 October 2007 /=KEPMA 3, 
Lydia lithos/, Athens 2011 /in print/; Prokopov, I. Basic Coin Types in Thrace. Recorded 
Quantities and their Participation in the Coin Circulation during the 2nd–1st centuries BC. – In 
ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ. Studies in Honour of Ioannis Touratsoglou vol. I (ed. by S. Drougou, D. 

Иля Прокопов
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Освен това съществува подобен анализ на съкровищата, в които има включени 
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2 Callataÿ, F. De, Athenian New Style Tetradrachms in Macedonian hoards. – AJN 3-4 
(1991-92), 1992, 11-20.  

3 Thompson, М., O. Mørkholm, C. M. Kraay. An Inventory of Greek Coin Hoards, 
New York 1973, p. 949 (по-нататък – IGCH) 
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Разлог. – ИИМКн, I, 1989, 249–268; Callataÿ, F., Prokopov. I. The Boljarino Hoard (IGCH 
975 - Near Plovdiv). – RBN CXLI, Bruxelles, 1995, 5-12, Pl. I–III; Prokopov, I., F. de 
Callataÿ. Тhe late Hellenistic hoard from South-West Bulgaria (Area of Gotse Deltchev). – 
NC 158 (1998), 228-236, Pl. 56–60; Prokopov, I., M. Minkova. Die münzen des 2.-1.  v. 
Chr. in der Sammlung des Historischen Museum von Stara Zagora.- in: Studia in Honorem E. 
Schönert-Geiss, Berlin, 1998, 565-579, Taf. 580-586; Прокопов, И., П. Стойнов. Ново 
монетно съкровище от Югозападна България. – Трудове на научната група, 
Исторически музей Кюстендил, Том II, 2002, 25-36; Прокопов, И., И. Петров. Още 
един щрих към монетната циркулация в Югоизточна България. Съкровището от с. 
Момково, Хасковско. – ИИМКн., IX, 2003, 197–206; Прокопов, И. Монетното 
съкровище от с. Стройно, Ямболско и монетната циркулация в Югоизточна Тракия 
през II-I в. пр. Хр. – В: Марица-изток. Археологически проучвания 6, Раднево, 2004 (под 
печат). 

5 За монетната циркулация в Тракия през този период виж: Prokopov, I. 
Infiltration of the Roman coins in Thracia - stages, chronology and territorial distribution. – 
Thracia 13 (Studia in Memoriam Velizari Velkov), Sofia 2000, 375-386; Grigorova, V.,  
Prokopov. I.  Les drachmes d'Apollonia et Dyrrachion en Illyrie dans la circulation monetaire 
en Thrace (IІe - Ier s. av. J.-C.). – Procedings of the 8th International Congress of  Thracology, 
Sofia-Jambol, September 2000, vol. II, Sofia 2002, 651-679; Прокопов, И. Долината на р. 
Янтра – разделна зона в монетната циркулация през късния елинизъм. - В: Монетите и 
банкнотите - възможни прочити. (Юбилеен сборник в чест на ст.н.с. д-р Христо 
Харитонов). Велико Търново 2005, 33-36; Prokopov, I. Die Silberprägung der Insel 
Thasos und die Tetradrachmen des „Thasischen Typs“ vom 2.–1. Jh. v. Chr. Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Griechisches Münzwerk, Berlin 2006, 215-
266; Paunov, E., Prokopov, I. Actium and the ‘Legionary’ Coinage of Mark Antony: 
Historical, Economic and Monetary consequences in Thrace (the coin evidence). – in: K. 
Liampi, A. Iakovidou (eds.) Proceedings of the First International Conference ‘Numismatic 
History and Economy in Epirus during antiquity’, Ioaninna, 3-7 October 2007 /=KEPMA 3, 
Lydia lithos/, Athens 2011 /in print/; Prokopov, I. Basic Coin Types in Thrace. Recorded 
Quantities and their Participation in the Coin Circulation during the 2nd–1st centuries BC. – In 
ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ. Studies in Honour of Ioannis Touratsoglou vol. I (ed. by S. Drougou, D. 

  

Като териториално разпределение на колективните находки те почти изцяло се 
откриват на юг от Стара планина.  

Тази публикация е основана върху анализа на монетните съкровища, без 
да се вземат предвид единични находки. Разгледани са 20 съкровища или части 
от съкровища, за които има информация за монетните магистрати на атинските 
монети и 10 находки, в които присъстват атински монети, но информацията за 
тях е само по литература. За лекота при работа в описа на находките по-долу 
съм показал само атинските монети с магистратите, тъй като информацията за 
самите находки е публикувана и лесно може да се ползва.   

Един от изводите, които се налагат от анализа, е, че големият обем на 
монетите на Атина от т.н. “Нов стил” е концентриран в няколко хомогенни 
съкровища от Южна България. Като присъствие те се откриват предимно в 
смесени съкровища, но процентното участие там не е голямо. С малки 
изключения, броят на атинските тетрадрахми в смесените съкровища е от 1 до 
25 монети. Както казах по-горе, изключение на този етап прави само голямото 
съкровище от Несебър, където бройката на атинските тетрадрахми от “Нов 
стил” е 916. 

Според данните от бюлетините само три локализирани съкровища са 
хомогенни, като две от тях са разпилени. Това са съкровищата от Черногорово, 
Пазарджишко (IGCH 949) и две от Драгомир, Пловдивско (IGCH 950 и 951). 
Първото е запазено почти изцяло и се съхранява в колекцията на РИМ – 
Пазарджик. Другите две са изгубени след намирането им, като от тях са 
запазени само незначителни фрагменти. Има информация за още четири части 
от съкровища от по няколко монети, за които предполагам, че са от хомогенни 
съкровища с неизяснено местонамиране.7 Доколко и как тези хомогенни 
съкровища се свързват със смесените по хронология и като райониране, все 
още не е напълно изяснено. За да се потърси сравнителна база е необходимо да 
се намери някаква опора във вътрешната хронология на хомогенните 
съкровища. Понеже е запазено най-голямото хомогенно съкровище – това от 
Черногорово8, съставих една таблица на монетните магистрати и ги сравних с 
атинските монети от другите части на хомогенни находки, както и със 
смесените находки. Получава се следната интересна картина: 
 
 
 

                                                                                                                           
Evgenidou, Ch. Kritzas, N. Kaltsas, V. Penna, I. Tsourti, M. Galani-Krikou and E. Ralli), 
Аthens, 2009, 247–253; Прокопов, И. Переход от позднеэллинистической к римской 
денежной системе во Фракии во 2–1 в.в. до н.э. - В: Е. Захаровь (ред.), Сборник в честь 
Н.А. Фроловой, Санкт Петербург, 2011 (под печат). 

6 Karayotov, I. A treasure, 151–155. 
7 Най-вероятно те също са от Югоизточна България, но не е сигурно дали не са 

били част от смесени съкровища. 
8 Благодаря на колегата Ст. Игнатова за предоставената информация за 

съкровището, което се съхранява в колекцията на РИМ–Пазарджик.  

Атинските тетрадрахми от “нов стил” в монетната циркулация в Тракия, іі–і в. пр. Хр.
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ПРИСЪСТВИЕ НА ТЕТРАДРАХМИ НА АТИНА ОТ „НОВ СТИЛ” В 
СЪКРОВИЩА ОТ ТРАКИЯ (КОИТО СА ИДЕНТИФИЦИРАНИ): 

 
I. ХОМОГЕННИ СЪКРОВИЩА 
1. Черногорово, Пазарджишко (42.367 N / 24.467 E) (IGCH 949)9. Най-

голямото запазено в България хомогенно съкровище с тетрадрахми на Атина от 
т.н. “Нов стил” – 282 броя в бронзова ойнохое. Магистратските имена ясно се 
разчитат на 248 монети. Датировката на монетите от описа по-долу е дадена 
първо според M. Thompson10, автор на единствения корпус на атинските 
тетрадрахми от “Нов стил” до днес. Втората дата е според „корегираната” 
хронология на O. Mørkholm11 и според D. M. Lewis12.   

 
МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 

г. пр. Хр. 
БРОЙ 

, както следва: 

  











 

 
 
 
 
 
 
 
 
        158/7 = 126/5 

          Общо 145 
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                 22 
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                   6 
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                   3 

  , както следва: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
       156/5 = 124/3 

           Общо 103 
                  21 
                  15 
                  11 
                  10 
                  10 
                    8 
                    8 
                    8 
                    3 
                    4 
                    1 

                                                
9 Съкровището ще бъде публикувано от колектив заедно с останалите монети от 

колекцията на РИМ- Пазарджик в отделен Том на CCCHBulg.  
10 Thompson, M. Тhe New Style Silver Coinage of Athens, New York 1961. 
11 Mørkholm, O. The Chronology of the New Style Coinage of Athens. – ANSMN 29, 

1984, pp. 29-42. 
12 Lewis, D. M. The Chronology of the Athenian New Style Coinage. – Numismatic 

Chronicle, 1962, 275-300. Между двете датировки е поставен знак = за да се спести 
пространство в таблиците. 

Иля Прокопов
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9 Съкровището ще бъде публикувано от колектив заедно с останалите монети от 
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10 Thompson, M. Тhe New Style Silver Coinage of Athens, New York 1961. 
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1984, pp. 29-42. 
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2. Фрагмент от съкровището от село Драгомир, Пловдивско (IGCH 
950), (42.278 N, 24.467 E). Голяма хомогенна находка от множество атински 
монети, тетрадрахми от „Нов стил”, открита през 1940 г. В музея в Пазарджик 
са попаднали 14 монети. От тях като единични монети под различни номера в 
колекцията на РИМ – Пазарджик13 са вписани само 5 монети, но не е напълно 
сигурно дали всичките принадлежат към съкровището. В колекцията няма 
достатъчно данни за съдбата на останалите. 

             МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
              г. пр. Хр. 

            БРОЙ 

   159/8 = 127/6                    2 

 

–„–                    1 

 –„–                    1 
 -  157/6 = 125/4                    1 

3. Фрагмент от съкровището от с. Драгомир, Пловдивско (IGCH 951), 
(42.278 N, 24.467 E). Голяма хомогенна находка от множество атински монети, 
тетрадрахми от „Нов стил”, открита през 1960 г. По данни на бюлетина на 
находките в Археологическия музей в Пловдив са попаднали 16 монети. От тях 
като единични монети под различни номера в колекцията са вписани 6 монети. 
Нямам висок коефициент на сигурност за принадлежността на всичките шест 
към съкровището. В инвентарните книги на Археологически музей Пловдив от 
онова време няма достатъчно данни. 

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр.Хр. 

БРОЙ 

    159/8 = 127/6        1 
 –„–        1 
 –„–        1 
 –„–        1 
  156/5 = 124/3        1 
  –„–        1 

4. Фрагмент от съкровище открито при почистване на минералния извор 
в Кюстендил14 (42.283 N, 22.683 E ). Съдържа 4 атински монети:  

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр.Хр. 

БРОЙ 

   158/7 = 126/5       1 
 –„–       1 
  156/5 = 124/3       1 
  –„–       1 

 

                                                
13 Записани са под инвентарни №№ 23, 26–28, 1490, Пазарджик. 
14 Filipova, Sv., I. Prokopov, E. Paunov. The Numismatic Collection of the Regional 

Historical Museum at Kuystendil (ancient Ulpia Pautalia). Part I: Greek, Thracian, 
Macedonian, Roman Republican and Roman Provincial coins. Sofia 2009. nos. 3-6.( по-
нататък - CCCHBulg. II, Sofia 2009). 
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5. Фрагмент от съкровище с неизвестно местонамиране от “Колекция В. 
Хараланов”15 – съдържа 5 атински монети: 

 
МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 

г. пр. Хр. 
БРОЙ 

 158/7 = 126/5        1 
 –„–        1 
 –„–        1 
  156/5 = 124/3        1 
  –„–        1 

 

6. Фрагмент от съкровище с неизвестно местонамиране от “Колекция В. 
Хараланов”16 – съдържа  4 атински монети: 

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр. Хр. 

БРОЙ 

  156/5 = 124/3       3 
 - 
 

       1 

 

7. Фрагмент от съкровище с неизвестно местонамиране – съдържа 3 
атински монети:  

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр.Хр. 

БРОЙ 

 158/7 = 126/5        1 
 –„–        1 
  156/5 = 124/3        1 

 

8. Фрагмент от съкровище с неизвестно местонамиране – съдържа 5 
атински монети:  

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр.Хр. 

БРОЙ 

 159/8 = 127/6        1 
 –„–        1 
KAPAIX  153/2 = 121/0        1 
 135/4 = 103/2        1 
 126/5 = 94/3        1 
 

 

                                                
15 Публикувано е от Прокопов, И., Д. Владимирова-Аладжова. Монетна 

колекция на Исторически музей - Шумен: Монети и монетни съкровища от II - I в. пр. 
Хр. – Нумизматика и сфрагистика 2, 1998, с. 17. 

16 Пак там, c. 18. 

Иля Прокопов
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Хараланов”15 – съдържа 5 атински монети: 
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БРОЙ 

 159/8 = 127/6        1 
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KAPAIX  153/2 = 121/0        1 
 135/4 = 103/2        1 
 126/5 = 94/3        1 
 

 

                                                
15 Публикувано е от Прокопов, И., Д. Владимирова-Аладжова. Монетна 

колекция на Исторически музей - Шумен: Монети и монетни съкровища от II - I в. пр. 
Хр. – Нумизматика и сфрагистика 2, 1998, с. 17. 

16 Пак там, c. 18. 
  

5. Фрагмент от съкровище с неизвестно местонамиране от “Колекция В. 
Хараланов”15 – съдържа 5 атински монети: 

 
МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 

г. пр. Хр. 
БРОЙ 

 158/7 = 126/5        1 
 –„–        1 
 –„–        1 
  156/5 = 124/3        1 
  –„–        1 

 

6. Фрагмент от съкровище с неизвестно местонамиране от “Колекция В. 
Хараланов”16 – съдържа  4 атински монети: 

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр. Хр. 

БРОЙ 

  156/5 = 124/3       3 
 - 
 

       1 

 

7. Фрагмент от съкровище с неизвестно местонамиране – съдържа 3 
атински монети:  

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр.Хр. 

БРОЙ 

 158/7 = 126/5        1 
 –„–        1 
  156/5 = 124/3        1 

 

8. Фрагмент от съкровище с неизвестно местонамиране – съдържа 5 
атински монети:  

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр.Хр. 

БРОЙ 

 159/8 = 127/6        1 
 –„–        1 
KAPAIX  153/2 = 121/0        1 
 135/4 = 103/2        1 
 126/5 = 94/3        1 
 

 

                                                
15 Публикувано е от Прокопов, И., Д. Владимирова-Аладжова. Монетна 

колекция на Исторически музей - Шумен: Монети и монетни съкровища от II - I в. пр. 
Хр. – Нумизматика и сфрагистика 2, 1998, с. 17. 

16 Пак там, c. 18. 
  

II. СМЕСЕНИ СЪКРОВИЩА 
При смесените съкровища, за които има информация за имената на 

магистратите, броят на монетите и комбинациите на магистратите се оформят 
по следния начин: 

 
9. Несебър17 (42.65 N, 27.733 E)18. Голямо смесено съкровище с 91 

атински монети: 
 
МАГИСТРАТИ ДАТИРОВК

А 
г. пр. Хр. 

БРОЙ 

   160/159 = 
128/7 

1 

   , както следва: 


  


  

  
  


   


   


   


   

[не се чете]
   

158/7 = 126/5 

Общо 24 

9 

3 

3 

2 

2 

3 

1 

1 

   , както следва: 




   


  



157/6 = 125/4 

Общо 5 
 
2 

1 

1 

1 

                                                
17 Karayotov, I. A treasure, 151–155. 
18 Prokopov, I. Die Silberprägung der Insel Thasos und die Tetradrachmen des 

„Thasischen Typs“ vom 2.–1. Jh. v. Chr. Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften, Griechisches Münzwerk, Berlin 2006, 195 (по нататък – Prokopov и 
съответния номер). 

Атинските тетрадрахми от “нов стил” в монетната циркулация в Тракия, іі–і в. пр. Хр.
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 , както следва: 

  
   

 
   

  
   

 
  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
  

 [не се чете] 
  

156/5 = 124/3 

Общо 28 

6 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

X   , както следва: 

X  
   

X  
  

153/2 = 121/0 

Общо 2 

1 

1 

   149/8 = 117/6 1 

   145/4 = 113/2 2 

   143/2 = 111/0 1 
    
  139/8 = 104/3 1 

    138/7 = 106/5 2 

   113/2 = 91/90 2 

“ЛУКУЛОВИ” (при L. Sulla) 86/84 7 

   [неясно]19 
- 

1 

Не се разчитат - 11 

                                                
19 Няма индикация за съвсем същата в корпуса на M. Thompson.  

Иля Прокопов
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 , както следва: 

  
   

 
   

  
   

 
  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
  

 [не се чете] 
  

156/5 = 124/3 

Общо 28 

6 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

X   , както следва: 

X  
   

X  
  

153/2 = 121/0 

Общо 2 

1 

1 

   149/8 = 117/6 1 

   145/4 = 113/2 2 

   143/2 = 111/0 1 
    
  139/8 = 104/3 1 

    138/7 = 106/5 2 

   113/2 = 91/90 2 

“ЛУКУЛОВИ” (при L. Sulla) 86/84 7 

   [неясно]19 
- 

1 

Не се разчитат - 11 

                                                
19 Няма индикация за съвсем същата в корпуса на M. Thompson.  

  

   

 , както следва: 

  
   

 
   

  
   

 
  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
  

 [не се чете] 
  

156/5 = 124/3 

Общо 28 

6 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

X   , както следва: 

X  
   

X  
  

153/2 = 121/0 

Общо 2 

1 

1 

   149/8 = 117/6 1 

   145/4 = 113/2 2 

   143/2 = 111/0 1 
    
  139/8 = 104/3 1 

    138/7 = 106/5 2 

   113/2 = 91/90 2 

“ЛУКУЛОВИ” (при L. Sulla) 86/84 7 

   [неясно]19 
- 

1 

Не се разчитат - 11 

                                                
19 Няма индикация за съвсем същата в корпуса на M. Thompson.  

  

 

10. Белица, Благоевградско20 (41.95 N, 23.55 E), (IGCH 976) смесено 
съкровище, съдържащо и 27(?) атински тетрадрахми, 19 от тях са описани у 
Thompson21 : 

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр.Хр. 

БРОЙ 

   162/1 = 130/9 1 
   158/7 = 126/5 7 
     157/6 = 125/4 5 
   156/5 = 124/3 2 
X    XAI 153/2 = 121/0 1 
   122/1 = 89/8 1 
   117/6 = 83/2 1 
“ЛУКУЛОВА” (при L. Sulla) 86-84 1 
 

11. Разлог, Благоевградско22 (Prokopov 252) (41.886 N, 23.466 E) – 
смесено съкровище с 14 атински тетрадрахми:  

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр.Хр. 

БРОЙ 

   както следва 

 
  


  

   

 


  


  

M 

158/7 = 126/5 

Общо 8 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

     157/6 = 125/4 1 

 както следва 

   
  

  
  

156/5 = 124/3 

Общо 4 
1 
1 
1 
1 

                                                
20 Съкровището от Белица все още не е публикувано. Съхранява се в колекцията 

на НАИМ-БАН, София. Данните за магистратите са от експонирането му в изложба в 
АИM-БАН през 1997 г. 

21 Thompson, M. Тhe New Style, p. 522.  
22 Прокопов, И. Съкровище от тетрадрахми, 249–268. 

Атинските тетрадрахми от “нов стил” в монетната циркулация в Тракия, іі–і в. пр. Хр.
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X XAI  153/2 = 121/0 
1 

 

12. Гоце Делчев23 (Prokopov 110) (41.566 N, 23.733 E) – смесено 
съкровище с 48 сребърни тетрадрахми, от които 25 монети на Атина „Нов 
стил”. 

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр. Хр. 

БРОЙ 

 164/3 = 132/1 1 
 162/1 = 130/29 1 
 159/8 = 127/6 1 
 –„– 1 
 –„– 1 
 158/7 = 126/5 1 
 –„– 1 
 –„– 2 
   156/5 = 124/3 1 
  –„– 1 
  –„– 1 
X XAI 153/2 = 121/0 1 
X  –„– 1 
X  –„– 1 
 149/8 = 117/6 1 
 147/6 = 115/4 1 
 141/0 = 109/8 1 
 –„– 1 
 –„– 2 
 137/6 = 105/4 1 
 135/4 = 103/2 1 
 –„– 1 
 126/5 = 94/3 1 
 

 
13. Момково, Хасковско24 (Prokopov 187) (41.850 N, 26.150 E). Смесено 

съкровище с 1 атинска монета в състава си:  1 
МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 

г. пр.Хр. 
БРОЙ 

 115/4 = 83/2 1 

                                                
23 Prokopov, I., F. de Callataÿ. Тhe late Hellenistic hoard, 228 - 236, Pl. 56 – 60; 

CCCHBulg. Volume II, nos. 508-521. 
24 Прокопов, И., И. Петров. Още един щрих към монетната циркулация в 

Югоизточна България. Съкровището от с. Момково, Хасковско. - ИИМКн., IX, 2003, 
197 – 206. 

Иля Прокопов
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X XAI  153/2 = 121/0 
1 

 

12. Гоце Делчев23 (Prokopov 110) (41.566 N, 23.733 E) – смесено 
съкровище с 48 сребърни тетрадрахми, от които 25 монети на Атина „Нов 
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  –„– 1 
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X XAI 153/2 = 121/0 1 
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X  –„– 1 
 149/8 = 117/6 1 
 147/6 = 115/4 1 
 141/0 = 109/8 1 
 –„– 1 
 –„– 2 
 137/6 = 105/4 1 
 135/4 = 103/2 1 
 –„– 1 
 126/5 = 94/3 1 
 

 
13. Момково, Хасковско24 (Prokopov 187) (41.850 N, 26.150 E). Смесено 

съкровище с 1 атинска монета в състава си:  1 
МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 

г. пр.Хр. 
БРОЙ 

 115/4 = 83/2 1 

                                                
23 Prokopov, I., F. de Callataÿ. Тhe late Hellenistic hoard, 228 - 236, Pl. 56 – 60; 

CCCHBulg. Volume II, nos. 508-521. 
24 Прокопов, И., И. Петров. Още един щрих към монетната циркулация в 

Югоизточна България. Съкровището от с. Момково, Хасковско. - ИИМКн., IX, 2003, 
197 – 206. 

  

   

   

X XAI  153/2 = 121/0 
1 

 

12. Гоце Делчев23 (Prokopov 110) (41.566 N, 23.733 E) – смесено 
съкровище с 48 сребърни тетрадрахми, от които 25 монети на Атина „Нов 
стил”. 

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр. Хр. 

БРОЙ 

 164/3 = 132/1 1 
 162/1 = 130/29 1 
 159/8 = 127/6 1 
 –„– 1 
 –„– 1 
 158/7 = 126/5 1 
 –„– 1 
 –„– 2 
   156/5 = 124/3 1 
  –„– 1 
  –„– 1 
X XAI 153/2 = 121/0 1 
X  –„– 1 
X  –„– 1 
 149/8 = 117/6 1 
 147/6 = 115/4 1 
 141/0 = 109/8 1 
 –„– 1 
 –„– 2 
 137/6 = 105/4 1 
 135/4 = 103/2 1 
 –„– 1 
 126/5 = 94/3 1 
 

 
13. Момково, Хасковско24 (Prokopov 187) (41.850 N, 26.150 E). Смесено 

съкровище с 1 атинска монета в състава си:  1 
МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 

г. пр.Хр. 
БРОЙ 

 115/4 = 83/2 1 

                                                
23 Prokopov, I., F. de Callataÿ. Тhe late Hellenistic hoard, 228 - 236, Pl. 56 – 60; 

CCCHBulg. Volume II, nos. 508-521. 
24 Прокопов, И., И. Петров. Още един щрих към монетната циркулация в 

Югоизточна България. Съкровището от с. Момково, Хасковско. - ИИМКн., IX, 2003, 
197 – 206. 

  

 

14. Малък Чардак, Пловдивско25 (IRRCHBulg26, 115; Prokopov 174), 
(42.293 N, 24.629 E). Голяма смесена находка от 529 монети, съдържаща и 1 
атинска тетрадрахма:  

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр.Хр. 

БРОЙ 

 158/7 = 126/5 1 
 

15. Найденово, Старозагорско27 (Prokopov 192), (42.383 N, 25.267 E). 
Смесена находка с 1 атинска монета в състава си: 

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр.Хр. 

БРОЙ 

 158/7 = 126/5 1 
 

16. Ветрен, Пазарджишко (CH VII, 141; IRRCHBulg, no. 131), (42.267 N, 
24.050 E). Смесена находка с 4 атински монети в състава си: 

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр.Хр. 

БРОЙ 

 98/7 = 66/5 2 
 93/2 = 61/0 1 
  92/1 = 60/59 1 
 

17. Стройно, Ямболско28 (IGCH 924), (42.15 N, 25.38 E). Смесена находка 
с 4 атински монети: 

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр. Хр. 

БРОЙ 

-  158/7 = 126/5 1 
- –„– 1 
 -  156/5 = 124/3 1 
 -  134/3 = 102/1 1 
 

18. Болярино, Пловдивско29 (IGCH 975; IRRCHBulg, 102), (42.233 N, 
25.050 E), Смесена находка с 3 атински монети: 

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр. Хр. 

БРОЙ 

 158/7 = 126/5 2 
  –„– 1 

 

                                                
25 Предстои публикуването му от авторски колектив в поредицата ‘CCCHBulg’.  
26 Paunov, E. I., I. S. Prokopov. An Inventory of the Roman Republican Coin Hoards 

and Coins in Bulgaria. (=Glaux 15), Milano, 2002 ( по-нататък – IRRCHBulg). 
27 Prokopov, I., M. Minkova. Die münzen, 565-579, Taf. 580-586. 
28 Прокопов, И. Монетното съкровище от с. Стройно, Ямболско, 2004 (под 

печат). 
29 Callataÿ, F., І. Prokopov. The Boljarino Hoard, 5-12, Pl. I -III.  

Атинските тетрадрахми от “нов стил” в монетната циркулация в Тракия, іі–і в. пр. Хр.
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19. Югозападна България30 (Prokopov 296) - смесено съкровище с 21 
атински монети: 

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр.Хр. 

БРОЙ 

 както следва: 

 

    

 

   

 

   

   

  

 

158/7 = 126/5 

Общо 14 

1 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

 както следва: 

    

    

     

    

156/5 = 124/3 

Общо 7 
 
3 

1 

2 

1 

 

20. Село Левка, Хасковско (CH VI 47), (41.871 N, 26.267 E),  
МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 

г. пр.Хр. 
БРОЙ 

    159/8 = 127/6 1 

 

III. СЪКРОВИЩА, КОМЕНТИРАНИ САМО ПО ДАННИ ОТ 
ЛИТЕРАТУРАТА И БЮЛЕТИНИ: 

21. Град Симитли (Изворите), Благоевградско (IGCH 952), (41.883 N, 
23.117 E). Малка хомогенна находка от 5 атински монети, тетрадрахми от „Нов 
стил”, открита през 1938 г.  

                                                
30 Прокопов, И., П. Стойнов. Ново монетно съкровище от Югозападна 

България, II, 25-36. 

Иля Прокопов
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19. Югозападна България30 (Prokopov 296) - смесено съкровище с 21 
атински монети: 

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр.Хр. 

БРОЙ 

 както следва: 

 

    

 

   

 

   

   

  

 

158/7 = 126/5 

Общо 14 

1 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

 както следва: 

    

    

     

    

156/5 = 124/3 

Общо 7 
 
3 

1 

2 

1 

 

20. Село Левка, Хасковско (CH VI 47), (41.871 N, 26.267 E),  
МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 

г. пр.Хр. 
БРОЙ 

    159/8 = 127/6 1 

 

III. СЪКРОВИЩА, КОМЕНТИРАНИ САМО ПО ДАННИ ОТ 
ЛИТЕРАТУРАТА И БЮЛЕТИНИ: 

21. Град Симитли (Изворите), Благоевградско (IGCH 952), (41.883 N, 
23.117 E). Малка хомогенна находка от 5 атински монети, тетрадрахми от „Нов 
стил”, открита през 1938 г.  

                                                
30 Прокопов, И., П. Стойнов. Ново монетно съкровище от Югозападна 

България, II, 25-36. 
  

 

19. Югозападна България30 (Prokopov 296) - смесено съкровище с 21 
атински монети: 

МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 
г. пр.Хр. 

БРОЙ 

 както следва: 

 

    

 

   

 

   

   

  

 

158/7 = 126/5 

Общо 14 
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 както следва: 

    

    

     

    

156/5 = 124/3 

Общо 7 
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1 

 

20. Село Левка, Хасковско (CH VI 47), (41.871 N, 26.267 E),  
МАГИСТРАТИ ДАТИРОВКА 

г. пр.Хр. 
БРОЙ 

    159/8 = 127/6 1 

 

III. СЪКРОВИЩА, КОМЕНТИРАНИ САМО ПО ДАННИ ОТ 
ЛИТЕРАТУРАТА И БЮЛЕТИНИ: 

21. Град Симитли (Изворите), Благоевградско (IGCH 952), (41.883 N, 
23.117 E). Малка хомогенна находка от 5 атински монети, тетрадрахми от „Нов 
стил”, открита през 1938 г.  

                                                
30 Прокопов, И., П. Стойнов. Ново монетно съкровище от Югозападна 

България, II, 25-36. 
  

22. Село Каравелово, Пловдивко (IGCH 978), (IRRCHBulg, no. 108), 
(42.617 N, 24.650 E). Смесено съкровище от 40 монети, сред които 3 атински 
тетрадрахми от „Нов стил”. 

23. Град Нова Загора (IGCH 963), (42.483 N, 26.017 E). Смесено 
съкровище от 24 монети, сред които 2 атински тетрадрахми от „Нов стил”. 

24. Село Бенковски (старо име Мързян), Пловдивско (IGCH 913), (42.217 
N, 24.650  E). Смесена находка от 106 монети, голяма част от които атински 
тетрадрахми. Открита през 1933-34 г., разпръсната. 

25. Село Бенковски,  Пловдивско (IGCH 917), (42.217 N, 24.650  E). 
Голяма смесена находка от 270 монети сред които и атински тетрадрахми. 
Открита през 1933-34 г., разпръсната.  

26. Село Бенковски,  Пловдивско (IGCH 918), (42.217 N, 24.650  E). 
Смесена находка от 50 монети, част от които атински тетрадрахми. Открита 
през 1952 г., част от монетите са запазени вероятно в колекцията на НАИМ-
БАН, останалата е разпръсната.  

27. Село Нова Махала (IGCH 977; IRRCHBulg, 121), (42.617 N, 25.783 E). 
Смесена находка от 33+ сребърни монети, сред които 3 атински тетрадрахми и 
републикански денари. Открита през 1954 г. Информацията, че 33 монети са 
запазени в колекцията на музея в Чирпан, не се потвърди. По-вероятно е 
попаднала в друг музей или е разпръсната.   

28. Село Мъдрец, Старозагорско31 (CH VI 47), (42.117 N, 26.083 E). 
Смесена находка с неизвестен брой атински тетрадрахми в състава си. 

29. Хасковско II (CH I 92) (Prokopov 120).  Малка смесена находка от 15 
тетрадрахми, сред които 2 атински монети32.  

30. Хасковско III (Prokopov 121). Смесена находка от няколко десетки 
тетрадрахми сред които неизвестен брой атински монети.  

Оказва се, че в териториален план монетите на Атина от “Нов стил” от 
всички регистрирани съкровища се групират в няколко обособени зони: 

1. Югозападна: Тя е по горното течение на р. Места и връзката и с 
долината на р. Струма, включва съкровищата от: Гоце Делчев (Prokopov 110), 
Белица (IGCH 976) и Разлог (Prokopov 252). Към тях може да се прибавят и 
малкото съкровище от Симитли (Изворите) (IGCH 952), Кюстендил 
(CCCHBulg.II, 3-6) и т.н. от “Югозападна България” (Prokopov 296) .  

2. Южна: Тя е най-голямата по обем на монети и е в района 
Пазарджишко–Пловдивско, по течението на р. Марица. В нея са съкровищата 
от: Черногорово (IGCH 949), Драгомир (две - IGCH 950 и 951), Малък Чардак 

                                                
31 Prokopov, I., M. Minkova. Die münzen des, 565-579. 
32 Юрукова, Й. Монетите находки открити в България през 1975 и 1976 г. – 

Археология 20/4, 1978, с. 58.  

Атинските тетрадрахми от “нов стил” в монетната циркулация в Тракия, іі–і в. пр. Хр.
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(Prokopov 174), Ветрен (Prokopov 325), Болярино (IGCH 975) (IRRCHBulg, no. 
102), Каравелово (IGCH 978; IRRCHBulg, 108). 

3. Югоизточна 1: Обхваща района Старозагорско-Хасковско и е с най-
голям брой регистрирани съкровища. Тук са находките от: Момково (Prokopov 
187), Найденово (Prokopov 192), Нова Загора (IGCH 963), Мързян (IGCH 913), 
Бенковски (две) (IGCH 917, 918), Нова Махала (IGCH 977) (IRRCHBulg, no. 
121), Мъдрец (CH VI 47), Левка (CH VI 47), Хасково III (Prokopov 121), 
Хасково II (Prokopov 120). 

4.  Югоизточна 2: Това е районът от Ямболско до Черноморското 
крайбрежие: Тук са регистрирани съкровищата от: Стройно (IGCH 924) и 
Несебър (Prokopov 195). 

Проследявайки вероятната посока, от която идват монетите, може да се 
предположи, че е от контактната зона между Тракия и Македония. Идвайки от 
югозапад, по поречието на Места и частично на Струма са концентрирани шест 
съкровища. Продължавайки трасето по Горна Места през Юндола, където е 
естественият път за връзка с долината на р. Марица, виждаме и групата от пет 
съкровища от Пазарджишко. Следвайки пътя по Марица, достигаме двете 
съкровища от Пловдивско. На изток в Старозагорско-Хасковско е една 
концентрирана група от 11 съкровища, открити на сравнително малка 
територия. Последно, движейки се на изток, достигаме съкровищата от 
Стройно, Ямболско и от Несебър. Това би могло да бъде и хипотетичното трасе 
на придвижване на военни части/наемници, донесли със себе си атинските 
тетрадрахми.  

 

ТАБЛИЦА НА АТИНСКИТЕ ТЕТРАДРАХМИ, ОТКРИТИ В 
СЪКРОВИЩА ОТ ТРАКИЯ (ПОДРЕДЕНИ ХРОНОЛОГИЧЕСКИ): 

МАГИСТРАТИ Thompson Mørkholm/Lewis 
 164/3 ПР.ХР. 132/1 г.  
 162/1 ПР.ХР. 130/9 
 160/9 ПР.ХР.   128/7 
: 159/8 ПР.ХР.   127/6  
 158/7 ПР.ХР. 126/5 
 157/6ПР.ХР. 125/4  
 156/5 ПР.ХР. 124/3  
X 153/2 ПР.ХР. 121/0  
 149/8 ПР.ХР. 117/6 
 147/6ПР.ХР. 115/4 
 145/4ПР.ХР. 113/2 
 143/2 ПР.ХР 111/0 
 141/0ПР.ХР. 109/8 
 140/9 ПР.ХР. 108/7 
 137/6 ПР.ХР. 105/4 
 138/7 ПР.ХР. 106/5 
 135/4 ПР.ХР. 103/2 

Иля Прокопов
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(Prokopov 174), Ветрен (Prokopov 325), Болярино (IGCH 975) (IRRCHBulg, no. 
102), Каравелово (IGCH 978; IRRCHBulg, 108). 

3. Югоизточна 1: Обхваща района Старозагорско-Хасковско и е с най-
голям брой регистрирани съкровища. Тук са находките от: Момково (Prokopov 
187), Найденово (Prokopov 192), Нова Загора (IGCH 963), Мързян (IGCH 913), 
Бенковски (две) (IGCH 917, 918), Нова Махала (IGCH 977) (IRRCHBulg, no. 
121), Мъдрец (CH VI 47), Левка (CH VI 47), Хасково III (Prokopov 121), 
Хасково II (Prokopov 120). 

4.  Югоизточна 2: Това е районът от Ямболско до Черноморското 
крайбрежие: Тук са регистрирани съкровищата от: Стройно (IGCH 924) и 
Несебър (Prokopov 195). 

Проследявайки вероятната посока, от която идват монетите, може да се 
предположи, че е от контактната зона между Тракия и Македония. Идвайки от 
югозапад, по поречието на Места и частично на Струма са концентрирани шест 
съкровища. Продължавайки трасето по Горна Места през Юндола, където е 
естественият път за връзка с долината на р. Марица, виждаме и групата от пет 
съкровища от Пазарджишко. Следвайки пътя по Марица, достигаме двете 
съкровища от Пловдивско. На изток в Старозагорско-Хасковско е една 
концентрирана група от 11 съкровища, открити на сравнително малка 
територия. Последно, движейки се на изток, достигаме съкровищата от 
Стройно, Ямболско и от Несебър. Това би могло да бъде и хипотетичното трасе 
на придвижване на военни части/наемници, донесли със себе си атинските 
тетрадрахми.  

 

ТАБЛИЦА НА АТИНСКИТЕ ТЕТРАДРАХМИ, ОТКРИТИ В 
СЪКРОВИЩА ОТ ТРАКИЯ (ПОДРЕДЕНИ ХРОНОЛОГИЧЕСКИ): 

МАГИСТРАТИ Thompson Mørkholm/Lewis 
 164/3 ПР.ХР. 132/1 г.  
 162/1 ПР.ХР. 130/9 
 160/9 ПР.ХР.   128/7 
: 159/8 ПР.ХР.   127/6  
 158/7 ПР.ХР. 126/5 
 157/6ПР.ХР. 125/4  
 156/5 ПР.ХР. 124/3  
X 153/2 ПР.ХР. 121/0  
 149/8 ПР.ХР. 117/6 
 147/6ПР.ХР. 115/4 
 145/4ПР.ХР. 113/2 
 143/2 ПР.ХР 111/0 
 141/0ПР.ХР. 109/8 
 140/9 ПР.ХР. 108/7 
 137/6 ПР.ХР. 105/4 
 138/7 ПР.ХР. 106/5 
 135/4 ПР.ХР. 103/2 

  

 126/5 ПР.ХР. 94/3 
 122/1 ПР.ХР. 89/8 
 117/6 ПР.ХР. 83/2 
 115/4 ПР.ХР. 81/1 
 113/2 ПР.ХР. 91/0  
 93/2 ПР.ХР. 61/0  
“ЛУКУЛОВИ” / при L. Sulla 86/5 ПР.ХР.  

      

ТАБЛИЦА НА АТИНСКИТЕ ТЕТРАДРАХМИ, ПОДРЕДЕНИ ПО 
ОБЕМ НА ПРИСЪСТВИЕ В МОНЕТНИТЕ СЪКРОВИЩА:  

 
МАГИСТРАТИ БРОЙ 
 226 
 158 
  12 
“ЛУКУЛОВИ” (при L. Sulla) 8 
X 8 
 5 
 3 
 3 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
[неясно] 1 
Неразчетени 51 

 

Всичко обработени и разчетени атински тетрадрахми от колективни 
находки: 465 монети.  

Всички атински тетрадрахми в съкровищата от Тракия са от средния и 
късния период, за разлика от съкровищата в днешна Северна Гърция, където са 
застъпени и монети от ранния период.33 Получава се ясна вътрешна 

                                                
33 Callataÿ, F. Athenian New Style, р. 13. 

Атинските тетрадрахми от “нов стил” в монетната циркулация в Тракия, іі–і в. пр. Хр.



96

  

спесификация на хомогенните съкровища, при които силно доминират 
монетите с имената на  и . 
Процентът им в хомогенните съкровища е много висок и възлиза на 97.35%:  

МАГИСТРАТИ ПРОЦЕНТИ 
 57.00% 
 40.36% 
ВСИЧКИ ДРУГИ 2.64% 

 

При смесените съкровища се забелязва по-голямо присъствие на други 
атински монети, но отново доминират  и 
: 

МАГИСТРАТИ ПРОЦЕНТИ 
 35.00% 
 24.32% 
  5.95% 
“ЛУКУЛОВИ” 4.32% 
X 3.78% 
 2.70% 
ВСИЧКИ ДРУГИ 23.93% 

 

Както е видно от таблицата по-горе, в категорията „всички други” при 
смесените съкровища се побират 19 различни комбинации от магистрати. 

Проучените монети на брой 465 са около 38-39% от всички регистрирани 
според бюлетините, или общо около 1200 намерени в Тракия. Мисля, че 
базирайки се на запазените екземпляри, които надвишават 1/3 от съобщените, 
може да се получи една достатъчно достоверна картина за вътрешния състав на 
масива от тетрадрахми на Атина от “Нов стил”, попаднали в Тракия. Доколко 
обаче този състав може да изиграе роля за изясняване на вътрешна хронология 
за хомогенните находки, на този етап не мога да дам отговор.   

Обобщена картина за обема на присъствие при хомогенни и смесени 
съкровища: 

МАГИСТРАТИ ПРОЦЕНТИ 
 48.60% 
 33.98% 
  2.58% 
“ЛУКУЛОВИ” 1.72% 
X 1.72% 
ВСИЧКИ ДРУГИ 11.40% 

 

Обобщеният преглед и анализът на всички находки от Тракия показва, че 
най-голямата част от цялата маса атински тетрадрахми от “Нов стил” отново са 
от магистратите  и , общо 82.58% . 

Иля Прокопов
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спесификация на хомогенните съкровища, при които силно доминират 
монетите с имената на  и . 
Процентът им в хомогенните съкровища е много висок и възлиза на 97.35%:  

МАГИСТРАТИ ПРОЦЕНТИ 
 57.00% 
 40.36% 
ВСИЧКИ ДРУГИ 2.64% 

 

При смесените съкровища се забелязва по-голямо присъствие на други 
атински монети, но отново доминират  и 
: 

МАГИСТРАТИ ПРОЦЕНТИ 
 35.00% 
 24.32% 
  5.95% 
“ЛУКУЛОВИ” 4.32% 
X 3.78% 
 2.70% 
ВСИЧКИ ДРУГИ 23.93% 

 

Както е видно от таблицата по-горе, в категорията „всички други” при 
смесените съкровища се побират 19 различни комбинации от магистрати. 

Проучените монети на брой 465 са около 38-39% от всички регистрирани 
според бюлетините, или общо около 1200 намерени в Тракия. Мисля, че 
базирайки се на запазените екземпляри, които надвишават 1/3 от съобщените, 
може да се получи една достатъчно достоверна картина за вътрешния състав на 
масива от тетрадрахми на Атина от “Нов стил”, попаднали в Тракия. Доколко 
обаче този състав може да изиграе роля за изясняване на вътрешна хронология 
за хомогенните находки, на този етап не мога да дам отговор.   

Обобщена картина за обема на присъствие при хомогенни и смесени 
съкровища: 

МАГИСТРАТИ ПРОЦЕНТИ 
 48.60% 
 33.98% 
  2.58% 
“ЛУКУЛОВИ” 1.72% 
X 1.72% 
ВСИЧКИ ДРУГИ 11.40% 

 

Обобщеният преглед и анализът на всички находки от Тракия показва, че 
най-голямата част от цялата маса атински тетрадрахми от “Нов стил” отново са 
от магистратите  и , общо 82.58% . 

  

Анализът само на хомогенните находки, както се вижда, дава още по-голям 
процент на участие на монетите на тези двама магистрати – 97.36%. Това 
съотношение може да се промени в някаква степен след почистване и 
идентифициране на някои от монетите, но няма да бъде от съществено 
значение и да промени изводите.  

Възникват някои въпроси относно проникването и участието на 
атинските тетрадрахми от “Нов стил” в монетната циркулация в Тракия. По 
външни белези тези монети показват много продължително участие изобщо в 
монетната циркулация. Колко време са били в циркулационната маса? Как и 
къде са комплектовани за да доминират комбинациите на тези две групи 
магистрати? Как, кога и защо са попаднали в Тракия? Видно е, че класическата 
датировка на монетите според M. Thompson не би ни свършила работа34. Не 
можем да се позовем и на твърденията на D.M. Lewis35 и на O. Mørkholm36. Не 
защото не приемаме датировките и аргументите им, а защото тези монети са 
укрити няколко десетилетия след отсичането им и са били в реално обръщение, 
което е ясно видимо от степента на запазеност. Странното е, че те са 
комплектовани след продължителна циркулация и са насочени към Тракия в 
пакет. Според мен те произлизат от голяма хазна, където са били 
специфицирани по партиди. Най-вероятно с тях е платено на войска или за 
военни доставки. Както стана ясно от анализа на физическото състояние на 
монетите, времето на проникване в Тракия е значително по-късно от времето на 
емитирането им. Наличието на тетрадрахми, наричани “Лукулови”, по името на 
братята (L. Licinius Lucullus и M. Licinius Lucullus), които са били под 
командването на Луций Корнелий Сула през 86-84 г., дава добра отправна 
точка за прецизиране на датировката37.  Датирането на хомогенните находки на 
този етап е невъзможно поради липса на опорни точки и споровете около 
датирането на самите атински тетрадрахми. Но едно е ясно с голяма степен на 
сигурност – хомогенните съкровища са укрити веднага след като са попаднали 
в Тракия и не са влизали в циркулационна среда. Хомогенните съкровища не са 
престояли дълго, защото не са успели да се смесят с други монети. Като пример 
мога да посоча единственото запазено до днес - съкровището от Черногорово 
укрито в бронзова хидрия и съставено единствено от монетите с имената на 
и . Според мен хомогенните 
находки са доста по-ранни от смесените и са свързани с други събития при 
укриването им.  

                                                
34 Thomson, M. Тhe New Style, New York 1961; Thompson, М. Athens again. – NC 

VII 2, 1962, 301-333. 
35 Lewis, D. M.The Chronology, 275-300. 
36 Mørkholm, O. The Chronology of the New Style Coinage of Athens. - ANS 

Museum Notes 29 (1984), 29-42. 
37 Thomson, M. Тhe New Style Silver; Lewis, D. M. The Chronology, 275-300; 

Stoyas, Y. The coinages of Athens [2008] – 
 http://www.eie.gr/archaeologia/En/chapter_more_7.aspx [посетен на 8.12.2010]. 

Атинските тетрадрахми от “нов стил” в монетната циркулация в Тракия, іі–і в. пр. Хр.
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За сметка на това, смесените съкровища позволяват една сравнително 
добра датировка. Сред смесените съкровища най-точно са датирани тези, 
съдържащи римски републикански денари:   

 
 
НАХОДКА ДАТА НА 

УКРИВАНЕ 
Белица (IGCH 976) 64, или 48? г.пр.Хр. 
Каравелово (IGCH 978) 54 г. пр.Хр. 
Нова Махала (IGCH 977) 49/48 г. пр.Хр. 
Ветрен (Юрукова 1977 и 197838) 47 г. пр.Хр. 
Болярино (IGCH 975) 40-30 г. пр.Хр. 
Малък Чардак (Prokopov 174) 39 г. пр.Хр. 
 
Аномалията при диспропорцията сред атинските тетрадрахми от „Нов 

стил” с преобладаващо присъствие на двойките магистрати 
,  е регистрирана също и в днешна 
Северна Гърция.39 Хипотезите и логиката на Fr. de Callataÿ е разбираема, 
особено що се отнася до датировките на атинските тетрадрахми, и причините те 
да се откриват в онази територия. Трудно е да се допусне, че при класическата 
датировка на М. Томпсън за двата най-масово срещани типа атински 
тетрадрахми в 158-156 г. пр. Хр., те биха останали компактни и да попаднат в 
съкровищата от много по късно време, без да се смесят с много по-късните 
атински тетрадрахми или други елинистически монети. Излиза, че монетите с 
магистрати  и  са попаднали в 
циркулационната среда в близко време с “лукуловите” (по времето на М. 
Лициний Лукул, проквестор на Луций Сула 86-84 г.) тетрадрахми. Това на този 
етап показва анализът на съкровищата на юг от Тракия. Датирането на тяхното 
укриване е около и след времето на Сула. Най-вероятното историческо събитие 
през първите десетилетия на І в.пр.Хр. е походът на Марк Лукул в Тракия и 
срещу Западнопонтийските градове през 72-71 г. С този поход може да се 
свърже укриването на част от смесените съкровища, в състава на които все още 
липсват римски републикански денари. Като най-добър пример за това е 
съкровището от Несебър, посочено в началото.    

Другата група съкровища от Тракия, които имат в състава си римски 
републикански денари, показват една още по-късна граница на датиране. Но 
при тях вече се забелязва смесване както с атински, така и с други 
елинистически монети. Укриването на тази група съкровища може да се свърже 
с римските походи в Тракия и с битките за централната власт в Рим, проведени 
на Балканите през 40-те години на І век пр. Хр.  

Освен вече лансираните досега хипотези биха могли да се допуснат и още 
две: 

                                                
38 Юрукова, Й. Монетите находки открити в България през 1977 и 1978 г. - 

Археология 21/4, 1979, 58-62. 
39 Callataÿ, F. Athenian New Style, 16-17. 

Иля Прокопов
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липсват римски републикански денари. Като най-добър пример за това е 
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Другата група съкровища от Тракия, които имат в състава си римски 
републикански денари, показват една още по-късна граница на датиране. Но 
при тях вече се забелязва смесване както с атински, така и с други 
елинистически монети. Укриването на тази група съкровища може да се свърже 
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38 Юрукова, Й. Монетите находки открити в България през 1977 и 1978 г. - 

Археология 21/4, 1979, 58-62. 
39 Callataÿ, F. Athenian New Style, 16-17. 

  

Първа: Възможен вариант е да се предположи отсичането в Атина на по-
големи количества от тези два типа ( и 
) за някакъв конкретен повод. Останалите в наличност, но 
неразходвани своевременно тетрадрахми, да са пуснати в обръщение по-късно. 

Втора: Приемане на възможността за допълнително отсичане в по-късно 
време на добилите вече популярност атински тетрадрахми с имената на 
въпросните магистрати. Това най-вероятно би било по времето на Луций 
Корнелий Сула заедно с т.н. „Лукулови” атински тетрадрахми. Това би било 
напълно в стила на римската администрация на Балканите. За подобна 
възможност подсказва наличието на атински имитации или монети с недобре 
изпълнени надписи. Това обикновено се случва при бързи поръчки и се 
наблюдава при т.н. тетрадрахми от „тасоски тип”. Дефинирането на приемлив 
период на участие в монетната циркулация на атинските тетрадрахми с имената 
на   и   в компактно състояние 
според мен е в рамките на две до три десетилетия. Трудно е да се приеме, че 
такъв период би продължил около 100-120 години от отсичането до 
укриването.  
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Алена Тенчова 
 

МОНЕТНИ НАХОДКИ ОТ РАЙОНА НА ГРАД ХАРМАНЛИ КАТО 
ИЗВОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА РЕГИОНА ОТ НАЧАЛОТО 

НА VI ДО НАЧАЛОТО НА VII ВЕК 
 

Alena Tenchova 
 

COIN FINDS FROM THE REGION OF THE TOWN OF HARMANLY 
AS SOURCES FOR THE ECONOMICAL LIFE OF THE REGION FROM 

THE EARLY VITH TO THE EARLY VIITH CENTURIES 
 

The numismatic collection of Harmanly Historical Museum contains a lot of Early 
Byzantine coins dating from 6th – 7th c. The coin finds are coming from the territory of the city 
and Harmanly region.  

The results of the analyses show that the monetary circulation in the Harmanly region 
employed mostly copper coins from different denominations (mainly folles) used as daily 
money. The precious metal coinage was representing by two gold coins: one solidus of 
Imperator Anastasius (491-518) and one tremissis of Imperator Mauricius (582-602). The 
greatest number of copper coins comes from the period of Imperators Justin I (518-527) and 
Justinian I (527-565). The main mint that has supplied the basic needs of gold and copper 
currency was Constantinople. This could be explain not only with the nearness of the capital 
city but and with the responsibility of Constantinople to supply the monetary circulation of 
region with change. Some of the coins were struck in the other mints Nicomedia, 
Thessalonica, Cyzicus and Antioch.  

The discovery of a copper imitative coin, which do not originate from imperial mints 
and the discovery of a coin which was overstruck shows that they were a regular part of the 
currency. Especially the imitative coins were used locally to meet shortfalls in small change. 

36 coins from different imperators show that the trade in the region was dynamic and 
close related with the byzantine settlements. Many of the coins have traces of long period 
usage. This might add one more detail of the economical history of the region in the Early 
Byzantine period. 

 
Нумизматичният материал, съхраняван във фонда на ИМ Харманли1, дава 

добра основа за анализ на монетната циркулация в този регион от началото на 
VI до началото на VII век. За икономическата картина най-важни са монетите с 
конкретно местонамиране. Благодарение на тях е възможна локализацията на 
средищни центрове и търговски пътища2. Освен това трябва да се отбележи, че 
в повечето случаи бронзовите монети представят локалната търговия, докато 
златните - тази на далечни разстояния3. Колективните находки обикновено 
говорят за възникнала неочаквана опасност, докато единичните свидетелстват 
                                                

1 Авторът изказва своята благодарност на колегите от ИМ – Харманли за 
предоставения материал.  

2 Kent, J. Interpreting coin-finds. - Coins and the Archeologist. - British 
Archaeological Reports, 1974, 4, р. 185. 

3 Duncan, G. L. Coin Circulation in the Danubian and Balkan Provinces of the Roman 
Empire AD 294-578. London 1993, р. 3. 
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за дребни загуби, вследствие на ежедневната циркулация4. Именно те най-ярко 
представят реалния паричен поток, който през VI до началото на VII век е 
съставен основно от бронзови монети5.  

Монетите без известно местонамиране често постъпват във фонда на 
даден музей като дар или откупка, но за тях може да се предположи, че 
произхождат от околността6. За реконструиране на количеството материал, 
участвал в монетния поток са анализирани и тези находки.  

 От самия град Харманли произлизат множество бронзови монети, 
основно фолиси на император Юстиниан I, сечени в монетарниците на 
Константинопол, Никомедия и Тесалоника (кат. №№: 4-6, 8-9, 12-13, 15, 16-20, 
22, 27-28, 31, 33). Най-късната монета от района е златен тремис на Маврикий, 
който се датира в периода 583/584 – 23.11.602 г. (кат. № 33). Множеството 
бронзови монети говорят за развита локална търговия и позволяват да се 
предположи съществуването на късноантично селище в непосредствена близост 
до съвременния град и/или на тържище, което е покривало нуждите на местния 
пазар.  

От околността на град Харманли, от землището на с. Доситеево произлиза 
фолис на император Юстиниан I, отсечен в периода, 4.4.552 – 4.4.553 г. (кат. № 
25) в Константинополската монетарница. 

 От района на с. Черепово, в м. Градините, е намерен фолис на 
император Юстиниан I, отсечен от Константинополската монетарница, в 
периода 4.4.556 – 4.4.557 г. (кат. № 26). 

От с. Шишманово е известна една бронзова монета – фолис на император 
Маврикий, отсечен в Никомедия 13.8.591 – 13.8.592 г. (кат. № 34). 

От археологически разкопки на градището край с. Черна могила под 
подовото ниво на ранновизантийска черква № 2 е открита бронзова монета на 
император Юстиниан I, която се датира в периода 4.4.538 – 565 г.7 От 
землището на селото произхожда и един фолис на император Ираклий, отсечен 
от монетарницата в Кизик, 610 – 641 г. (кат. № 36), което потвърждава 
византийско обитаване на района поне до средата на VII в.  

От района на с. Изворово произлизат множество бронзови монети, 
основно фолиси на император Юстиниан I, сечени в монетарниците на 
Константинопол, Никомедия и Тесалоника. Най-късната монета от района е 
фолис на император Фока, който се датира 602 – 610 г. (кат. № 35). Част от 
монетите са намерени в м. Кастарите, 3 – 4 км южно от селото.  

                                                
4 Collis, J. Data for dating. – Coins and the Archeologist. - British Archaeological 

Reports, 1974, 4, р. 176; Kent, J. Op. cit., p. 197. 
5 Laiou, A., C. Morrisson. The Byzantine Economy. Cambridge 2007, 23-42. 
6 Krmnicek. Fundmünzen vs. Museumssammlung. Ein Auswertungsversuch anhand 

der griechischen und römischen Münzen des Landesmuseums Kärnten ohne bekannten 
Fundort. – Vindobona Docet. 40 Jahren Institut für Numismatik und Geldgeschichte der 
Universität Wien 1965 – 2005. Wien 2005, 85 – 86. 

7 Аладжов, Д., Д. Балабанян. Разкопки на градището при село Черна могила, 
Харманлийско. – Известия на Исторически музей Хасково, 2004, 2, c. 214. 
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Множеството монети могат да се свържат с ранновизантийската крепост 
„Кастра рубра”, локализирана в м. Калето край с. Изворово8. В крепостта е 
намерено съкровище от седем златни монети, две от които на Маврикий (582 – 
602 г.), а останалите на Ираклий, сечени в 616 – 625 г., както и монети на 
Никифор I Геник (802 – 811 г.) и сина му Ставрикий9. Според проучвателите 
крепостта е била изградена при императорите Анастасий I (491-518 г.) или 
Юстиниан I (527 – 565 г.), което обяснява и голямото количество монети от този 
период в района. В част от помещенията в крепостта са намерени монети на 
император Юстин II (565 – 578 г.). Вследствие на някое от славянско-аварските 
нападения крепостта е била разрушена – своеобразен terminus post quem дава 
монетата на Ираклий, отсечена в периода 616 – 625 г.10  

Част от византийските монетите от района на град Харманли са без 
конкретно местонамиранe. Те принадлежат на императорите Анастасий I, 
Юстин I, Юстиниан I. Монетите са с различен номинал, преобладават фолисите, 
но има и един златен солид на император Анастасий (кат. № 1). Всички монети 
носят белези на сравнително дълъг период на участие в монетната циркулация, 
като захранването на паричния поток е ставало предимно с продукция на 
Константинополската монетарница. Това се дължи както на факта, че районът е 
разположен в непосредствена близост до византийската столица, така и на 
факта, че вероятно именно тамошните работилници са отговаряли за 
снабдяването на тази област с монети. Значително по-рядко се откриват монети, 
дело на  монетарниците в Никомедия, Тесалоника, Антиохия и Кизик.  

Ръстът в икономическия живот по това време се дължи на предприетите 
реформи още при император Анастасий, благодарение на които се стабилизира 
вътрешната обстановка в империята. Тази политика продължава и при 
управлението на императорите Юстин I и Юстиниан I, при  чието управление се 
отчита своеобразен пик на постъпилите монети в циркулационния поток. При 
управлението на Юстиниан I се наблюдава захранване на района с фолиси от 
няколко последователни емисии. Този факт се дължи на широката строителна 
дейност, разгърната от императора в тракийските провинции11. Към края на VI 
век се наблюдава спад на монетния поток. Като цяло нумизматичният материал 
показва регулярно снабдяване на региона с бронзови монети до началото на VII 
век.  

Една от монетите на Юстиниан I представлява варварска имитация (кат. 
№ 23), която подражава на продукцията на Константинополската монетарница 
от този период. По-грубата техника на изработка на печата отличава този 

                                                
8 Борисов, Б., Д. Рабовянов. Разкопки на пътна станция, ранновизантийска 

крепост „Кастра Рубра”, ранносредновековно селище и некропол в м. Калето край с. 
Изворово, Харманлийско.  – АОР през 2007. С., 2008, c. 525. 

9 Пак там, с. 526. 
10 Борисов, Б. „Кастра Рубра” през Античността и Средновековието. – В: 

Пътуванията в средновековна България. Велико Търново, 2009, с. 190. 
11 Laiou, A., C. Morrisson. Op. cit., p. 27; Аладжов, Д. Късноантично 

строителство в нашите земи (IV – VI в.). – Вести на Народния музей в Хасково, 1965, 4, 
213 - 241, 227. 
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Множеството монети могат да се свържат с ранновизантийската крепост 
„Кастра рубра”, локализирана в м. Калето край с. Изворово8. В крепостта е 
намерено съкровище от седем златни монети, две от които на Маврикий (582 – 
602 г.), а останалите на Ираклий, сечени в 616 – 625 г., както и монети на 
Никифор I Геник (802 – 811 г.) и сина му Ставрикий9. Според проучвателите 
крепостта е била изградена при императорите Анастасий I (491-518 г.) или 
Юстиниан I (527 – 565 г.), което обяснява и голямото количество монети от този 
период в района. В част от помещенията в крепостта са намерени монети на 
император Юстин II (565 – 578 г.). Вследствие на някое от славянско-аварските 
нападения крепостта е била разрушена – своеобразен terminus post quem дава 
монетата на Ираклий, отсечена в периода 616 – 625 г.10  

Част от византийските монетите от района на град Харманли са без 
конкретно местонамиранe. Те принадлежат на императорите Анастасий I, 
Юстин I, Юстиниан I. Монетите са с различен номинал, преобладават фолисите, 
но има и един златен солид на император Анастасий (кат. № 1). Всички монети 
носят белези на сравнително дълъг период на участие в монетната циркулация, 
като захранването на паричния поток е ставало предимно с продукция на 
Константинополската монетарница. Това се дължи както на факта, че районът е 
разположен в непосредствена близост до византийската столица, така и на 
факта, че вероятно именно тамошните работилници са отговаряли за 
снабдяването на тази област с монети. Значително по-рядко се откриват монети, 
дело на  монетарниците в Никомедия, Тесалоника, Антиохия и Кизик.  

Ръстът в икономическия живот по това време се дължи на предприетите 
реформи още при император Анастасий, благодарение на които се стабилизира 
вътрешната обстановка в империята. Тази политика продължава и при 
управлението на императорите Юстин I и Юстиниан I, при  чието управление се 
отчита своеобразен пик на постъпилите монети в циркулационния поток. При 
управлението на Юстиниан I се наблюдава захранване на района с фолиси от 
няколко последователни емисии. Този факт се дължи на широката строителна 
дейност, разгърната от императора в тракийските провинции11. Към края на VI 
век се наблюдава спад на монетния поток. Като цяло нумизматичният материал 
показва регулярно снабдяване на региона с бронзови монети до началото на VII 
век.  

Една от монетите на Юстиниан I представлява варварска имитация (кат. 
№ 23), която подражава на продукцията на Константинополската монетарница 
от този период. По-грубата техника на изработка на печата отличава този 

                                                
8 Борисов, Б., Д. Рабовянов. Разкопки на пътна станция, ранновизантийска 

крепост „Кастра Рубра”, ранносредновековно селище и некропол в м. Калето край с. 
Изворово, Харманлийско.  – АОР през 2007. С., 2008, c. 525. 

9 Пак там, с. 526. 
10 Борисов, Б. „Кастра Рубра” през Античността и Средновековието. – В: 

Пътуванията в средновековна България. Велико Търново, 2009, с. 190. 
11 Laiou, A., C. Morrisson. Op. cit., p. 27; Аладжов, Д. Късноантично 

строителство в нашите земи (IV – VI в.). – Вести на Народния музей в Хасково, 1965, 4, 
213 - 241, 227. 

екземпляр от останалите монети. Още професор Юрукова прави наблюдението, 
че „опакото на тези монети почти не се отличава от това на редовните 
емисии”12. Монетите, сечени в Константинопол, са циркулирали най-много в 
този регион, не само заради близостта с византийската столица, но и заради по-
голямата по обем продукция на няколкото работилници в Константинопол. 
Именно заради популярността им това са и най-имитираните монети.  

Съществуването на препечатани монети (кат. № 11) и на местни имитации 
(кат. № 23), наред с останалите византийски монети, показва, че те са били 
приемани като регулярно платежно средство от византийската власт. 
Обикновено се приема, че подражанията на дадени монети се явяват тогава, 
когато на пазара започва да се чувства тяхната липса и недостиг13. Познатите 
имитации от този район се отнасят към VI в. Множеството монети от този 
период, намерени в района на средното течение на р. Марица, говорят за 
икономическа стабилност и по-скоро загатват за възможността, монетите да са 
отсечени на място от гравьор, обучен в Константинополската монетарница. 
Възможно е, следвайки римските традиции14 във Византия да са продължили да 
съществуват подвижни монетарници, които са задоволявали на място 
потребностите на пазара от даден номинал.  

От началото на VII век, поради множеството военни конфликти и 
икономическата криза във Византийската империя, монетната продукция 
постепенно се свива. Независимо от това старите римски пътища продължават 
да бъдат от съществено значението за Византия15. Крепостите Констанция и 
Кастра Рубра поемат защитните функции на района. И двете са част от 
византийската укрепителна система, пазеща една от основните пътни артерии – 
Via Diagonalis и подстъпите към един от най-големите имперски градове – 
Адрианопол16. В циркулационния поток започват да участват изключително 
само бронзови монети – фолиси, като малките номинали почти изчезват17. 
Монетосеченето се концентрира основно в Константинопол, затова и не се 
откриват монети, които да носят отличителните белези на останалите 
монетарници. Независимо от това, малкото открити монети от този период имат 
следи от дълга употреба – следователно може да се предположи, че те не са 
били съхранявани само заради стойността на метала, вложен в тях. Повечето 
екземпляри не са пробити, което показва, че не се били употребявани и като 
                                                

12 Юрукова, Й. Варварски подражания на византийски бронзови монети от VI в. 
– Археология, 1965, 1, с. 23. 

13 Пак там. 
14 Драганов, Д. Монетосеченето на Деултум. С., 2006, 168 – 173. 
15 Laiou, A., C. Morrisson. Op. cit., 27; Георгиев, П. Главният път Византия – 

България до края на VІІІ век. - В: Пътуванията в средновековна България. Велико 
Търново, 2009, 84 – 94. 

16 Даскалов, М., Б. Думанов. Метални предмети от периода VI – VII в. във фонда 
на ИМ Хасково. - Известия на Исторически музей Хасково, 2004, 2, с. 202; Борисов, Б., 
Г. Шейлева. Разкопки на пътна станция, ранновизантийска крепост „Кастра Рубра”, 
ранносредновековно селище и некрополи в м. Калето край с. Изворово, Харманлийско. -  
АОР през 2008. С., 2009, с. 474. 

17 Grierson, Ph. Byzantine Coinage. Washington 1999, р. 3. 
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накити, а са изпълнявали функциите си на платежно средство на пазара. Всичко 
това създава представата за византийско по характер население, което не е 
променило традициите си в употребата на парите и през VII век.  

 
Каталог 

 
1. Анастасий, 1.9.492 – 1.9.507 г. солид, Константинопол 

Лице: Бюст 3/4, държи копие и щит, DN ANASTA/SIVS P P AVG 
Гръб: VICTORI AAVCCC off. Є, звезда д., CONOB 
АV; т. 4.5 гр; д. 2 см 
MIBE 4a; Инв. № 78 ИМ Харманли 

2. Анастасий, 1.9.507 – реф. 512 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, DN ANAS[TA]/SIVS P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, звезда л., кръст д., под M off. ?, в отреза – CON 
АЕ; т. 7.5 гр; д. 2.4 см 
MIBE 25; Инв. № 70 ИМ Харманли 

3. Юстин I, 10.7.518 – 1.9.522 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, DN IVSTI/ NVS P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, звезда л., звезда д., под M off. В, в отреза – CON 
АЕ; т. 15.63 гр; д. 3.1 х 3.00 см 
MIBE 11; Инв. № А504 ИМ Харманли 

4. Юстин I, 10.7.518 – 1.9.522 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, [DN I]VSTI/ NVS P P [AVG] 
Гръб: M, горе кръст, звезда л., звезда д., под M off. A, в отреза – CON 
АЕ; т. 12.12 гр; д. 3.1 х 3.3 см 
MIBE 11; Инв. № А413-1 ИМ Харманли 

5. Юстин I, 10.7.518 – 1.9.522 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, [D]N IV[STI/ NVS P] P AV[G] 
Гръб: M, горе кръст, звезда л., звезда д., под M off. B, в отреза – CON 
АЕ; т. 14.29 гр; д. 3.1 х 3.00 см 
MIBE 11; Инв. № А413-2 ИМ Харманли 

6. Юстин I, 10.7.518 – 1.9.522 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, DN IVSTI/ NVS [P P] AVG 
Гръб: M, горе кръст, кръст л., кръст д., под M off. Є, в отреза – CON 
АЕ; т. 16.24 гр; д. 2.8 х 3.00 см 
MIBE 13; Инв. № А490-1 ИМ Харманли 

7. Юстин I, 10.7.518 – 1.9.522 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, DN IVSTI/ NVS P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, звезда л., звезда д., под M off. Г, в отреза – CON 
АЕ; т. 17.50 гр; д. 3.1 х 3.2 см 
MIBE 11; Инв. № А482 ИМ Харманли 

8. Юстин I, 1.9.522 – 4.4.527 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, DN IVSTI/ NVS P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, звезда л., кръст д., под M off. Δ, в отреза – CON 
АЕ; т. 19.01 гр; д. 3.1 х 3.00 см 
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накити, а са изпълнявали функциите си на платежно средство на пазара. Всичко 
това създава представата за византийско по характер население, което не е 
променило традициите си в употребата на парите и през VII век.  

 
Каталог 

 
1. Анастасий, 1.9.492 – 1.9.507 г. солид, Константинопол 

Лице: Бюст 3/4, държи копие и щит, DN ANASTA/SIVS P P AVG 
Гръб: VICTORI AAVCCC off. Є, звезда д., CONOB 
АV; т. 4.5 гр; д. 2 см 
MIBE 4a; Инв. № 78 ИМ Харманли 

2. Анастасий, 1.9.507 – реф. 512 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, DN ANAS[TA]/SIVS P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, звезда л., кръст д., под M off. ?, в отреза – CON 
АЕ; т. 7.5 гр; д. 2.4 см 
MIBE 25; Инв. № 70 ИМ Харманли 

3. Юстин I, 10.7.518 – 1.9.522 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, DN IVSTI/ NVS P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, звезда л., звезда д., под M off. В, в отреза – CON 
АЕ; т. 15.63 гр; д. 3.1 х 3.00 см 
MIBE 11; Инв. № А504 ИМ Харманли 

4. Юстин I, 10.7.518 – 1.9.522 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, [DN I]VSTI/ NVS P P [AVG] 
Гръб: M, горе кръст, звезда л., звезда д., под M off. A, в отреза – CON 
АЕ; т. 12.12 гр; д. 3.1 х 3.3 см 
MIBE 11; Инв. № А413-1 ИМ Харманли 

5. Юстин I, 10.7.518 – 1.9.522 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, [D]N IV[STI/ NVS P] P AV[G] 
Гръб: M, горе кръст, звезда л., звезда д., под M off. B, в отреза – CON 
АЕ; т. 14.29 гр; д. 3.1 х 3.00 см 
MIBE 11; Инв. № А413-2 ИМ Харманли 

6. Юстин I, 10.7.518 – 1.9.522 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, DN IVSTI/ NVS [P P] AVG 
Гръб: M, горе кръст, кръст л., кръст д., под M off. Є, в отреза – CON 
АЕ; т. 16.24 гр; д. 2.8 х 3.00 см 
MIBE 13; Инв. № А490-1 ИМ Харманли 

7. Юстин I, 10.7.518 – 1.9.522 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, DN IVSTI/ NVS P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, звезда л., звезда д., под M off. Г, в отреза – CON 
АЕ; т. 17.50 гр; д. 3.1 х 3.2 см 
MIBE 11; Инв. № А482 ИМ Харманли 

8. Юстин I, 1.9.522 – 4.4.527 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, DN IVSTI/ NVS P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, звезда л., кръст д., под M off. Δ, в отреза – CON 
АЕ; т. 19.01 гр; д. 3.1 х 3.00 см 

MIBE 12; Инв. № А490-2 ИМ Харманли 
 

9. Юстин I, 1.9.522 – 4.4.527 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, DN IVSTI/ [NVS] P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, звезда л., кръст д., под M off. A, в отреза – CON 
АЕ; т. 17.37 гр; д. 3.1 х 3.00 см 
MIBE 12; Инв. № А490-3 ИМ Харманли 

10. Юстин I, 1.9.522 – 4.4.527 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, DN IVST[I/ NVS P P AVG] 
Гръб: M, горе кръст, звезда л., кръст с глобус д., под M off. В, в отреза – 

CON 
АЕ; т. 17.22 гр; д. 3.1 х 3.4 см 
MIBE 16; Инв. № 77 ИМ Харманли 

11. Юстин I, 1.9.522 – 4.4.527 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, DN IVST[I/ NVS P P AVG] 
Гръб: M, горе кръст, звезда л., кръст с глобус д., под M off. В, в отреза – 

CON 
АЕ; т. 17.22 гр; д. 3.1 х 3.4 см 
MIBE 16; Инв. № 77 ИМ Харманли 

12. Юстин I, 1.9.522 – 4.4.527 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, DN IVSTI/ NVS P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, звезда л., кръст д., под M off. В, в отреза – CON 
АЕ; т. 17.7 гр; д. 3.1 х 3.00 см 
MIBE 12; Инв. № 121 ИМ Харманли 

13. Юстин I, 1.9.522 – 4.4.527 г.? фолис, Константинопол? 
Лице: Бюст надясно, надписът не се чете 
Гръб: M, горе кръст, звезда л., кръст д., под M off. ?, в отреза – ? 
АЕ; т. 12.8 гр; д. 2.8 см 
MIBE 12 ?; Инв. № 112 ИМ Харманли 

14. Юстин I, 1.9.522 – 4.4.527 г. ? половин фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, надписът не се чете 
Гръб: К, горе звезда, долу звезда, кръст л., off. Г – д. 
АЕ; т. 7.59 гр; д. 2.3 х 2.5 см 
MIBE 19?; Инв. № А473 ИМ Харманли 

15. Юстин I, 1.9.522 – 4.4.527 г. половин фолис, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, [DN IVSTI/ N]VS P P AVG 
Гръб: К, горе звезда, долу звезда, кръст л., off. A – д. 
АЕ; т. 9.3 гр; д. 2.5 см 
MIBE 19; Инв. № 122 ИМ Харманли 

16. Юстиниан I, 1.8.527 – 4.4.538 г. фолис, Никомедия 
Лице: Бюст надясно, DN IVSTINI/ ANVS P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, кръст л., кръст д., под M off. В, в отреза – NIKM 
АЕ; т. 16.7 гр; д. 3.00 см 
MIBE 105; Инв. № 133 ИМ Харманли 

17. Юстиниан I, 539 г. половин фолис, Антиохия 
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Лице: Бюст насреща, [DN IV]STI[NI/ A]NVS P P AVG 
Гръб: К, горе кръст, ANNO л., година 13 (XIII) д., под К - ΘΥ 
АЕ; т. 6.25 гр; д. 2.4 см 
MIBE 152; Инв. № 175 ИМ Харманли 

18. Юстиниан I, 4.4.539 – 4.4.540 г. фолис, Никомедия 
Лице: Бюст насреща, DN IVSTINI/ ANVS P P AV[G] 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 13 (X/II/I) д., под M off. B, в отреза 

– NIK 
АЕ; т. 19.83 гр; д. 4.1 x 4.00 см 
MIBE 114; Инв. № A455 ИМ Харманли 

19. Юстиниан I, 4.4.540 – 4.4.541 г.  фолис, Константинопол 
Лице: Бюст насреща, DN IVSTIN[I]/ ANVS P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 14 (X/II/II) д., под M off. B, в отреза 

– CON 
АЕ; т. 19.47 гр; д. 3.7 см 
MIBE 95а; Инв. № 115 ИМ Харманли 

20. Юстиниан I, 4.4.540 – 4.4.541 г.  десет нумии, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, DN IVSTIN[I]/ ANVS P P AVG 
Гръб: I, горе кръст, ANNO л., година 14 (X/IIII) д., в отреза – CON 
АЕ; т. 5.97 гр; д. 1.8 см 
MIBE 99; Инв. № A413-3 ИМ Харманли 

21. Юстиниан I, 4.4.541 – 4.4.542 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст насреща, DN IVSTINI/ ANVS P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 15 (X/Ч) д., под M off. А, в отреза – 

CON 
АЕ; т. 21.67 гр; д. 3.9 см 
MIBE 95а; Инв. № 72 ИМ Харманли 

22. Юстиниан I, 4.4.543 – 4.4.544 г. фолис, Никомедия 
Лице: Бюст насреща, DN IVSTINI/ ANVS P P AVG 
Гръб: M, горе христограм, ANNO л., година 17 (X/Ч/II) д., под M off. А, в 

отреза – NIKO 
АЕ; т. 18.3 гр; д. 3.3 x 3.4 см 
MIBE 113b; Инв. № 118 ИМ Харманли 

23. Юстиниан I, 4.4.544 – 4.4.545 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст насреща, DN IVST[INI]/ ANVS P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 18 (X/Ч/III) д., под M off. А, в 

отреза – CON 
АЕ; т. 20.66 гр; д. 3.2 см 
MIBE 95а; Инв. № 71 ИМ Харманли 

24. Юстиниан I, 4.4.545 – 4.4.546 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст насреща, DN IVSTI[NI/ A]NVS P P [AVG] 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 19 (X/ЧI/III) д., под M off. Г, в 

отреза – CON 
АЕ; т. 15.75 гр; д. 3.4 х 3.3 см 
MIBE 95а; Инв. № 73 ИМ Харманли 
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Лице: Бюст насреща, [DN IV]STI[NI/ A]NVS P P AVG 
Гръб: К, горе кръст, ANNO л., година 13 (XIII) д., под К - ΘΥ 
АЕ; т. 6.25 гр; д. 2.4 см 
MIBE 152; Инв. № 175 ИМ Харманли 

18. Юстиниан I, 4.4.539 – 4.4.540 г. фолис, Никомедия 
Лице: Бюст насреща, DN IVSTINI/ ANVS P P AV[G] 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 13 (X/II/I) д., под M off. B, в отреза 

– NIK 
АЕ; т. 19.83 гр; д. 4.1 x 4.00 см 
MIBE 114; Инв. № A455 ИМ Харманли 

19. Юстиниан I, 4.4.540 – 4.4.541 г.  фолис, Константинопол 
Лице: Бюст насреща, DN IVSTIN[I]/ ANVS P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 14 (X/II/II) д., под M off. B, в отреза 

– CON 
АЕ; т. 19.47 гр; д. 3.7 см 
MIBE 95а; Инв. № 115 ИМ Харманли 

20. Юстиниан I, 4.4.540 – 4.4.541 г.  десет нумии, Константинопол 
Лице: Бюст надясно, DN IVSTIN[I]/ ANVS P P AVG 
Гръб: I, горе кръст, ANNO л., година 14 (X/IIII) д., в отреза – CON 
АЕ; т. 5.97 гр; д. 1.8 см 
MIBE 99; Инв. № A413-3 ИМ Харманли 

21. Юстиниан I, 4.4.541 – 4.4.542 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст насреща, DN IVSTINI/ ANVS P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 15 (X/Ч) д., под M off. А, в отреза – 

CON 
АЕ; т. 21.67 гр; д. 3.9 см 
MIBE 95а; Инв. № 72 ИМ Харманли 

22. Юстиниан I, 4.4.543 – 4.4.544 г. фолис, Никомедия 
Лице: Бюст насреща, DN IVSTINI/ ANVS P P AVG 
Гръб: M, горе христограм, ANNO л., година 17 (X/Ч/II) д., под M off. А, в 

отреза – NIKO 
АЕ; т. 18.3 гр; д. 3.3 x 3.4 см 
MIBE 113b; Инв. № 118 ИМ Харманли 

23. Юстиниан I, 4.4.544 – 4.4.545 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст насреща, DN IVST[INI]/ ANVS P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 18 (X/Ч/III) д., под M off. А, в 

отреза – CON 
АЕ; т. 20.66 гр; д. 3.2 см 
MIBE 95а; Инв. № 71 ИМ Харманли 

24. Юстиниан I, 4.4.545 – 4.4.546 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст насреща, DN IVSTI[NI/ A]NVS P P [AVG] 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 19 (X/ЧI/III) д., под M off. Г, в 

отреза – CON 
АЕ; т. 15.75 гр; д. 3.4 х 3.3 см 
MIBE 95а; Инв. № 73 ИМ Харманли 

 
25. Юстиниан I, 4.4.552 – 4.4.553 г. фолис, Константинопол 

Лице: Бюст насреща, DN IVSTINI/ ANVS P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 26 (X/Х/ʕ) д., под M off. Г, в отреза 

– CON 
АЕ; т. 16.25 гр; д. 3.1 см 
MIBE 95а; Инв. № А376 ИМ Харманли 

26. Юстиниан I, 4.4.556 – 4.4.557 г. фолис, Константинопол 
Лице: Бюст насреща, DN IVSTINI/ [ANVS P P] AVG 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 30 (X/Х/X) д., под M off. Г, в отреза 

– CON 
АЕ; т. 16.42 гр; д. 3.1 x 3.2 см 
MIBE 95а; Инв. № 389 ИМ Харманли 

27. Юстиниан I, 4.4.563 – 4.4.564 г., половин фолис, Тесалоника 
Лице: Бюст насреща, [DN IVSTINI/ AN]VS P P AVG 
Гръб: K, горе кръст, ANNO л., година 37 (XXX/ЧII) д., под K - TЄS 
АЕ; т. 6.25 гр; д. 2.5 x 2.4 см 
MIBE I 180; Инв. № A407 ИМ Харманли 

28. Юстин II, 15.11.566 – 15.11.567 г. фолис, Антиохия 
Лице: Бюст насреща, [DN IVSTI/NVS P P AVG] 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 2 (II) д., звезда под и над годината;  
под M off. Г, в отреза – τΗЄЧР’ 
АЕ; т. 16.01 гр; д. 3.3 x 3.3 см 
MIBЕ II 55b; Инв. № A443 ИМ Харманли 

29. Юстин II, 15.11.568 – 15.11.569 г. фолис, Никомедия 
Лице: Императорската двойка на трон, DN IVSTI/[NVS P P AVG] 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 4 (II/II) д., под M off. B, в отреза – 

NIKO 
АЕ; т. 12 гр; д. 2.8 x 3.0 см 
MIB II 46a; Инв. № 76 ИМ Харманли 

30. Юстин II, 15.11.570 – 15.11.571 г. фолис, Никомедия 
Лице: Императорската двойка на трон, DN IVSTI/NVS P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 6 (ʕ) д., под M off. B, в отреза – 

NIKO 
АЕ; т. 16.42 гр; д. 3.2 x 3.1 см 
MIB II 46b; Инв. № A522 ИМ Харманли 

31. Юстин II, 15.11.570 – 15.11.571 г. фолис, Никомедия 
Лице: Императорската двойка на трон, DN IV[STI/NVS] P P AVG 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 6 (ʕ) д., под M off. B, в отреза – 

NIKO 
АЕ; т. 15.90 гр; д. 3.2 x 3.1 см 
MIB II 46b; Инв. № A403 ИМ Харманли 

32. Юстин II, 15.11.571 – 15.11.572 г. половин фолис, 
Константинопол 

Монетни находки от района на град Харманли като извор за икономическия ...



108 Алена Тенчова32. Юстин II, 15.11.571 – 15.11.572 г. половин фолис, 
Константинопол 

Лице: Императорската двойка на трон, [DN IVSTI/NVS P P AVG] 
Гръб: K, горе христограм, ANNO л., година 4 (ʕI) д., под K off. A 
АЕ; т. 5.44 гр; д. 2.3 x 1.9 см 
MIB II 44c; Инв. № 157 ИМ Харманли 

33. Маврикий Тиберий, 583/584 – 23.11.602 г. тремис, Констан-
тинопол 

Лице: Бюст надясно, DN TIbЄ CI P P [AV] 
Гръб: VICTORI mAVRI AVG, CONOB 
АV; т. 1.47 гр; д. 1.7 см 
MIB II 20A; Инв. № 119 ИМ Харманли 

34. Маврикий Тиберий, 13.8.591 – 13.8.592 г. фолис, Никомедия 
Лице: Бюст насреща, [DNmAVRIC] TIbЄR P [P A] 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 10 (X) д., под M off. A, в отреза – 

NIKO 
АЕ; т. 11.3 гр; д. 3.00 x 2.9 см 
MIB II 75 D; Инв. № 114 ИМ Харманли 

35. Фока, 23.11.605 – 23.11.606 г. фолис, Антиохия ? 
Лице: Императорската двойка насреща, надписът не се чете 
Гръб: m, горе кръст, ANNO л., година 4 (II/II) д., в отреза – τΗЄЧР? 
АЕ; т. 7 гр; д. 2.7 см 
MIB II 83a; Инв. № 93 ИМ Харманли 

36. Ираклий, 5.10. 611 – 5.10.612 г. фолис, Кизик 
Лице: Бюст насреща, δN hRA[CLI] PЄR PAV[C] 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 2 (II) д., под M off. A, в отреза – 

KYZ 
АЕ; т. 9.80 гр; д. 3.00 см 
MIB III 184; Инв. № А518 ИМ Харманли 
 
Съкращения, използвани в Каталога: 
MIB II: W. Hahn. Moneta Imperii Byzantini. Teil II. Von Justinus II bis 

Phocas (565 – 610). Wien, 1975 
MIB III: W. Hahn. Moneta Imperii Byzantini. Teil III. Von Heraclius bis Leo 

III (610 - 720). Wien, 1981 
MIBE: W. Hahn. Money of the Incipient Byzantine Empire. (Anastasius I – 

Justinian I, 491 – 565). Wien, 2000 
MIBE II: W. Hahn. Money of the Incipient Byzantine Empire Continued. 

(Justin II – Revolt of the Heraclii, 565 - 610). Wien, 2009. 
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Лице: Императорската двойка на трон, [DN IVSTI/NVS P P AVG] 
Гръб: K, горе христограм, ANNO л., година 4 (ʕI) д., под K off. A 
АЕ; т. 5.44 гр; д. 2.3 x 1.9 см 
MIB II 44c; Инв. № 157 ИМ Харманли 

33. Маврикий Тиберий, 583/584 – 23.11.602г. тремис, 
Константинопол 

Лице: Бюст надясно, DN TIbЄ CI P P [AV] 
Гръб: VICTORI mAVRI AVG, CONOB 
АV; т. 1.47 гр; д. 1.7 см 
MIB II 20A; Инв. № 119 ИМ Харманли 

34. Маврикий Тиберий, 13.8.591 – 13.8.592г. фолис, Никомедия 
Лице: Бюст насреща, [DNmAVRIC] TIbЄR P [P A] 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 10 (X) д., под M off. A, в отреза – 

NIKO 
АЕ; т. 11.3 гр; д. 3.00 x 2.9 см 
MIB II 75 D; Инв. № 114 ИМ Харманли 

35. Фока, 23.11.605 – 23.11.606 г. фолис, Антиохия ? 
Лице: Императорската двойка насреща, надписът не се чете 
Гръб: m, горе кръст, ANNO л., година 4 (II/II) д., в отреза – τΗЄЧР? 
АЕ; т. 7 гр; д. 2.7 см 
MIB II 83a; Инв. № 93 ИМ Харманли 

36. Ираклий, 5.10. 611 – 5.10.612 г. фолис, Кизик 
Лице: Бюст насреща, δN hRA[CLI] PЄR PAV[C] 
Гръб: M, горе кръст, ANNO л., година 2 (II) д., под M off. A, в отреза – 

KYZ 
АЕ; т. 9.80 гр; д. 3.00 см 
MIB III 184; Инв. № А518 ИМ Харманли 
 
Съкращения, използвани в Каталога: 
MIB II: W. Hahn. Moneta Imperii Byzantini. Teil II. Von Justinus II bis 

Phocas (565 – 610). Wien, 1975 
MIB III: W. Hahn. Moneta Imperii Byzantini. Teil III. Von Heraclius bis Leo 

III (610 - 720). Wien, 1981 
MIBE: W. Hahn. Money of the Incipient Byzantine Empire. (Anastasius I – 

Justinian I, 491 – 565). Wien, 2000 
MIBE II: W. Hahn. Money of the Incipient Byzantine Empire Continued. 

(Justin II – Revolt of the Heraclii, 565 - 610). Wien, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1. Ранновизантийски монети от района на град Харманли, 
представени по владетели и монетарници. 

 
Император: Con Nic  Cyz Ant Thess Общо 
Анастасий I (491-518)       
1.9.492 – 1.9.507 1 sol      
1.9.507-реформата от 512 1 M      
Общо 2 0 0 0 0 2 
Юстин I (518-527)       
10.7.518-1.9.522 5 M      
1.9.522-4.4.527 6 M 

2 K 
     

Общо 13 0 0 0 0 13 
Юстиниан I (527-565)       
1.8.527 – 4.4.538  1 M     
539    1 M   
4.4.539-4.4.540  1 M     
4.4.540-4.4.541 1 M 

1 I 
     

4.4.541-4.4.542 1 M      
4.4.543-4.4.544  1 M     
4.4.544-4.4.545 1 M      
4.4.545-4.4.546 1 М      
4.4.552-4.4.553 1 M      
4.4.556-4.4.557 1 M      
4.4.563-4.4.564  

 
   1 K  

Общо 7 3 0 1 1 12 
Юстин II (565-578)       
15.11.566-15.11.567    1 M   
15.11.568-15.11.569  1 M     
15.11.570-15.11.571  2 M     
15.11.571-15.11.572 1 K      
Общо 1 3 0 1 0 5 
Маврикий (582-602)       
583/4-23.11.602 1 trem      
13.8.591-13.8.592  1 M     
Общо 1 1 0 0 0 2 
Фока (602-610)       
23.11.605-23.11.606    1 M   
Общо 0 0 0 1 0 1 
Ираклий (610-641)       
5.10. 611 – 5.10.612   1 M    
Общо 0 0 1 0 0 1 
Общо 24 7 1 3 1 36 
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Диаграма 1. Разпределение на ранновизантийските монети от района 
на град Харманли по номинали 
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Диаграма 2. Разпределение на броя ранновизантийски монети от 

района на град Харманли по периоди на монетосеченето 
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Камен Станев 
 

МОНЕТНАТА ЦИРКУЛАЦИЯ В РАННОСРЕДНОВЕКОВНА 
ТРАКИЯ, НАЧАЛОТО НА VІІ – НАЧАЛОТО НА ІХ ВЕК 

 
Kamen Stanev 

 
COIN CIRCULATION IN THE EARLY MEDIEVAL THRACE, THE 

BEGINNING OF VII – BEGINNING OF IX CENTURIES 
 
A numerous late antiquity fortresses have been discovered so far in Thrace. In each of 

them the picture is the same – the latest coin found dates to the late VI – beginning of VII c. In 
the next century and half a total lack of coins is to be observed there. It was until the end of 
VIII c. where at some places some coins appeared. This interruption and lack of coin 
circulation between the beginning of VII – second half of VIII c. means that Thrace was out of 
the scope of the Byzantine fiscal system. It also means that there were not any Byzantine 
garrisons or other military units since these troops are one of the main factors for the 
distribution of the coins. According to the numismatic data we might assume that it was 
between the second decade of VII c. till the end of VIII c. when Thrace was not under 
Byzantine rule. The lack of any information in the written sources for any fortress, village or 
settlement in the period under consideration therefore is not by chance. After the beginning of 
VII c. it was only the coast of the Black see which remained under the Byzantine rule. The 
Empire managed to recover its rule in the inland of Thrace in the second half of VIII c. A part 
of the abandoned in the beginning of VII c. fortresses was rebuilt and garrisons and civil 
population were settled there. As a consequence of this recovering Byzantine rule, coins were 
found during archaeological excavations in some sites in Thrace. The coins dated to the end of 
VIII – beginning of IX c., however, are not of big scale and were found only in a certain 
fortresses. This shows that this region was under the Bulgarian rule and it was not until 812 – 
813 c. when Byzantines managed to recover just an insignificant part of the Late antiquity 
fortresses where not big garrisons and civil population were settled. 

 
 Едни от най-честите находки, откривани при проучването на 

късноантични обекти са монетите. Естествено, това въобще не е изненада, тъй 
като Тракия1 по това време е била част от Източноримската империя.  Така 
например за периода от края на V в. до второто десетилетие на VІІ в. в 
Месемврия има открити 34 монети2, в Ахтопол - 2093, Карасура/Диосполис4 - 
                                                

1 Под Тракия, тук се има предвид Тракийската равнина и периферните й области. 
2 Theoklieva-Stoycheva, E. Mediaeval coins from Mesemvria, Sofia, 2001, р. 23. 
3 Йорданов, Ив., Ат. Койчев, В. Мутафов. Средновековният Ахтопол VІ-ХІІ в. 

Според данните на нумизматиката и сфрагистиката. – Нумизматика и сфрагистика, 2, 
1998, с. 69; Койчев, Ат., В. Мутафов. Нумизматични и археологически наблюдения в 
Авлеотейхос – Агатополис според стратиграфията на сондаж І от 1999 г. - В: 
Нумизматични изследвания (Studia Numismatica), с. 10; Койчев, Ат., В. Мутафов. 
Нумизматични и археологически резултати от разкопките през 2000 г. в Авлеотейхос – 
Агатополис. - В: Numismatica Bulgarica, 2, 2002, с. 20. 

4 Напоследък късноантичният Диосполис беше идентифициран с римската пътна 
станция Карасура - Лозанов, И. Диосполис в Тракия. - В: Stephanos archaeologicos in 
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295, Цоида – 1326, Берое – 497. За съжаление няма обобщаващи изследвания за 
монетната циркулация в такива важни градове като Девелт, Филипопол и 
Диоклецианопол. Посочените по-горе примери обаче са достатъчно 
красноречиви за огромното количество късноантични монети, които се 
откриват. 

 Обобщаването на данните за монетите, открити в крепостите в Тракия, 
показва, че навсякъде най-късните са от края на VІ или началото на VІІ в. Това 
важи както за малки крепости, като Маркова механа (най-късната е от 582 г.)8, 
Белово (597/8)9, Овчеполци (574/5)10, Пещера (578-582)11, Красен (578-582)12, 
Горни Воден13, Драгойново (602 – 610)14, Любеново (578-582)15, Дядово (578-
582)16, Ямбол (565-578)17, Знаменосец (565-578)18, Кастра Рубра (616-625)19, 
                                                                                                                           
honorem professoris Ludmili Getov (Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, 
Supplementum IV), С., 2005,  455 - 468. 
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 Аналогична е картината и във вътрешността на Родопите. Тук също 
откритите монети не надхвърлят началото на VІІ в.31. Особено показателни са 
данните от свещения извор до Брацигово, в който векове наред поклонниците са 
хвърляли монети, като най-късните са на Юстин ІІ32. В проучваната през 
последните години крепост Перперакион са открити 55 монети от VІ – началото 
на VІІ в., след което има повече от два века прекъсване и следващите монети са 
от ІХ в.33. 

 Данните за монетната циркулация в Тракия в началото на VІІ в. напълно 
съвпадат с данните за Сердика, където най-късната до момента монета е 
отсечена през 614/615 г.34 и дн. Югозападна България - Перник, където най-
късна монета е отсечена 576/7 г.35, Германия, най-късната монета където е на 
Фока (602 – 610)36, Пауталия37 - 572/576 г., късноантичното селище на мястото 
на дн. Сандански – на Юстин ІІ и София (565-578)38. Идентична е ситуацията в 
Одесос (613/614)39 и редица други късноантични крепости в дн. Североизточна 
България и Северна Добруджа40.  

 Каква е картината с монетите в Тракия за периода между 626 г.41 и 
началото на ІХ в.?  
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средновековния “Перперикон” (Кърджалийска област). - Нумизматика, сфрагистика, 
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35 Юрукова, Й. Антични и ранновизантийски монети. - В: Перник, т. 1, С. 1981, с. 
234. 
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38 Димитрова – Милчева, Ал. Сандански (Sandanski) (Свети Врач) от 
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 Аналогична е картината и във вътрешността на Родопите. Тук също 
откритите монети не надхвърлят началото на VІІ в.31. Особено показателни са 
данните от свещения извор до Брацигово, в който векове наред поклонниците са 
хвърляли монети, като най-късните са на Юстин ІІ32. В проучваната през 
последните години крепост Перперакион са открити 55 монети от VІ – началото 
на VІІ в., след което има повече от два века прекъсване и следващите монети са 
от ІХ в.33. 

 Данните за монетната циркулация в Тракия в началото на VІІ в. напълно 
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късна монета е отсечена 576/7 г.35, Германия, най-късната монета където е на 
Фока (602 – 610)36, Пауталия37 - 572/576 г., късноантичното селище на мястото 
на дн. Сандански – на Юстин ІІ и София (565-578)38. Идентична е ситуацията в 
Одесос (613/614)39 и редица други късноантични крепости в дн. Североизточна 
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2005, с. 87. 

38 Димитрова – Милчева, Ал. Сандански (Sandanski) (Свети Врач) от 
античността до средновековието. - В: Римски и ранновизантийски градове, т. 1, С. 2002, 
с. 289. 

39 Лазаренко, И. Нумизматични, с. 156. 
40 Пак там, 150 – 166. 
41 Съгласно публикуваните до момента нумизматични данни изглежда, че 

последният решаващ удар върху ранновизантийската крепостна система, при който 
били превзети и последните оцелели крепости, е бил през 614/615 г.  - Лазаренко, И. 
Нумизматични, 150 – 166. Въпреки това, като граница между двата периода тук е 
приета 626 г., когато аваро-славянските нашествия достигнали своя връх със 

 Ираклий, монети,сечени след 626 г. 
 1. Месемврия – една златна42. 
 2. Бургаския музей – една бронзова отсечена 629/630 г., без да е посочено 

местонамирането43. 
 Констанс ІІ (641 – 668) 
 1. Месемврия – една златна отсечена 642-646 г. и 13 бронзови монети – 

единични находки, сечени в различни години44. 
 2. Ахтопол – една бронзова45. 
Константин ІV (668-685) 
1. Месемврия – колективна находка от 46 златни монети46 и две бронзови – 

единични находки, сечени през 668-673 и 668-685 г. 
2. Белово – колективна находка, съдържаща 5 златни монети на Маврикий 

и една златна на Константин ІV47. За съжаление находката е случайно открита, 
като не е сигурно дали е в пълен вид. 

3. От фонда на Регионалния археологически музей Пловдив е 
публикувана една сребърна монета от колекцията Такела48. Колекцията е 
правена в края на ХІХ – началото на ХХ в. чрез откупки и е напълно възможно 
монетата не само да не е била намерена в Пловдив, но и въобще да не е от 
Тракия. 

4. От фонда на Регионалния археологически музей Пловдив - една златна 
монета49, за която не е публикувана информация, къде е намерена. 

5. От фонда на музея в Стара Загора е публикувана една сребърна монета, 
но подобно на монетите от Пловдив и за нея не е публикувана информация, 
къде и при какви обстоятелства е открита50. 

 
 
 

                                                                                                                           
съвместната с персите обсада на Константинопол. Същевременно с провала на обсада, 
аварите престанали да бъдат фактор на Балканите. 

42 Theoklieva-Stoycheva, E. Mediaeval, р. 44.  
43 Пенчев, В. Няколко редки византийски нумизматически и сфрагистически 

паметници от фонда на ИМ – Бургас. - Минало, 1, 1997, с. 41. 
44 Theoklieva-Stoycheva, E. Mediaeval, р. 44; Кияшкина, П., Ст. Димова. 

Спасителни археологически проучвания в гр. Несебър, обект: Елинистически и 
късноантичен зид, ул. Мена № 16. - АОР през 2006, С., 2007, с. 314. 

45 Йорданов, Ив., Ат. Койчев, В. Мутафов. Средновековният Ахтопол, с. 68. 
46 Theoklieva-Stoycheva, E. Mediaeval, р. 27.  
47 Юрукова, Й. Монетните находки, открити в Българи през 1975-1976 г. - 

Археология, 4, 1978, с. 61. 
48 Колев, К. Богати монетни постъпления в нумизматичния отдел на 

Археологическия музей – Пловдив. -  ИМЮИБ, 6, 1980, с. 81, № 515. 
49 Кисьов, К., И. Прокопов, К. Дочев. Нумизматичното богатство на 

Археологически музей – Пловдив. С., 1998, с. 66. 
50 Йорданов, Ив. Паричното обръщение в Първата българска държава (681-1018). 

- История на финансовата и кредитна система на България, т. 1, С., 1981, с. 25, табл. 
1.  
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Юстиниан ІІ (685 – 695 и 705 – 711) 
1. Месемврия – колективна находка от бронзови монети, най-късната от 

които е една монета на Юстиниан ІІ. Останалите са на Констанс ІІ – 6 бр. и 
Константин ІV -  1 бр.51. 

2. Калугерово – една монета, случайно открита, не е посочен металът52. 
Леонтий (695-698) 
1. Месемврия – една бронзова53. 
  Тиберий ІІІ (698-705), Филипик (711-713), Анастасий ІІ (713-715),          

Теодосий ІІІ (715-717) 
Няма публикувани монети. 
Лъв ІІІ (717-741) 
1. Девелт – една бронзова54. 
2. Карнобат – една бронзова55. 
Константин V Копроним (741-775) 
1. Една златна монета от фонда на Регионалния археологически музей – 

Пловдив56. Обстоятелствата, при които е попаднала в музея, не са дадени. 
2. Две бронзови монети намерени при разкопки в Берое57. Това са първите 

монети, открити в Берое, след тези на Ираклий. 
3. Изворово – една бронзова намерена при разкопки в крепостта до 

селото58. 
4. Маркели – една бронзова, намерена при разкопки в крепостта59. 
5. Маркели – една бронзова монета, собственост на колекционер, който 

твърди, че произхожда от крепостта60. 
Лъв ІV (775-780) 
1. Берое – две бронзови монети от фонда на музея в Стара Загора61. И за 

двете няма публикувани данни при какви обстоятелства са открити и дали 
въобще са намерени в града. 

                                                
51 Димитров, Д. Й. Тъмните векове на Византия (културно-исторически очерци). 

Велико Търново, 2005, с. 112, бел. 262.   
52 Шкорпил, В и К. Някои бележки върху археологическите и исторически 

изследвания в Тракия. Пловдив, 1885, с. 19. 
53 Димитров, Д. Й. Тъмните векове, с. 112, бел. 262.  
54 Момчилов, Д. Култура и политика на Първото българско царство в 

Североизточна Тракия, 2007, с. 151. 
55 Пак там, с. 150. 
56 Кисьов, К., Ил. Прокопов, К. Дочев. Нумизматичното богатство, с. 67. 
57 Минкова, М. За прекъсването, с. 124. 
58 Борисов, Б., Г. Шейлева. Разкопки на пътната станция, ранновизантийска 

крепост Кастра Рубра, ранносредновековно селище и некрополи в м. Калето край с. 
Изворово, Харманлийско. -  АОР през 2008, с. 473. 

59 Момчилов, Д. Култура и политика, с. 149. При публикуването й се казва “за 
периода VІІІ – Х в. откритите монети са Константин VІІ – 1 бр., Лъв VІ – 1 бр., 
анонимни Византия 976-1035 г. – 4 бр.”, т.е. очевидно Константин VІІ е печатна грешка 
и трябва да се разбира или Константин V или Константин VІ. 

60 Пак там, с. 150. 
61 Йорданов, Ив. Паричното обръщение, с. 31, табл. 4. 
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Юстиниан ІІ (685 – 695 и 705 – 711) 
1. Месемврия – колективна находка от бронзови монети, най-късната от 

които е една монета на Юстиниан ІІ. Останалите са на Констанс ІІ – 6 бр. и 
Константин ІV -  1 бр.51. 

2. Калугерово – една монета, случайно открита, не е посочен металът52. 
Леонтий (695-698) 
1. Месемврия – една бронзова53. 
  Тиберий ІІІ (698-705), Филипик (711-713), Анастасий ІІ (713-715),          

Теодосий ІІІ (715-717) 
Няма публикувани монети. 
Лъв ІІІ (717-741) 
1. Девелт – една бронзова54. 
2. Карнобат – една бронзова55. 
Константин V Копроним (741-775) 
1. Една златна монета от фонда на Регионалния археологически музей – 

Пловдив56. Обстоятелствата, при които е попаднала в музея, не са дадени. 
2. Две бронзови монети намерени при разкопки в Берое57. Това са първите 

монети, открити в Берое, след тези на Ираклий. 
3. Изворово – една бронзова намерена при разкопки в крепостта до 

селото58. 
4. Маркели – една бронзова, намерена при разкопки в крепостта59. 
5. Маркели – една бронзова монета, собственост на колекционер, който 

твърди, че произхожда от крепостта60. 
Лъв ІV (775-780) 
1. Берое – две бронзови монети от фонда на музея в Стара Загора61. И за 

двете няма публикувани данни при какви обстоятелства са открити и дали 
въобще са намерени в града. 

                                                
51 Димитров, Д. Й. Тъмните векове на Византия (културно-исторически очерци). 

Велико Търново, 2005, с. 112, бел. 262.   
52 Шкорпил, В и К. Някои бележки върху археологическите и исторически 

изследвания в Тракия. Пловдив, 1885, с. 19. 
53 Димитров, Д. Й. Тъмните векове, с. 112, бел. 262.  
54 Момчилов, Д. Култура и политика на Първото българско царство в 

Североизточна Тракия, 2007, с. 151. 
55 Пак там, с. 150. 
56 Кисьов, К., Ил. Прокопов, К. Дочев. Нумизматичното богатство, с. 67. 
57 Минкова, М. За прекъсването, с. 124. 
58 Борисов, Б., Г. Шейлева. Разкопки на пътната станция, ранновизантийска 

крепост Кастра Рубра, ранносредновековно селище и некрополи в м. Калето край с. 
Изворово, Харманлийско. -  АОР през 2008, с. 473. 

59 Момчилов, Д. Култура и политика, с. 149. При публикуването й се казва “за 
периода VІІІ – Х в. откритите монети са Константин VІІ – 1 бр., Лъв VІ – 1 бр., 
анонимни Византия 976-1035 г. – 4 бр.”, т.е. очевидно Константин VІІ е печатна грешка 
и трябва да се разбира или Константин V или Константин VІ. 

60 Пак там, с. 150. 
61 Йорданов, Ив. Паричното обръщение, с. 31, табл. 4. 

2. Георги Добрево – една бронзова монета, отсечена през 776-778 г., 
намерена при разкопки62. 

Константин VІ и Ирина (780-797) 
1. Девелт – една бронзова монета намерена при разкопки63. 
2. Перамокастел/Потамокастел (дн. гр. Средец) – една бронзова, намерена 

при разкопки на крепостта64. 
3. Берое – една сребърна от фонда на музея в Стара Загора, като не са 

публикувани обстоятелствата около нейното откриване65. 
4. Капитан Андреево – една бронзова монета, открита при разкопки на 

славянско селище66. 
Ирина (797 – 802) 
Няма публикувани монети 
Никифор І (802 – 811) 
1. Девелт – една бронзова, намерена при разкопки67. 
2. Перамокастел/Потамокастел (дн. гр. Средец) – една бронзова, открита 

при разкопки на крепостта68. 
3. Берое – една бронзова от фонда на музея в Стара Загора, като не са ясни 

обстоятелствата около нейното откриване69. 
4. Филипопол - една бронзова, открита по време на разкопки70. 
5. Изворово – две бронзови монети, открити при разкопки на крепостта71. 
Ставракий (811) 
Няма открити монети. 
Михаил І Рангаве (811-813) 
1. Девелт – две бронзови открити при разкопки72. 
2. Перамокастел/Потамокастел (дн. гр. Средец) – една бронзова, открита 

при разкопки в крепостта73. 

                                                
62 Минкова, М. Нумизматичен материал от района на Любимец и Хасково. -  

Нумизматика, сфрагистика, епиграфика, 4, 2008, с. 83. 
63 Балболова-Иванова, М. Девелт през VІІІ-Х век. - Векове, 1-2, 1991, с. 51. 
64 Балболова, М. Монетите, с. 38. 
65 Йорданов, Ив. Паричното обръщение, с. 31, табл. 4. 
66 Попов, Хр., Г. Грозданова. Спасителни разкопки на ямно поле от желязната 

епоха и ранносредновековно селище при с. Капитан Андреево (обект № 27 км 312+750 
– 313+070 по трасето на железопътната линия Пловдив – Капитан Андреево). -  АОР 
през 2007, С. 2008, с. 165. 

67 Вагалински, Л., И. Чолаков. Археологически разкопки на фортификацията на 
римската колония Деутум. -  АОР през 2006, С. 2007, с. 253. 

68 Балболова, М. Монетите, с. 38. 
69 Йорданов, Ив. Паричното обръщение, с. 31, табл. 4. 
70 Морева – Арабова, Р. Данни за  топографията на средновековния Пловдив. -  

ГАМП, 10, 2001, с. 165. 
71 Борисов, Б., Д. Рабовянов. Разкопки на пътна станция, ранновизантийска 

крепост “Кастра Рубра”, ранносредновековно селище и некрополи в м. Калето край с. 
Изворово, Харманлийско. -  АОР през 2007, С., 2008, с. 526. 

72 Момчилов, Д. Култура и политика, с. 151. 
73 Балболова, М. Монетите, с. 38. 
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 Какво показват монетите от периода от началото на VІІ до началото на 

ІХ в.? Първото, което веднага се забелязва е резкият спад в сравнение с късната 
античност. Всъщност до средата на VІІІ в. трябва да се говори не за спад на 
монетната циркулация, а за пълно прекъсване. През този период за запазване на 
монетната циркулация може да се говори единствено в крайбрежната област и 
най-вече в Месемврия. Откритите в тази крепост монети са както колективни 
находки, така и единични. Единичните са бронзови и сечени в различни години. 
Тук е място да се отбележи, че между началото на VІІ и края на VІІІ в. 
единствените крепости в Тракия, които се споменават в писмените извори, са 
Месемврия, Анхиало и Созопол. Не е случаен и фактът, че само тук се откриват 
и други археологически материали от периода74. 

 Като се изключи  крайбрежието, в останалата част на Тракия, монетната 
циркулация след второто десетилетие на VІІ в. напълно прекъснала. На тази 
липса на византийски монети след началото на VІІ в. е обърнато внимание75, но 
до момента, доколкото ми е известно, не е обяснена задоволително. Трудно 
може да се приеме, че е била породена от недостиг на метал, от известно 
натурализиране на византийската икономика и т.н. В тези случаи щеше да има 
спад или дори рязък спад в монетната циркулация, а не пълно прекъсване. През 
VІІ-VІІІ в. в други византийски области наистина има спад на монетната 
циркулация, но тя все пак се запазила, както например в Атина76, Коринт77, 
Сарди78, Сицилия79, Херсонес80 или Месемврия81. Нещо повече – по това време 
продължили да функционират някои провинциални монетарници като 
Александрия (до 646 г.), Картаген (до 695 г.), Херсонес (до 641 г.), Неапол (641-
717), Равена (до началото на VІІІ в.), Рим (до средата на VІІІ в.), Сардиния (679-
720 г.), Сиракуза (до 878 г.)82. За съществуването на реална монетна циркулация 
във византийските земи свидетелстват и византийските закони от началото на 

                                                
74 Станев, К. Защо през 809 г. кана сюбиги Крум превзема Сердика -  История, 4, 

2008, с. 37. 
75 Ваклинов, Ст. Формиране на старобългарската култура. С., 1977, с. 54; 

Минкова, М. Характеристика на нумизматичния материал от спасителните проучвания 
на обект Дана бунар до гр. Любимец. - ИИМХ, 2, 2003, с. 191.  

76 Charanis, P. The Significance of Coins as Evidence for the History of Athens and 
Corinth in the Seventh and Eighth Centuries. - In: Historia. Zeitschrift für alte Geschichte, 
Band IV, Heft 2/3, 1955, р. 165. 

77 Sander, G. Corint. - In: The Economic History of Byzantium: From the Seventh 
through the Fifteenth Century, Washington, 2000 (Dumbarton Oaks Studies 39, 2002), р. 649,  
Table 1. 

78 Bates, G. Byzantine coins. Cambridge, 1971 (Archaeological exploration of Sardi. 
Monograph 1), р. 6, tabl. ІІІ. 

79 Kislinger, E. Byzantinische Kupfermünzen aus Sizilien (7. – 9 Jh.) im historischen 
context. -  JÖB, 45, 1995, 25-36. 

80 Романчук, А. Торговля Херсонеса в VІІ-ХІІ в. - Bulgaria pontica medii aevi, т. 
1, 1981 (Byzantinobulgarica, 7), 1981, с. 326, табл. 3. 

81 Theoklieva-Stoycheva, E. Mediaeval, р. 44. 
82 Кокотейло, Р. Византийски монети, 1998, с. 9 – 10. 

Камен Станев



123

 
 Какво показват монетите от периода от началото на VІІ до началото на 

ІХ в.? Първото, което веднага се забелязва е резкият спад в сравнение с късната 
античност. Всъщност до средата на VІІІ в. трябва да се говори не за спад на 
монетната циркулация, а за пълно прекъсване. През този период за запазване на 
монетната циркулация може да се говори единствено в крайбрежната област и 
най-вече в Месемврия. Откритите в тази крепост монети са както колективни 
находки, така и единични. Единичните са бронзови и сечени в различни години. 
Тук е място да се отбележи, че между началото на VІІ и края на VІІІ в. 
единствените крепости в Тракия, които се споменават в писмените извори, са 
Месемврия, Анхиало и Созопол. Не е случаен и фактът, че само тук се откриват 
и други археологически материали от периода74. 

 Като се изключи  крайбрежието, в останалата част на Тракия, монетната 
циркулация след второто десетилетие на VІІ в. напълно прекъснала. На тази 
липса на византийски монети след началото на VІІ в. е обърнато внимание75, но 
до момента, доколкото ми е известно, не е обяснена задоволително. Трудно 
може да се приеме, че е била породена от недостиг на метал, от известно 
натурализиране на византийската икономика и т.н. В тези случаи щеше да има 
спад или дори рязък спад в монетната циркулация, а не пълно прекъсване. През 
VІІ-VІІІ в. в други византийски области наистина има спад на монетната 
циркулация, но тя все пак се запазила, както например в Атина76, Коринт77, 
Сарди78, Сицилия79, Херсонес80 или Месемврия81. Нещо повече – по това време 
продължили да функционират някои провинциални монетарници като 
Александрия (до 646 г.), Картаген (до 695 г.), Херсонес (до 641 г.), Неапол (641-
717), Равена (до началото на VІІІ в.), Рим (до средата на VІІІ в.), Сардиния (679-
720 г.), Сиракуза (до 878 г.)82. За съществуването на реална монетна циркулация 
във византийските земи свидетелстват и византийските закони от началото на 
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VІІІ в. В Земеделския закон на няколко пъти се споменават парични глоби83. 
Изрично трябва да се отбележи, че става въпрос за глоби за дребни 
престъпления свързани със селскостопанската дейност. Този факт, показва, че 
по това време във Византия е имало реална монетна циркулация, в която били 
обхванати дори селските райони. Посочените по-горе писмени и 
археологически данни, показват, че липсата на византийски монети след 
началото на VІІ в. в Тракия не е следствие от някаква обща закономерност в 
развитието на византийската икономика и упадъка на монетосеченето. Това, 
което е характерно за няколкото византийски монети от този период, открити в 
Тракия84, е, че те са златни или сребърни (за тази от Калугерово няма данни 
каква е85). Този факт контрастира с данните примерно за Месемврия, Атина или 
Сарди, където огромната част от монетите са бронзови. Същевременно напълно 
аналогична е картината в Софийско и долината на Струма, където от целия този 
обширен район са публикувани само една колективна находка от три златни 
монети (две на Констанс ІІ и една на Константин ІV)86, намерена при 
неизвестни обстоятелства, една златна монета на Констанс ІІ намерена до 
крепостта при с. Долно Церово (Благоевградско)87 и една бронзова монета на 
Константин ІV, намерена при разкопки до с. Кулата (Петричко)88. Аналогична е 
картината и в Р. Македония, където византийски монети след началото на VІІ 
в., почти не се откриват89. Същата е ситуацията и в дн. Северна България и 
Северна Добруджа. Въпреки, че броят на откритите тук монети е малко по-
голям, те отново показват същите характеристики – отделни находки, без да 
може да се каже, че има запазена монетна циркулация, като по-голямата част от 
монетите са сребърни и златни90. Очевидно в посочените области е 
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съществувала идентична икономическа среда, коренно различаваща се от тази в 
земите, останали под византийска власт. Характерът на монетните находки в 
тези земи е близък до земите северно от Дунав, където от VІІ в. са известни 
голям брой колективни находки на византийски монети, в огромната си част 
сребърни, които се тълкуват като дарове, давани от ромеите на местните 
славяни91. В тази насока ще трябва да се търси и обяснението на няколкото 
колективни находки от златни и сребърни монети, както и на изолираните 
единични находки на византийски монети в Северна Добруджа, дн. България 
(без крайбрежието на юг от Стара планина)92 и Р. Македония. Появата на 
малобройните находки на византийски монети след второто десетилетие на VІІ 
в. трябва да се обясни с търговски връзки между ромеите и заселилите се тук 
славяни. По-вероятно е обаче те да са свързани с военнополитическата 
обстановка на Балканите. След началото на VІІ в. в бившите византийски 
провинции се заселили славянски племена, които създавали доста проблеми на 
империята. Специално за VІІ в. са добре известни няколкото обсади на Солун. 
Вероятно подобни набези е имало и към останалите византийски анклави. При 
това положение за част от златните и сребърни византийски монети, открити 
във вътрешността на Балканите, може да се предположи, че са попаднали тук 
като откуп, даван за военнопленници93. Друга част вероятно са били давани на 
отделни славянски племена в замяна на техния неутралитет или дори 
съюзничество в моменти на много сериозни опасности. Така например по време 
на петата обсада на Солун, ромеите се снабдили с храни от едно славянско 
племе94. Особено кризисна е била арабската обсада на Константинопол през 
674-678 г. Тогава вероятно ромеите дали значителни суми на славяните в 
замяна на техния неутралитет. Вероятно част от византийските монети, открити 
в Североизточна България, са следа от преминаването на армията на 
Константин ІV през 680 г.95.  

 Прегледът на публикуваните византийски монети в Тракия от VІІ в. 
показва, че най-късно през второто десетилетие на века монетната циркулация 
не просто се свила, а напълно прекратила. Това означава, че тези земи след тази 
дата не са били в обхвата на византийската фискална система. Липсата на 
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съществувала идентична икономическа среда, коренно различаваща се от тази в 
земите, останали под византийска власт. Характерът на монетните находки в 
тези земи е близък до земите северно от Дунав, където от VІІ в. са известни 
голям брой колективни находки на византийски монети, в огромната си част 
сребърни, които се тълкуват като дарове, давани от ромеите на местните 
славяни91. В тази насока ще трябва да се търси и обяснението на няколкото 
колективни находки от златни и сребърни монети, както и на изолираните 
единични находки на византийски монети в Северна Добруджа, дн. България 
(без крайбрежието на юг от Стара планина)92 и Р. Македония. Появата на 
малобройните находки на византийски монети след второто десетилетие на VІІ 
в. трябва да се обясни с търговски връзки между ромеите и заселилите се тук 
славяни. По-вероятно е обаче те да са свързани с военнополитическата 
обстановка на Балканите. След началото на VІІ в. в бившите византийски 
провинции се заселили славянски племена, които създавали доста проблеми на 
империята. Специално за VІІ в. са добре известни няколкото обсади на Солун. 
Вероятно подобни набези е имало и към останалите византийски анклави. При 
това положение за част от златните и сребърни византийски монети, открити 
във вътрешността на Балканите, може да се предположи, че са попаднали тук 
като откуп, даван за военнопленници93. Друга част вероятно са били давани на 
отделни славянски племена в замяна на техния неутралитет или дори 
съюзничество в моменти на много сериозни опасности. Така например по време 
на петата обсада на Солун, ромеите се снабдили с храни от едно славянско 
племе94. Особено кризисна е била арабската обсада на Константинопол през 
674-678 г. Тогава вероятно ромеите дали значителни суми на славяните в 
замяна на техния неутралитет. Вероятно част от византийските монети, открити 
в Североизточна България, са следа от преминаването на армията на 
Константин ІV през 680 г.95.  

 Прегледът на публикуваните византийски монети в Тракия от VІІ в. 
показва, че най-късно през второто десетилетие на века монетната циркулация 
не просто се свила, а напълно прекратила. Това означава, че тези земи след тази 
дата не са били в обхвата на византийската фискална система. Липсата на 
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монети и особено на бронзови, показва и нещо друго много важно – липсата на 
гарнизони. През този период войската е била един от основните фактори при 
разпространението на монети и откриването на множество единични находки на 
определено място, се тълкува като индикатор за престой на войскови части, 
както например е в Сарди96 и Атина97. Във вътрешността на Тракия са проучени 
огромен брой късноантични и средновековни крепости. Фактът, че в тях няма 
открити византийски монети след второто десетилетие на VІІ в., освен всичко 
друго означава, че в тях не е имало войски. При това положение монетната 
циркулация напълно потвърждава данните от писмените извори и 
археологическите проучвания, а именно единственото място, където 
византийската власт след началото на VІІ в. се запазила е крайбрежието и най-
вече Месемврия. Само този район и разположените в него крепости се 
споменават в изворите от началото на VІІ в. до 784 г., само тук се откриват 
византийски монети, печати, надписи, керамика и др. археологически 
материали. Останалата част от Тракия след второто десетилетие на VІІ в. е била 
напълно извън властта на Византия. Това се отнася и за Сердика, където 
ромеите възстановили властта си чак в края на 808 или самото начало на 809г.98 
Това твърдение противоречи с приетата като аксиома теза в българската 
историческа наука, че макар и да понесли много тежки удари, ромеите успели 
да запазят властта си тук. Изрично трябва да се отбележи, че тезата за пълното 
ликвидиране на византийската власт в Тракия съвсем не е нова99, като за това 
има и преки сведения в изворите100. 

 През 756 г. император Константин V преселил огромен брой арменски, 
сирийски и арабски преселници в Тракия101. За тях се приема, че са били 
заселени в района на Пловдив и като доказателство за това се сочи голямата 
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– 56; Острогорски, Г. История на византийската държава, с. 149; Lilie, R. – J. 
“Thrakien” und “Thrakesion”. - JÖB, 26, 1977, 7 – 47. В България, тезата за пълната загуба 
на контрол върху земите във вътрешността на Тракия се поддържа само от Коледаров, 
П. Политическа география на средновековната българска държава, т. 1, С., 1979, с. 8. 

100 Особено показателни са думите на К. Багренородни, когато описва 
положението преди създаването на тема Тракия (която обхващала Одринска Тракия, а 
не разглежданата тук област), казва – “мрежата, както казахме, загнила и варварите 
разрушили градовете” – Константин Багренородни. За темите. - В: ГИБИ, 3, с. 258. 
Много ценно, но по неизвестни причини неизползвано е и едно сведение в Житието на 
св. Максим Изповедник. - В: ГИБИ, 3, с. 308. В него се казва, че през третата четвърт на 
VІІ в. Одринска Тракия е била на “накрая на ромейската държава.”, а разглежданата 
тук област се пада северно и северозападно от Одринска Тракия, т.е. по това време тя не 
е била в границите на Византия. 

101 Теофан Изповедник. Хронография. - В: ГИБИ, 3, с. 269 – 270; Никифор 
патриарх константинополски. Кратка история след царуването на Маврикий, Зограф 
1997, с. 78; Гевонд. История на халифите. - В: Христоматия по история на България, 
т. 1, С. 1978, с. 95. 
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арменска павликянска колония в града през ХІ-ХІІ в.102. За момента от Пловдив 
и района му е публикувана само една златна монета на Константин V, която се 
намира във фонда на РАМ - Пловдив, но за която не е дадена информация, как е 
попаднала там и дали въобще е от Пловдив. Ако приемем, че въпросната монета 
е от града или областта (което естествено е само предположение), може да се 
допусне, че е попаднала тук по същия начин, както са попаднали и 
византийските монети от благороден метал, сечени от Констанс ІІ и Константин 
ІV, които се откриват във вътрешността на Балканите. За заселването на 
арменски и сирийски еретици във Филипопол и околностите му през 756 г. няма 
нито конкретни писмени, нито археологически данни103 и не случайно е 
изказано съмнение, че е било извършено именно тук104. Появата на големите 
арменски павликянски и монофизитски колонии в града през ХІ-ХІІ в. е 
следствие от заселването на такова население през 970 и 986 г.105, а колонистите 
от 756 г. очевидно били заселени в Одринска Тракия и Черноморското 
крайбрежие. 

 Другите четири монети на Константин V (741-775), които са открити в 
Тракия, са много по-важни. Първо те са намерени при редовни археологически 
разкопки и второ, те са бронзови. Първите две са открити в Берое. За съжаление 
не е посочено в какъв точно контекст са намерени. Това са първите монети, 
открити в града след тези на Ираклий (отсечени през 614 г.). От Теофан 
Изповедник е известно, че градът е бил възстановен през 784 г.106, което се 
потвърждава и от един новооткрит надпис107. На пръв поглед, като че ли има 
противоречие между писмените данни и откритите в града монети, още повече, 
че от фонда на музея в Стара Загора са публикувани и две бронзови монети на 
Лъв ІV (775-780). Всъщност, като се прегледат внимателно изворите, се вижда, 
че няма противоречие. Между 756 и 775 г. Константин V предприел голям брой 
походи срещу България, като ромеите атакували по море и по суша. Вероятно 
при тези кампании в Берое били разполагани отделни отряди – “Той оставил и 
стратезите на конните отреди извън клисурите, ако могат някак да нахлуят 
в България”108. По това време крепостните стени и градът все още не били 
възстановени – това станало през 784 г., но въпреки това предлагали известна 
                                                

102 Данчева – Василева, А. Пловдив през Средновековието ІV – ХІV в. С., 2009, 
с. 272. 

103 Изказана е хипотезата, че такива са открити в Карасура/Диосполис, но 
въпросните материали трябва да се свържат с последната фаза на обитаване на града 
през късната античност – Станев, К. Къде е бил средновековният град Влиснос 
(Блиснос, Близмос)? -  Минало (под печат). 

104 Бешевлиев, В. Една незабелязана клауза на българо-византийския мирен 
договор. - ГСУ нцсвп “Иван Дуйчев”, 82 (2), 1988, с. 9. 

105 Станев, К. Битката за Пловдив през 970 г. и нейните последици. -  ГРАМП, 11, 
2009, 190 – 199. 

106 Теофан Изповедник. Хронография. - В: ГИБИ, 3, с. 276. 
107 Sharankov, N., D. Yankov. A 784 AD Inscription of Constantine VI and Irene from 

Beroe – Irenopolis (modern Stara Zagora, South Bulgaria). - In: Archaeologia Bulgarica, 1, 
2008, 77 – 86. 

108 Теофан Изповедник. Хронография. - В: ГИБИ, 3, с. 274. 
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защита и затова руините били използвани като временен лагер. Именно при 
тези обстоятелства най-вероятно са паднали въпросните монети. Още по-
интересна е ситуацията с двете бронзови монети на Константин V, открити при 
разкопки в Маркели и Изворово. И двете крепости са късноантични, които в 
началото на VІІ в. били превзети и опожарени109. През следващите повече от сто 
години в тях няма никакви материали110. За този период дори късноантичните 
им имена били забравени. Името Маркели се споменава за пръв път между 756 
и 764 г. във връзка с един поход на Константин V срещу българите111. 
Крепостта при с. Изворово е късноантичната Кастра Рубра, но това име през 
средновековието не се споменава, въпреки че това е районът, за който имаме 
може би най-много данни и очевидно е имала друго име112. Откриването на 
двете бронзови монети на Константин V при разкопки в Маркели и крепостта 
при Изворово най-вероятно са свързани с тяхното възстановяване през 756 г. За 
разлика от останалите части на Тракия, Маркели и Изворово са съвсем близо до 
областите, в които ромеите запазили властта си след началото на VІІ в. 

 Монетите на Константин V поставят началото на разпространението на 
византийски монети в Тракия, като това, което е важно и което коренно се 
различава от предния период, е, че почти всички монети след средата на VІІІ в. 
са бронзови, като преобладаващата част от тях са открити при редовни 
археологически разкопки. В музея в Стара Загора се съхраняват две бронзови 
монети на Лъв ІV (775-780), за съжаление, без да са публикувани 
обстоятелствата около тяхното намиране. При археологически разкопки край с. 
Георги Добрево (съседно на споменато по-горе Изворово) е открита една 
бронзова монета отсечена през 776-778 г. Бронзови монети, отсечени по 
времето на Константин VІ и Ирина (780-797) са открити  при разкопки в Девелт, 
крепостта до гр. Средец (вер. Перамокастел/Потамокастел) и славянското 
селище в Капитан Андреево. В музея в Стара Загора се съхранява една сребърна 
на същите владетели, но не са публикувани обстоятелства около намирането й.  

В случая особено важни са монетите от Девелт и крепостта до дн. гр. 
Средец, които са съседни крепости. Девелт, макар и да се намира в 
крайморската област, за разлика от Месемврия, отсъства от изворите между 
началото на VІІ в. и 787 г. Същевременно археологическите данни показват, че 
в началото на VІІ в. градът е бил превзет и опожарен113. Единствената монета от 
периода  - началото на VІІ в. до 780 г. - е на Лъв ІІІ, за която няма данни при 
какви обстоятелства е намерена. Този факт, както и липсата на писмени 
сведения за този най-голям късноантичен град в района и липсата на други 

                                                
109 Щерева, Ир., Ж. Аладжов. Разкопките в Сливен и Карнобат и проблемът за 

прехода от античността към средновековието. -  ГДА-НБУ, 4-5, 2000, с. 294; Борисов, Б. 
“Кастра Рубра”, с. 187. 

110 По-горе се спомена една бронзова монета на Лъв ІІІ от района на Карнобат. За 
съжаление е намерена от иманяри и нищо конкретно не може да се каже.  

111 Никифор патриарх константинополски. Кратка история, с. 78. 
112 Твърде вероятно имено тя, а не крепостта при съседното село Оряхово да е 

била Агатоники. 
113 Балабанов, П., Св. Петрова. Довелт, с. 248. 
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археологически материали, поставят въпроса, дали Девелт след началото на VІІ 
в. е съществувал. За момента в рамките на работна хипотеза ще изкажа 
мнението, че между началото на VІІ в. и 784 г. Девелт е бил изоставен и бил 
възстановен по време на похода на императрица Ирина. Това се доказва с факта, 
че  градът едва през 787 г. се появява в изворите, като след това системно 
присъства114, а също от края на VІІІ в. започват да се откриват и други 
археологически материали - печати115 и керамика116. Намерената в Девелт 
бронзова монета на Константин VІ и Ирина (780-797) е последвана от една 
бронзова на Никифор І (802-811) и две бронзови на Михаил І (811-813). 
Изрично трябва да се отбележи, че всички те са намерени при разкопки и са 
свидетелство за възстановяването на монетната циркулация в крепостта в края 
на VІІІ в. Към тези монети трябва да се добави и една колективна находка от 
златни монети от края на VІІІ – началото на ІХ в., която за съжаление е била 
разграбена и загубена за науката117.  

Напълно аналогична е картината в разположената на десетина километра 
западно от Девелт крепост при дн. гр. Средец, която се идентифицира с 
известната от Сюлейманкьойския надпис крепост Перамокастел/Пота-
мокастел118. Тя е късноантична крепост, като най-късната късноантична монета, 
намерена тук, е отсечена през 570 г. Следват повече от двеста години пълна 
липса на монети и монетната циркулация се подновила както при Девелт, в края 
на VІІІ в. с откритата бронзова монета на Константин VІ и Ирина (780-797). 
Подобно на Девелт и тук при разкопки са открити бронзови монети на  
Никифор І (802 – 811) и Михаил І (811-813). Аналогична е картината и с 
останалите археологически материали от крепостта при Средец119. Фактът, че в 

                                                
114 Съборни актове. - В: ГИБИ, 3, с. 202-205; Теофан Изповедник. Хронография, 

с. 284 и 287; Бешевлиев, В. Първобългарски надписи. С., 1992, с. 117, 165 и 187. 
115 Jordanov, Iv. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria, vol. 1, S. 2003, p. 98, № 

35.13a; vol. 3, part 2, p. 676, № 2087.  
116 Манолова, М. Към въпроса за разпространението на византийската трапезна 

керамика в българските земи от края на VІІІ до края на ХІІ в. -  Археология, 1-2, 2000, с. 
10. 

117 Балабанов, П., Св. Петрова. Довелт, с. 237. 
118 Гагова, Кр. Тракия през Българското средновековие. С., 2002, с. 281; 

Аладжов, Ж. Някои размисли за живота в средновековната крепост “Потамукастел”. - 
В: Местната култура в контекста на националната.  Средец, 2002. Изказаното 
мнение, че ранносредновековната крепост Потамукастел е идентична със спомената от 
Прокопий Кесарийски крепост Потамукастело, трябва да се отхвърли, защото крепостта 
описана от Прокопий през VІ в., е била в провинция Тракия, докато крепостта при гр. 
Средец попада в провинция Хемимонт съгласно административното деление от VІ в. 

119 Балболова – Иванова, М. Керамиката от крепостта в град Средец като 
доказателство за търговските й връзки с Черноморското крайбрежие през VІІ-ІХ век. - 
ИНМБ, 3,  2000, 145-148; Манолова, М. Към въпроса за разпространението на 
византийската трапезна керамика в българските  земи от края на VІІІ до края на ХІІ век. 
- Археология, 1-2, 2000, с. 10; Balbolova – Ivanova, M. A contribution to research of the 
Early Medieval Ceramics in Bulgaria. -  Archaeologia Bulgarica, 1, 2000, 73-85; 
Грозданова, Г. Амфорният материал от ранносредновековното селище при с. Капитан 
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две съседни крепости се наблюдава напълно идентична картина, е вече 
достатъчно основание, да се твърди, че монетната циркулация в тях след като в 
края на VІ – началото на VІІ в. е била прекъсната, е била подновена чак в края 
на VІІІ в. Съответно появата на тези монети очевидно ще трябва да се свърже с 
похода на Ирина в Тракия през 784 г., когато била възстановена властта на 
империята във вътрешността. Най-интересното обаче е, че и Девелт и крепостта 
до дн. Средец не са във вътрешността на Тракия, а в крайбрежната област, 
където в периода между началото на VІІ и края на VІІІ в. империята успяла да 
запази властта си. Фактът, че вече има достатъчно основания да се твърди, че и 
Девелт и крепостта до Средец, след началото на VІІ в. са били изоставени и в 
тях византийски гарнизони и население били настанени отново чак в края на 
VІІІ в., показва, че дори и в крайбрежието властта на Византия между началото 
на VІІ и края на VІІІ в. е била твърде ефимерна и се олицетворявала единствено 
от няколко изолирани крепости като Месемврия, Анхиало и Созопол. 

Монети на Никифор І, освен във вече споменатите Девелт и крепостта при 
гр. Средец, са открити също в Изворово – два броя бронзови, намерени при 
разкопки и Филипопол – една намерена при разкопки. Всъщност монетата от 
Филипопол е първата ранносредновековна монета, която е публикувана като 
намерена при разкопки в града. Към тези монети трябва да се добави и една 
бронзова от музея в Стара Загора, за която няма данни при какви обстоятелства 
е намерена. При монетите на Никифор І се наблюдава напълно същата картина 
както при монетите на Константин V и Константин VІ и Ирина – те са бронзови 
и почти всички са открити при редовни разкопки. Същото се отнася и за трите 
бронзови монети на Михаил І, открити в Девелт и Средец. Много съществена 
подробност е, че монетите на Никифор І и Михаил І в Девелт, Средец и 
Изворово са намерени в горели пластове, което напълно съвпада с данните от 
писмените извори за българската контраофанзива в този район през 812 - 813 г. 

 Анализът на публикуваните византийски монети от Тракия от началото 
на VІІ в. до началото на ІХ в. показва, че разпространението на монетите в тази 
област може да се използва като извор, който да допълни така оскъдните за 
периода писмени данни. Естествено дадената тук картина е само най-обща, 
защото монетите от редица крепости не са напълно публикувани, в т. ч. и 
такива ключови за района крепости като Филопопол и Диоклецианопол. 
Въпреки това вече разполагаме с данните от други важни късноантични градове 
като Диосполис (Карасура, средновековната Близнос120), Берое, Цоида, 
Месемврия, а също и от десетки по-малки крепости, така че непубликуваните 
материали едва ли съществено и радикално ще променят направените 
констатации. През късната античност Тракия е била осеяна със стотици 
крепости, селища, манастири и няколко града, при проучването на които се 
откриват огромен брой монети. В края на VІ и началото на VІІ в. областта е 
неколкократно опустошена от аваро-славянските орди, в резултат на което 
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Андреево, община Свиленград. - В: Eurica. In honorem Ludmilae Donchevae – Petkovae, 
С., 2009,  с. 249. 

120 По въпроса за идентификацията на Близнос  вж. бел. 103. 
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регистрират горели пластове. Различните крепости и градове загинали при 
различни нашествия, но за сега никъде не са регистрирани монети, по-късни от 
второто десетилетие на VІІ в. Този факт, както и липсата на други 
археологически материали, доказващи оцеляването на византийската 
администрация, войска или население, напълно се връзва с пълната липса на 
писмени сведения за тази обширна област след началото на VІІ в. до 784 г.121. 
Очевидно от второто десетилетие на VІІ в. до 784 г. тя не е била под властта на 
империята. Тук не е имало византийска администрация, войска и население и 
поради тази причина не се откриват и византийски монети. Тази празнота 
между началото на VІІ и средата на VІІІ в. се запълва единствено от няколко 
монети, основно от благородни метали и една колективна находка, също от 
златни монети. Като количество и сътоношение бронзови към златни и 
сребърни монети тези находки нямат нищо общо с характера на монетната 
циркулация в областите останали под византийска власт, но за сметка на това са 
напълно идентични с областите, в които са живеели славяни, като дн. Северна 
България и Влашката равнина. Очевидно те са попадали тук като плячка, като 
откуп на военнопленници или като дипломатически дарове. Изрично трябва да 
се отбележи, че за монетите от Пловдивския и Старозагорския музей не са 
посочени данни откъде са и може да се изкаже съмнение дали въобще са от 
Тракия, или са донесени в ново време и откупени122. Картината започнала да се 
променя през втората половина на VІІІ в. Двете бронзови монети на Константин 
V, открити при разкопки в Стара Загора, могат да се свържат с походите му 
срещу България и временното пребиваване на някоя византийска част в 
изоставената по това време крепост, докато бронзовите монети открити при 
разкопки в Маркели и крепостта при с. Изворово, могат да се свържат с 
кампанията от 756 г., когато в близост до границите с България били заселени 
множество колонисти и били построени голям брой крепости. Същевременно 
липсата на бронзови монети на Константин V в Пловдив и района е едно 
категорично свидетелство, че тази кампания не е обхванала централната и 
западната част на Тракия. Монетите на Константин V са първите бронзови 
монети, които се откриват във вътрешността на Тракия след тези на Ираклий и 
поставят началото на постепенното възстановяване на монетната циркулация. 
От този момент насетне броят на византийските монети все повече се 
увеличава, като обхваща все повече места и това, което е много важно, за 
разлика от монетите от предния период, те са почти всички бронзови и открити 
при разкопки. Така, както в началото на VІІ в. изчезването на византийските 
монети съпътства изчезването на писмените данни за областта, така сега, в края 

                                                
121 Градовете от вътрешността - Филипопол, Диоклецианопол, Диосполис, 

Севастопол, Берое и Цоида се споменават единствено в т.нар. Епархийски списъци от 
VІІІ в. (ГИБИ, 3, с. 189 – 196) , за които е доказано, че в тях са преписани данните за VІ 
в. и не са адекватни за епохата извори - Ostrogorsky, G. Byzantine Cites, р. 53.  

122 Така например във фонда на РАМ – Пловдив се съхранява един оловен печат 
от ІХ в., за които се знае,  че произхожда от Родосто и е бил закупен през 20-те г. на ХХ 
в. Jordanov, Iv. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria, vol. 3, part 1, S., 2009, р. 280, № 
763. 

Камен Станев
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на VІІІ в., появата на византийските монети съпътства появата на областта в 
писмените извори. Много важно обстоятелство е, че в няколко крепости - 
Изворово, крепостта до гр. Средец и Девелт, има бронзови монети от края на 
VІІІ  и началото ІХ в., сечени при различни императори, което съвсем 
определено показва, че може да се говори за възстановена монетна циркулация, 
макар и не в късноантичния й мащаб. Естествено това възстановяване на 
монетната циркулация е логично следствие от възстановяването на 
византийската власт в Тракия през 784 г. (756 г. за земите, разположени 
непосредствено до крайбрежието като Маркели или до Одринска Тракия като 
Изворово), което било съпътствано от възстановяване на изоставените в 
началото на VІІ в. крепости, поставяне на гарнизони в тях и заселване на 
цивилно население.  

 Въпреки че в края на VІІІ и началото на ІХ в. може да се говори за 
възстановяване на монетната циркулация, трябва да се отбележи, че става 
въпрос за едно изключително ограничено явление. Монетите от този период са 
малобройни и се срещат в единични крепости. Твърде показателен е фактът, че 
монети от този период не са открити дори в такива значими и добре проучени 
през последните години късноантични градове като Цоида и Диосполис 
(Карасура). Фактът, че монети от края на VІІІ – началото на ІХ в. се срещат в 
съвсем малко крепости, показва, че въпреки огромните усилия, хвърлени за 
реконкистата на този район, той дори през 812 г. останал изключително слабо 
населен, като в периода 756-812 г. били възстановени само една нищожна част 
от късноантичните крепости, в които били настанени малобройни гарнизони и 
цивилно население. 

 След второто десетилетие на VІІ в. във вътрешността на Тракия има 
пълно прекъсване на монетната циркулация, което продължило до втората 
половина на VІІІ в. Тази липса на монети напълно съвпада с липсата на 
писмени данни за областта през този период, а също и липсата на други 
археологически материали, свързани с ромеите – оловни печати, надписи, 
битови предмети и т.н. Единственият извод, който може да се направи е, че през 
посочения период областта не е била под властта на Византия. До средата на 
VІІІ в. само в крайбрежието империята успяла да запази властта си. През 
втората половина на VІІІ в. византийската реконкиста обхванала Тракия, като 
през 784 г. ромеите възстановили властта си в Берое и Филипопол. 
Възстановяването на византийската власт се проследява по откритите тук 
монети. На няколко места при археологически разкопки са намерени 
византийски монети от втората половина на VІІІ – началото на ІХ в. Тези 
монети са малко на брой и се откриват в единични крепости, което показва, че 
византийската реконкиста имала ограничен мащаб – с изключение на 
крайбрежието, в останалата част на Тракия византийската власт дори през 812-
813 г. се изчерпвала с няколко крепости с малобройни гарнизони и крепости.  
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BYZANTINE SEALS FROM THE KALETO FORTRESS NEAR THE 

VILLAGE OF ZLATI VOIVODA, SLIVEN REGION 
 

The fortress near the village of Zlati Voivoda is a part of the fortification network of the 
Sredna Gora mountains constructed parallel to the Balkan one. Both played an important role 
during the Middle Ages. Situated along the slopes of Sredna Gora mountains, the fortresses 
served as the last barrier against the enemies to the plane and the passes. 

The paper presents all the seals found there (about 52 specimens) and deals with the 
questions of the recipients of the correspondence in particular as well as the life of the 
settlement. 

It is interesting that about 40 of all 52 specimens are generally dated to the second half 
of the XIth c. and a large number of them (29 specimens) could be dated after 1060s. They 
offer more information on the time and sender of the correspondence. These are imperial seals, 
seals of military commanders or associates of Emperor Alexios I Komnenos, which leads to 
the conclusion that a large amount of correspondence was concentrated here after 1060s. All 
that attests to a resumed activity or an active presence of population here, which received 
correspondence mainly from the capital. 
 

Преди близо петнадесет години публикувах в Studies in Byzantine 
Sigillography 33 византийски печата, намерени от иманяри в землището на с. 
Злати войвода, Сливенско1. Тази публикация и находките на печати бе една от 
причините там да се проведат спасителни разкопки през 1992-1993 г., които 
дадоха допълнителна информация за селището, а също така и нови находки на 
печати2. 

Местността “Калето” или “Кале баир” се намира на около 2,5 км. 
северозападно от днешното село Злати войвода. Крепостта е разположена на 
хълм с надморска височина 320 м и от разстояние може да бъде видян венецът 
на този хълм, който минава по крепостната стена. Този хълм и разположеният 
непосредствено западно от него по-висок хълм са източният челен дял на 
високата част на Средна гора. От тук планината силно се снижава на югоизток. 
Крепостта заемала изгодно стратегическо положение, като контролирала 
визуално цялата равнина на изток и на юг. На 6-7 км западно от нея се намира 
проломът на река Тунджа, където се свързват подбалканската котловина и 
сливенското поле и се намират подходите за прохода „Вратник” и за 
Твърдишкия проход.  

                                                
1 Jordanov, I. Unpublished Byzantine Seals from the village of Zlati Voyvoda. – SBS, 

3, 1993, 69-84. По-нататък ще се цитира Jordanov, Zlati voyvoda и съответния номер. 
2 АОР 1992-93 г. 
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Крепостта при с. Злати войвода е част от Средногорската укрепителна 
система, изградена паралелно на Старопланинската. И двете - играещи важна 
роля в епохата на Българското средновековие. Разположени по склоновете на 
Средна гора, крепостите изпълнявали ролята на последна преграда пред 
настъпващия противник към равнината и респективно към проходите3.  

В рамките на тази публикация ще бъдат представени всички печати, 
намерени тук и ще се свържат с живота на обитателите и. Ще се опитаме да 
дадем отговор на въпросите, свързани с получателите на тази кореспонденция в 
частност и като цяло с живота на селището. 

Печатите са подредени според гръцкия азбучен списък на личните имена 
на собствениците им: 
 

1. <Áäñéáíüò Êïìíçí{ò ðñùôïóÝâáóôïò (1081-1105) 
 

Национален исторически музей – София, инв. № 30075. Намерен е на 
върха на цитаделата на крепостта при с. Злати войвода, кв. 43, от лице с 
металотърсач  през 1993 г. Размери: 23-24 (21)3 мм. Пълен  и добре съхранен, с 
повреден последния ред от текста на опакото.  

Публикация. Йорданов, Севасти, № 384; Jordanov, Family Names, no. 3245; 
Jordanov, Corpus, III, no. 5416. 

Паралели: Отпечатан чрез същия булотирион с нашия екземпляр: 1. 
съхранява се в колекцията на Атинския нумизматичен музей, вж. Schlumberger, 
Sig., p. 639, no. 17; Konstantopoulos, no. 4998; Stavrakos, no. 124; 29. Участвувал 
в аукциони Müunzentrum Köln, 31, no. 1390  и Müller-Sollingen, 73, 1993, no. 
489; 3. Съхранява се в колекцията на Fogg, A. M. no 581.  

                                                
3 Повече за крепостта и пълна библиография виж в: Рашев, Р., М. Радева. 

Спасителни разкопки на крепост и средновековен некропол при село Злати войвода, 
Сливенска община. – Годишник на Регионален исторически музей-Сливен, том. І, 
Сливен, 2008, 63-83.  

4 Йорданов, И. Печати на византийски севасти от територията на България. – 
Нумизматика и сфрагистика, 2, 1998, 6-49. По-нататък ще се цитира Йорданов, 
Севасти и съответния номер или страница. 

5 Jordanov, I. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria, Volume 2, Seals with Family 
Names, Sofia, 2006. По-нататък ще се цитира Jordanov, Family Names  и съответния 
номер. 

6 Jordanov, I. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria, Volume 3, part one and two, 
Sofia, 2009. По-нататък ще се цитира Jordanov, Corpus,  III  и съответния номер. 

7 Schlumberger, G. Sigillographie de l'empire byzanin, Paris, 1884. По-нататък ще се 
цитира Schlumberger, Sig., и съответния номер или страница. 

8 Konstantopoulos, K. M. Âõæáíôéáê@ ìïëõâäüâïõëëá ôïý  Tí <ÁèÞíáéò <Åèíéêï‡ 
Íïìéóìáôéêï‡ Ìïõóåßïõ, Athens, 1917. По-нататък ще се цитира Konstantopoulos и 
съответния номер. 

9 Staurakos, C. Die Byzantinischen Bleisiegel mit Familiennamen aus der Sammlung 
des Numismatischen Museums Athen,  Wiesbaden, 2000. По-нататък ще се цитира 
Stavrakos, и съответния номер или страница. 

`
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Отпечатан чрез друг булотирион или друга двойка матрици: Zacos, Seals, 
I, no. 2708 a-b. 
 

Лице. Права фигура на св. Георги във фас с дясната ръка се подпира върху 
дълго копие, а в лявата държи щит, опрян в земята. От двете му страни -
вертикален надпис: È- Г� || W-РГI-O’ : >П E(гйпт) Геюсгйп(т). 

Опако. Седемредов надпис: 
+ K�R’È’| T�C�ÄŸË’| AÄPIAN�| ПР�TOC� || RA%T�TW|| KOMNHN | .. 
+K(ýсй)е â(пÞ)и(ей) ô© ó© äпýë(¥) <Áäсйáí© ðсùôпóÝâáóô© ô© Êпìíç[í©]10 

От територията на страната са намерени негови печати в качеството му 
на частно лице (Преслав 2009 г.) и протосеваст и велик доместик на Запада.       
( Казанлък  и с. Царева  Поляна, Хасковско) 

Адриан Комнин е четвърто дете на Йоан Комнин и Ана Далсина и брат 
на императора Алексий І Комнин. Роден е между 1060 и 1065 г. Оженен е за 
Зоя, дъщеря на император Константин Х Дука и Евдокия (1059-1067). 

Ето накратко неговата кариера и събитията, в които той участвува (виж 
Gautier, Blachernes, II.1, 231-233; Barzos, Komnenoi, I, no. 16; Skoulatos, 
Personnagues, no. 311): 

1081: За пръв път е засвидетелствуван във връзка с  въведените от брат му 
Алексий І нови титли. Той е удостоен с титула ðесйöáíÝóôпт ðсùôпóÝâáóôпт; 

1083-1084: участвува във войната срещу норманите в Тесалия;  
1087 (пролетта): назначен е за ìÝгáт äпìÝóôйêпт ðÜóçт Äýóеùт навярно 

след смъртта на Григорий Бакуриани и взема участие в редица важни сражения; 
1087 (пролетта): участвува в разгрома на Челгу; 
1087 (есента): участвува в експедиция срещу печенегите, ръководена от 

императора. В решителната битка при Дръстър му е поверено командуването на 
латините. 

 1091 (март-април): непосредствено преди битката при хълма Левунион е 
натоварен да пази левия бряг на р. Марица в близост до новопостроения мост в 
качеството му на ìÝгáт äпìÝóôйêпт ðÜóçт Äýóеùт; 

1092-1093 (зимата): участвува в разследването и съда над Йоан Комнин 
във Филипопол, който бил обвинен в заговор. Обвиненията не се потвърдили и 
бащата на обвиняемия – севастократор Исаак Комнин заплашил, че ще оскубе 
брадата на Адриан заради тази клевета. 

1094: възложена му е деликатната мисия да разкрие заговора, начело на 
който стоял неговият шурей Никифор Диоген; 

1094: участвува в заседанието на Влахарнския синод в качеството си на 
ðсùôпóÝâáóôпт êáp ìÝгáт äпìÝóôйêпт; 

1105 (19 април): починал, навярно поради заболяване, приемайки 
монашеското име Йоан. 
                                                

10 Barzos, K.>Ç ãåíåáëïãßá ô™í Êïìíçí™í, I-II. Thessalonica, 1984. По-нататък ще 
се цитира Barzos, Komnenoi I-ІІ и съответния номер или страница.  

11 Skoulatos, B. Les personnages byzantins de l'Alexiade. Analyse prosopographiqu et 
synhese, Louvain, 1980. По-нататък ще се цитира Skoulatos, Personnagues, и съответния 
номер.  

Иван Йорданов
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Отпечатан чрез друг булотирион или друга двойка матрици: Zacos, Seals, 
I, no. 2708 a-b. 
 

Лице. Права фигура на св. Георги във фас с дясната ръка се подпира върху 
дълго копие, а в лявата държи щит, опрян в земята. От двете му страни -
вертикален надпис: È- Г� || W-РГI-O’ : >П E(гйпт) Геюсгйп(т). 

Опако. Седемредов надпис: 
+ K�R’È’| T�C�ÄŸË’| AÄPIAN�| ПР�TOC� || RA%T�TW|| KOMNHN | .. 
+K(ýсй)е â(пÞ)и(ей) ô© ó© äпýë(¥) <Áäсйáí© ðсùôпóÝâáóô© ô© Êпìíç[í©]10 

От територията на страната са намерени негови печати в качеството му 
на частно лице (Преслав 2009 г.) и протосеваст и велик доместик на Запада.       
( Казанлък  и с. Царева  Поляна, Хасковско) 

Адриан Комнин е четвърто дете на Йоан Комнин и Ана Далсина и брат 
на императора Алексий І Комнин. Роден е между 1060 и 1065 г. Оженен е за 
Зоя, дъщеря на император Константин Х Дука и Евдокия (1059-1067). 

Ето накратко неговата кариера и събитията, в които той участвува (виж 
Gautier, Blachernes, II.1, 231-233; Barzos, Komnenoi, I, no. 16; Skoulatos, 
Personnagues, no. 311): 

1081: За пръв път е засвидетелствуван във връзка с  въведените от брат му 
Алексий І нови титли. Той е удостоен с титула ðесйöáíÝóôпт ðсùôпóÝâáóôпт; 

1083-1084: участвува във войната срещу норманите в Тесалия;  
1087 (пролетта): назначен е за ìÝгáт äпìÝóôйêпт ðÜóçт Äýóеùт навярно 

след смъртта на Григорий Бакуриани и взема участие в редица важни сражения; 
1087 (пролетта): участвува в разгрома на Челгу; 
1087 (есента): участвува в експедиция срещу печенегите, ръководена от 

императора. В решителната битка при Дръстър му е поверено командуването на 
латините. 

 1091 (март-април): непосредствено преди битката при хълма Левунион е 
натоварен да пази левия бряг на р. Марица в близост до новопостроения мост в 
качеството му на ìÝгáт äпìÝóôйêпт ðÜóçт Äýóеùт; 

1092-1093 (зимата): участвува в разследването и съда над Йоан Комнин 
във Филипопол, който бил обвинен в заговор. Обвиненията не се потвърдили и 
бащата на обвиняемия – севастократор Исаак Комнин заплашил, че ще оскубе 
брадата на Адриан заради тази клевета. 

1094: възложена му е деликатната мисия да разкрие заговора, начело на 
който стоял неговият шурей Никифор Диоген; 

1094: участвува в заседанието на Влахарнския синод в качеството си на 
ðсùôпóÝâáóôпт êáp ìÝгáт äпìÝóôйêпт; 

1105 (19 април): починал, навярно поради заболяване, приемайки 
монашеското име Йоан. 
                                                

10 Barzos, K.>Ç ãåíåáëïãßá ô™í Êïìíçí™í, I-II. Thessalonica, 1984. По-нататък ще 
се цитира Barzos, Komnenoi I-ІІ и съответния номер или страница.  

11 Skoulatos, B. Les personnages byzantins de l'Alexiade. Analyse prosopographiqu et 
synhese, Louvain, 1980. По-нататък ще се цитира Skoulatos, Personnagues, и съответния 
номер.  

  

 Той е бил протосеваст от възцаряването на брат си в 1081 до смъртта си 
през 1105 г. Би могло да се предполага, че печатът му е от целия този период. 

 Получаването на кореспонденцията му в крепостта при с. Злати войвода 
би могло да е в целия този период, но не е изключено да се отнася само до 
периода 1081-1087 г. След назначаването му за велик доместик на Запада е 
нормално писмата му да бъдат скрепявани с печат в това му качество. Не е 
резонно да се подписва само като протосеваст.  
 
 

2. <ÁлÝоéïò Êïìíçí{ò óеâáóô{ò кáp ìÝгáò äïìÝóôéкïò (1078-1081) 
 

 Съхранява се в колекцията на РИМ-Сливен, инв. № 3882. Намерен е по 
време на археологическите разкопки на крепостта при с. Злати войвода в кв. 
25А, непосредствено под цитаделата на 14. 08. 1992 г. Размери: 26-30(?) 4 мм. 
Непълен отпечатък.  

Публикация. Jordanov, Family Name, no.328; Jordanov, Corpus, III, 
no.1003. 

Паралели: За останалите печати на Алексий Комнин в качеството му на 
велик доместик, намерени в различни селища в днешна България, виж 
Jordanov, Corpus, III, no.1002-1012. 
  

Лице. Права фигура на св. Димитър във фас с дясната ръка се подпира 
върху дълго копие, а в лявата държи щит, опрян в земята. От двете му страни 
вертикален надпис: È- O-A-ГI-O-C || Ä-H-MH-TP-IO’ : >П Eгйпт ÄçìÞôсйп(т). 

Опако. Седемредов надпис: 
- + - | K�ROHÈ | T�C�ÄŸË� | AË�ÎÉ�C�RA | CT�KAIM�ГA | 
Ë�ÄOM�CTI | KWT�KO |  MNHN�                   
+K(ýсй)е âпÞи(ей) ô© ó© äпýë¥ <Áëеîß¥ óеâáóô© êáp ìегÜë¥ äпìÝóôйê¥ ô© 
Êпìíçí© 
 

Кореспонденцията, скрепена с печат на Алексий Комнин севаст и велик 
доместик, е била получена в крепостта най-общо между 1078 и 1081 г. 
 

3. <ÁлÝоéïò, Á’ Êïìíçí{ò ( 1081-1118) 
 

Съхранява се в колекцията на Национален исторически музей (НИМ) – 
София, инв. №  24814. Намерен е в крепостта при с. Злати войвода. Размери: 28-
30(27?) 5 мм, тегло 23.11 г. Пълен и добре съхранен отпечатък.  

Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 1; Jordanov, Corpus, III, no. 123. 
Паралели. Schlumberger, Sig., p. 418, no. 4; Панченко, Каталог, № 1012; 

Zacos, Seals, I, no. 10213; Seibt, Bleisiegel, no. 2714; Лихачев, Моливдовулы, табл. 
LXXVIII,2-615; Соколова,  № 147-16416. 
                                                

12 Панченко, Б. А. Колекции руского археологичекого института в 
Константинопле. Каталог моливдовулов.-  ИРАИК, 8 ,1903, 199-246, № 1-124. 

s,
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Лице. Исус Христос с нимб, брада, хитон и химатион седи върху трон с 
високо облегало. С дясната ръка благославя, а в лявата държи евангелие. От 
двете му страни титули: IС - ХС. 

Опако. Императорът прав с брада, корона (стема), дивитисион и лорос  е 
представен прав във фас. В дясната ръка държи лабарум с дълга дръжка, а в 
лявата кълбо с кръст. Около изображението - кръгов надпис: 
+ БЛ�ОЙ� Д�CРOT'TW KOMNHN� 
+ <Áëеîß¥ äеóðьô(f) ô© Êпìíçí© 
 

В различни селища от страната са намерени повече от 17 екземпляра и  
отделно 56 екземпляра на едно място (виж Jordanov, Corpus, III, nos. 121-194). 
Те свидетелствуват за активната деятелност на този император в българските 
земи. Факт, който се подкрепя и от изворите. В крепостта до с. Злати войвода 
неговата кореспонденция ще е получена най-общо в периода 1081-1118 г. 
Разбира се възможно е известно прецизиране с оглед получената тук 
кореспонденция и на другите други византийски сановници. 
 

4. ÂáñäÜíéïò ÂáлáíÝáò äéóýðáôïò  káp кáôеðÜíù (50те г. на ХІ в.) 
 

Съхранява се в колекцията на Националния исторически музей София, инв. № 
24819. Намерен е в крепостта до с. Злато войвода. Размери: 20-21 (?) 3 мм, тегло  4.66 г. 
Непълен отпечатък. Ядрото е било доста по-малко от диаметъра на матриците, въпреки 
че отпечатъкът е добър центриран. 

Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 2. Jordanov, Family Names, no.82; 
Jordanov, Corpus, III, no. 1446. 

Паралели. Друг екземпляр, отпечатан чрез същия булотирион и по-качествен като 
отпечатък е намерен в Преслав ( вж. Йорданов, Преслав, №  32717; Jordanov, Family 
Names, no. 81; Jordanov, Corpus, III, no. 1445.  
 

Лице. Бюст на св. Никола благославя с десница, а в лявата държи евангелие. От 
двете му страни вертикален надпис: È-NI-K’ || Ë-AO-C : >П E(гйпт) Нйê(ь)ëáпт 

Опако. Пет редов надпис:  
  .   .  .  .  . |  . APÄ’ÄI .  |  . AT’SKAT .  | ПАN�T� | RAËN�A | 
[+Ê(ýсй)е â(пÞ)и(ей) Â]áсä(áíß¥) äй[ó(õ)ð]Üô(¥) (êáp) êáô[е]ðÜíù ô© Âáë(á)íÝJ 

Собственикът на представения печат Вардан Валанея е неизвестен от писмените 
източници. От същия са известни няколко групи печати: 
                                                                                                                           

13 Zacos, G. Byzantine Lead Seals, I, Basel, 1972. По-нататък ще се цитира Zacos, 
Seals, I и съответния номер. 

14 Seibt, W. Die Byzantinischen Bleisiegel in Österreich. 1 Teil, Wien, 1978. По-
нататък ще се цитира Seibt, Bleisiegel  и съответния номер. 

15 Лихачев, Н. П. Моливдовулы греческого востока, Москва, 1991. 
16 Соколова, И. В. Государственый Эрмитаж. Печати византийских 

импероторов. Каталог колекций, Санкт-Петербург, 2007. 
17 Йорданов, И. Печатите от стратегията Преслав, София, 1993. 

  

Лице. Исус Христос с нимб, брада, хитон и химатион седи върху трон с 
високо облегало. С дясната ръка благославя, а в лявата държи евангелие. От 
двете му страни титули: IС - ХС. 

Опако. Императорът прав с брада, корона (стема), дивитисион и лорос  е 
представен прав във фас. В дясната ръка държи лабарум с дълга дръжка, а в 
лявата кълбо с кръст. Около изображението - кръгов надпис: 
+ БЛ�ОЙ� Д�CРOT'TW KOMNHN� 
+ <Áëеîß¥ äеóðьô(f) ô© Êпìíçí© 
 

В различни селища от страната са намерени повече от 17 екземпляра и  
отделно 56 екземпляра на едно място (виж Jordanov, Corpus, III, nos. 121-194). 
Те свидетелствуват за активната деятелност на този император в българските 
земи. Факт, който се подкрепя и от изворите. В крепостта до с. Злати войвода 
неговата кореспонденция ще е получена най-общо в периода 1081-1118 г. 
Разбира се възможно е известно прецизиране с оглед получената тук 
кореспонденция и на другите други византийски сановници. 
 

4. ÂáñäÜíéïò ÂáлáíÝáò äéóýðáôïò  káp кáôеðÜíù (50те г. на ХІ в.) 
 

Съхранява се в колекцията на Националния исторически музей София, инв. № 
24819. Намерен е в крепостта до с. Злато войвода. Размери: 20-21 (?) 3 мм, тегло  4.66 г. 
Непълен отпечатък. Ядрото е било доста по-малко от диаметъра на матриците, въпреки 
че отпечатъкът е добър центриран. 

Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 2. Jordanov, Family Names, no.82; 
Jordanov, Corpus, III, no. 1446. 

Паралели. Друг екземпляр, отпечатан чрез същия булотирион и по-качествен като 
отпечатък е намерен в Преслав ( вж. Йорданов, Преслав, №  32717; Jordanov, Family 
Names, no. 81; Jordanov, Corpus, III, no. 1445.  
 

Лице. Бюст на св. Никола благославя с десница, а в лявата държи евангелие. От 
двете му страни вертикален надпис: È-NI-K’ || Ë-AO-C : >П E(гйпт) Нйê(ь)ëáпт 

Опако. Пет редов надпис:  
  .   .  .  .  . |  . APÄ’ÄI .  |  . AT’SKAT .  | ПАN�T� | RAËN�A | 
[+Ê(ýсй)е â(пÞ)и(ей) Â]áсä(áíß¥) äй[ó(õ)ð]Üô(¥) (êáp) êáô[е]ðÜíù ô© Âáë(á)íÝJ 

Собственикът на представения печат Вардан Валанея е неизвестен от писмените 
източници. От същия са известни няколко групи печати: 
                                                                                                                           

13 Zacos, G. Byzantine Lead Seals, I, Basel, 1972. По-нататък ще се цитира Zacos, 
Seals, I и съответния номер. 

14 Seibt, W. Die Byzantinischen Bleisiegel in Österreich. 1 Teil, Wien, 1978. По-
нататък ще се цитира Seibt, Bleisiegel  и съответния номер. 

15 Лихачев, Н. П. Моливдовулы греческого востока, Москва, 1991. 
16 Соколова, И. В. Государственый Эрмитаж. Печати византийских 

импероторов. Каталог колекций, Санкт-Петербург, 2007. 
17 Йорданов, И. Печатите от стратегията Преслав, София, 1993. 
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високо облегало. С дясната ръка благославя, а в лявата държи евангелие. От 
двете му страни титули: IС - ХС. 

Опако. Императорът прав с брада, корона (стема), дивитисион и лорос  е 
представен прав във фас. В дясната ръка държи лабарум с дълга дръжка, а в 
лявата кълбо с кръст. Около изображението - кръгов надпис: 
+ БЛ�ОЙ� Д�CРOT'TW KOMNHN� 
+ <Áëеîß¥ äеóðьô(f) ô© Êпìíçí© 
 

В различни селища от страната са намерени повече от 17 екземпляра и  
отделно 56 екземпляра на едно място (виж Jordanov, Corpus, III, nos. 121-194). 
Те свидетелствуват за активната деятелност на този император в българските 
земи. Факт, който се подкрепя и от изворите. В крепостта до с. Злати войвода 
неговата кореспонденция ще е получена най-общо в периода 1081-1118 г. 
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24819. Намерен е в крепостта до с. Злато войвода. Размери: 20-21 (?) 3 мм, тегло  4.66 г. 
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13 Zacos, G. Byzantine Lead Seals, I, Basel, 1972. По-нататък ще се цитира Zacos, 
Seals, I и съответния номер. 
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17 Йорданов, И. Печатите от стратегията Преслав, София, 1993. 

  

а) протоспатарий и стратег, засвидетелствуван от 6 екземпляра, намерени 
в различни селища на страната (Плиска, Преслав, Дръстър и пр.), виж : 
Jordanov, Family Names, nos. 75-76, 77-80; Jordanov, Corpus, III, nos.1517-1521. 

б) патриции и катепан, според екземпляр намерен в Преслав ( Jordanov, 
Family Names, no. 83; Jordanov, Corpus, III, no. 1447). 

в) вестарх и катепан, според екземпляр, съхраняван в колекцията на IFEB ( виж 
рецензията на  Seibt, BZ, 101, no. 327). 

Четирите групи печати определят следният cursus honorum на Вардан Валанея: 
а) ðсùôпóðáиÜсйпт  êáp óôсáôçг{т  (40те-50те на ХІ в.)  
б) äйóýðáôпт  êáp êáôеðÜíù (50-те на ХІ в.)  
в) ðáôсßêйпт êáp êáôеðÜíù (50-те – 60-те на ХІ в.) 
г) âеóôÜс÷çт êáp êáôеðÜíù  (60-те на ХІ в.)  
Той е изпращал доста активно кореспонденцията си в различни селища в днешна 

България и в различни периоди от кариерата си. По някакъв начин за продължителен 
период от време той е бил свързан със събитията в България. 
 

5-6.  Âáóßлеéïò ×áлкïýôæçò íïôÜñéïò (ХI в.) 
 

5. Съхранява се в колекцията на Иван Йотов от Ямбол. Произходът му е 
несигурен. От крепостта при с. Злати войвода или с. Мелница, Ямболско. 
Предпочитанията на собственика му са за първото. Размери: 25-25 мм. Добре 
центриран, но непълен отпечатък.  

Публикация. Jordanov, Family Names, no. 742; Jordanov, Corpus, III, no. 
751. 
 

6. Съхранява се в колекцията на Иван Йотов от Ямбол. Произходът му е 
както при горния екземпляр. Размери: 15-25 мм. Половинка от някога добър 
отпечатък. 

Публикация. Jordanov, Family Names, no. 743; Jordanov, Corpus, III, no. 
752. 

Паралели. От територията на страна е намерен един трeти екземпляр, 
отпечатан чрез същия булотирион (Jordanov, Corpus, III, no.753). 
 

Лице. Зле съхранен и неясен бюст на св. Никола или св. Пантелеймон. 
Липсва надпис от името му. 

Опако. Петредов надпис  
5)   . .  . R’ .  | RACIË’ .  | NOTAP. | T�XA . |     K’Ô’   
6)   . .  . R’È’|  .  .  . IË’R’|  .  .  .API |  .  . XAË |     .  T’ 
+K(ýсй)е â(пÞ)и(ей) Âáóйë(еß¥) â’ íпôáсß(¥) ô©  ×áëê(пý)ô(æf) 
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5)   . .  . R’ .  | RACIË’ .  | NOTAP. | T�XA . |     K’Ô’   
6)   . .  . R’È’|  .  .  . IË’R’|  .  .  .API |  .  . XAË |     .  T’ 
+K(ýсй)е â(пÞ)и(ей) Âáóйë(еß¥) â’ íпôáсß(¥) ô©  ×áëê(пý)ô(æf) 

 
С името на Âáóßëейпт ×áëêпýôæçт са известни още две групи печати: 

  

Лице. Исус Христос с нимб, брада, хитон и химатион седи върху трон с 
високо облегало. С дясната ръка благославя, а в лявата държи евангелие. От 
двете му страни титули: IС - ХС. 

Опако. Императорът прав с брада, корона (стема), дивитисион и лорос  е 
представен прав във фас. В дясната ръка държи лабарум с дълга дръжка, а в 
лявата кълбо с кръст. Около изображението - кръгов надпис: 
+ БЛ�ОЙ� Д�CРOT'TW KOMNHN� 
+ <Áëеîß¥ äеóðьô(f) ô© Êпìíçí© 
 

В различни селища от страната са намерени повече от 17 екземпляра и  
отделно 56 екземпляра на едно място (виж Jordanov, Corpus, III, nos. 121-194). 
Те свидетелствуват за активната деятелност на този император в българските 
земи. Факт, който се подкрепя и от изворите. В крепостта до с. Злати войвода 
неговата кореспонденция ще е получена най-общо в периода 1081-1118 г. 
Разбира се възможно е известно прецизиране с оглед получената тук 
кореспонденция и на другите други византийски сановници. 
 

4. ÂáñäÜíéïò ÂáлáíÝáò äéóýðáôïò  káp кáôеðÜíù (50те г. на ХІ в.) 
 

Съхранява се в колекцията на Националния исторически музей София, инв. № 
24819. Намерен е в крепостта до с. Злато войвода. Размери: 20-21 (?) 3 мм, тегло  4.66 г. 
Непълен отпечатък. Ядрото е било доста по-малко от диаметъра на матриците, въпреки 
че отпечатъкът е добър центриран. 

Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 2. Jordanov, Family Names, no.82; 
Jordanov, Corpus, III, no. 1446. 

Паралели. Друг екземпляр, отпечатан чрез същия булотирион и по-качествен като 
отпечатък е намерен в Преслав ( вж. Йорданов, Преслав, №  32717; Jordanov, Family 
Names, no. 81; Jordanov, Corpus, III, no. 1445.  
 

Лице. Бюст на св. Никола благославя с десница, а в лявата държи евангелие. От 
двете му страни вертикален надпис: È-NI-K’ || Ë-AO-C : >П E(гйпт) Нйê(ь)ëáпт 

Опако. Пет редов надпис:  
  .   .  .  .  . |  . APÄ’ÄI .  |  . AT’SKAT .  | ПАN�T� | RAËN�A | 
[+Ê(ýсй)е â(пÞ)и(ей) Â]áсä(áíß¥) äй[ó(õ)ð]Üô(¥) (êáp) êáô[е]ðÜíù ô© Âáë(á)íÝJ 

Собственикът на представения печат Вардан Валанея е неизвестен от писмените 
източници. От същия са известни няколко групи печати: 
                                                                                                                           

13 Zacos, G. Byzantine Lead Seals, I, Basel, 1972. По-нататък ще се цитира Zacos, 
Seals, I и съответния номер. 

14 Seibt, W. Die Byzantinischen Bleisiegel in Österreich. 1 Teil, Wien, 1978. По-
нататък ще се цитира Seibt, Bleisiegel  и съответния номер. 

15 Лихачев, Н. П. Моливдовулы греческого востока, Москва, 1991. 
16 Соколова, И. В. Государственый Эрмитаж. Печати византийских 

импероторов. Каталог колекций, Санкт-Петербург, 2007. 
17 Йорданов, И. Печатите от стратегията Преслав, София, 1993. 

  

а) протоспатарий и стратег, засвидетелствуван от 6 екземпляра, намерени 
в различни селища на страната (Плиска, Преслав, Дръстър и пр.), виж : 
Jordanov, Family Names, nos. 75-76, 77-80; Jordanov, Corpus, III, nos.1517-1521. 

б) патриции и катепан, според екземпляр намерен в Преслав ( Jordanov, 
Family Names, no. 83; Jordanov, Corpus, III, no. 1447). 

в) вестарх и катепан, според екземпляр, съхраняван в колекцията на IFEB ( виж 
рецензията на  Seibt, BZ, 101, no. 327). 

Четирите групи печати определят следният cursus honorum на Вардан Валанея: 
а) ðсùôпóðáиÜсйпт  êáp óôсáôçг{т  (40те-50те на ХІ в.)  
б) äйóýðáôпт  êáp êáôеðÜíù (50-те на ХІ в.)  
в) ðáôсßêйпт êáp êáôеðÜíù (50-те – 60-те на ХІ в.) 
г) âеóôÜс÷çт êáp êáôеðÜíù  (60-те на ХІ в.)  
Той е изпращал доста активно кореспонденцията си в различни селища в днешна 

България и в различни периоди от кариерата си. По някакъв начин за продължителен 
период от време той е бил свързан със събитията в България. 
 

5-6.  Âáóßлеéïò ×áлкïýôæçò íïôÜñéïò (ХI в.) 
 

5. Съхранява се в колекцията на Иван Йотов от Ямбол. Произходът му е 
несигурен. От крепостта при с. Злати войвода или с. Мелница, Ямболско. 
Предпочитанията на собственика му са за първото. Размери: 25-25 мм. Добре 
центриран, но непълен отпечатък.  

Публикация. Jordanov, Family Names, no. 742; Jordanov, Corpus, III, no. 
751. 
 

6. Съхранява се в колекцията на Иван Йотов от Ямбол. Произходът му е 
както при горния екземпляр. Размери: 15-25 мм. Половинка от някога добър 
отпечатък. 

Публикация. Jordanov, Family Names, no. 743; Jordanov, Corpus, III, no. 
752. 

Паралели. От територията на страна е намерен един трeти екземпляр, 
отпечатан чрез същия булотирион (Jordanov, Corpus, III, no.753). 
 

Лице. Зле съхранен и неясен бюст на св. Никола или св. Пантелеймон. 
Липсва надпис от името му. 

Опако. Петредов надпис  
5)   . .  . R’ .  | RACIË’ .  | NOTAP. | T�XA . |     K’Ô’   
6)   . .  . R’È’|  .  .  . IË’R’|  .  .  .API |  .  . XAË |     .  T’ 
+K(ýсй)е â(пÞ)и(ей) Âáóйë(еß¥) â’ íпôáсß(¥) ô©  ×áëê(пý)ô(æf) 

 
С името на Âáóßëейпт ×áëêпýôæçт са известни още две групи печати: 

Византийски печати от крепостта “Калето” при село Злати войвода ...
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1. ðсùôпóðáиÜсйпт Tðp ôп‡ ×сõóпôсйêëßíпõ, êсйô[т ôп‡ âÞëпõ êáp 
TîÜêôùс, според екземпляр от колекцията на музея в Manisa, Турция ( №. 7235), 
датира се според издателя му в средата на ХІ в18. 

2. êÝíóùспт êáp ðсùôпíпôÜсйпт ô\т óáêÝëëçт  според екземпляр от 
колекцията на Нумизматичния кабинет във Виена ( № 489), датиран в 
последната четвърт на ХІ в. според издателите му19. 
 Името на Âáóßëейпт ×áëêпýôæçт е засвидетелствувано в питакий на 
Анна Даласина за манастира на о-в Патмос в качеството му на: 

a. ìÜгйóôспт, âÝóôçт, êсйô[т ôп‡ âÞëпõ êáp геíйêьт, виж Actes Patmos, I, 
no. 46, p. 330.B11, датиран в 108720; 

б. ìÜгйóôспт, âеóôÜс÷çт êáp â’íпôÜсйпт ôп‡ óеêсÝôпõ ôп‡ геíйêп‡, виж 
Actes Patmos, I,  nos. 48, p. 338.B218; 49 p. 345.Г307, датиран 1088; 

Не можем да бъдем сигурни че лицето от питакия на Ана Даласина и 
собственика на печатите е един и същи човек. През ХІ в. им засвидетелствани 
значителен  брой лица с фамилно име Халкуци. Виж списъка  у Jordanov, 
Family Names no. 744. Така че би могло да се отнася до различни лица. Длъжни 
сме обаче да допуснем и другата възможност да се отнася до едно и също лице. 
Тогава той би имал следният cursus honorum:  

a. íпôÜсйпт (ХI в.); 
б. ðсùôпóðáиÜсйпт Tðp ôп‡ ×сõóпôсйêëßíпõ, êсйô[т ôп‡ âÞëпõ êáp 

TîÜêôùс, (след средата на ХI в.); 
в. êÝíóùспт êáp ðсùôпíпôÜсйпт ô\т óáêÝëëçт (последната четвърт на 

XI в.); 

г. ìÜгйóôспт, âÝóôçт, êсйô[т ôп‡ âÞëпõ êáp геíйêьт (1087); 
д. ìÜгйóôспт, âеóôÜс÷çт êáp â’íпôÜсйпт ôп‡ óеêсÝôпõ ôп‡ геíйêп‡ 

(1088); 
 

7. Âлáäôæеñôçò / ÂáлáôæÝñôçò  ìÜгéóôñïò кáp кáôеðÜíù Mеóçìâñßáò  
(60те-70те г. на XI в.)  
 

Съхранява се в колекцията на РИМ-Сливен, инв. № 216. Намерен е при 
археологически разкопки н крепостта при с. Злати войвода в насипа от 
цитаделата в кв. 69/3 на дълбочина 0,20 м на 20 август 1993 г. Размери: 27-27 
(23) 4 мм. Добър и отлично съхранен отпечатък. 

Публикация. Jordanov, G. Names, no. 47.5; Jordanov, Corpus, III, no.1346. 
Паралели. Друг екземпляр, отпечатан чрез същия булотирион, се 

съхранява в колекцията на  Г. Закос, ІІ, вж. Zacos, Seals, II, no. 105921.  

                                                
18 Cheynet, J.-C. Les sceaux byzantines du musee de Manisa. - REB,56, 1998, 261-

267. 
19 A.-K. Wassiliou – W. Seibt, Die Byzantinischen Bleisiegel in Österreich. 2 Teil, 

Wien, 2004, N. 73. 
20 Branuse, E. Âõæáíôñí@ Vãñáöá ô\ò ìïí\ò ÐÜôìïõ. Á: ÁˆôïêñáôïñéêÜ,  Athens, 

1980. По-нататък ще се цитира Actes Patmos, I и съответните номера, страници и пр. 
21 Zacos, G. Byzantine Lead Seals, II, Berne, 1984. 

Иван Йорданов
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1. ðсùôпóðáиÜсйпт Tðp ôп‡ ×сõóпôсйêëßíпõ, êсйô[т ôп‡ âÞëпõ êáp 
TîÜêôùс, според екземпляр от колекцията на музея в Manisa, Турция ( №. 7235), 
датира се според издателя му в средата на ХІ в18. 

2. êÝíóùспт êáp ðсùôпíпôÜсйпт ô\т óáêÝëëçт  според екземпляр от 
колекцията на Нумизматичния кабинет във Виена ( № 489), датиран в 
последната четвърт на ХІ в. според издателите му19. 
 Името на Âáóßëейпт ×áëêпýôæçт е засвидетелствувано в питакий на 
Анна Даласина за манастира на о-в Патмос в качеството му на: 

a. ìÜгйóôспт, âÝóôçт, êсйô[т ôп‡ âÞëпõ êáp геíйêьт, виж Actes Patmos, I, 
no. 46, p. 330.B11, датиран в 108720; 

б. ìÜгйóôспт, âеóôÜс÷çт êáp â’íпôÜсйпт ôп‡ óеêсÝôпõ ôп‡ геíйêп‡, виж 
Actes Patmos, I,  nos. 48, p. 338.B218; 49 p. 345.Г307, датиран 1088; 

Не можем да бъдем сигурни че лицето от питакия на Ана Даласина и 
собственика на печатите е един и същи човек. През ХІ в. им засвидетелствани 
значителен  брой лица с фамилно име Халкуци. Виж списъка  у Jordanov, 
Family Names no. 744. Така че би могло да се отнася до различни лица. Длъжни 
сме обаче да допуснем и другата възможност да се отнася до едно и също лице. 
Тогава той би имал следният cursus honorum:  

a. íпôÜсйпт (ХI в.); 
б. ðсùôпóðáиÜсйпт Tðp ôп‡ ×сõóпôсйêëßíпõ, êсйô[т ôп‡ âÞëпõ êáp 

TîÜêôùс, (след средата на ХI в.); 
в. êÝíóùспт êáp ðсùôпíпôÜсйпт ô\т óáêÝëëçт (последната четвърт на 

XI в.); 

г. ìÜгйóôспт, âÝóôçт, êсйô[т ôп‡ âÞëпõ êáp геíйêьт (1087); 
д. ìÜгйóôспт, âеóôÜс÷çт êáp â’íпôÜсйпт ôп‡ óеêсÝôпõ ôп‡ геíйêп‡ 

(1088); 
 

7. Âлáäôæеñôçò / ÂáлáôæÝñôçò  ìÜгéóôñïò кáp кáôеðÜíù Mеóçìâñßáò  
(60те-70те г. на XI в.)  
 

Съхранява се в колекцията на РИМ-Сливен, инв. № 216. Намерен е при 
археологически разкопки н крепостта при с. Злати войвода в насипа от 
цитаделата в кв. 69/3 на дълбочина 0,20 м на 20 август 1993 г. Размери: 27-27 
(23) 4 мм. Добър и отлично съхранен отпечатък. 

Публикация. Jordanov, G. Names, no. 47.5; Jordanov, Corpus, III, no.1346. 
Паралели. Друг екземпляр, отпечатан чрез същия булотирион, се 

съхранява в колекцията на  Г. Закос, ІІ, вж. Zacos, Seals, II, no. 105921.  

                                                
18 Cheynet, J.-C. Les sceaux byzantines du musee de Manisa. - REB,56, 1998, 261-

267. 
19 A.-K. Wassiliou – W. Seibt, Die Byzantinischen Bleisiegel in Österreich. 2 Teil, 

Wien, 2004, N. 73. 
20 Branuse, E. Âõæáíôñí@ Vãñáöá ô\ò ìïí\ò ÐÜôìïõ. Á: ÁˆôïêñáôïñéêÜ,  Athens, 

1980. По-нататък ще се цитира Actes Patmos, I и съответните номера, страници и пр. 
21 Zacos, G. Byzantine Lead Seals, II, Berne, 1984. 

  

  
Лице. Петредов надпис:  
+K�R’È’| T�C�ÄŸ | Ë�RËAÄ | TZ�PT |- H - 
Опако. Петредов надпис:  
ÌÀÃIC | TP�SKA | T�ÏAN� | M�CHRPI | - AC -  
+K(ýсй)е â(пÞ)и(ей) ô© ó© äпýë¥ BëáäôæÝсôf/ ÂáëáôæÝсôf ìáгßóôс¥ 

(êáp) êáôеðÜíù Mеóçìâсßáт 
 

Съществуват различия в четенето на името на този катепан на Месемврия.  
Според издателя на първия екземпляр (Zacos, Seals, II, no. 1059) името би 

трябвало да  се чете BëáäôæÝсôçт.  
Според W. Seibt, който е работил по оригинала, името е ÂáëáôæÝсôçт         

( виж Seibt, Geographie Bulgarians, no. 6)22.  
От нашия екземпляр може да се констатира следното: първата буква е  R, 

втората не е много ясна, би могло да е Б или Л. Третата е безспорно Б, и 
четвъртата Л. По-нататък няма проблеми в четенето, при което е възможен 
прочит на името ÂááëôæÝсôçт или ÂëáëôæÝсôçт  

Отделянето на Месемврия в самостоятелен катепанат в светлината на 
административните промени на империята на Балканите е към 60-те-70-те 
години на ХІ в. Територията на катепаната  не ни е известна, но навярно не се е 
покривала само в рамките на града. 

Намирането на печата на катепана на Месемврия в крепостта при дн. с. 
Злати войвода поставя интересни въпроси. До кого в крепостта и по какъв 
повод е писал той? 

Малко е вероятно крепостта да е била в подвластна на катепана на 
Месемврия. По-вероятно е крепостта да е била част от катепаната Адрианапол, 
като граница между двата катепанта  е била реката Тунджа. Но също така е 
известно, че в определен период има обединение на двата центъра – 
Адрианопол и Месемврия. Така че не е учудващо получаването в крепостта до 
с. Злати войвода на послание от Ваалдцерт катепан на Месемврия. По същото 
време в крепостта е получено разпореждане и от името на императора 
Константин Х Дука. 

То би могло да е във връзка с общата готовност на империята да се 
противопостави на инвазията на узите през  60-те г. на ХІ в., когато са пленени 
и двамата пълководци - Василий Апокап и Никифор Вотаниат. 

Биха могли да се направят най-различни предположения. Факт е обаче, че 
катепана на Месемврия  - с името Ваалдцерт, което го свързва по произход, 
близък до нашествениците, може би печенег (виж направените предположения 
Ф.Н.) е изпратил своето писмо до началник на гарнизона или до някой 
временно пребиваващ тук висш военоначалник за координиране на общи 
действия. 

                                                
22 Seibt, W. Probleme der historischen Geographie Bulgariens im spatern 10. und 11 

Jahrhundert - ein sigillographischer Beitrag. - Numismatic and Sphragistic Contributions to 
History of the Western Black Sea Coast, Varna, 2004, 253-263. 

Византийски печати от крепостта “Калето” при село Злати войвода ...
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8-9. Геюñгéïò Рáлáéïлüгïò óеâáóôüò (1094-1119) 
 

Двата екземпляра са отпечатани чрез различни булотириони: 
 

8. Съхранява се в колекцията на Национален исторически музей-София, 
инв. № 24817. Намерен е в крепостта при с. Злати войвода. Размери:20-20 (19) 4 
мм, тегло 8.28 г. Пълен и добре съхранен отпечатък. 

Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no 3; Йорданов, Севасти, № 11; 
Jordanov, F. Names, no. 546; Jordanov, Corpus, III, no. 632. 

Паралели. Три екземпляра отпечатани чрез същия булотирон се 
съхраняват в колекцията на Дъмбъртън Оукс ( DO. 58.106.1353; 58.106. 1368; 
55. 1. 3220). 
 

Лице. Между два зрънчести кръга е изписано: ........ �IT�C�ДOVЛ�. В 
средата - бюст на Богородица с нимб, мафорирон и химатион с вдигнати в оранс 
ръце. На гърдите си носи медальон с лика на Младенеца. Титули: М || È.  

Опако. Петредов надпис: 
+ Г��Р | ГI�С� | RACT� | T�РAЛAI | OЛOГ’ 

[+È(епôь)êе  âпÞи]ей ô© ó© äпýë¥ Геùсгß¥ óеâáóô© ô© Рáëáйпëьг(¥) 
 

9. Национален исторически музей-София, инв. № 24818. Намерен е в 
крепостта при с. Злати войвода. Размери: 15-16.5 (?) 3.5 мм, тегло 6.31 г. 
Непълен отпечатък, ядрото е било по-малко от размера на матриците.Самият 
моливдовул е зле съхранен.   

Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 4; Йорданов, Севасти, № 12; 
Jordanov, F. Names, no. 547. Jordanov, Corpus, III, no. 633 

Паралели.  Други 6 екземпляра са намерени при разкопки на 
средновековното селище при с. Татул, Кърджалийско23. 
 

Лице. Между два зрънчести кръга е изписно: ÈK�ROHÈ�........ 
Изображение на Богородица, както по-горе. 

Опако. Четириредов надпис: 
. .  | .  ACT� | . �ÐAËAI |   . ËOГ� 
+È(епôь)kе  âпÞие[й ô© ó© äпýë¥ Геùсгß¥ óеâ]áóô© [ô]© Рáëáй[п]ëьг¥ 
 

На територията на страната са намерени печати на севаста Георги 
Палеолог, отпечатани чрез различни булотириони с нашите. Вж. Jordanov, F. 
Names, no. 548-549; Йорданов, Севасти, № 13; Билик, Фамилни имена, № 124; 
Jordanov, Corpus, III, no. 641-642. 

                                                
23 Овчаров, Н. Стоименов, Д. Татул, № 1-6 
24 Билик, С. Непубликувани византийски моливдовули с отпечатани фамилни 

имена. – Нумизматика и сфрагистика, 2, 1998, 50-66. 

Иван Йорданов
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8-9. Геюñгéïò Рáлáéïлüгïò óеâáóôüò (1094-1119) 
 

Двата екземпляра са отпечатани чрез различни булотириони: 
 

8. Съхранява се в колекцията на Национален исторически музей-София, 
инв. № 24817. Намерен е в крепостта при с. Злати войвода. Размери:20-20 (19) 4 
мм, тегло 8.28 г. Пълен и добре съхранен отпечатък. 

Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no 3; Йорданов, Севасти, № 11; 
Jordanov, F. Names, no. 546; Jordanov, Corpus, III, no. 632. 

Паралели. Три екземпляра отпечатани чрез същия булотирон се 
съхраняват в колекцията на Дъмбъртън Оукс ( DO. 58.106.1353; 58.106. 1368; 
55. 1. 3220). 
 

Лице. Между два зрънчести кръга е изписано: ........ �IT�C�ДOVЛ�. В 
средата - бюст на Богородица с нимб, мафорирон и химатион с вдигнати в оранс 
ръце. На гърдите си носи медальон с лика на Младенеца. Титули: М || È.  

Опако. Петредов надпис: 
+ Г��Р | ГI�С� | RACT� | T�РAЛAI | OЛOГ’ 

[+È(епôь)êе  âпÞи]ей ô© ó© äпýë¥ Геùсгß¥ óеâáóô© ô© Рáëáйпëьг(¥) 
 

9. Национален исторически музей-София, инв. № 24818. Намерен е в 
крепостта при с. Злати войвода. Размери: 15-16.5 (?) 3.5 мм, тегло 6.31 г. 
Непълен отпечатък, ядрото е било по-малко от размера на матриците.Самият 
моливдовул е зле съхранен.   

Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 4; Йорданов, Севасти, № 12; 
Jordanov, F. Names, no. 547. Jordanov, Corpus, III, no. 633 

Паралели.  Други 6 екземпляра са намерени при разкопки на 
средновековното селище при с. Татул, Кърджалийско23. 
 

Лице. Между два зрънчести кръга е изписно: ÈK�ROHÈ�........ 
Изображение на Богородица, както по-горе. 

Опако. Четириредов надпис: 
. .  | .  ACT� | . �ÐAËAI |   . ËOГ� 
+È(епôь)kе  âпÞие[й ô© ó© äпýë¥ Геùсгß¥ óеâ]áóô© [ô]© Рáëáй[п]ëьг¥ 
 

На територията на страната са намерени печати на севаста Георги 
Палеолог, отпечатани чрез различни булотириони с нашите. Вж. Jordanov, F. 
Names, no. 548-549; Йорданов, Севасти, № 13; Билик, Фамилни имена, № 124; 
Jordanov, Corpus, III, no. 641-642. 

                                                
23 Овчаров, Н. Стоименов, Д. Татул, № 1-6 
24 Билик, С. Непубликувани византийски моливдовули с отпечатани фамилни 

имена. – Нумизматика и сфрагистика, 2, 1998, 50-66. 
  

Детайлна информация за личността на севаста Георги Палеолог виж в 
цитираните по-горе публикации.  

Той притежава титула севаст между 1094 и 1119 г., през което време е 
участвувал активно в различни събития в дн. Български земи. От това време са 
и неговите печати намерени в различни селища на дн. България. Особено 
впечатление прави намирането на най-малко 6 екземпляра в крепостта при с. 
Татул, Кърджалийско. При един от тях имаме препечатване. Върху печата на 
севаста Георги Палеолог е препечатан  този на Аргир Форбенос (виж Jordanov, 
Corpus, III, no.2072A). Това препечатване свидетелствува за пряка или косвена 
връзка между тях и за това, че Георги Палеолог е пребивавал в крепостта  при 
дн. с. Татул, за по-кратко или по-продължително време. 

 Кореспонденцията на севаста Георги Палеолог ще е била получена в 
крепостта при с. Злати войвода най-общо между 1094 и 1119 г. и може би през 
1095 г., във връзка с мисията му в Берое ( Стара Загора) срещу нашествието на 
куманите. 
 

10-13. Åˆèýìéïò Tðp ô™í кñßóеùí ( последна четвърт на ХІ в.) 
 

10. Съхранява се в колекцията на Национален исторически музей-София, 
инв. № 24822. Намерен е от иманяри в крепостта при с. Злати войвода, 
Сливенско. Размери: 15.1-16.1 (14) 3 мм, тегло 3.25 г. Пълен и добре съхранен 
отпечатък. 

Публикация Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 7; Jordanov, Corpus, III, no.941. 
 

11. Съхранява се в колекцията на Национален исторически музей, София, 
инв. № 24824. Намерен е от иманяри в крепостта при с. Злати войвода, 
Сливенско. Размери: 13-20 (14) 3 мм, тегло 4.43 г. Добър отпечатък, от който е 
отчупен фрагмент около една трета част. 

Публикация Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 8; Jordanov, Corpus, III, no.942. 
 

12. Съхранява се в колекцията на Регионален исторически музей Сливен, 
инв. № 69.  Намерен е в крепостта при с. Злати войвода  на върха на цитаделата 
в кв. 43 по време на археологическите разкопки на 14. 08. 1992 г. Размери 16-18 
мм. Пълен и добре съхранен отпечатък. 

Публикация. Jordanov, Corpus, III, no. 943. 
Трите екземпляра са отпечатани чрез един и същи булотирион. 
Паралели. Лихачев, Ист. знач., с. 21, № 2125; Laurent, Corpus, II,no. 89826; 

непубликуван от колекцията на Дъмбъртън Оукс (Shaw 870, no. 1422). 
 

                                                
25 Лихачев, Н. П. Историческое значение итало-греческой иконописи; 

изображения Богоматери в произведениях итало-греческих иконописцев и их влияние на 
композиции некоторых прославленных русских икон, Санкт Петербург, 1911.  

26 Laurent, V. Le Corpus des sceaux de l'empire byzantin. Tome II: L'administration 
centrale, Paris, 1981.  

Византийски печати от крепостта “Калето” при село Злати войвода ...
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Лице. Богородица права държаща Младенеца на дясното си рамо. От двете 
и страни титули: МР || ÈV. 

Опако. Петредов надпис: 
+ CФPA |  ГICГPA |  Ф�NT� |  KPIC��N |  �VÈVMI | OV 
+ Óöсáгpт гсáö™í ôе êсßóеùí Åˆиõìßпõ 
 

13. Съхранява се в колекцията на Национален исторически музей, София, 
инв. № 24823. Намерен е от иманяри в крепостта при с. Злати войвода, 
Сливенско. Размери: 12-14 (11) 3 мм, тегло 3.67  г. Пълен и добре съхранен 
отпечатък. 

Публикация Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 9; Jordanov, Corpus, III, no.944. 

Лице. Бюст на Богородица оранс (не се вижда дали има медальон на 
гърдите). От двете и страни титули: М || È. 

Опако. Петредов надпис: 
.ФPAГ |  ГPAФ�N | T�KPIC� | �VÈVMI | Ÿ 
[+ Ó]öсáг(pт) гсáö™í ôе êсßóе(ùí) Åˆиõìßпõ 
 

Възниква въпросът до кого в крепостта при дн. с. Злати войвода е писал 
най-малкото четири пъти този съдия. Дали до негов родственик, пребиваващ 
тук, т.е. началник на гарнизона или служебно във връзка с някое от делата, 
разглеждани от съда, чиито член е бил Евтимий. 
 

14. ÅˆцЮìéïò  частно лице (края на IХ в.) 
 

Съхранява се в колекцията на Регионален исторически музей Ямбол, инв. 
№ II 4551. Намерен е в калето до с. Злати войвода. Размери: 25-28 (21) 4.5 мм, 
тегло 22.12 г. Добър отпечатък върху масивно и здраво ядро. Добре запазен 
моливдовул. 

Публикация Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 6; Рашев, Р. За два оловни 
печата с рунообрзни знаци.- Нумизматика и сфрагистика, 2, 1998, 98-
105.Jordanov, Corpus, III, no.2117. 
 

Лице. Между два зрънчести кръга е изписано: 
+ Ê�R�HÈHT�C�ДOVЛ� 

В средата на изображението е представен равнораменен кръст върху 
постамент от три стъпала. От основата му излизат растителни повлеци. 

Опако. Монограм или знак, наподобяващ Y с разклонениe от лявата 
страна. Около него чрез кръгов надпис е изписано: �VЦVMHOV 
+Ê(ýсй)е  âùÞиç ô© ó© äпýë¥ ÅˆöõìÞпõ  
 

Няколко са проблемите, свързани с коментара на този моливдовул:  
Печатът е с нестандартна иконография.  
На лицевата страна е представен равнораменен кръст с растителен 

елемент в основата му. Този сюжет се появява най-рано върху византийските 

Иван Йорданов
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Лице. Богородица права държаща Младенеца на дясното си рамо. От двете 
и страни титули: МР || ÈV. 

Опако. Петредов надпис: 
+ CФPA |  ГICГPA |  Ф�NT� |  KPIC��N |  �VÈVMI | OV 
+ Óöсáгpт гсáö™í ôе êсßóеùí Åˆиõìßпõ 
 

13. Съхранява се в колекцията на Национален исторически музей, София, 
инв. № 24823. Намерен е от иманяри в крепостта при с. Злати войвода, 
Сливенско. Размери: 12-14 (11) 3 мм, тегло 3.67  г. Пълен и добре съхранен 
отпечатък. 

Публикация Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 9; Jordanov, Corpus, III, no.944. 

Лице. Бюст на Богородица оранс (не се вижда дали има медальон на 
гърдите). От двете и страни титули: М || È. 

Опако. Петредов надпис: 
.ФPAГ |  ГPAФ�N | T�KPIC� | �VÈVMI | Ÿ 
[+ Ó]öсáг(pт) гсáö™í ôе êсßóе(ùí) Åˆиõìßпõ 
 

Възниква въпросът до кого в крепостта при дн. с. Злати войвода е писал 
най-малкото четири пъти този съдия. Дали до негов родственик, пребиваващ 
тук, т.е. началник на гарнизона или служебно във връзка с някое от делата, 
разглеждани от съда, чиито член е бил Евтимий. 
 

14. ÅˆцЮìéïò  частно лице (края на IХ в.) 
 

Съхранява се в колекцията на Регионален исторически музей Ямбол, инв. 
№ II 4551. Намерен е в калето до с. Злати войвода. Размери: 25-28 (21) 4.5 мм, 
тегло 22.12 г. Добър отпечатък върху масивно и здраво ядро. Добре запазен 
моливдовул. 

Публикация Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 6; Рашев, Р. За два оловни 
печата с рунообрзни знаци.- Нумизматика и сфрагистика, 2, 1998, 98-
105.Jordanov, Corpus, III, no.2117. 
 

Лице. Между два зрънчести кръга е изписано: 
+ Ê�R�HÈHT�C�ДOVЛ� 

В средата на изображението е представен равнораменен кръст върху 
постамент от три стъпала. От основата му излизат растителни повлеци. 

Опако. Монограм или знак, наподобяващ Y с разклонениe от лявата 
страна. Около него чрез кръгов надпис е изписано: �VЦVMHOV 
+Ê(ýсй)е  âùÞиç ô© ó© äпýë¥ ÅˆöõìÞпõ  
 

Няколко са проблемите, свързани с коментара на този моливдовул:  
Печатът е с нестандартна иконография.  
На лицевата страна е представен равнораменен кръст с растителен 

елемент в основата му. Този сюжет се появява най-рано върху византийските 
  

печати към края на ІХ в. Към същата дата насочва и изписването на 
инвокативния надпис между два зрънчести кръга. Това е традиционен аверс на 
доста от византийските печати от това време.  

Монограмът на опаката страна е непознат от други византийски 
сфрагистични паметници. Той повече се приближава до прабългарските 
рунически знаци, отколкото до стандартно византийско писмо. Следователно би 
трябвало да се потърси връзка с българските печати.  

Макар и не пряк, паралел би могло да се намери между разглеждания тук 
печат и един тип анонимен български печат, при който от едната му страна е 
представен кръст с излизащи от основата му повлечи и неговият еквивалент 
|Y|27. 

И върху иконографията на печата от Злати войвода  би могло да се търси 
тази символика – равенството на Y с кръста. Към български произход насочва и 
падежа в изписването на името на собственика на  печата. Инвокацията на 
лицевата страна при стандартен византийски печат изисква изписване на името 
на опаката страна в генитив - ÅˆöõìÞ¥, докато  върху разглеждания печат 
името е в дателен падеж  ÅˆöõìÞпõ. Така както е и при прабългарските 
надписи28. 

Кой е този Евфимий и как можем да обясним намирането на печата му в 
крепостта при с. Злати войвода. 

По принцип той е едно хронологическо изключение. Няма други печати 
от периода преди и след него, което предизвиква известни съмнения относно 
местонамирането му.  Дали наистина е от крепостта при с. Злато войвода ? 

Дори и да не е от там, възниква въпросът кой е този Евфимий? Византиец, 
българин или нещо трето! Върху печата си той е представен в качеството си на 
частно лице – само чрез името си. Във Византия има такава практика. В 
България засега не е засвидетелствувана. 

Каквито и отговори да предложим, те ще са в сферата на хипотезите или 
хрумванията. 

Една такава възможност – Евфимий да е византиец, свързан по някакъв 
начин с България, което е илюстрирал чрез представянето на руническия знак 
върху печата си като еквивалент на светия кръст. 
 

15-16. Иеüäïхлïò частно лице (последна четвърт на XI в.) 
 

15. Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 24833. Намерен е в 
калето до с. Злати войвода. Размери: 13-14.5(13) 3 мм. Непълен отпечатък, 
направен в горния край на ядрото. 

Публикация Jordanov, Zlati Voyvoda, no.10; Jordanov, Corpus, III, no.2122. 
 
                                                

27 Йорданов, И. Уникален старобългарски сфрагистичен паметник.- Сборник 
проф. Д.и.н.  Станчо Ваклинов и средновековната българска култура, Велико Търново, 
2005, 243-248.  

28 Бешевлиев, В. Първобългарски надписи, София, 1979. 
  

Византийски печати от крепостта “Калето” при село Злати войвода ...
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16. Частно притежание ( Върбан Върбанов от г. Елхово). Неуточнен 
произход: от с. Мелница или Злати войвода. Размери: 16-17(13) 3 мм. 
Отпечатъкът е по-добър от горния, но все пак някои букви са извън ядрото. 

Публикация. Jordanov, Corpus, III, no. 2123. 
Двата екземпляра са отпечатани чрез един и същи булотирион. 

 
Лице. Триредов надпис: 

ΓΡΑ | ΦAC | CΦΡΑ | ΓΙΖ�N | - . -  
 Опако. Триредов надпис: 

ΚAI | ΛΟΓŸC | È�OΔŸ | ΛΟV | - . - 

[+] Гсáö@т óöсáгßæ¥í êáp ëьгпõт Èепäпýëпõ 
 

17.  ИеïцÜíçò частно лице (последна четвърт на XI в.) 
 

Частно притежание (кол. Върбан Върбанов,Елхово). Неуточнен произход: 
от Злати войвода или Мелница. Размери: 19-21(?) 3 мм. Непълен отпечатък, но 
добре запазен моливдовул. 

Публикация. Jordanov, Corpus, III, no.2133. 
  

Лице. Бюст на Богородица оранта във фас. На гърдите си носи медальон. 
Над вдигнатите в оранс ръце - титули:..|| ÈV. 

Опако. Петредов надпис: 
ΛΟΓO | CΦΡΑΓ | Ζ�ΓΡΑ | ΦACÈ�O | ΦANO  
Ëьгп(õт) óöсáг(ß)æ¥ гсáö@т ÈепöÜíп(õ) 
 
  

18-19. Иеïцýлáкôïò - частно лице  ( последна четвърт на XI в.) 
 

18. Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 24830. Намерен е в 
калето до с. Злати войвода. Размери: 13-15.1(9)2.5-3 мм, тегло  3.89 г. Пълен и 
добре съхранен  отпечатък. 
 Публикация Jordanov, Zlati Voyvoda, no.11; Jordanov, Corpus, III, 
no.2134. 
 

19. Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 24831. Намерен е в 
калето до с. Злати войвода. Размери: 13-13 (9) 4 мм, тегло 3.31 г. Пълен и добре 
съхранен  отпечатък. 

Публикация Jordanov, Zlati Voyvoda, no.12; Jordanov, Corpus, III, no.2135 
Двата екземпляра са отпечатани с един и същи булотирион. 

 
Лице. Бюст на Богородица оранта във фас. На гърдите си носи медольон. 

Над вдигнатите в оранс ръце - титули: М || È. 
Опако. Петредов надпис: 

+ ÈÊ�R’| T�C� | ДŸΛ’È�ΟЦVΛΑ | ΚΤΟ 

Иван Йорданов
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16. Частно притежание ( Върбан Върбанов от г. Елхово). Неуточнен 
произход: от с. Мелница или Злати войвода. Размери: 16-17(13) 3 мм. 
Отпечатъкът е по-добър от горния, но все пак някои букви са извън ядрото. 

Публикация. Jordanov, Corpus, III, no. 2123. 
Двата екземпляра са отпечатани чрез един и същи булотирион. 

 
Лице. Триредов надпис: 

ΓΡΑ | ΦAC | CΦΡΑ | ΓΙΖ�N | - . -  
 Опако. Триредов надпис: 

ΚAI | ΛΟΓŸC | È�OΔŸ | ΛΟV | - . - 

[+] Гсáö@т óöсáгßæ¥í êáp ëьгпõт Èепäпýëпõ 
 

17.  ИеïцÜíçò частно лице (последна четвърт на XI в.) 
 

Частно притежание (кол. Върбан Върбанов,Елхово). Неуточнен произход: 
от Злати войвода или Мелница. Размери: 19-21(?) 3 мм. Непълен отпечатък, но 
добре запазен моливдовул. 

Публикация. Jordanov, Corpus, III, no.2133. 
  

Лице. Бюст на Богородица оранта във фас. На гърдите си носи медальон. 
Над вдигнатите в оранс ръце - титули:..|| ÈV. 

Опако. Петредов надпис: 
ΛΟΓO | CΦΡΑΓ | Ζ�ΓΡΑ | ΦACÈ�O | ΦANO  
Ëьгп(õт) óöсáг(ß)æ¥ гсáö@т ÈепöÜíп(õ) 
 
  

18-19. Иеïцýлáкôïò - частно лице  ( последна четвърт на XI в.) 
 

18. Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 24830. Намерен е в 
калето до с. Злати войвода. Размери: 13-15.1(9)2.5-3 мм, тегло  3.89 г. Пълен и 
добре съхранен  отпечатък. 
 Публикация Jordanov, Zlati Voyvoda, no.11; Jordanov, Corpus, III, 
no.2134. 
 

19. Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 24831. Намерен е в 
калето до с. Злати войвода. Размери: 13-13 (9) 4 мм, тегло 3.31 г. Пълен и добре 
съхранен  отпечатък. 

Публикация Jordanov, Zlati Voyvoda, no.12; Jordanov, Corpus, III, no.2135 
Двата екземпляра са отпечатани с един и същи булотирион. 

 
Лице. Бюст на Богородица оранта във фас. На гърдите си носи медольон. 

Над вдигнатите в оранс ръце - титули: М || È. 
Опако. Петредов надпис: 

+ ÈÊ�R’| T�C� | ДŸΛ’È�ΟЦVΛΑ | ΚΤΟ 

  

+È(епôь)êе  â(пÞией) ô© ó© äпýë(¥) ÈепöõëÜêôп  
 

20. Иеüкôéóôïò ìïíá÷{ò (ХI в.) 
 

Частно притежание (Ив. Йотов от Ямбол). Произхожда от крепостите от 
Мелница или Злати войвода. Размери: 20-20 мм. Пълен, но недобре съхранен 
екземпляр. 

Публикация. Jordanov, Corpus, III, no.1781.  
Паралел. Друг екземпляр отпечатан чрез същия булотирион е намерен  в 

Провадия (виж Jordanov, Corpus, III, no.1782)  
 

Лице. Четириредов надпис: 
-  + - | ÈK�RO | HÈ�ÉT� | C�ÄŸ | -Ë�- 

Опако. Четириредов надпис: 
È�O |  KTHCTO | MONA | - Х - 
+ È(епôь)êе âпÞией ô© ó© äпýë¥ ÈепêôÞóôп ìпíá÷(©) 
 

21-22. <ÉùÜííçò âеóôÜñ÷çò  ( трета четвърт на ХI в.) 
 

21. Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 24827. Намерен е в 
крепостта при с. Злати войвода. Размери:12-12 (?) 3 мм, тегло 6. 25 г. Непълен 
отпечатък. Ядрото е било твърде малко за матриците, поради което голяма част 
от матриците не са излезли. 

Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 13; Jordanov, Corpus, III, no. 
396. 
 

22. Съхранява се в колекцията на РИМ-Ямбол, инв. №  ІІ 5497. Намерен е 
в крепостта при с. Злати войвода. Размери: 16-17 ( над 14) 3 мм, тегло 3. 80 г. 
Непълен отпечатък. Този път ядрото е било по-голямо, но отпечатъкът не е 
добре центриран. На лицевата страна е направен малко нагоре, поради което 
горната част от бюста на светията е извън ядрото. 

Публикация.  Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 14. Jordanov, Corpus, III, no. 
397. 

Двата екземпляра са отпечатани чрез един и същи булотирион. 
 

Лице. Бюст на Св. Димитър, представен като войн във фас. В дясната ръка 
държи копие на рамо, а в лявата – щит. От двете му страни вертикален надпис: 
È-Ä-H || M-T’ 

Опако. Пет редов надпис: 
 + K�R’È’| T�C�Ä’| I�R�C | TAPX’     
 +[Ê(ýсй)е â(пÞ)и(ей) ô© ó© ä(пýë¥) <Éù(Üííf) âеóôÜс÷(f) 
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23. <ÉùÜííçò óðáèáñïкáíäqäáôïò кáp Tðéóкеðôßôçò (Х-ХІ в.) 
 

Съхранява се в колекцията на В. Пнтелеев от Варна. Намерен е в 
крепостта при с. Злати войвода. Размери: 19-20 (14) 4 мм, тегло 7.7 г. 
Отпечатъкът се подхлъзнал леко на отгоре, но е пълен и добре съхранен. 

Публикация. Jordanov, Corpus, III, no. 965. 
 

Лице. Четириредов надпис: 
+ К�RO | HÈ�IT� | C�ÄŸ | Λ’Ι�  

Опако. Четири редов надпис: 
CΠΑÈ<|K’ÄÄ’S� |ΠΙCΚ� | ΠΤΙΤ’| - . - 

+Ê(ýсй)е âпÞией ô© ó© äпý(ë¥) <Éù(Üííf) óðáи-
(áсп)ê(áí)ä(й)ä(Üô¥) (êáp) Tðйóêеðôßô(f) 
 
24. <ÉùÜííçò ИхлáкAò óðáèáñïкáíäqäáôïò ( втора половина на ХІ в.) 
 

Съхранява се в колекцията на РИМ-Ямбол, инв. №  ІІ 4552. Намерен е в 
крепостта при с. Злати войвода. Размери: 26-28 (22) 3.1 мм, тегло 12.85 г. 
Несполучлив отпечатък. На реверса се е получило подхлъзване. Самият 
моливдовул е повреден, пробит от корозия.  

Публикация.  Jordanov, Zlati Voyvoda, no.15; Jordanov, Family Names, no. 
238. Jordanov, Corpus, III, no. 697. 
 

Лице. Бюст на св. Никола благославя с десница, а в лявата ръка държи 
евангелие. От двете му страни вертикален надпис: È-.-.K-O || ..... : >П E(гйпт) 
[Нй]êь[ëáпт]. 

Опако. Петредов надпис: 
.. �R’È’|..CÐA | ...OKAN | ..T�ÈV | ËAK A | - o - 
[+Ê(ýсй)]е â(пÞией) [<Éù(Üííf)] óðá[иáс]пêáí[ä(й)ä(Üô¥)] ô© ÈõëáêK 
  
 Собственикът на печата изпратил своята кореспонденция до неизвестен 
за нас адресат в крепостта при с. Злати войвода и <ÉùÜííçт ÈõëáêAт 
óðáиáспêáíäqäáôпт. Той е неизвестен от наративните източници. 

Известни са други две групи печати, които биха могли да се свържат със 
същата персона: 

1) <ÉùÜííçт ÈõëáêAт óðáиáспêáíäqäáôпт, Bóçêс\ôçт êáp êсçô[т 
Ëйêáíäп‡ (виж Nesbitt, Overstruck Seals, no. 2529; Nesbitt-Oikonomides, DOS, 4, 
no. 53.230). 

2) <ÉùÜííçт ÈõëáêAт âÝóôçт, ðáôсßêйпт ‹ðáôпт êáp êсçô[т <Пøйêßпõ     
( виж Nesbitt-Oikonomides, DOS, 3,  no. 39.1531). 

                                                
29 Nesbitt, J. Overstruck Seals in the Dumbarton Oaks Collection: Reused or 

Counterstamped.- SBS, 2, 1990, 67-93. 
30 E. McGeer, J.Nesbitt and N. Oikonomides, Catalogue of Byzantine Seals at 

Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art, vol. 4 : The East, Washington, D. C., 2001. 
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23. <ÉùÜííçò óðáèáñïкáíäqäáôïò кáp Tðéóкеðôßôçò (Х-ХІ в.) 
 

Съхранява се в колекцията на В. Пнтелеев от Варна. Намерен е в 
крепостта при с. Злати войвода. Размери: 19-20 (14) 4 мм, тегло 7.7 г. 
Отпечатъкът се подхлъзнал леко на отгоре, но е пълен и добре съхранен. 

Публикация. Jordanov, Corpus, III, no. 965. 
 

Лице. Четириредов надпис: 
+ К�RO | HÈ�IT� | C�ÄŸ | Λ’Ι�  

Опако. Четири редов надпис: 
CΠΑÈ<|K’ÄÄ’S� |ΠΙCΚ� | ΠΤΙΤ’| - . - 

+Ê(ýсй)е âпÞией ô© ó© äпý(ë¥) <Éù(Üííf) óðáи-
(áсп)ê(áí)ä(й)ä(Üô¥) (êáp) Tðйóêеðôßô(f) 
 
24. <ÉùÜííçò ИхлáкAò óðáèáñïкáíäqäáôïò ( втора половина на ХІ в.) 
 

Съхранява се в колекцията на РИМ-Ямбол, инв. №  ІІ 4552. Намерен е в 
крепостта при с. Злати войвода. Размери: 26-28 (22) 3.1 мм, тегло 12.85 г. 
Несполучлив отпечатък. На реверса се е получило подхлъзване. Самият 
моливдовул е повреден, пробит от корозия.  

Публикация.  Jordanov, Zlati Voyvoda, no.15; Jordanov, Family Names, no. 
238. Jordanov, Corpus, III, no. 697. 
 

Лице. Бюст на св. Никола благославя с десница, а в лявата ръка държи 
евангелие. От двете му страни вертикален надпис: È-.-.K-O || ..... : >П E(гйпт) 
[Нй]êь[ëáпт]. 

Опако. Петредов надпис: 
.. �R’È’|..CÐA | ...OKAN | ..T�ÈV | ËAK A | - o - 
[+Ê(ýсй)]е â(пÞией) [<Éù(Üííf)] óðá[иáс]пêáí[ä(й)ä(Üô¥)] ô© ÈõëáêK 
  
 Собственикът на печата изпратил своята кореспонденция до неизвестен 
за нас адресат в крепостта при с. Злати войвода и <ÉùÜííçт ÈõëáêAт 
óðáиáспêáíäqäáôпт. Той е неизвестен от наративните източници. 

Известни са други две групи печати, които биха могли да се свържат със 
същата персона: 

1) <ÉùÜííçт ÈõëáêAт óðáиáспêáíäqäáôпт, Bóçêс\ôçт êáp êсçô[т 
Ëйêáíäп‡ (виж Nesbitt, Overstruck Seals, no. 2529; Nesbitt-Oikonomides, DOS, 4, 
no. 53.230). 

2) <ÉùÜííçт ÈõëáêAт âÝóôçт, ðáôсßêйпт ‹ðáôпт êáp êсçô[т <Пøйêßпõ     
( виж Nesbitt-Oikonomides, DOS, 3,  no. 39.1531). 

                                                
29 Nesbitt, J. Overstruck Seals in the Dumbarton Oaks Collection: Reused or 

Counterstamped.- SBS, 2, 1990, 67-93. 
30 E. McGeer, J.Nesbitt and N. Oikonomides, Catalogue of Byzantine Seals at 

Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art, vol. 4 : The East, Washington, D. C., 2001. 
  

Името на някой си ÈõëáêAт, съдия е  съобщено в юридическия сборник 
Пейра (виж Peira,  p. 57, XVI. 932). Навярно това е неговият патроним и той би 
могъл да се идентифицира с личността на тук представения. 

Трите групи печати на Йоан Тилака оформят следният му cursus honorum: 
1. óðáиáспêáíäqäáôпт ( средата на ХІ в.) 
2. óðáиáспêáíäqäáôпт, Bóçêс\ôçт êáp êсçô[т Ëйêáíäп‡ (50те г. на ХІ в.) 
3. âÝóôçт, ðáôсßêйпт ‹ðáôпт êáp êсçô[т <Пøйêßпõ (60те –70те г. на ХІ в.) 

  
25. <ÉùÜííçò ËáðáñäAò? (ХI в.)  

 
Съхранява се в колекцията на РИМ-Ямбол, инв. №  ІІ 5428. Намерен е в 

крепостта при с. Злати войвода. Размери: 24-24 мм. Моливдовулът е цял, но е 
непълен като отпечатък  Излезли са изображението и буквите само върху 
подутината на канала за шнура. Предложеният по-долу текст е несигурен. 
Донякъде той е повлиян от подобен паралел съхраняван в Атинския 
нумизматичен музей. Вж. Konstantopulos, no. 653; Stavrakos, no. 141. 

Публикация. Jordanov, Corpus, III, no. 1965. 
  

Лице. Част от бюст на неидентифициран светия-мъченик. Вижда се 
мъченическия кръст, който той  държи пред себе си. 

Опако. Четириредов надпис: 
 +| ..РАГI. | ...ÈHT. | ..ËAП. |  ..... 
+ [Óö]сáгp[т B]и(ë)Þô[á <Éù(Üííf)] Ëáð[áсäA] 
 
26. Kùíóôáíôqíïò X. Äïýкáò (1062-1064) 
 

Съхранява се в колекцията на РИМ-Сливен, инв. № 134. Намерен е при 
разкопки на крепостта до с. Злати войвода на 3 август 1993 г. в кв. 41.1, на 
дълбочина 0.20 м. Размери: 31-31 (27) 3 мм. Пълен и добре съхранен отпечатък 

Публикация. Jordanov, Corpus, III, no. 112. 
Паралели: Други 3 екземпляра са намерени на територията на дн. 

България. Само за единия от тях се знае сигурен произход – Силистра ( виж 
Jordanov, Corpus, III, no. 110-111, 113. 

Паралели извън страната: Zacos, Seals, I, nos. 87 a-c ( DO. 58. 106. 537; 
58. 106. 624; 58. 106. 625; 55. 1. 4327); Лихачев, Моливдовулы, табл.LXXVII,6; 
Cheynet, Antioch, no 233. 
 

                                                                                                                           
31 J. W.Nesbitt and Oikonomides, N. Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton 

Oaks and in the Fogg Museum of Art, vol. 3 : West, Northwest, and Central Asia Minor and 
the Orient, Washington, D. C., 1996. 

32 J. and P. Zepos, Jus Graecoromanorum,VIII vols, Athens, 1931. 
33 Cheynet, J.-C. Sceaux byzantins des musees d'Antioche et de Tarse.- TM, 12, 1994, 

391-478. 
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Лице. Бюст на Христос с нимб, хитон и химатион представен във фас. С 
дясната ръка благославя, а в лявата държи евангелие. От двете му страни 
титули: IС - ХС. Около изображението кръгов надпис: + �MMA || NОVНË 

Опако. Императорът прав насреща с брада, корона, дивитисион и лорос. В 
дясната ръка държи лабарум, а в лявата акакия. Около изображението кръгов 
надпис: + K�N RAC || P�MAI�N O ÄOVK' = [+Kùí(óôáíôqíпт) âáó(йëе†т)] 
>Ñùìáßùí } Äпýê(áт). 
 

Интересното в случая е, че тук в крепостта е получена по едно и също 
време кореспонденция на императора Константин Х и катепана на Месемврия – 
Валдцерт. Тя е била адресирана до лице пребиваващо тук за по-дълъг или по-
кратък период от време. До началника на гарнизона или друг пълководец за 
координиране на конкретни действия. Това би могло да се свърже със 
събитията през 1064-1065 г. във връзка с нашествието на узите и мерките, които 
византийската администрация предприема. Навярно същата е причината и за 
изпращането на кореспонденция от същия император до Дръстър. 
 

27. Êùíóôáíôqíïò ÄелцéíAò ? (втора половина на ХI в.) 
 

Съхранява се в колекцията на Иван Йотов от Ямбол. Намерен е в 
крепостта при с. Злати войвода. Размери: 14-16мм. Непълен отпечатък, което 
прави четенето несигурно. Това се отнася най-вече до третия ред на реверса.  

Публикация. Jordanov, Family Names, no. 165; Jordanov, Corpus, III, no. 
1868. 
 

Лице. Бюст на Богородица оранта с медальон пред гърдите. Над 
вдигнатите и в оранс ръце - титули: М || È : М(Þôçс) È(еп‡). 

Опако. Четириредов надпис: 
+C�Z | ПАNAГN’| Ä�ËФNI | K�N 
+Ó©æ(пйт), РÜíáгí[е], Äеëöйí(Aí) Êùí(óôáíôqíпí) 
 

28. Êùíóôáíôqíïò Máñеqíïò или Máñóßíïò ( втора половина на ХI в.) 
 

Съхранява се в колекцията на Иван Йотов от Ямбол. Намерен е в 
крепостта при с. Злати войвода. Размери  16-16 мм. Добре съхранен отпечатък. 

Публикация. Jordanov, Family Names, no. 422В; Jordanov, Corpus, III, 
no.1980. 

Паралели.  Schlumberger, Sig., p. 676, no. 1. Навярно същият се съхранява 
в Ермитажа (М-5641). 
 

Лице. Бюст на св. Никола във фас. С дясната ръка благославя, а в лявата 
държи евангелие. От двете му страни вертикален надпис: È-NI-KO || Ë-A-O’  :: 
[>П E(гйпт)] Нйêьëáп(т) 

Опако. Четириредов надпис: 
I�RAPX | R’È’K�N | T�MAP | �IN�      
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Лице. Бюст на Христос с нимб, хитон и химатион представен във фас. С 
дясната ръка благославя, а в лявата държи евангелие. От двете му страни 
титули: IС - ХС. Около изображението кръгов надпис: + �MMA || NОVНË 

Опако. Императорът прав насреща с брада, корона, дивитисион и лорос. В 
дясната ръка държи лабарум, а в лявата акакия. Около изображението кръгов 
надпис: + K�N RAC || P�MAI�N O ÄOVK' = [+Kùí(óôáíôqíпт) âáó(йëе†т)] 
>Ñùìáßùí } Äпýê(áт). 
 

Интересното в случая е, че тук в крепостта е получена по едно и също 
време кореспонденция на императора Константин Х и катепана на Месемврия – 
Валдцерт. Тя е била адресирана до лице пребиваващо тук за по-дълъг или по-
кратък период от време. До началника на гарнизона или друг пълководец за 
координиране на конкретни действия. Това би могло да се свърже със 
събитията през 1064-1065 г. във връзка с нашествието на узите и мерките, които 
византийската администрация предприема. Навярно същата е причината и за 
изпращането на кореспонденция от същия император до Дръстър. 
 

27. Êùíóôáíôqíïò ÄелцéíAò ? (втора половина на ХI в.) 
 

Съхранява се в колекцията на Иван Йотов от Ямбол. Намерен е в 
крепостта при с. Злати войвода. Размери: 14-16мм. Непълен отпечатък, което 
прави четенето несигурно. Това се отнася най-вече до третия ред на реверса.  

Публикация. Jordanov, Family Names, no. 165; Jordanov, Corpus, III, no. 
1868. 
 

Лице. Бюст на Богородица оранта с медальон пред гърдите. Над 
вдигнатите и в оранс ръце - титули: М || È : М(Þôçс) È(еп‡). 

Опако. Четириредов надпис: 
+C�Z | ПАNAГN’| Ä�ËФNI | K�N 
+Ó©æ(пйт), РÜíáгí[е], Äеëöйí(Aí) Êùí(óôáíôqíпí) 
 

28. Êùíóôáíôqíïò Máñеqíïò или Máñóßíïò ( втора половина на ХI в.) 
 

Съхранява се в колекцията на Иван Йотов от Ямбол. Намерен е в 
крепостта при с. Злати войвода. Размери  16-16 мм. Добре съхранен отпечатък. 

Публикация. Jordanov, Family Names, no. 422В; Jordanov, Corpus, III, 
no.1980. 

Паралели.  Schlumberger, Sig., p. 676, no. 1. Навярно същият се съхранява 
в Ермитажа (М-5641). 
 

Лице. Бюст на св. Никола във фас. С дясната ръка благославя, а в лявата 
държи евангелие. От двете му страни вертикален надпис: È-NI-KO || Ë-A-O’  :: 
[>П E(гйпт)] Нйêьëáп(т) 

Опако. Четириредов надпис: 
I�RAPX | R’È’K�N | T�MAP | �IN�      

  

<ÉесÜс÷(á) â(пÞ)и(ей) Êùí(óôáíôßí¥) ô© Ìáсеßí¥ или Ìáсóßí¥ 
 

В предишната моя публикация аз приех прочита на фамилното име, 
направен от  Schlumberger, Sig., p. 676, no.1 -  Máсеqíпт. На новия прочит ми 
обърна внимание проф. В. Зайбт. Предложението му изглежда приемливо, още 
повече, че от  територията на дн. България е намерен печат и на магистър 
Èеьäùспт Máсóßíпт Вероятно от същата фамилия. ( за него виж Jordanov, 
Corpus, III, no. 453). 
 

29. ËÝùí ГлáâAò (втората половина на ХI в.) 
 

Съхранява се в частна колекция. Намерен е в крепостта при с. Злати 
войвода. Размери: 20-21 мм. Пълен и добре съхранен отпечатък. 

Публикация. Jordanov, Family Names, no. 144; Jordanov, Corpus, III, 
no.1859. 

Паралели. В колекцията на Дъмбъртън Оукс се съхранява  непубликуван 
екземпляр (DO.58. 106. 6899), отпечатан чрез същия булотирион. 

Лице.  Четириредов надпис: 
+ ÈK� |  ROHÈ�I| T�C�Ä’| -Ë�- 

Опако.  Триредов надпис: 
 Ë�ON | TAT� | ÃËARA 
+ È(епôь)êе âпÞией ô© ó© ä(пý)ë¥ ËÝпíôá ô© ГëáâL 
 

30. ËÝùí >Åôáéñеéюôçò ìÜгéóôñïò (трета четвърт на ХI в.) 
 

Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 24828. Намерен е в 
калето до с. Злати войвода. Размери: 15-16 (13) 4 мм, тегло 3.03 г. Неточно 
центриран отпечатък, което прави несигурно четенето на патронима  

Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 16; Jordanov, F. Names, no. 217; 
Jordanov, Corpus, III, no.455. 
 

Лице. Бюст на св. Георги във фас. В дясната ръка държи копие на рамо, а в 
лявата щит. От двете му страни вертикален надпис: О-А-ГI-О || Г-�-�-Ñ-Ã’ 

Опако. Петредов надпис: 
+ K�R’È’ |  Ë�ONTI | MAÃICTP’ | T��TAI | PIO 
+Ê(ýсй)е â(пÞией) ËÝпíôй ìáгßóôс(¥) ô© >Åôáйсйь(ôf) 
 

31. Мé÷á[л Âïх÷\ò. . . . . . (последна четвърт на ХI в.) 
 

Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 30076. Намерен е в 
калето до с. Злати войвода. Размери: 27-28  мм. Добре центриран и пълен 
отпечатък. 

Публикация. Jordanov, Corpus, III, no. 3194. 
 

Лице. Петредов надпис: 

Византийски печати от крепостта “Калето” при село Злати войвода ...
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+ RŸXH | MIXAHЛ | HCЦPAГIC | ГPAMMA | TAMOI  
Опако. Петредов надпис: 

TVРŸC | CVRACŸ | OVCГAP� | ЛARHT | ON 
+ Âпõ÷i Ìй÷á[ë  ^ óöсáгpт гсÜììáôÜ ìпй. Ôýðпõт, ó† Âáó(ó)пõ п�т гÜс 
е(ˆ)ëáâçô(Ý)пí  
 

Михаил Вухис е неизвестен от наративните източници. Известен е печат 
на Михаил Вухис като митрополит на Метимна (Laurent, Corpus, V, no. 80634; 
Nesbitt-Oikonomides, DOS, 2, no. 52.235). Върху представения тук печат той се 
свързва с манастира Bassou. Трудно е да установим хронологията на двете 
групи печати. 
 

32-33. Мé÷á[л Реñäßкçò âÝóôçò (трета четвърт на ХI в.) 
 

32. Съхранява се в колекцията на РИМ-Ямбол. Закупен е от братя 
Сербезови от Нова Загора, които са го намерели в крепостта при с. Злати 
войвода. Размери: 18-20 (18?) 3 мм. Пълен и добре съхранен отпечатък. 

Публикация. Jordanov, F. Names, no. 567; Jordanov, Corpus, III, no. 2027. 
 

33. Съхранява се в частна колекция. Навярно има същия произход. 
Размери: 20-20. Пълен и добре съхранен отпечатък. 

Публикация. Jordanov, F. Names, no. 568; Jordanov, Corpus, III, no. 2028. 
Двата екземпляра са отпечатани чрез един и същи булотирион. 
Паралели. Непубликуван екземпляр от колекцията на IFEB, no. 165.  

 
Лице. Права фигура на Архангел Михаил във фас с нимб, криле, облечен в 

дивитисион и препасан с лорос. С дясната ръка се подпира върху лабарум с 
дълга дръжка, а в лявата държи кълбо, увенчано с кръст. 

Опако. Четириредов надпис: 
CK�ПOI | APXHГ� | MITONП�Р | ÄIKHN  
ÓêÝðпй(т) Bс÷çгÝ Ìй÷(á[ë) ô{í Ресäßêçí 
 

В крепостта при град Перник е намерен печат на същия Михаил Пердик, с 
титула вест. Jordanov, F. Names, no. 566; Jordanov, Corpus, III, no. 409. 

В подобни случаи приемаме, че печатът без титла и длъжност отразяват 
по-късен етап от живота на дадения сановник, но не е изключено да са и 
едновременни. 

Михаил Пердик е непознат от други източници. За разглеждания период 
не са известни и други представители на тази фамилия. 

                                                
34 Laurent, V. Le Corpus des sceaux de l'empire byzantin. Tome V: L'eglise, partie, 1-

3, Paris, 1963-1972. 
35 J. W. Nesbitt and Oikonomides, N. Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton 

Oaks and in the Fogg Museum of Art, vol. 2 : South of the Balkans, the Islands, South of Asia 
Minor, Washington, D. C., 1994. 

Иван Йорданов
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+ RŸXH | MIXAHЛ | HCЦPAГIC | ГPAMMA | TAMOI  
Опако. Петредов надпис: 

TVРŸC | CVRACŸ | OVCГAP� | ЛARHT | ON 
+ Âпõ÷i Ìй÷á[ë  ^ óöсáгpт гсÜììáôÜ ìпй. Ôýðпõт, ó† Âáó(ó)пõ п�т гÜс 
е(ˆ)ëáâçô(Ý)пí  
 

Михаил Вухис е неизвестен от наративните източници. Известен е печат 
на Михаил Вухис като митрополит на Метимна (Laurent, Corpus, V, no. 80634; 
Nesbitt-Oikonomides, DOS, 2, no. 52.235). Върху представения тук печат той се 
свързва с манастира Bassou. Трудно е да установим хронологията на двете 
групи печати. 
 

32-33. Мé÷á[л Реñäßкçò âÝóôçò (трета четвърт на ХI в.) 
 

32. Съхранява се в колекцията на РИМ-Ямбол. Закупен е от братя 
Сербезови от Нова Загора, които са го намерели в крепостта при с. Злати 
войвода. Размери: 18-20 (18?) 3 мм. Пълен и добре съхранен отпечатък. 

Публикация. Jordanov, F. Names, no. 567; Jordanov, Corpus, III, no. 2027. 
 

33. Съхранява се в частна колекция. Навярно има същия произход. 
Размери: 20-20. Пълен и добре съхранен отпечатък. 

Публикация. Jordanov, F. Names, no. 568; Jordanov, Corpus, III, no. 2028. 
Двата екземпляра са отпечатани чрез един и същи булотирион. 
Паралели. Непубликуван екземпляр от колекцията на IFEB, no. 165.  

 
Лице. Права фигура на Архангел Михаил във фас с нимб, криле, облечен в 

дивитисион и препасан с лорос. С дясната ръка се подпира върху лабарум с 
дълга дръжка, а в лявата държи кълбо, увенчано с кръст. 

Опако. Четириредов надпис: 
CK�ПOI | APXHГ� | MITONП�Р | ÄIKHN  
ÓêÝðпй(т) Bс÷çгÝ Ìй÷(á[ë) ô{í Ресäßêçí 
 

В крепостта при град Перник е намерен печат на същия Михаил Пердик, с 
титула вест. Jordanov, F. Names, no. 566; Jordanov, Corpus, III, no. 409. 

В подобни случаи приемаме, че печатът без титла и длъжност отразяват 
по-късен етап от живота на дадения сановник, но не е изключено да са и 
едновременни. 

Михаил Пердик е непознат от други източници. За разглеждания период 
не са известни и други представители на тази фамилия. 

                                                
34 Laurent, V. Le Corpus des sceaux de l'empire byzantin. Tome V: L'eglise, partie, 1-

3, Paris, 1963-1972. 
35 J. W. Nesbitt and Oikonomides, N. Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton 

Oaks and in the Fogg Museum of Art, vol. 2 : South of the Balkans, the Islands, South of Asia 
Minor, Washington, D. C., 1994. 

  

В колекциите на Дъмбъртън Оукс се съхраняват някои моливдовули, 
които биха могли да се свържат с тази фамилия: 

1. DO. 58.106. 3466, виж: Nesbitt-Oiokonomides 1996, no. 99.2. Датира се в 
Х-ХI в. 

Л. ХАP | TŸËAPH | OCTHCA | NATOË’| -   - 
Оп. -   - | TON.| PHÈM.N | OП�РÄ. | KHC 
2. Непубликуван(Fogg A.M., no3020).Датира се в края на ХI в. 
Л.: Напълно унищожено изображение.   
Оп. + СФРАГ’| П�..IK’| TŸÈŸÈŸ | KWN 
Намирането на моливдовули на Михаил Пердик в крепостите Перник и до 

с. Злати войвода свидетелствува за връзките му с тези земи. В тези крепости са 
пребивавали негови родственици или близки.  
 

34. Ìé÷á[л Уклçñüò  ðñùôïðñüеäñïò кáp Bíáгñá5е†ò  
Äñïхгïхâéôеßáò  (80-те години на ХІ в.)  
 

Бе ми предоставен за документиране от Янко Тодоров от гр. Шумен. 
Намерен е бил през 1993 г. в крепостта при с. Злати войвода. Размери: 21-21 (?) 
3 мм. Непълен и зле съхранен отпечатък.. 

Публикация. Jordanov, G. Names, no. 24.8d; Jordanov, Family Names, no. 
656; Jordanov, Сorpus,  no. 1192 

 Паралели в страната: . Други 10 екземпляра на същия сановник са 
намерени в различни селища на страната (виж Jordanov, Сorpus,  nos. 1189-
1191, 1193-1197). Те свидетелствуват за активна кореспонденция на Михаил 
Склир до различни адресати от територията на днешна България. 

Паралели извън страната: Nesbitt-Oikonomides, DOS, 1, no. 21.136. 
 

Лице. Бюст на Богородица оранта с медальон на гърдите. Над вдигнатите 
в оранс ръце титули:  М-Р || ÈV: М(Þôç)с È(еп)‡. Около изображението кръгов 
надпис: + ÈK�ROHÈ’ 

Опако. Шестредов надпис:  
+MIXAHЛ | AфРPO�ДP�  | KAIANAГPA | Ц�VCÄPŸГŸ | RITIACT� | 
CKЛHP’ 
+È(епôь)êе âпÞи(ей) Mй÷á[ë (ðсù)ô(п)ðспÝäс¥ êáp Bíáгсá5е†т 
Äспõгпõâйôßáт ô©  Óêëçс(©) 
 

 
 
 
 

                                                
36 J. W.Nesbitt and Oikonomides, N.  Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton 

Oaks and in the Fogg Museum of Art, vol. 1 : Italy, North of the Balkans, North of the Black 
Sea, Washington, D. C., 1991. 

 

Византийски печати от крепостта “Калето” при село Злати войвода ...
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35-36. Íéкüлáïò Мáхñïкáôáкáл˜í  (последна четвърт на ХI в.) 
 

35. Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 24829. Намерен е в 
калето до с. Злати войвода. Размери: 16.5-16 (10) 3.5 мм, тегло 5.45 г. Пълен и 
добре съхранен отпечатък. 

Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 18; Jordanov, Family Names, no. 
452; Jordanov, Corpus,  III, no. 1986 
 

36. Съхранява се в колекцията на РИМ-Шумен, инв. № 14178. Закупен е 
от Йордан Атанасов Боруков от Шумен. Като имаме предвид лицето предало 
печата и неговите партньори възможно е екземплярът да е намерен в крепостта 
при с. Злати войвода. Размери: 16-18 мм, тегло 5.83 г. Пълен и добре съхранен 
отпечатък.  

Публикация. Jordanov, Family Names, no. 453; Jordanov, Corpus,  III, 
no.1987 

Паралели от страната: Jordanov, Corpus,  III, no. 1988 
Друг екземпляр от същия булотирион се съхранява в колекцията на DO. 

58. 106. 2708. 
 

Лице. Триредов надпис:  
 K'�R’È’| NIK� | ËÁ� 
Опако. Четириредов надпис: 
TOMA | VPOKA |  TAKA |  Ë’ 
Ê(ýсй)е â(пÞ)и(ей) НйêùëÜ¥ ôп Ìáõспêáë(˜í) 

 
За личността и дейността на този пълководец, приближен на императора 

Алексий І Комнин, виж в цитираните по-горе публикации: Jordanov, Zlati 
Voyvoda, no. 18; Jordanov, Family Names, no. 452-453. 
 

37-38. РáгкñÜôéïò Â\кеíçò (втора половина на ХI в.) 
 

37. Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 24825. 
Произхожда от крепостта при с. Злати войвода. Размери:17-17 (12) 4 мм, тегла  
7.37 г. Пълен, но зле съхранен отпечатък   

Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 19; Jordanov, F. Names, no.109; 
Jordanov,  Corpus, III,  no.1846. 
 

38. Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 24825. 
Произхожда от крепостта при с. Злати войвода. Размери:13-19 (12) 4 мм, тегло 
5.47 г. Добър, но зле съхранен отпечатък Част от него е отчупена. 

 Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 20; Jordanov, F. Names, 
no.110; Jordanov,  Corpus, III,  no.1847. 

Паралели. Други 7 екземпляра, отпечатани чрез два различни 
булотириона са намерени в различни селища на страната (виж Jordanov,  
Corpus, III,  nos.1842-45; 1848-50). Панкратий Викен е водил доста активна 
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35-36. Íéкüлáïò Мáхñïкáôáкáл˜í  (последна четвърт на ХI в.) 
 

35. Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 24829. Намерен е в 
калето до с. Злати войвода. Размери: 16.5-16 (10) 3.5 мм, тегло 5.45 г. Пълен и 
добре съхранен отпечатък. 

Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 18; Jordanov, Family Names, no. 
452; Jordanov, Corpus,  III, no. 1986 
 

36. Съхранява се в колекцията на РИМ-Шумен, инв. № 14178. Закупен е 
от Йордан Атанасов Боруков от Шумен. Като имаме предвид лицето предало 
печата и неговите партньори възможно е екземплярът да е намерен в крепостта 
при с. Злати войвода. Размери: 16-18 мм, тегло 5.83 г. Пълен и добре съхранен 
отпечатък.  

Публикация. Jordanov, Family Names, no. 453; Jordanov, Corpus,  III, 
no.1987 

Паралели от страната: Jordanov, Corpus,  III, no. 1988 
Друг екземпляр от същия булотирион се съхранява в колекцията на DO. 

58. 106. 2708. 
 

Лице. Триредов надпис:  
 K'�R’È’| NIK� | ËÁ� 
Опако. Четириредов надпис: 
TOMA | VPOKA |  TAKA |  Ë’ 
Ê(ýсй)е â(пÞ)и(ей) НйêùëÜ¥ ôп Ìáõспêáë(˜í) 

 
За личността и дейността на този пълководец, приближен на императора 

Алексий І Комнин, виж в цитираните по-горе публикации: Jordanov, Zlati 
Voyvoda, no. 18; Jordanov, Family Names, no. 452-453. 
 

37-38. РáгкñÜôéïò Â\кеíçò (втора половина на ХI в.) 
 

37. Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 24825. 
Произхожда от крепостта при с. Злати войвода. Размери:17-17 (12) 4 мм, тегла  
7.37 г. Пълен, но зле съхранен отпечатък   

Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 19; Jordanov, F. Names, no.109; 
Jordanov,  Corpus, III,  no.1846. 
 

38. Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 24825. 
Произхожда от крепостта при с. Злати войвода. Размери:13-19 (12) 4 мм, тегло 
5.47 г. Добър, но зле съхранен отпечатък Част от него е отчупена. 

 Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 20; Jordanov, F. Names, 
no.110; Jordanov,  Corpus, III,  no.1847. 

Паралели. Други 7 екземпляра, отпечатани чрез два различни 
булотириона са намерени в различни селища на страната (виж Jordanov,  
Corpus, III,  nos.1842-45; 1848-50). Панкратий Викен е водил доста активна 

  

кореспонденция с различни адресати,  или един адресат, който е пътувал доста 
активно и участвувал във военни действия.  
 

Лице. Четириредов надпис: 
+ K�RO | HÈÇT� | C�ÄOV | Ë� 
Опако. Четири редов надпис:  
ПAN |  KPATHO |  TONRH |  K�N� 
+K(ýсй)е â(пÞ)и(ей) ô© ó© äпýë¥ РáíêсáôÞп ô{í ÂçêÝí¥ 

 
39. >Сùìáí{ò Фñéáäéôæéюôçò ðñùôïóðáèÜñéïò (ХI в.) 

 
Съхранява се в колекцията на РИМ-Ямбол, инв. № II 4564. Намерен е в 

крепостта при с. Злати войвода през 1987 г. Размери: 24.5-25 (23) 4 мм, тегло 
7.23 г. Непълен, но добре съхранен отпечатък. 

Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no 2; Jordanov, F. Names, no. 727; 
Jordanov,  Corpus, III,  no.567. 
  

Лице. Непълен бюст на архангел Михаил с нимб, криле във фас. В дясната 
ръка държи скиптър, а в лявата кълбо, увенчано с кръст.   

Опако. Шестредов надпис: 
.K�.. | T�C�Ä. | P�MANO. | .CПAÈAP’| .OTPIAДI | TжHOTI 
[+]K(ýсй)е [â(пÞ)и(ей)] ô© ó© ä[пý(ë¥)] >Ñùìáíп [â’(ðсùôп)]óðáиáс(ß¥) [ô]п 
Ôсйáäйôæçьôй 
  

40-42. Уôñáâхлáíïò or Âñáâхлеíïò УéíÝóéïò - частно лице (втора 
половина на ХI в.) 
 

А. 
40. Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 24821. Произхожда 

от крепостта при с. Злати войвода. Размери: 20-21 (15) 3 мм, тегло 7.55 г. Добре 
центриран и пълен отпечатък, но някои букви са неотчетливи.  

Публикация.Jordanov, Zlati Voyvoda, no 23; Jordanov, Family Names, no. 
672; Jordanov,  Corpus, III,  no.2044. 
 

41. Съхранява се в колекцията на РИМ-Ямбол, инв. № 5690. Произхожда 
от крепостта при с. Злати войвода. Размери: 14-23.5 мм. Половинка екземпляр.  
 Публикация. Jordanov, Family Names, no. 674; Jordanov,  Corpus, III,  
no.2046. 

Паралели в страната: Трети екземпляр, отпечатан чрез същия с нашите 
булотирон, е намерен в Казанлъшко. Виж Jordanov,  Corpus, III,  no.2045. 
 Паралели извън страната:  Непубликуван екземпляр от колекцията на 
L. Zarnitz, no. 426. 
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Лице. Бюст на св. Никола във фас. С дясната ръка благославя, а в лявата 
държи евангелие. От двете му страни вертикален надпис: È-NI-K || -Ë-A-O-C : 
>П E(гйпт) Нйê(ь)ëáпт. 

Опако. Петредов надпис: 
+ CVNE | CIoCTPA | RVËANO| ÄŸËOC | XV   

ÓйíÝóйп(т) Óôсáâõëáíп(т)or ÓйíÝóйпт Âсáâõëáíп(т) äп‡ëпт ×(сйóôп)‡ 
 

Още в първите си публикации аз срещнах затруднения при разчитането на 
патронима.  

Проблемът идва от неясния 5-ти знак на реверса. Съществуват най-
малкото две възможности за четене според това дали е изписана буквата Т или 
R. В единия случай фамилното име би било Óôсáâõëáíп(т), а в другия 
Âсáâõëáíп(т). Не са ми познати паралели на първата възможност, докато на 
втората съществуват. За прочит Âсáâõëáíп(т) настоява и В. Зайбт в своята 
рецензия ( BZ, 101,  S.823). Тази възможност се потвърждава и от представения 
по–долу препечатан  печат 
 

B. 
42. Съхранява се в колекцията на РИМ-Сливен. Намерен е при 

археологически разкопки на крепостта при с. Злати войвода  през 1993 г. 
Размери:. 20-22 (18)2.5 мм. Поради препечатването изображението и текста не 
са много ясни. Със сигурност обаче се чете патронима RPАRV |  Ë�Í�.  
 Публикация. Jordanov, Family Names, no. 675; Jordanov,  Corpus, III,  
no.2047. 
 

Лице. Бюст на Богородица оранта във фас. Над вдигнатите и в оранс ръце 
титули: М || È: М(Þôçс) È(еп‡).От долното изображение се вижда само част от 
фигурата на св. Никола, по-точно част от главата му.  

Опако:   
От долния печат : + CVNE | CIoCTPA | .  .  . .  .  . |  .  .  .  .  . | .  . 
От горния печат :   .  .  .  .  . |  . . .  . . .  .  | . RPARV | Ë�Í� 
 

Според В. Зайбт горният печат е на Евстатий Брабиленос. Същият е 
засвидетелствуван чрез екземпляр от колекцията на L. Zarnitz, закупен от 
аукциона Münz Zentrum, Köln, 78, 7.-9.09. 1994, no. 808.   

Ако приемем тази възможност, интересна е връзката между двете групи 
печати. Навярно Синесний и Евстатий са родственици ( може би братя) и са 
разменили кореспонденция. След получаването на писмото Евстатий е 
отговорил и е скрепил своята кореспонденция чрез препечатване върху булта на 
Синесий. 
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Лице. Бюст на св. Никола във фас. С дясната ръка благославя, а в лявата 
държи евангелие. От двете му страни вертикален надпис: È-NI-K || -Ë-A-O-C : 
>П E(гйпт) Нйê(ь)ëáпт. 

Опако. Петредов надпис: 
+ CVNE | CIoCTPA | RVËANO| ÄŸËOC | XV   

ÓйíÝóйп(т) Óôсáâõëáíп(т)or ÓйíÝóйпт Âсáâõëáíп(т) äп‡ëпт ×(сйóôп)‡ 
 

Още в първите си публикации аз срещнах затруднения при разчитането на 
патронима.  

Проблемът идва от неясния 5-ти знак на реверса. Съществуват най-
малкото две възможности за четене според това дали е изписана буквата Т или 
R. В единия случай фамилното име би било Óôсáâõëáíп(т), а в другия 
Âсáâõëáíп(т). Не са ми познати паралели на първата възможност, докато на 
втората съществуват. За прочит Âсáâõëáíп(т) настоява и В. Зайбт в своята 
рецензия ( BZ, 101,  S.823). Тази възможност се потвърждава и от представения 
по–долу препечатан  печат 
 

B. 
42. Съхранява се в колекцията на РИМ-Сливен. Намерен е при 

археологически разкопки на крепостта при с. Злати войвода  през 1993 г. 
Размери:. 20-22 (18)2.5 мм. Поради препечатването изображението и текста не 
са много ясни. Със сигурност обаче се чете патронима RPАRV |  Ë�Í�.  
 Публикация. Jordanov, Family Names, no. 675; Jordanov,  Corpus, III,  
no.2047. 
 

Лице. Бюст на Богородица оранта във фас. Над вдигнатите и в оранс ръце 
титули: М || È: М(Þôçс) È(еп‡).От долното изображение се вижда само част от 
фигурата на св. Никола, по-точно част от главата му.  

Опако:   
От долния печат : + CVNE | CIoCTPA | .  .  . .  .  . |  .  .  .  .  . | .  . 
От горния печат :   .  .  .  .  . |  . . .  . . .  .  | . RPARV | Ë�Í� 
 

Според В. Зайбт горният печат е на Евстатий Брабиленос. Същият е 
засвидетелствуван чрез екземпляр от колекцията на L. Zarnitz, закупен от 
аукциона Münz Zentrum, Köln, 78, 7.-9.09. 1994, no. 808.   

Ако приемем тази възможност, интересна е връзката между двете групи 
печати. Навярно Синесний и Евстатий са родственици ( може би братя) и са 
разменили кореспонденция. След получаването на писмото Евстатий е 
отговорил и е скрепил своята кореспонденция чрез препечатване върху булта на 
Синесий. 
 
 
 

  

43-44. Ухìе˜í Êáñáíôçíüò äéóýðáôïò  ( средата на ХI в.) 
 

43. Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 24816. Намерен е в 
крепостта до с. Злати войвода. Размери: 18-20 (17) 2 мм, тегло 5.53 г. Пълен и 
добре съхранен отпечатък, въпреки че някои букви не са ясни. 

Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no 22; Jordanov, Family Names, 
no.280; Jordanov,  Corpus, III,  no.420.  
 

44. Съхранява се в частна колекция (Динко Танчев от Стара Загора). 
Вероятно има същия произход както горния екземпляр. Размери: 17-20 (17) 3.5 
мм, тегло 6.00 г. Добре центриран и пърлен отпечатък, с повредена повърхност. 

Публикация. Jordanov, Family Names, no.281; Jordanov,  Corpus, III,  
no.421.  
 Двата екземпляра са отпечатани чрез един и същи булотирион. 
 

Лице. Бюст на св. Симеон полуобърнат наляво с нимб и химатион, държи 
на ляво малкия Христос. От двете страни на последния титули: IС – ХС.  От 
вертикалния надпис с името на светията е запазено: È-CV-... 

Опако.  Шестредов надпис:   
+K�R’È’| Т�C�ÄŸË’| CVM��NÄI | СVПAT’T� | KAPAN | THN’ 
+ Ê(ýсй)е â(пÞ)и(ей) ô© ó© äпýë(¥) Óõìе˜í äйóõðÜô(¥) ô© Êáсáíôçí(©) 
 

Името на Симеон Карантин е непознато от наративните източници. От 
територията на страната са намерени други два негови печата в качеството му 
на частно лице ( без титул или длъжност, виж Jordanov,  Corpus, III,  no.1922-
1922А). Той е водил доста активна кореспонденция до различни свои адресати в 
страната. 

 
45. N., ГлáâAò âÝóôçò кáp кáôеðÜíù (трета четвърт на ХІ в.) 

 
Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 24820. Намерен е в 

крепостта при с. Злати войвода. Размери: 21.6-25 (22) 3.5 мм, тегло 11.77 г. 
Непълен отпечатък. Части от текста са останали извън ядрото или изтрити, 
което затруднява четенето на личното име на собственика. Липсващите букви 
биха могли да се попълнят като следва:  
+ M[IXAHË]  или + I]�M[АГIСТ’] = <É]ù(Üííçт) ì[áгйóôс(¥)] âÝóôй êáp 
êáôеðÜíù ô© ГëáâL. 

Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no. 5; Jordanov, F. Names, no. 146; 
Jordanov,  Corpus, III,  no. 1494. 

Паралели. В колекцията на Дъмбъртън оукс се съхранява друг екземпляр 
(DO. 55. 1. 3034) от същия булотирион. За съжаление  и при него текстът на 
опаката страна е повреден и не може да се реши дилемата с четенето на третия 
ред. 
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Лице. Бюст на св. Никола благославя с десница, а в  лявата ръка държи 
евангелие. 

Опако. Седемредов надпис: 
..... |  . �C�... | �M..... | R�CTIKAI | KAT�РAN� | T�ГЛAR | -A-  
 [+Ê(ýсй)е â(пÞ)и(ей) ô]© ó© [äпýë]¥ Ì[й÷á[ë] âÝóôй êáp êáôеðÜíù ô© 
ГëáâL 
 

46. Анонимен от втората половина на ХI в. 
 

Съхранява се в колекцията на РИМ-Ямбол, инв. № II 5496. Намерен е в 
крепостта до с. Злати войвода. Размери: 13-15 (13 ?) 2.5 мм. Непълен отпечатък 
с отчупен фрагмент. 

Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no.25; Jordanov,  Corpus, III,  no. 
2507. 
 

Лице. Бюстово изображение на Богородица с нимб, химатион и мафорион, 
представена във фас. Ръцете и са вдигнати в оранс. Не се вижда медальон на 
гърдите и.  

Опако. Бюст на военен светия ( св. Теодор) във фас. В дясната ръка държи 
копие на рамо, а в лявата придържа щит. 
  

47. Анонимен от втората половина на ХI в. 
 

Съхранява се в колекцията на РИМ-Ямбол, инв. № II 4564. Намерен е в 
крепостта до с. Злати войвода. Размери: 18-22 мм.  

Публикация. Jordanov,  Corpus, III,  no. 2530. 
 

Лице. Бюст на военен светец, представен във фас. В дясната ръка държи 
копие на рамо, а в лявата щит. 

Опако. Бюст на архангел Михаил с  къса къдрава коса, голобрадо лице и 
нимб, представен като владетел  във фас.  
  

Печати с непълни текстове 
 

48. Монограмен печат  (VI-VII в.) 
  

Съхранява се в колекцията  на НИМ-София. Намерен е в крепостта до с. 
Злати войвода. Размери: 23-25 (?) 4 мм. Зле съхранена була с липсващите от нея 
парчета. 

Публикация. Jordanov,  Corpus, III,  no. 2331. 
 

Лице. Монограм (Jordanov,  Corpus, III,  Pl. III.78). 

Опако. Монограм (Jordanov,  Corpus, III,  Pl. III.79). 
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Лице. Бюст на св. Никола благославя с десница, а в  лявата ръка държи 
евангелие. 

Опако. Седемредов надпис: 
..... |  . �C�... | �M..... | R�CTIKAI | KAT�РAN� | T�ГЛAR | -A-  
 [+Ê(ýсй)е â(пÞ)и(ей) ô]© ó© [äпýë]¥ Ì[й÷á[ë] âÝóôй êáp êáôеðÜíù ô© 
ГëáâL 
 

46. Анонимен от втората половина на ХI в. 
 

Съхранява се в колекцията на РИМ-Ямбол, инв. № II 5496. Намерен е в 
крепостта до с. Злати войвода. Размери: 13-15 (13 ?) 2.5 мм. Непълен отпечатък 
с отчупен фрагмент. 

Публикация. Jordanov, Zlati Voyvoda, no.25; Jordanov,  Corpus, III,  no. 
2507. 
 

Лице. Бюстово изображение на Богородица с нимб, химатион и мафорион, 
представена във фас. Ръцете и са вдигнати в оранс. Не се вижда медальон на 
гърдите и.  

Опако. Бюст на военен светия ( св. Теодор) във фас. В дясната ръка държи 
копие на рамо, а в лявата придържа щит. 
  

47. Анонимен от втората половина на ХI в. 
 

Съхранява се в колекцията на РИМ-Ямбол, инв. № II 4564. Намерен е в 
крепостта до с. Злати войвода. Размери: 18-22 мм.  

Публикация. Jordanov,  Corpus, III,  no. 2530. 
 

Лице. Бюст на военен светец, представен във фас. В дясната ръка държи 
копие на рамо, а в лявата щит. 

Опако. Бюст на архангел Михаил с  къса къдрава коса, голобрадо лице и 
нимб, представен като владетел  във фас.  
  

Печати с непълни текстове 
 

48. Монограмен печат  (VI-VII в.) 
  

Съхранява се в колекцията  на НИМ-София. Намерен е в крепостта до с. 
Злати войвода. Размери: 23-25 (?) 4 мм. Зле съхранена була с липсващите от нея 
парчета. 

Публикация. Jordanov,  Corpus, III,  no. 2331. 
 

Лице. Монограм (Jordanov,  Corpus, III,  Pl. III.78). 

Опако. Монограм (Jordanov,  Corpus, III,  Pl. III.79). 

 

  

49. Монограмен  печат (VI-VII в.) 
 

Съхранява се в частна колекция ( Иван Йотов от Ямбол). Намерен е в 
крепостта при с. Злати войвода. Размери: 19-22 (?) 3 мм. Непълен отпечатък. 

Публикация. Jordanov,  Corpus, III,  no. 2336. 
 

Лице. Бюст на Богородица с нимб, мафорион и химатион във фас. Държи 
пред себе си медальон с лика на Младенеца. От двете и страни е гравиран по 
един кръст. 

Опако. Кръстообразен монограм (Jordanov,  Corpus, III,  Pl. IV.84). 
 

50. N., ХI в. 
 

Частно притежание (кол. Ив. Йотов, Ямбол). Намерен е в крепостта до с. 
Злати войвода. Лично го прегледах през 1990 г., а по-късно получих отливка от 
същия от Д. Драганов и накрая заснех. Размери: 18-22 (20 ?) ? мм. Непълен 
отпечатък. Едни букви са извън ядрото, а отпечатаните в по-голямата си част са 
неясни. 

Публикация. Jordanov,  Corpus, III,  no. 2730. 
  

Лице. Петредов надпис: 
CК . . . | �V . . . . . | ΟΔΟ . . .| NAΠ . . .|  HN . . 

Опако. Петредов надпис: 
. . . . . |  . . ΔPIA | . . . � . . � |. I . T�ÈV | . . �Δ�Z  
 
 

51. N., ХI в. 
 

Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 24835. Навярно 
произхожда от калето до с. Злати войвода. Бе предаден заедно с другите 
материали от там.  Размери: 12-13 (?) ? 9 мм. Фрагмент четвъртинка от някога 
добър отпечатък. 

Публикация. Jordanov,  Corpus, III,  no. 2731. 
 

Лице. Неясни следи от букви. 
Опако. Съхранени са последните букви от първите два реда: 

 . . . . TH | . . . . IT� | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . .       
 

52. N., ХI в. 
 

Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 24836. Фрагмент 
половинка от цял екземпляр с размери: 18-30 мм. Бе ми предоставен от 
Валентин Жеков, заедно с материалите от Злати войвода, но като че ли не е от 
там. Тук-таме по него са съхранени отделни букви. 

Византийски печати от крепостта “Калето” при село Злати войвода ...
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Публикация. Jordanov,  Corpus, III,  no. 2732. 
 

Лице. Четириредов надпис: 
CV . . . |  . . C . . . |  . . . . . . | . P . . . 

Опако. Четириредов надпис: 
. . . V | . . . . �N . | . . . . TH . | . . . OV 

 
Хронологически анализ 

 
Хронология на комплекса от печати е от особено значение, за да 

потърсим връзка между намирането на печатите в крепостта при с. Злати 
войвода  и да се опитаме да отговорим на въпросите кой кога и до кого е 
изпращал своята кореспонденция. За съжаление точното датиране на печатите е 
все още невъзможно, поради което сме затруднени да предложим отчетливи 
хронологически граници. По тази причина повечето от печатите  преливат от 
една хронологическа група в друга. 
 

VІ-VІІ в. 
 

48. Монограмен печат  (VI-VII в.) 
49. Монограмен  печат (VI-VII в.) 

 
За съжаление монограмите им не са разчетени и информацията им е 

непълноценна. Не е възможно и идентифициране с личност засвидетелствувана 
в другите извори. 

Намирането им в крепостта свидетелствува, че тя е съществувала и през 
периода V-VІІ в. и че до нейните обитатели е била получена кореспонденция, 
скрепена с тези печати. 
    

Края на ІХ в. 
 
14. ÅˆöÞìйпт  частно лице (IХ в.) 

 
Само един печат. Той бе коментиран в каталога и бе констатирано, че е 

едно хронологическо изключение. Поставя се и въпросът дали въобще е от тук? 
 

Останалите 49 печата са от годините на византийското владичество. За 
съжаление не е възможно тяхното отчетливо хронологическо групиране. 
 

Най-общо за периода Х-ХІ в., което ще рече последната четвърт на Х и 
началото на ХІ в., е регистриран един екземпляр. 

23. <ÉùÜííçт óðáиáспêáíäqäáôпт êáp Tðйóêеðôßôçт (Х-ХІ в.) 
 
 

Иван Йорданов
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Публикация. Jordanov,  Corpus, III,  no. 2732. 
 

Лице. Четириредов надпис: 
CV . . . |  . . C . . . |  . . . . . . | . P . . . 

Опако. Четириредов надпис: 
. . . V | . . . . �N . | . . . . TH . | . . . OV 

 
Хронологически анализ 

 
Хронология на комплекса от печати е от особено значение, за да 

потърсим връзка между намирането на печатите в крепостта при с. Злати 
войвода  и да се опитаме да отговорим на въпросите кой кога и до кого е 
изпращал своята кореспонденция. За съжаление точното датиране на печатите е 
все още невъзможно, поради което сме затруднени да предложим отчетливи 
хронологически граници. По тази причина повечето от печатите  преливат от 
една хронологическа група в друга. 
 

VІ-VІІ в. 
 

48. Монограмен печат  (VI-VII в.) 
49. Монограмен  печат (VI-VII в.) 

 
За съжаление монограмите им не са разчетени и информацията им е 

непълноценна. Не е възможно и идентифициране с личност засвидетелствувана 
в другите извори. 

Намирането им в крепостта свидетелствува, че тя е съществувала и през 
периода V-VІІ в. и че до нейните обитатели е била получена кореспонденция, 
скрепена с тези печати. 
    

Края на ІХ в. 
 
14. ÅˆöÞìйпт  частно лице (IХ в.) 

 
Само един печат. Той бе коментиран в каталога и бе констатирано, че е 

едно хронологическо изключение. Поставя се и въпросът дали въобще е от тук? 
 

Останалите 49 печата са от годините на византийското владичество. За 
съжаление не е възможно тяхното отчетливо хронологическо групиране. 
 

Най-общо за периода Х-ХІ в., което ще рече последната четвърт на Х и 
началото на ХІ в., е регистриран един екземпляр. 

23. <ÉùÜííçт óðáиáспêáíäqäáôпт êáp Tðйóêеðôßôçт (Х-ХІ в.) 
 
 

  

Останалите 48 са най-общо от ХІ в. При липсата на конкретни елементи за 
датиране сме предприели  следното групиране:  
 

Най-общо ХІ в., което ще рече до към последната му четвърт, като за 
някои екземпляри не е изключено и датиране в първата половина на ХІ в. 

8 екземпляра: 
5-6.  Âáóßëейпт ×áëêпýôæçт íпôÜсйпт (ХI в.) 
20. Èеьêôйóôпт ìпíá÷{т (ХI в.) 
25. <ÉùÜííçт ËáðáсäAт? (ХI в.)  
39. >Ñùìáí{т Ôсйáäйôæйюôçт ðсùôпóðáиÜсйпт (ХI в.) 
50. N., ХI в. 
51. N., ХI в. 
52. N., ХI в. 

  
Най-общо втора половина на ХІ в., което ще рече от средата до към края 

на ХІ в.  
8 екземпляра:  
24. <ÉùÜííçт ÈõëáêAт óðáиáспêáíäqäáôпт ( втора половина на ХІ в.) 
27. Êùíóôáíôqíпт ÄеëöйíAт ? (втора половина на ХI в.) 
28. Êùíóôáíôqíпт Máсеqíпт или Máсóßíпт ( втора половина на ХI в.) 
29. ËÝùí ГëáâAт ( втората половина на ХI в.) 
37-38. РáгêсÜôйпт Â\êеíçт (втора половина на ХI в.) 
46. Анонимен от втората половина на ХI в. 
47. Анонимен от втората половина на ХI в. 

 
 

От средата до третата четвърт на ХІ в., т.е. от 50-те до 70-те г.   
11 екземпляра: 
4. ÂáсäÜíйпт ÂáëáíÝáт äйóýðáôпт  káp êáôеðÜíù (60те г. на ХІ в.) 
7. Âëáäôæесôçт / ÂáëáôæÝсôçт  ìÜгйóôспт êáp êáôеðÜíù Mеóçìâсßáт  

(60-те-70-те 21-22. <ÉùÜííçт âеóôÜс÷çт  (трета четвърт на ХI в.) 
26. Kùíóôáíôqíпт X. Äпýêáт (1062-1064) 
30. ËÝùí >Åôáйсейюôçт ìÜгйóôспт (трета четвърт на ХI в.) 
32-33. Ìй÷á[ë Ресäßêçт âÝóôçт (трета четвърт на ХI в.) 
43-44. Óõìе˜í Êáсáíôçíьт äйóýðáôпт  ( 60-те г- на ХI в.) 
45. N., ГëáâAт âÝóôçт êáp êáôеðÜíù (трета четвърт на ХІ в.) 

  
Последна четвърт на ХІ в. и най-общо времето на Алексий І Комнин. 
21 екземпляра: 
1. <Áäсйáíьт Êпìíçí{т ðсùôпóÝâáóôпт (1081-1105) 
2. <ÁëÝîйпт Êпìíçí{т óеâáóô{т êáp ìÝгáт äпìÝóôйêпт (1078-1081) 
3. <ÁëÝîйпт, Á’ Êпìíçí{т ( 1081-1118) 
8-9. Геюсгйпт Рáëáйпëьгпт óеâáóôьт (1094-1119) 
10-13. Åˆиýìйпт Tðp ô™í êсßóеùí ( последна четвърт на ХІ в.) 
15-16. Èеьäпõëпт частно лице  ( последна четвърт на XI в.) 

Византийски печати от крепостта “Калето” при село Злати войвода ...
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17.  ÈепöÜíçт частно лице  ( последна четвърт на XI в.) 
18-19. Èепöýëáêôпт - частно лице  ( последна четвърт на XI в.) 
31. Ìй÷á[ë Âпõ÷\т. . . . . . (последна четвърт на ХI в.) 
34. Ìй÷á[ë Óêëçсьт  ðсùôпðсьеäспт êáp Bíáгсá5е†т  Äспõгпõâйôеßáт  

(80те години на ХІ в.)  
35-36. Нйêьëáпт Ìáõспêáôáêáë˜í  (последна четвърт на ХI в.) 
40-42. Óôсáâõëáíпт or Âсáâõëеíпт ÓйíÝóйпт - частно лице ( втора 

половина на  ХI в. ) 
 

Прави впечатление, че около 40 от всичките 52 екземпляра се датират най-
общо във втората половина на ХІ в. и при една значителна част от тях (29 екз.) е 
възможно датиране след 60-те г. на ХІ в. Те предлагат повече информация кой и 
кога е писал да обитателите на крепостта.Това са императорски печати, на 
пълководци, на приближени на императора Алексий І Комнин и въобще 
изводът е, че след 60-те г. на ХІ в. тук се концентрира доста кореспонденция. 
Всичко това свидетелствува за оживление или активно присъствие на население 
тук, което получава кореспонденция предимно от столицата. 

До кого в крепостта биха писали те?  
Нямаме сведения тук да се е намирала някаква административна единица, 

тема, подразделение на тема или нещо друго! Навярно тук е резидирал 
гарнизон, изпратен по спешност от централното правителство. До началника на 
гарнизона и други висши офицери, които са се намирали тук, е била изпратена 
тази кореспонденция. 

Какво се е случило след 60-те г. на ХІ в.? 
Какво е положението в империята по това време и конкретно в 

българските земи? 
На Балканите след опустошителното нашествие на печенегите идва ред и 

на това на узите. Опитът на централното правителство да им се противопостави 
чрез изпращането на армия начело с двама пълководци – Василий Апокап и 
Никифор Вотаниат се оказва неуспешен. Те са пленени и армията им разбита. 
Тогава  е ликвидирана администрацията в редица селища между Дунав и Стара 
планина. След 1065-1066 г. се преустановява получаването на кореспонденция в 
Плиска, ликвидира се катепанатът Подунавие. В Мала Азия през 1071 г. при 
Манцикерт империята претърпява катастрофално поражение от селджуките и 
губи всичките си малоазиатски провинции. В българските земи избухват две 
въстания – едното в Скопие (1072), а другото в Дръстър (1073-74). Като 
следствие от всичко това навярно византийските гарнизони от Северна 
България са били дислоцирани на юг от Балкана. На дневен ред идва 
изграждане на защитна линия в днешна Южна България. Изглежда именно 
тогава в редица крепости са въведени гарнизони със задача охрана на 
територията и противопоставяне на противника. 

Именно по тази причина регистрираме активно получаване на 
кореспонденция в крепостта при дн. с. Злати войвода след 60-те г. на ХІ в. 

 
   

Иван Йорданов



161Византийски печати от крепостта “Калето” при село Злати войвода ...



162 Иван Йорданов



163Византийски печати от крепостта “Калето” при село Злати войвода ...



164 Иван Йорданов



165

  

 
                52 

Женя Жекова 
 

ВЛАДЕТЕЛСКА РЕЗИДЕНЦИЯ ЛИ Е КРЕПОСТТА КРАЙ СЕЛО 
ЧЕРЕНЧА, ШУМЕНСКО? 

 
Zhenya Zhekova 

 
IS THE FORTRESS NEAR CHERENCHA, SHUMEN DISTRICT A 

RULER`S RESIDENCE? 
 

The village of Cherencha is located 18 km north-eastern from the town of Shumen. It 
is situated in the foot of the Shumen plateau. In the vicinity of the village were recorded some 
fortresses and settlements from the prehistoric period till nowadays. In spite of that 
archaeological excavations were never provided there. In the Regional Historical Museum of 
Shumen, we have a lot of artifacts from these archaeological structures, but they were received 
by private persons (mainly from treasure hunters). Among the materials, the numismatic 
prevail – more then 100 single coin finds and 6 coin hoards. Also three sigillografical 
evidences originated from the fortresses near the village of Cherencha. One of the fortresses 
was located in the locality Fisek and the other in the locality Kaleto. The seals belong to three 
rulers: the Byzantine emperor Romanos I and the Bulgarian Simeon I the Great and his son 
Peter I. The fact that three of them were found in the same place lead to the conclusion that the 
ruler’s residence from the first half of the Xth  c. could be localized in the vicinity of the 
village of Cherencha. 

 
В последните години у нас се забелязва тенденция на засилени 

археологически разкопки. Част от регистрираните в Археологическата карта на 
България селища и крепости обаче остават встрани от проучванията. Повечето 
от тези археологически структури са и си остават поле за дейност на иманярите. 
Типичен пример в това отношение е шуменското село Черенча. В неговата 
околност са локализирани няколко селища и крепости, покриващи почти всички 
исторически периоди на човешко присъствие. До този момент там не са правени 
теренни обхождания, сондажни проучвания или системни археологически 
разкопки. Подемният материал, който се намира в Регионалния исторически 
музей – Шумен, е „привнесен” от откупки или дарения. Такъв е регистриран в 
отделите „Праистория”, „Антична археология”, „Средновековна археология” и 
„Нумизматика”. Артефактите са многобройни и оформят своеобразна база 
данни, даваща възможност за изказване на предположения относно 
предназначението и значимостта на археологическите структури в околностите 
на това шуменско село. 

Село Черенча е разположено на 18 км северозападно от град Шумен. 
Намира се в подножието на Шуменското плато, попадайки в прехода между два 
от дяловете на Шуменските височини. Източно от селото се извисява 
Новоселската планина, а хълмът Фисек, явяващ се най-западната (крайна) част 
на Шуменското плато, отстои на запад от него. 

Първи сведения за наличието на археологически обекти дава Карел 
Шкорпил. В северното подножие на хълма Фисек той описва късноантична 
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крепост с четириъгълна форма и размери 150 на 180 м (Обр. 1). На югозапад 
отбелязва три кули и една на североизток1. Днес крепостният зид е почти 
разрушен, а площта се обработва изключително от иманяри. В 
Археологическата карта на Шуменски окръг в околностите на село Черенча са 
регистрирани още няколко селища и крепости2 (Обр. 2). 

Без съмнение като най-значими археологически структури могат да бъдат 
посочени крепостта, локализирана в северното подножие на хълма Фисек, и 
тази върху крайния северен рид на Шуменското плато заедно със сателитното й 
селище, намиращо се в местността Червената пръст3. Основание за тези 
заключения ми дава подемният материал с произход от тези обекти. Имайки 
предвид, че това са артефакти, които не са добити по време на редовни 
археологически разкопки, то тяхното действително местонамиране винаги 
остава под известно съмнение. До този момент има събран достатъчен 
количествен материал, който позволява изказването на известни предположения 
относно ролята и мястото на тези поселищни структури в Средновековната 
българска държава. 

Най-многобройни са нумизматичните данни. В отдел „Нумизматика” на 
Регионален исторически музей – Шумен, са инвентирани близо 100 единични 
монетни находки, за чието местонамиране са сочени обектите в землището на 
село Черенча. Преобладават находките от крепостта на хълма Фисек – 57 екз. Те 
очертават ясно периодите на обитаване на крепостта: ІV–VІІІ в.; ХІ–ХV в. Тази 
хронологична рамка е характерна и за други крепости и селища от 
Североизточна България4. Различна е картината на монетната циркулация в 
другата крепост – Калето, намираща се на северния рид на Шуменското плато 
заедно със сателитното й селище. Там монетните находки чертаят други 
хронологични граници – от ХІІ–ХV в. 

Освен единичните монетни находки, от района на с. Черенча са 
регистрирани и няколко колективни – три от крепостта на Фисека5 и две от 
Калето край Черенча6. 

                                                
1 Шкорпил, К. Памятники вь окрестностяхь Абобской равниный: Стана, 

Провадiйскiя горы, водораздельныя възвышенности и Шуменскiя горы. – ИРАИК, Х, 
1905, 385-442. 

2 Дремсизова-Нелчинова, Ц. В. Антонова. Каталог на археологическите 
паметници в Шуменски окръг. София, 1975, с. 64, № 339-344. 

3 Материали за картата на средновековната българска държава. – В: Плиска-
Преслав.   Т. 7. Шумен, 1995, с. 293, № 1137-1139. 

4 Жекова, Ж. Находки на византийски монети от Североизточна България (VІІІ – 
първата половина на ІХ в.). – Проблеми на прабългарската история и култура. Т. 4–2, 
София, 2007, с. 237–246.; Монети и монетно обръщение в средновековния Шумен. 
София, 2006, с. 61–64.  

5 Владимирова-Аладжова, Д. Още за варварските имитации в монетното 
обръщение през VІ в. – Нумизматика и сфрагистика, 1, 1998, 70–75. Находката 
съдържа фолиси на Анастасий І, Юстин І и Юстиниан І. Останалите две находки са 
непубликувани. Едната също се състои от фолиси от VІ в., а другата от 34 сребърни 
аспри на Иван Александър. 

Женя Жекова



167

крепост с четириъгълна форма и размери 150 на 180 м (Обр. 1). На югозапад 
отбелязва три кули и една на североизток1. Днес крепостният зид е почти 
разрушен, а площта се обработва изключително от иманяри. В 
Археологическата карта на Шуменски окръг в околностите на село Черенча са 
регистрирани още няколко селища и крепости2 (Обр. 2). 

Без съмнение като най-значими археологически структури могат да бъдат 
посочени крепостта, локализирана в северното подножие на хълма Фисек, и 
тази върху крайния северен рид на Шуменското плато заедно със сателитното й 
селище, намиращо се в местността Червената пръст3. Основание за тези 
заключения ми дава подемният материал с произход от тези обекти. Имайки 
предвид, че това са артефакти, които не са добити по време на редовни 
археологически разкопки, то тяхното действително местонамиране винаги 
остава под известно съмнение. До този момент има събран достатъчен 
количествен материал, който позволява изказването на известни предположения 
относно ролята и мястото на тези поселищни структури в Средновековната 
българска държава. 

Най-многобройни са нумизматичните данни. В отдел „Нумизматика” на 
Регионален исторически музей – Шумен, са инвентирани близо 100 единични 
монетни находки, за чието местонамиране са сочени обектите в землището на 
село Черенча. Преобладават находките от крепостта на хълма Фисек – 57 екз. Те 
очертават ясно периодите на обитаване на крепостта: ІV–VІІІ в.; ХІ–ХV в. Тази 
хронологична рамка е характерна и за други крепости и селища от 
Североизточна България4. Различна е картината на монетната циркулация в 
другата крепост – Калето, намираща се на северния рид на Шуменското плато 
заедно със сателитното й селище. Там монетните находки чертаят други 
хронологични граници – от ХІІ–ХV в. 

Освен единичните монетни находки, от района на с. Черенча са 
регистрирани и няколко колективни – три от крепостта на Фисека5 и две от 
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1 Шкорпил, К. Памятники вь окрестностяхь Абобской равниный: Стана, 

Провадiйскiя горы, водораздельныя възвышенности и Шуменскiя горы. – ИРАИК, Х, 
1905, 385-442. 

2 Дремсизова-Нелчинова, Ц. В. Антонова. Каталог на археологическите 
паметници в Шуменски окръг. София, 1975, с. 64, № 339-344. 

3 Материали за картата на средновековната българска държава. – В: Плиска-
Преслав.   Т. 7. Шумен, 1995, с. 293, № 1137-1139. 

4 Жекова, Ж. Находки на византийски монети от Североизточна България (VІІІ – 
първата половина на ІХ в.). – Проблеми на прабългарската история и култура. Т. 4–2, 
София, 2007, с. 237–246.; Монети и монетно обръщение в средновековния Шумен. 
София, 2006, с. 61–64.  

5 Владимирова-Аладжова, Д. Още за варварските имитации в монетното 
обръщение през VІ в. – Нумизматика и сфрагистика, 1, 1998, 70–75. Находката 
съдържа фолиси на Анастасий І, Юстин І и Юстиниан І. Останалите две находки са 
непубликувани. Едната също се състои от фолиси от VІ в., а другата от 34 сребърни 
аспри на Иван Александър. 

Документираните съкровища подкрепят данните от единичните монетни 
находки, маркиращи периодите на обитаване на двете крепости. 

От околностите на село Черенча произхождат и три изключително ценни 
сфрагистични паметника: на българските владетели Симеон І (893–927) и синът 
му Петър І (927–-969) и на византийския василевс Роман І Лакапин (920–944). И 
трите печата са публикувани. Ето накратко тяхното описание: 

 
1. РОМАН І, ХРИСТОФОР И КОНСТАНТИН VII (927–931) (Обр. 3). 
РИМ – Шумен, инв. №14357. Местонамиране: крепостта на хълма Фисек. 

Размери: Д.30/31 мм. Т. 18.34 гр. Печатът е откупен от Румен Гичев Савов, 
който е негов откривател7. 

Лице: Бюст на Христос, с брада, в анфас, с кръст зад главата. Облечен е с 
хитон и химатион. С д.р. благославя, а в л.р. държи Евангелието. Кръгов 
надпис: + IhSЧSX || RISTЧS * 

Опако: В центъра, допоясна фигура на Роман І, с брада, в анфас. На 
главата си има корона, украсена с бисери и пендулии, дивитисион и лорос. 
Държи акакия в д.р. пред гърдите, а в л.р- кълбо с кръст. Вляво и вдясно от него 
бюстове на Христофор и Константин VІІ, без бради, с корони с кръстове, 
дивитисиони и хламиди. Кръгов надпис:      + R O M A h X P I S T O F'C � C O h 
S T A h T'b'R' 

= + Roman(os), Xristof(oros) ke Constant(inos) b(asilis) R(omaion) 
 
2. ПЕТЪР И МАРИЯ, ВАСИЛЕВСИ НА БЪЛГАРИТЕ (927–?) (Обр. 4). 
РИМ – Шумен, инв. № 14726. Местонамиране: крепостта на хълма Фисек. 

Размери: Д. 23.5–28(23) 2.1–5 мм. Т. 14.6 гр. Печатът е откупен от Илиян Жеков 
Върбанов, който е негов откривател8. 

Лице: Кръгов надпис: + I h S Ч S X - R I S T Ч S * = + <Йзуп‡т Чсйуфьт. 
Бюст на Христос с кръстат нимб, облечен в хитон и химатион. С дясната 

ръка благославя, а в лявата държи евангелие, украсено с 5 бисера, от които 
средният е поставен в кръг. 

Опако: Кръгов надпис: + П � T P O C K � M A P I R’ R Л Г А Р 
= + РЭфспт кS МбсЯ(бт) в(буйлеqт) ВпхлгЬс(щн). 
= + РЭфспт кбp МбсЯбт вбуйлеqт ф™н ВпхлгЬсщн. 
В превод: “Петър и Мария, василевси на българите.” 
В средата са представени бюстови изображения на двамата владетели във 

фас. Петър е вдясно, със стема на главата, облечен в дивитисион. Мария е 
представена вляво, на главата си носи стема от женски тип, облечена е в 
дивитисион, препасан с лорос. Те държат помежду си двойно пресечен 
                                                                                                                           

6 Пенчев, В. Колективна находка от медни византийски монети (ХІІІ в.) от с. 
Черенча, Шуменски окръг. – Нумизматика, 4, 1986, 40–46; Жекова, Ж. Колективна 
находка с билонови византийски скифати (ХІІ в.) от с. Черенча, Шуменска област. – 
Нумизматика и сфрагистика, 2, 2000а, 54–61. 

7 Jordanov I., Z. Zhekova. Catalogue of Medieval Seals at the Regional Historical 
Museum of Shumen. Shumen, 2007, № 104. 

8 Ibid., № 31. 
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патриаршески кръст, който завършва в долния край с малка сфера. Ръцете на 
двамата владетели я придържат. 

 
3. СИМЕОН ВАСИЛЕВС (913-927) (Обр. 5). 
АМ – Велики Преслав, инв. № 1. Местонамиране: крепостта (Калето) 

северно от село Черенча. Размери: Д. 25-25 (18) 6.5 мм. Т. 6.70 гр. Печатът е 
откупен от Николай Милчев Николов, който не е негов откривател, поради 
което информацията относно точното местонамиране остава под съмнение9. 

Лице: Кръгов надпис: + I h S'X R S'- R � h A h Ч M 
= + <Йз(уп‡)т Чс(йуфь)т (Rex) Re(g)nan(ti)um 
В превод: “Исус Христос, цар на царете.” 
В средата е представен Исус Христос, Вседържител на цялата вселена, с 

кръстат нимб и химатион, седнал върху трон с високо лировидно облегало. 
Главата на Христос е с овална форма, с всички подробности: вежди, очи, нос и 
уста. Косата му се стели покрай закръглената брада и се разделя на две в 
средата на челото. Дясната му ръка е с издигната нагоре длан, обърната навън в 
знак на обръщение за реч или благословия. В лявата ръка държи книга (Божието 
слово), опряна на коляното му. Облечен е в богато надиплена мантия 
(химатион). 

Опако: Кръгов надпис: . . М�Oh - bASIL�O'= [+ Óх]ìе˜н вбуйлЭп(т) 
В средата е представен владетелят, прав насреща, облечен в дивитисион, 

украсен с лорос. На главата си носи полусферична корона, увенчана с 
точковиден кръст. От двете страни на лицето се спускат пропендули, съставени 
от по три едри бисера. Представен е и челният обръч, съставен от седем точки 
(плочки). Поради малките размери лицето е изобразено твърде схематично. 
Виждат се големите, изпъкнали очи и грубият нос, без да сме сигурни има ли 
владетелят брада. В дясната си ръка владетелят държи голям процесиен кръст, 
завършващ в долния си край с малка сфера, а в горния – с равнораменен кръст, 
чиито рамене са пресечени с Христовия монограм. В лявата ръка държи кълбо, 
увенчано с кръст, от което виси краят на лороса, украсен с бисери във формата 
на точковиден кръст. 

Публикувайки печата на Симеон, василевс, Иван Йорданов допуска 
възможността за успоредно използване на булотириона не само за сечене на 
печати, но и на солиди. Основание за това му дава размерът на печата, 
отговарящ по своите метрични характеристики на тези на византийските солиди 
от същата епоха10. Наскоро беше публикуван втори екземпляр от типа Симеон, 
василевс, но за съжаление неговото местонамиране остава неизвестно11. 
Матричният кръг на двата печата съвпада (Д. 17 мм). Недоброто му физическо 

                                                
9 Йорданов, И. Нов печат на Симеон І Велики (893–927). – Старини, 1, 1999, 

101–106. 
10 Пак там, с. 105. 
11 Jordanov, I., Z. Zhekova. Op. cit., № 26. 
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състояние не позволява да се заключи дали и двата печата са отсечени с един и 
същ булотирион12. 

Първоиздателят обръща внимание на още един важен факт. Това е 
единственото място в средновековната българска държава (без столичните 
центрове), където има такава висока концентрация на владетелски печати13. Ето 
защо, публикувайки печата на Симеон, василевс, Иван Йорданов заключава: 
„Всичко това определя селището тук (ако разбира се не сме подведени 
преднамерено от откривателите) като извънстолична резиденция на 
българските владетели”14. И още: „Тук едновременно е била получена или 
скрепена кореспонденция съответно от Симеон І Велики, Роман І Лакапин и 
Петър І”15. 

Има ли основания за такива заключения? Още на пръв поглед прави 
впечатление, че трите печата нямат еднакъв произход. От крепостта на хълма 
Фисек произхождат печатите на Роман І Лакапин и Петър І, докато този на 
Симеон, василевс е от Калето до с. Черенча. Отчитайки факта, че печатите не са 
намерени при редовни археологически разкопки, ние не можем да бъдем 
абсолютно сигурни относно тяхното точно местонамиране. Възможно е 
приносителят на някой от печатите да е сбъркал едната с другата крепост, тъй 
като на практика и двете се намират в землището на с. Черенча16. Другата 
вероятност е това да е техният действителен произход. 

Къде тогава се локализира евентуалната владетелската резиденция? И 
такава ли е в действителност тя? Ако се опрем на нумизматичния материал от 
двата обекта, с който разполагаме, безспорно по-голям в количествено 
отношение е този от крепостта на Фисека. От Калето и Селището в м. Червената 
пръст находките се датират след ХІІ в. Тяхното възникване и съществуване 
може да се отнесе в периода ХІІ-ХV дори ХVІІ в. От средновековното селище 
са регистрирани златна монета на султан Махмуд І (1730-1754), както и оловно 

                                                
12 Жекова, Ж. Печат на Симеон василевс (917–927) от колекцията на Регионален 

исторически музей – Шумен. – Във: Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и 
Методий” и българската археология. Т. 1, В. Търново, 2010, с. 697–702. 

13 През 2004 г. проф. Иван Йорданов публикува още една група печати, с общо 
местонамиране, което определя мястото също като извънградска резиденция на 
владетелска или държавна институция. Този път тя е ситуирана във Външния град на 
Плиска, по двата бряга на „Асар дере”, а датировката е във втората половина на ІХ в. 
Вж: Йорданов, И. Нов административен център в Плиска през втората половина на ІХ 
в. (по данни на сфрагистиката). – В: Трудове на катедрите по история и богословие, 6, 
2004, с. 123–127. 

14 Йорданов, И. Нов печат, с. 106. 
15 Йорданов, И. Корпус на печатите на Средновековна България. София, 2001, с. 

53. 
16 Печатите на Роман І и Петър І са откупени за колекцията на РИМ – Шумен 

директно от лицата, които са ги намерили, докато този на Симеон І е закупен за 
колекцията на АМ – В. Преслав от лице, което е приносител, т.е. не е истинският 
намервач на печата. В този случай е възможно да е бил подведен от лицата, които са 
истинските намервачи. 
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капаче за опаковка на териак от ХІХ в17. Последните два артефакта безспорно 
насочват към евентуално локализиране на старото селище, което според 
местните хора се е наричало Ендже кьой. Селото в миналото се е намирало в 
Боаза, в ниското, където често е било заливано от придошлите води. Поради 
тази причина е преместено вероятно в ХІХ в. на сегашното си място. 
Местността е богата на водоизточници. Според местни хора „селото от там пие 
вода”. Там се намира една от селските чешми наречена „Боазката”. Същото име 
носи и една от махалите в селото. В Боаза са намирани и други материали – 
долиуми, човешки кости, които свидетелстват за минал живот18. 

Монетните находки от крепостта на Фисека свидетелстват за почти 
непрекъснатото обитаване на това място през средновековната епоха. 
Започвайки от V–до VІІІ в., следва прекъсване до ХІ в., след което отново 
покачване на монетните находки и така до ХV в. Животът в крепостта подобно 
на други крепости от региона – Шуменската, Мадарската, Могилската, 
продължава до средата на ХV в., след което населението най-вероятно се е 
оттеглило в селището, разположено в Боаза. 

От двете крепости няма документирани монетни находки от Х в., които да 
са успоредни на датировката на трите оловни печата. Това разбира се не е 
изключение, като се има предвид, че по това време няма голям приток на 
финансови единици. Според сведения на приносителя на печата на Симеон, 
василевс, в околностите са намирани фолиси на император Роман І. Такива 
между другото се срещат и в близкото село Новосел, където бе разкрит и 
проучен център за производство на метал от Х в19. Сред продукцията освен 
оригинални византийски монети бяха намерени и лети – имитации на фолисите 
на император Роман І Лакапин. Точни хронологически граници на обекта дават 
именно монетните находки20. Подобни центрове са функционирали и в 
околностите на селата Надарево и Златар21. 

Изводите, които се налагат след извършения анализ на нумизматичните и 
сфрагистични артефакти, са следните: 

1. Концентрацията на три владетелски печата в едно място, с точно 
рамкирана датировка (първата половина на Х в.) дава основание за 
предполагаемо съществуване на владетелски извънстоличен център. Дали той е 
от типа резиденция или просто крепост използвана от владетеля в определени 
случаи, е трудно да се каже. Там не само е получена кореспонденция от Роман І 

                                                
17 Отдел „Нумизматика” на РИМ – Шумен. Непубликувани. 
18 Отдел „ХV–ХІХ в.” на РИМ – Шумен, „Научен архив”. Изказвам благодарност 

на колегите Димитър Стойков, Бета Хараланова и Доротея Георгиева, които ми 
съдействаха при проучването на материали за село Черенча. 

19Бонев, С., Дончева, С. Старобългарски производствен център за 
металопластика при с. Новосел, Шуменско. – АОР, 2009, 573–576. 

20 Жекова, Ж. Монетите на император Роман І (920–944 г.) от българските земи. 
Разпространение и характерни особености. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 
Т. 3, Част 1. Studia in honorem professories Iordankae Iurukova. София, 2006, 195-207. 

21 Дончева, С. Археологически разкопки на обект: Производствен център за 
металопластика, с. Златар, Преславско. – АОР, 2009, с. 576–577. 
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Лакапин, Симеон І и Петър І, но вероятно е и изпратена обратно до адресата. 
Дали от самите български владетели, или от техни сановници днес категоричен 
отговор все още не можем да дадем. 

2. В непосредствена близост до село Черенча се намира село Новосел, в 
чиито околности бе проучен един от извънстоличните центрове за обработка на 
метал. Намерените лети имитации на византийски монети на Роман І в 
Надарево и Златар, доказват че този род монети са изработвани именно в тези 
производствени центрове. Тяхната истинска роля и функция тепърва ще бъде 
разглеждана и коментирана. 

3. Резиденция или не, в околностите на шуменското село Черенча са 
разположени важни крепости с определен акцент в живота на средновековната 
българска държава. Единствено тяхното комплексно проучване би потвърдило 
изказаните предположения относно историческата им значимост и роля особено 
в епохата на Първото българско царство. 
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ВИЗАНТИЙСКАТА ТИТЛА ПАТРИКИЯ-ЗОСТИ (IX-XI В.). 
ПРИНОСЪТ НА СФРАГИСТИКАТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЛИСТАТА НА 

НОСИТЕЛКИТЕ НА ТИТЛАТА 
 

Nikolaï Kanev 
 

LE TITRE BYZANTIN DE LA PATRICIENNE A CEINTURE (IX-XI S.).  
LA CONTRIBUTION DE LA SIGILLOGRAPHIE AU 

COMPLETEMENT DE LA  LISTE DES DETENTEURS DU TITRE DE LA 
PATRICIENNE A CEINTURE 

 
L’article présenté est une étude sur le titre honorifique de la patricienne à ceinture 

dans la hiérarchie de la période mésobyzantine. Le titre de la patricienne à ceinture est un titre 
unique, parce qu’il est le seul à Byzance créé pour des femmes. Il fait partie des rangs 
supérieurs de l’Empire, qui donnent le privilège rare de partager la table de l’empereur. Il 
semble que pendant toute la période de son existence le titre ne peut avoir qu’une seule 
titulaire. L’auteur donne aussi une liste complète des toutes les patriciennes à ceinture connues 
par les sources narratives et sigillographiques. Il est nécessaire de souligner bien l’apport de la 
sigillographie pour faire cette liste.  

 
Византийската титла патрикия-зости (πατρικία ζωστή) или както също така 

е позната – зости-патрикия (ζωστη πατρικία), е единствената специфично женска 
титла в класическата йерархия на почетните рангови достойнства (αξίαι δια 
βραβείων) през IX-XI в. По тази причина тя е напълно уникална и няма аналог 
сред останалите рангови отличия на империята, които са създадени и 
предназначени само за мъже1. Доколкото жените във Византия се кичат с 
почетни титли, последните не са някакви самостоятелни рангови отличия, а 
само еквивалент на достойнствата, носени от техните съпрузи или в някои 
случаи – от техните бащи и братя. Така, например, съпругата на носител на 
титлата куропалат е куропалатиса (κουροπαλάτισσα), на магистър – магистриса 
(μαγίστρισσα), на патрикий – патрикия (πατρικία), на протоспатарий – 
протоспатария (πρωτοσπαθαρία) и т.н. С други думи, титлите на жените във 
Византия не са истински собствени почетни титли (в тесния смисъл на тази 

                                                
1 Освен патрикия-зости, вероятно в някаква степен като единствен аналог на 

употреба на собствено почетна титла, с която да са удостоявани жени, е възможно да се 
приеме въвеждането и употребата в ср. на XI в. на титлата севаста (σεβαστή) от 
император Константин IX Мономах (1042-1055) по отношение на метресата му Мария 
Склирена, а след смъртта й – и на нейната аланска съименница и заместничка в 
императорското ложе. Все пак тази употреба на σεβαστή като самостоятелна титла 
остава изолирана и се отнася само и единствено до времето на управлението на 
Константин IX Мономах. Вж. напр. Михаил Псел. Хронография. Превод, уводна 
статия, бележки и показалци В. Иванов, Варна, 1999, с. 145, 190. Вж. и Кънев, Н. 
Промени във византийската рангова йерархия през епохата на Комнините (кр. на XI-XII 
в.). - Епископ Константинови четения, т. IX, Шумен, 2004, с. 337 и 346, бел. 10. 
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дума), т.е. те не са реална част от йерархията на αξίαι δια βραβείων, а само и 
единствено симетричното отражение на ранговото положение на съпрузите на 
носителките им. Единствено изключение се явява само патрикия-зости, която е 
истинска αξία δια βραβείου, т.е. това е титла в чист вид и принадлежи към 
официалната йерархия на почетните достойнства. 

Основните писмени извори за достойнството на патрикия-зости, освен 
няколкото отделни пасажа от византийски исторически съчинения от IX-XI в.2, 
са трактатът на Филотей3 и ранговите таблици (тактикони) от IX-X в.4, както и, 
разбира се, преди всичко За церемониите на император Константин VII 
Багрянородни5. 

Авторите, които до този момент са отделяли по-специално внимание на 
титлата патрикия-зости, са Албер Фогт6, Родолф Гийан7 и Жан-Клод Шейне8. 
По един или друг повод и в различна степен, на високото почетно достойнство 
са се спирали учени като Дюканж9, Райске10, Бъри11, Брейе12, Икономидис13, 

                                                
2 Вж. Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. Под ред. Я. 

Н. Любарского, Санкт-Петербург, 1992, с. 42; Jean Skylitzès. Empereurs de 
Constantinople. Texte traduit par Bernard Flusin et annoté par Jean-Claude Cheynet, Paris, 
2003, p. 49, 286, 302, 312; Ioannis Zonarae. Epitome historiarum, III, Bonn, 1897, р. 358; 
Preger, T. Scriptores originum Constantinopolitanarum, vol. II (Patria Constantinopolitani), 
Leipzig, 1907, p. 254, 279 и др. 

3 Вж. Oikonomidès, N. Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles. 
Introduction, texte, traduction et commentaire, Paris, 1972, p. 94-96, 135-136. 

4 Ibid., p. 244-245, 262-263. 
5 Вж. най-вече Constantin VII Porphyrogénète. Le Livrе Des Cérémonies. T. II, 

Livre I – Chapitres 47(38) – 92(83). Texte étabili et traduit par Albert Vogt. Paris, 1967 
(deuxieme triage), 63-66. 

6 Vogt, A. Histoire des institutions: note sur la patricienne à ceinture. - Échos d’Orient, 
37, 1938, 352-356; От него също вж. и коментариите му към трактата за дворцовите 
церемонии на Константин VII Багрянородни – Constantin VII Porphyrogénète. Le Livre 
des Cérémonies. Commentaire par Albert Vogt. T. II, livre 1, Paris,1967,  72-74 . 

7 Guilland, R. Contribution à l’histoire administrative de l’empire byzantin. La 
patricienne à ceinture, ή ζωστή πατρικία. - Byzantinoslavica, 32, 1971, 269-275. 

8 Cheynet, J.-Cl. La patricienne à ceinture: une femme de qualité. - Au cloître et dans 
le monde. Femmes, hommes et sociétés (IXe-XVe siècle). Mélanges en l’honneur de Paulette 
L’Hermite-Leclercq, éd. par Henriet, P. et Legras, A.-M., Paris, 2000, 179-187.  

9 Du Cange, Ch. Glossarium med. еt inf. graecitatis et latinis auctore Carolo du Fresne, 
domino du Cange, Lyon, 1688, ζωστή, ornatrix.  

10 De Cer., Commentarii, II, p. 166 и сл. 
11 Bury, J. B. The Imperial Administrative System in the Ninth Century, with a revised 

text of the Kletorologion of Philotheos. The British Academy Supplemental Papers I, London, 
1911, p. 33. 

12 Bréhier, L. Le monde byzantin II: Les institutions de l’empire byzantin. Paris, 1970, 
124-125.  

13 Oikonomides, N. Les listes de préséance, p. 293. 

Николай Кънев



175

 

дума), т.е. те не са реална част от йерархията на αξίαι δια βραβείων, а само и 
единствено симетричното отражение на ранговото положение на съпрузите на 
носителките им. Единствено изключение се явява само патрикия-зости, която е 
истинска αξία δια βραβείου, т.е. това е титла в чист вид и принадлежи към 
официалната йерархия на почетните достойнства. 

Основните писмени извори за достойнството на патрикия-зости, освен 
няколкото отделни пасажа от византийски исторически съчинения от IX-XI в.2, 
са трактатът на Филотей3 и ранговите таблици (тактикони) от IX-X в.4, както и, 
разбира се, преди всичко За церемониите на император Константин VII 
Багрянородни5. 

Авторите, които до този момент са отделяли по-специално внимание на 
титлата патрикия-зости, са Албер Фогт6, Родолф Гийан7 и Жан-Клод Шейне8. 
По един или друг повод и в различна степен, на високото почетно достойнство 
са се спирали учени като Дюканж9, Райске10, Бъри11, Брейе12, Икономидис13, 

                                                
2 Вж. Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. Под ред. Я. 

Н. Любарского, Санкт-Петербург, 1992, с. 42; Jean Skylitzès. Empereurs de 
Constantinople. Texte traduit par Bernard Flusin et annoté par Jean-Claude Cheynet, Paris, 
2003, p. 49, 286, 302, 312; Ioannis Zonarae. Epitome historiarum, III, Bonn, 1897, р. 358; 
Preger, T. Scriptores originum Constantinopolitanarum, vol. II (Patria Constantinopolitani), 
Leipzig, 1907, p. 254, 279 и др. 

3 Вж. Oikonomidès, N. Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles. 
Introduction, texte, traduction et commentaire, Paris, 1972, p. 94-96, 135-136. 

4 Ibid., p. 244-245, 262-263. 
5 Вж. най-вече Constantin VII Porphyrogénète. Le Livrе Des Cérémonies. T. II, 

Livre I – Chapitres 47(38) – 92(83). Texte étabili et traduit par Albert Vogt. Paris, 1967 
(deuxieme triage), 63-66. 

6 Vogt, A. Histoire des institutions: note sur la patricienne à ceinture. - Échos d’Orient, 
37, 1938, 352-356; От него също вж. и коментариите му към трактата за дворцовите 
церемонии на Константин VII Багрянородни – Constantin VII Porphyrogénète. Le Livre 
des Cérémonies. Commentaire par Albert Vogt. T. II, livre 1, Paris,1967,  72-74 . 

7 Guilland, R. Contribution à l’histoire administrative de l’empire byzantin. La 
patricienne à ceinture, ή ζωστή πατρικία. - Byzantinoslavica, 32, 1971, 269-275. 

8 Cheynet, J.-Cl. La patricienne à ceinture: une femme de qualité. - Au cloître et dans 
le monde. Femmes, hommes et sociétés (IXe-XVe siècle). Mélanges en l’honneur de Paulette 
L’Hermite-Leclercq, éd. par Henriet, P. et Legras, A.-M., Paris, 2000, 179-187.  

9 Du Cange, Ch. Glossarium med. еt inf. graecitatis et latinis auctore Carolo du Fresne, 
domino du Cange, Lyon, 1688, ζωστή, ornatrix.  

10 De Cer., Commentarii, II, p. 166 и сл. 
11 Bury, J. B. The Imperial Administrative System in the Ninth Century, with a revised 

text of the Kletorologion of Philotheos. The British Academy Supplemental Papers I, London, 
1911, p. 33. 

12 Bréhier, L. Le monde byzantin II: Les institutions de l’empire byzantin. Paris, 1970, 
124-125.  

13 Oikonomides, N. Les listes de préséance, p. 293. 
 

Каждан14. По отношение на приноса на сфрагистиката за получаване на 
достоверни данни за ранга на патрикия-зости и за неговите носителки, следва да 
бъдат изтъкнати имената на Гюстав Шлюмберже15, Георгиос Закос и Джон 
Несбит16, Николас Икономидис17, Вернер Зайбт18 и др. 

Възникването на титлата патрикия-зости се отнася към първата половина 
на IX в. и по-точно – някъде към края на първата или началото на втората 
четвърт на столетието. С голяма доза сигурност може да се твърди, че това най-
вероятно е станало не по-рано от 821 или 822 г. и не много по-късно от 829-830 
г. Като цяло се приема, че то е свързано със съвместното царуване на Михаил II 
и на неговия син и съимператор Теофил или евентуално – с началото на 
самостоятелното управление на последния, когато Теоктиста – майката на 
съпругата на Теофил Теодора – става патрикия-зости и е първата, която със 
сигурност получава титлата19. Изглежда, че новото специфично почетно 
достойнство е специално създадено за тъщата на младия византийски 
император и именно това е обуславяло извънредно високия му йерархичен 
статус. 

Относно кога точно е създадена титлата на патрикия-зости има различни 
мнения. По-голямата част от тях все пак се обединяват около схващането, че 
титлата най-вероятно е въведена за тъщата на Теофил Теоктиста или най-
малкото – че тя е първата сигурна и позната ни от напълно достоверни 
източници носителка на достойнството20. Според А. Фогт именно нейното 
издигане е отразено в протокола, залегнал в основата на посветената на 
промоцията на патрикия-зости глава L (LIX) от трактата на Константин VII 
Багрянородни21. Датировката, която Фогт предлага, е между 821-822 и 829 г., 
т.е. появата на титлата е станала по време на съвместното управление на 

                                                
14 На Александър Каждан принадлежи авторството на статията за зости-патрикия 

в меродавния The Oxford Dictionary of Byzantium. Editor of chief Alexander P. Kazhdan, 
vol. III, Oxford University Press, New York, 1991, p. 2231. 

15 Schlumberger, G. Sigillographie de L’empire byzantin. Paris, Éditeur Ernest 
Leroux, 1884, p. 607. 

16 Zacos, G. Byzantine lead seals. Compiled and edited by John W. Nesbitt, vol. 2, 
Berne, 1984, nos. 448, 569, 1083. 

17 Oikonomides, N. A collection of dated Byzantine lead seals, Dumbarton Oaks 
Research Library and Collection. Washington, D.C., 1986, no. 48. 

18 Seibt, W. Die Byzantinischen Bleisiegel in Österreich. Teil.1: Kaiserhof, Wien, 
1978, 260-262. 

19 Вж. Oikonomides, N. A collection of dated Byzantine lead seals, no. 48; Zacos, G. 
Op. cit., no. 1083; също Bury, J. B. Op. cit., p. 33. Сведения за удостояването на 
Теоктиста с титлата патрикия-зости дава Продължителят на Теофан – вж. 
Продолжатель Феофана. Цит. съч., с. 42. 

20 Тук могат да бъдат посочени редица имена: А. Фогт (Le Livre des Cérémonies, 
II, livre 1, Commentaire, p. 73; вж. също и статията му за патрикия-зости – Vogt, A. Op. 
cit., p. 352 et suiv.), Дж. Бъри (Bury, J. B. Op. cit., p. 33), Л. Брейе (Bréhier, L. Op. cit., p. 
124), Н. Икономидис (Oikonomidès, N. Les listes de préséance, p. 293), А. Каждан (вж. 
бел. 14).  

21 Вж. Le Livre des Cérémonies, II, livre 1, 63-66. 
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Михаил II и Теофил и точно те са били двамата императори, споменати в 
протокола на церемонията по издигане на патрикия-зости в De Cerimonii22. Л. 
Брейе споделя като меродавно мнението на Фогт и еднозначно приема, че 
титлата патрикия-зости е създадена за тъщата на Теофил23. За Бъри Теоктиста е 
най-ранната сигурна патрикия-зости, като той също допуска, че описаната 
церемония в глава L (LIX) на De Cerimonii отразява именно нейната 
инвеститура при съвместното управление на Михаил II и Теофил24. Александър 
Каждан, подобно на Н. Икономидис, приема, че Теоктиста е първата позната 
патрикия-зости, а промоцията й се датира около 830 година25. 

Съществува и още едно друго, коренно различно и като цяло – вече 
отдавна отхвърлено от византинистиката мнение относно времето на 
възникване на титлата патрикия-зости, което въпреки това е поддържано от 
Родолф Гийан и което отнася създаването на достойнството поне три столетия 
по-рано, приемайки, че първата позната патрикия-зости е скандалната 
Антонина, съпругата на бележития пълководец Велизарий, по времето на 
император Юстиниан I (527-565 г.)26. Това мнение изцяло се основава само на 
едно единствено изолирано сведение, което дължим на публикуваната в нач. на 
XX в. от Т. Прегер Πάτρια от Константинопол27. Въпросното сведение от 
Πάτρια, обаче, е от доста по-късна епоха и не се потвърждава от абсолютно 
никакви други източници, включително и от изворите от VI в., въпреки че 
например, един толкова добре осведомен автор, какъвто е Прокопий 
Кесарийски, се спира надълго и нашироко на Антонина и на нейната роля в 
дворцовите интриги. Още Бъри с основание подлага на съмнение данните, че 
Антонина е била патрикия-зости и това негово мнение се споделя от почти 
всички по-късни автори, които като цяло приемат сведението от Πάτρια за 
анахронизъм28. При сегашното състояние на информацията от изворите няма 
причина да се смята, че е имало патрикии-зости преди Теоктиста, още повече, 
че титлата е засвидетелствана само в писмени паметници от IX-XI в. 

По отношение етимологията и значението на титлата патрикия-зости в 
историческата наука битуват две основни мнения, на които ще се спрем малко 
по-долу. Наименованието на титлата се състои от две отделни части (нещо, 
което не е много характерно за византийските почетни достойнства) – от една 
                                                

22 Вж. коментариите на Фогт към глава LIX от трактата на Константин 
Багрянородни – Le Livre des Cérémonies, II, livre 1, Commentaire, p. 73. 

23 Bréhier, L. Op. cit., p. 124. 
24 Bury, J. B. Op. cit., p. 33. 
25 В общи линии, относно патрикия-зости Каждан се позовава на Н. Икономидис. 

Вж. бел. 14; Oikonomides, N. A collection of dated Byzantine lead seals, no. 48; Les listes de 
préséance, p. 293.   

26 Р. Гийан не посочва кога според него е възникнало достойнството на патрикия-
зости, но приема за меродавно сведението, че през VI в. Антонина е била зости на 
императрица Теодора, жената на Юстиниан I. Според именития византинист 
въпросната Антонина е най-ранно познатата патрикия-зости. Вж. Guilland, R. La 
patricienne à ceinture, 272-273. 

27 За това сведение на Πάτρια вж. Preger, T. Op. cit., p. 254. 
28 Bury, J. B. Op. cit., p. 33. Вж. също и тук бел. 14. 
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22 Вж. коментариите на Фогт към глава LIX от трактата на Константин 
Багрянородни – Le Livre des Cérémonies, II, livre 1, Commentaire, p. 73. 

23 Bréhier, L. Op. cit., p. 124. 
24 Bury, J. B. Op. cit., p. 33. 
25 В общи линии, относно патрикия-зости Каждан се позовава на Н. Икономидис. 

Вж. бел. 14; Oikonomides, N. A collection of dated Byzantine lead seals, no. 48; Les listes de 
préséance, p. 293.   

26 Р. Гийан не посочва кога според него е възникнало достойнството на патрикия-
зости, но приема за меродавно сведението, че през VI в. Антонина е била зости на 
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patricienne à ceinture, 272-273. 

27 За това сведение на Πάτρια вж. Preger, T. Op. cit., p. 254. 
28 Bury, J. B. Op. cit., p. 33. Вж. също и тук бел. 14. 

 

страна πατρικία и от друга – ζωστή. Първата част – тази на патрикия – изглежда 
ясна и свързана с чисто почетното отличие на патрикията29, което, както бе 
отбелязано, се носи от съпругата на патрикий и което произхожда още от 
времето на ранната империя. 

Все пак интересен е въпросът защо титлата е точно патрикия-зости, а не е, 
да речем, антипатиса-зости, магистриса-зости или куропалатиса-зости 
например? Отговорът би следвало да се търси в конкретната картина на 
йерархията на почетните достойнства във Византия през първата четвърт на IX 
в. До тази епоха, както и в този конкретен исторически момент, най-високият 
рангов клас в достъпната йерархия на титлите е този на патрикиите. Разбира се, 
над патрикий са съществували и по-високи титли. Такива са кесар, новелисим и 
куропалат, но те по принцип са единични, дават се общо взето изключително 
рядко и още по-рядко се дублират, а и като цяло са запазени за лица, 
принадлежащи към императорското семейство и в някаква степен са 
възприемани като носещи презумптивни права върху престолонаследието. 
Всъщност към това време никоя от тях не формира самостоятелен рангов клас, а 
в съвкупността си те общо са част от разреда на тъй наречените “царски титли” 
и в известен смисъл са “надйерархични”. Жената на носител на което и да е от 
тези най-висши византийски почетни достойнства, е определяна чрез титлата на 
съпруга си и обикновено е част от императорското семейство. С други думи, 
една кесариса или куропалатиса е имала достатъчно високо и дори 
изключително положение спрямо целия елит на византийската аристокрация и с 
оглед на редкостта на случаите, когато въобще е имало жени, които са се 
кичели с тези възможно най-висши титли, не е имало нито условия, нито 
каквато и да е необходимост някоя от тях да бъде отграничавана от подобните 
на нея чрез добавянето на съставката ζωστή. 

Логично е, че за да се отграничи една титла от другите такива чрез 
прибавянето на определението зости, е необходимо тази, така да се каже, 
базова титла да е сравнително по-широко разпространена или да се носи поне 
от няколко лица едновременно, т.е. да има формиран рангов клас или разред от 
такива титли. През първата третина на IX в. най-високата титла, която отговаря 
на това условие, е тази на патрикиите. Както вече бе посочено, при титлите от т. 
нар. “царски разред” това е невъзможно, първо, защото те сами по себе си са 
твърде високи и не е съществувала необходимостта от подобно отграничаване 
на която и да било от тях; второ – те по правило са единични и рядко някоя от 
тях се носи от повече от едно лице едновременно; и трето – самите те в дълги 
хронологични периоди не са имали титуляри, съответно – не е и имало жени, 
които да носят техните производни еквиваленти. 

Единствената съществуваща титла извън “царския разред”, която по 
времето на създаването на ранга на патрикия-зости е била по-висока от 
патрикианската, е магистърската30, но тя също не е подходяща поне по две 
                                                

29 Guilland, R. La patricienne à ceinture, p. 269. 
30 По времето на появата на патрикия-зости все още не е съществувала титлата на 

антипата. Антипат като почетно достойнство изглежда е създадено немного по-късно от 
Теофил за зет му Алексий Муселе (аналогията със създаването на отличието на 
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причини. На първо място, до средата на IX в. трудно можем да приемем, че 
въобще има формиран рангов клас на магистрите. Броят на магистрите е 
стриктно ограничен на не повече от двама, като при това обичайно е било 
възможно достойнството да бъде получено едва след многогодишна вярна 
служба на василевса и като венец на едно твърде продължително издигане в 
дворцовата йерархия на империята, така че е нормално магистрите да са били 
относително доста възрастни. От това следва, че през интересуващия ни период 
в най-добрия случай са съществували най-много едва две жени, които са се 
кичели с достойнството на μαγίστρισσα, а вероятно и не рядко е имало само една 
или въобще не е имало магистриси. А щом броят на магистрисите през първата 
половина на IX в. е бил толкова силно ограничен, то практически там 
ситуацията е идентична като при другите единични рангови достойнства, така 
че също не е имало нито възможността, нито пък и необходимостта да се 
отграничи една носителка на тази титла спрямо останалите носителки на 
същата титла чрез прикачването на почетното допълнение ζωστή. 

На второ място, през този период все още не е приключил окончателно 
процесът на трансформацията на магистър от реална длъжност в напълно 
почетна титла. По тази причина също не е възможно да се допусне, че през 
първата половина на IX в. е имало формиран рангов клас на магистрите в 
почетната йерархия на империята. Не случайно е било обичайно положение и 
съвсем в реда на нещата магистрите да са едновременно и патрикии. Доколкото 
патрикия-зости от самото начало е създадена като титла, тя не може да стъпи на 
основата на ранг, чието възприемане от византийците в този момент е все още 
силно повлияно от традиционното вековно битуване на магистър като висша 
държавна служба, независимо от напредналата му еволюция към чисто почетно 
достойнство. Ако за патрикията е било безспорно положението й на носителка 
на почетна титла като съпруга на притежател на титлата патрикий, то нещата не 
са така безспорни при една магистриса, на която е можело да се погледне и не 
като на титулувана особа, а само като на жената на държавен служител от висок 
ранг. Така погледнато, опцията за магистриса-зости не е била ни най-малко 
възможна нито през първата, нито в началото на втората четвърт на IX в. 

Ако накратко се резюмира гореизложеното, става ясно, че през конкретно 
интересуващата ни в случая първа третина на IX в., погледнато като цяло, най-
елитната прослойка от византийската аристокрация (разбира се, извън кръга на 
императорското семейство) е обединена в ранговия клас на патрикиите и 
съответно най-високопоставените сред дамската част от тази аристократична 
прослойка са тези жени, които имат честта и привилегията да носят титлата 
патрикия. Патрикия по това време е възприемана като най-високата достъпна 
титла за една жена, а в същото време винаги е имало поне по няколко носителки 
на това почетно достойнство. От тази гледна точка е съвсем естествено и 
закономерно именно патрикия да е, така да се каже, базовия титул, въз основа 
на който е създадена титлата патрикия-зости. 

                                                                                                                           
патрикия-зости за тъщата на Теофил Теоктиста е явна), но първоначално е единична 
титла и едва след средата на века става възможно да се носи от повече от едно лице.  
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стриктно ограничен на не повече от двама, като при това обичайно е било 
възможно достойнството да бъде получено едва след многогодишна вярна 
служба на василевса и като венец на едно твърде продължително издигане в 
дворцовата йерархия на империята, така че е нормално магистрите да са били 
относително доста възрастни. От това следва, че през интересуващия ни период 
в най-добрия случай са съществували най-много едва две жени, които са се 
кичели с достойнството на μαγίστρισσα, а вероятно и не рядко е имало само една 
или въобще не е имало магистриси. А щом броят на магистрисите през първата 
половина на IX в. е бил толкова силно ограничен, то практически там 
ситуацията е идентична като при другите единични рангови достойнства, така 
че също не е имало нито възможността, нито пък и необходимостта да се 
отграничи една носителка на тази титла спрямо останалите носителки на 
същата титла чрез прикачването на почетното допълнение ζωστή. 

На второ място, през този период все още не е приключил окончателно 
процесът на трансформацията на магистър от реална длъжност в напълно 
почетна титла. По тази причина също не е възможно да се допусне, че през 
първата половина на IX в. е имало формиран рангов клас на магистрите в 
почетната йерархия на империята. Не случайно е било обичайно положение и 
съвсем в реда на нещата магистрите да са едновременно и патрикии. Доколкото 
патрикия-зости от самото начало е създадена като титла, тя не може да стъпи на 
основата на ранг, чието възприемане от византийците в този момент е все още 
силно повлияно от традиционното вековно битуване на магистър като висша 
държавна служба, независимо от напредналата му еволюция към чисто почетно 
достойнство. Ако за патрикията е било безспорно положението й на носителка 
на почетна титла като съпруга на притежател на титлата патрикий, то нещата не 
са така безспорни при една магистриса, на която е можело да се погледне и не 
като на титулувана особа, а само като на жената на държавен служител от висок 
ранг. Така погледнато, опцията за магистриса-зости не е била ни най-малко 
възможна нито през първата, нито в началото на втората четвърт на IX в. 

Ако накратко се резюмира гореизложеното, става ясно, че през конкретно 
интересуващата ни в случая първа третина на IX в., погледнато като цяло, най-
елитната прослойка от византийската аристокрация (разбира се, извън кръга на 
императорското семейство) е обединена в ранговия клас на патрикиите и 
съответно най-високопоставените сред дамската част от тази аристократична 
прослойка са тези жени, които имат честта и привилегията да носят титлата 
патрикия. Патрикия по това време е възприемана като най-високата достъпна 
титла за една жена, а в същото време винаги е имало поне по няколко носителки 
на това почетно достойнство. От тази гледна точка е съвсем естествено и 
закономерно именно патрикия да е, така да се каже, базовия титул, въз основа 
на който е създадена титлата патрикия-зости. 

                                                                                                                           
патрикия-зости за тъщата на Теофил Теоктиста е явна), но първоначално е единична 
титла и едва след средата на века става възможно да се носи от повече от едно лице.  

 

Отделяйки новосъздадената титла от останалите патрикии чрез 
добавянето на зости в нейното наименование, василевсът не й дава просто 
положението на първа патрикия (или първа сред патрикиите), още повече, че 
тогава тя не би се наричала патрикия-зости, а по-скоро протопатрикия.  

Всъщност става въпрос за нещо много повече. Създадена е напълно нова 
специфична титла, която е издигната поне едно ниво над целия рангов клас на 
патрикиите – не само над жените – патрикии, но и над мъжете, имащи 
достойнството на патрикий, включително дори когато те имат и по-високия 
ранг на магистър, т.е. тя е над обичайно достъпната йерархия на почетните 
отличия. Това в известен смисъл поставя патрикия-зости по-близо до разреда на 
“царските титли”, отколкото до дори най-високите нива на достъпната за 
византийския нобилитет йерархия, като не случайно носителката на 
достойнството е едно от шестте лица, които имат правото да седят на масата на 
василевса31. И след обособяването по-късно през втората половина на IX и 
началото на X в. на рангов клас на магистрите, както и на този на антипатите 
след средата на IX в., патрикия-зости запазва това си издигнато положение и 
стои над новите най-високи достъпни за аристокрацията разреди в ранговата 
йерархия на Византия. 

По този начин, в контекста на конкретния исторически момент, е 
създадена новата специфична титла (при това – титла в пълния смисъл на 
думата, напълно самостоятелна и със собствено йерархично положение сред 
αξίαι δια βραβείων, а не съответен еквивалент, отразяващ титлата на съпруг или 
баща), която е достойна за тъщата на императора. Тя е изцяло запазена само за 
много високопоставени жени в двореца (т.е. пряко свързани с императорското 
семейство или поне произлизащи от царски род или сродени с царски род)32 и 
може да бъде причислена към единичните титли (каквито всъщност по принцип 
са всички висши византийски титли), тъй като обичайно е имало само една 
патрикия-зости и именно поради своята специфичност няма свой “мъжки 
еквивалент”. Нейното място в йерархията на византийските титли, както 
свидетелстват запазените рангови таблици, е наистина изключително високо – 
тя е разположена над достойнството на магистъра и непосредствено след това 
на куропалата33. 
                                                

31 Свидетелството за това намираме в трактата на Филотей – вж. Oikonomidès, N. 
Les listes de préséance, 134-137. 

32 Както подчертава А. Фогт в коментарите си към De Ceremonii на Константин 
VII Багрянородни, през IX-X в. със сигурност патрикия-зости е принадлежала към 
императорското семейство – вж. Le Livre des Cérémonies, II, livre 1, Commentaire, p. 72. 
В познатите ни случаи от края на X в. и от началото на XI в. на удостояване с 
достойнството на патрикия-зости от страна на император Василий II на дъщерята на цар 
Самуил и съпруга на магистър Ашот, както и на жената на цар Иван Владислав Мария 
след капитулацията на България през 1018 г., носителките на титлата, макар и да не 
принадлежат към семейството на ромейския василевс, отново са представителки на 
царски дом от най-висок ранг. Вж. напр. Jean Skylitzès. Op. cit., p. 286, 302. 

33 Вж. публикуваните от Икономидис тактикони – Oikonomidès, N. Les listes de 
préséance, 46-47, 94-97, 136-137, 244-245. Както се вижда от Ескуриалската тактика, 
след създаването при Никифор II на новото по-високо от магистъра достойнство на 

Византийската титла патрикия-зости (ix-xi в.). Приносът на сфрагистиката ...
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Втората част от наименованието на достойнството, а именно зости 
(ζωστή), е свързано с една определена и по-специална част от облеклото – 
лороса (ὁ λώρος), т.е. поясът, който е атрибут преди всичко от одеждите на 
василевсите и августите, но също така е можел да се носи при тържествени 
церемонии и от някои от най-издигнатите лица във византийската йерархия, 
включително и от магистрите, антипатите и патрикиите34. При това, изглежда, 
че и не всички от тях са били удостоявани с тази привилегия. За лица с по-
нисък ранг от патрикий е било изключено да получат правото да носят лорос. 
Според А. Фогт то било ограничено само до дванадесет от най-висшите 
сановници, които по време на пасхалната церемония със своя брой е трябвало 
да символизират дванадесетте апостоли35. 

Видно е, че правото да се носи лорос е било много висока почест. При 
това положение, ако се позовем на думите на Р. Гийан, това в още по-голяма 
степен би се отнасяло за жените в средите на дворцовата аристокрация и 
носенето на лорос (по подобие на августата) е било възприемано като наистина 
изключителна чест за една жена36. Вероятно е било напълно естествено тази 
високопоставена дама, която е удостоена с високата и рядка чест и привилегия 
да носи лорос, да бъде назована зости, т.е. носеща пояс37. 

Както бе посочено по-горе, две са мненията в науката относно значението 
на ζωστή в наименованието на титлата патрикия-зости. Първото от тях, което е 
по-ранно и е лансирано още от Шарл Дюканж38, приема, че носителката на 
отличието е била наричана зости, тъй като е присъствала при обличането на 
августата и е имала задължението да ръководи и да надзирава тоалета на 
височайшата си господарка, т.е. патрикия-зости е изпълнявала функциите на 
първа почетна придворна дама на императрицата39 с реални служебни 
задължения, която най-вероятно е и имала честта да опаше августата с 
владетелския лорос. Възможно е последното да се е явявало като олицетворение 
на функциите на първата почетна дама и именно затова тя да е наречена 
патрикия-зости. 

                                                                                                                           
проедъра, патрикия-зости запазва мястото си в йерархията на титлите, като вече е 
разположена между куропалата и проедъра на синклита. Вж. Oikonomidès, N. Les listes 
de préséance, 262-263. Над патрикия-зости е и василеопаторът, но следва да се има 
предвид, че той не е αξία δια βραβείου, а αξία δια λόγου. 

34 Guilland, R. La patricienne à ceinture, p. 270. 
35 Вж. Le Livre des Cérémonies, I, livre 1, Commentaire, p. 71. 
36 Guilland, R. La patricienne à ceinture, p. 270. 
37 Ibid. 
38 Вж. Du Cange, Ch. Op. cit. По отношение на това мнение относно името и 

функциите на патрикия-зости вж. също Guilland, R. La patricienne à ceinture, p. 269-270. 
39 За евентуалното положение на патрикия-зости като първа почетна дама в 

двореца, освен цитираните в предходната бележка заглавия, вж. и Дж. Бъри, който дори 
превежда достойнството като един вид “господарка на роклите” (“mistress of the robes”) 
– Bury, J. B. Op. cit., p. 33, както и А. Фогт (вж. Le Livre des Ceremonies, II, livre 1, 
Commentaire, p. 72-73) и А. Каждан (вж. бел. 14).  
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изключителна чест за една жена36. Вероятно е било напълно естествено тази 
високопоставена дама, която е удостоена с високата и рядка чест и привилегия 
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Както бе посочено по-горе, две са мненията в науката относно значението 
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по-ранно и е лансирано още от Шарл Дюканж38, приема, че носителката на 
отличието е била наричана зости, тъй като е присъствала при обличането на 
августата и е имала задължението да ръководи и да надзирава тоалета на 
височайшата си господарка, т.е. патрикия-зости е изпълнявала функциите на 
първа почетна придворна дама на императрицата39 с реални служебни 
задължения, която най-вероятно е и имала честта да опаше августата с 
владетелския лорос. Възможно е последното да се е явявало като олицетворение 
на функциите на първата почетна дама и именно затова тя да е наречена 
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проедъра, патрикия-зости запазва мястото си в йерархията на титлите, като вече е 
разположена между куропалата и проедъра на синклита. Вж. Oikonomidès, N. Les listes 
de préséance, 262-263. Над патрикия-зости е и василеопаторът, но следва да се има 
предвид, че той не е αξία δια βραβείου, а αξία δια λόγου. 

34 Guilland, R. La patricienne à ceinture, p. 270. 
35 Вж. Le Livre des Cérémonies, I, livre 1, Commentaire, p. 71. 
36 Guilland, R. La patricienne à ceinture, p. 270. 
37 Ibid. 
38 Вж. Du Cange, Ch. Op. cit. По отношение на това мнение относно името и 

функциите на патрикия-зости вж. също Guilland, R. La patricienne à ceinture, p. 269-270. 
39 За евентуалното положение на патрикия-зости като първа почетна дама в 

двореца, освен цитираните в предходната бележка заглавия, вж. и Дж. Бъри, който дори 
превежда достойнството като един вид “господарка на роклите” (“mistress of the robes”) 
– Bury, J. B. Op. cit., p. 33, както и А. Фогт (вж. Le Livre des Ceremonies, II, livre 1, 
Commentaire, p. 72-73) и А. Каждан (вж. бел. 14).  

 

В полза на тази хипотеза, както отбелязва Р. Гийан, е сведението от 
Πάτρια, че зостите (ζωσταί) са обличали императрицата40. Но А. Фогт, опирайки 
се на Константин Багрянородни, основателно изтъква, че зостите съвсем не са 
патрикии-зости41 и няма достатъчно основания да се прехвърля информацията 
за ζωσταί върху ζωστη πατρικία, нито императивно да се приеме, че патрикия-
зости е нещо като първата сред зостите или пък един вид техен началник. На 
подобно на Фогт мнение е и Луи Брейе42. От хипотезата, базирана на изказаното 
още от Дюканж мнение, логично би следвало, че рангът на патрикия-зости е бил 
създаден по-скоро като висша дворцова служба, а не като почетна титла43, което 
напълно противоречи на известното ни от Клеторологиона на Филотей, който 
категорично указва, че достойнството на πατρικία ζωστή е сред най-високите в 
йерархията на αξίαι δια βραβείων, т.е. има определено титуларен, а не служебен 
характер44. 

Второто мнение относно названието на титлата патрикия-зости, и по-
специално относно значението на втората част от името й – ζωστή, е, че то идва 
именно от привилегированото право на притежателката на достойнството 
(която, с оглед редкостта на използването на титлите от “царския разред”, 
всъщност е и най-високопоставената титулувана особа сред жените във 
византийската аристокрация) да носи лорос. В този случай патрикия-зости 
следва да се преведе като “патрикия с пояс”, “патрикия с колан” или “опасана 
патрикия”, т.е. тя е патрикията с лорос и точно това я отличава от всички други 
патрикии и въобще жени от дворцовия елит на империята, тъй като е 
единствената, имаща привилегията в церемониалното й облекло да е включен 
този елемент от императорските одеяния. 

Мнението, че названието на титлата патрикия-зости е свързано с носенето 
на лорос, е изказано още от Райске и несъмнено изглежда по-приемливо от това 
на Дюканж45. То по-добре се съгласува с титуларния характер на отличието като 

                                                
40 Вж. Preger, T. Op. cit., p. 279. Вж. също Guilland, R. La patricienne à ceinture, p. 

270. 
41 Le Livre des Cérémonies, II, livre 1, Commentaire, p. 72. 
42 Според Брейе изолираното споменаване само на ζωστή при Константин 

Багрянородни или в легендите на някои от сигилографските паметници не е 
задължително да е свързано с ранговия титул на патрикия-зости и “е съмнително 
отъждествяването на тези ζωσταί, почетни дами на императрицата, с ζωστη πατρικία, 
чийто ранг е толкова издигнат в йерархията и чийто протокол за прием, запазен в 
Книгата за церемониите, подхожда повече да бъде отнесен към принцеса от 
императорската фамилия” (Bréhier, L. Op. cit., 124-125). 

43 Срещу въпросната хипотеза говори и фактът, че достойнството на патрикия-
зости е пожизнено, каквито са всички византийски почетни титли. Ако патрикия-зости 
действително бе имала функциите на почетна дама с ефективни задължения към тоалета 
на императрицата, това би предполагало отличието да не е пожизнено, най-малкото 
понеже по обясними причини, от определена възраст насетне, носителката му не би 
била в състояние да изпълнява своите функции. 

44 Oikonomidès, N. Les listes de préséance, 86-87, 94-97. 
45 De Cer., Commentarii, II, p. 166. Вж. също Guilland, R. La patricienne à ceinture, 

p. 270. 
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пожизнено почетно достойнство, както и с факта, че това достойнство е 
създадено за жени от императорското семейство и като цяло запазва тези си 
позиции поне до втората половина на XI в. Принципно погледнато, на едно 
лице от владетелско семейство наистина би подхождало много повече високото 
му положение да бъде изтъкнато чрез носенето на лорос като специфичен 
отличителен белег, отколкото чрез придържането на воала на императрицата по 
време на церемонии или чрез надзираването на нейното обличане и тоалет. 

В изследването си за патрикия-зости Родолф Гийан приема, че в случая с 
този ранг става въпрос за дублиране на отличието, като към дворцовия сан 
зости е присъединен патрикиански титул и че “в действителност има два 
различни титула, но съединени един с друг”46. Според френския изследовател, 
по-високото положение в йерархията на патрикия-зости спрямо обичайно най-
високото достъпно достойнство – магистърското, се обяснявало с факта, че 
макар и титлата патрикия да е била по-ниска от тази на магистрисата, титулът 
на зости е бил по-висок от магистриса. Вероятно поради това много често 
патрикията-зости е била означавана само като зости (ζωστή), а въпреки че 
обикновено двата титула – на патрикия и на зости – били съединявани в едно 
като ζωστη πατρικία или πατρικία. ζωστή, за да се подчертаело, че става въпрос за 
две отделни достойнства, понякога те били разделяни чрез формулировката 
“зости и патрикия” (ζωστή τε και πατρικία)47. Всичко това дава основание на 
Гийан да заключи, че при патрикия-зости е имало съчетаване едновременно на 
два титула – на една чисто благородническа титла, каквато е патрикия, и на 
една дворцова длъжност, каквато била зости, като понякога последната била 
давана от императора, без той да изисква изпълнението на свързаните с нея 
служебни задължения48. 

Ако казаното от Гийан в общи линии може да се приеме за меродавно по 
отношение етимологията на титлата патрикия-зости, то същото не изглежда 
безспорно що се отнася до същината на единствената собствено женска титла 
във Византия. Доколкото горепосоченият автор разглежда патрикия-зости като 
високопоставена дворцова особа, която от една страна притежава титлата 
патрикия, а от друга – едновременно заема и придворната служба на зости, това 
изглежда неприемливо по ред причини. 

Преди всичко няма необходимите за подобно разделение сигурни 
сведения от изворите. В същото време, в съчинението на Филотей, който е 
възможно най-достоверният източник от тази епоха за ромейските титли, 
длъжности и рангове и въобще – по въпросите за йерархията във Византия49 и 

                                                
46 Guilland, R. La patricienne à ceinture, p. 269. 
47 Ibid., et notes 2, 3, 4 et 5. 
48 Ibid. 
49 Авторът на въпросния трактат за византийската йерархия, олицетворена най-

вече от системата на предимство при церемониите – императорският протоспатарий 
Филотей, е бил отличен познавач на тази материя, най-малкото заради служебното си 
положение на атриклиний в императорския дворец по времето на Лъв VI и свързаните с 
това задължения към дворцовия церемониал. Трактатът е бил официално одобрен и 
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пожизнено почетно достойнство, както и с факта, че това достойнство е 
създадено за жени от императорското семейство и като цяло запазва тези си 
позиции поне до втората половина на XI в. Принципно погледнато, на едно 
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му положение да бъде изтъкнато чрез носенето на лорос като специфичен 
отличителен белег, отколкото чрез придържането на воала на императрицата по 
време на церемонии или чрез надзираването на нейното обличане и тоалет. 

В изследването си за патрикия-зости Родолф Гийан приема, че в случая с 
този ранг става въпрос за дублиране на отличието, като към дворцовия сан 
зости е присъединен патрикиански титул и че “в действителност има два 
различни титула, но съединени един с друг”46. Според френския изследовател, 
по-високото положение в йерархията на патрикия-зости спрямо обичайно най-
високото достъпно достойнство – магистърското, се обяснявало с факта, че 
макар и титлата патрикия да е била по-ниска от тази на магистрисата, титулът 
на зости е бил по-висок от магистриса. Вероятно поради това много често 
патрикията-зости е била означавана само като зости (ζωστή), а въпреки че 
обикновено двата титула – на патрикия и на зости – били съединявани в едно 
като ζωστη πατρικία или πατρικία. ζωστή, за да се подчертаело, че става въпрос за 
две отделни достойнства, понякога те били разделяни чрез формулировката 
“зости и патрикия” (ζωστή τε και πατρικία)47. Всичко това дава основание на 
Гийан да заключи, че при патрикия-зости е имало съчетаване едновременно на 
два титула – на една чисто благородническа титла, каквато е патрикия, и на 
една дворцова длъжност, каквато била зости, като понякога последната била 
давана от императора, без той да изисква изпълнението на свързаните с нея 
служебни задължения48. 

Ако казаното от Гийан в общи линии може да се приеме за меродавно по 
отношение етимологията на титлата патрикия-зости, то същото не изглежда 
безспорно що се отнася до същината на единствената собствено женска титла 
във Византия. Доколкото горепосоченият автор разглежда патрикия-зости като 
високопоставена дворцова особа, която от една страна притежава титлата 
патрикия, а от друга – едновременно заема и придворната служба на зости, това 
изглежда неприемливо по ред причини. 

Преди всичко няма необходимите за подобно разделение сигурни 
сведения от изворите. В същото време, в съчинението на Филотей, който е 
възможно най-достоверният източник от тази епоха за ромейските титли, 
длъжности и рангове и въобще – по въпросите за йерархията във Византия49 и 

                                                
46 Guilland, R. La patricienne à ceinture, p. 269. 
47 Ibid., et notes 2, 3, 4 et 5. 
48 Ibid. 
49 Авторът на въпросния трактат за византийската йерархия, олицетворена най-
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Филотей, е бил отличен познавач на тази материя, най-малкото заради служебното си 
положение на атриклиний в императорския дворец по времето на Лъв VI и свързаните с 
това задължения към дворцовия церемониал. Трактатът е бил официално одобрен и 

 

където много детайлно са разгледани и разграничени титлите и длъжностите в 
империята, няма дори намек за такова разделение на достойнството на ζωστη 
πατρικία. Никъде, дори и косвено, там не се споменава, че патрикията-зости е 
една от патрикиите, която заема службата на зости, нито се прави каквото и да е 
разграничаване между двете части от наименованието на титлата като две 
отделни и самостоятелни отличия (при това с различна същност – едното с 
титуларен характер, а другото – със служебен такъв), които са обединени в 
лицето на една и съща царедворка. Напротив, на патрикия-зости се гледа като 
на една единна и хомогенна титла. Филотей изрично посочва, че патрикия-зости 
е достойнство (ἡ της ζωστης πατρικίας αξία), което е почетно, има собствена 
инсигния и заема твърде високото петнадесето място във възходящ ред в 
йерархията на титлите, т.е. на αξίαι δια βραβείων50. Използваното означение в 
трактата навсякъде е зости патрикия (ἡ ζωστη πατρικία)51. Има едно единствено 
упоменаване само на формата зости, без то да е придружено от πατρικία, като е 
очевидно, че в този конкретен случай чрез ζωστη е била означена именно 
патрикията-зости, а не е било използвано като самостоятелно наименование на 
отделно отличие52. Никъде при Филотей, включително и в частта, посветена на 
αξίαι δια λόγου, т.е. на длъжностите и служебните достойнства, няма и думичка 
за някакъв отделен и то много висок служебен или друг ранг на зости, което би 
било странен пропуск на иначе пунктуалния и компетентен автор, ако такъв 
ранг наистина е съществувал. 

Също така няма основание и твърдението на Гийан, че самостоятелният (и 
при това – служебен) ранг на зости е бил по-висок от магистърския и именно 
този ранг е давал възможност на патрикията, която го е заемала, да бъде по-
високопоставена от магистрисите. За това също не се намират нужните 
изворови данни, които да послужат като доказателство за неговите заключения. 
Неясно е доколко въобще може да се говори за съществуването на някакъв 
обособен служебен ранг на зостите, а още по-малко – да се правят изводи, че 
този служебен ранг е осигурявал на заемащите го придворни йерархично 
предимство пред магистрите и съответно – пред магистрисите. Предимството на 
патрикия-зости пред магистрите се е дължало на собствената по-висока позиция 
на тази титла в йерархията на αξίαι δια βραβείων, а не на заемането на длъжност 
с висок ранг. Самият Гийан признава, че императорът е можел да даде 
патрикия-зости като титла в чист вид и тогава “получателката се ползвала от 
титлата и от прерогативите към нея, без да е изпълнявала служба към 
императрицата”, като такъв, например, бил случаят с бившата българска царица 
Мария, вдовицата на цар Иван Владислав (1015-1018 г.)53. 

                                                                                                                           
утвърден със специален императорски декрет. Вж. Oikonomidès, N. Les listes de 
préséance, p. 64. 

50 Oikonomidès, N. Les listes de préséance, 94-97. На Филотей при това е напълно 
непозната и формулировката “патрикия и зости”, която, според Р. Гийан е показвала 
разграничаването на двете отличия. 

51 Ibid., p. 95, 137, 225. 
52 Ibid., p. 231. 
53 Guilland, R. La patricienne à ceinture, 271-272. 
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Освен това не е задължително изразът ζωστή τέ και πατρικία да се приема 
като означение, че се разграничават две отделни отличия на първата дворцова 
дама – като патрикия и като зости. Ако приемем, че в случая ζωστή не е нищо 
друго освен един кваликатив, указващ носенето на лорос като белег на висока 
йерархична позиция, е напълно възможно на този израз да се погледне само 
като на еквивалентен на πατρικία ζωστή, такъв, какъвто е да речем ζωστή 
πατρικία като пълно наименование на титлата. Често пълното наименование на 
титлата е било замествано само от формата ζωστή поради краткостта на 
последната. Не случайно в своята статия за това византийско висше и 
специфично женско достойнство Жан-Клод Шейне никъде не прави 
разграничение между зости и патрикия-зости54. 

Струва ми се, че с оглед на сведенията от изворите, с които разполагаме, 
титуларният характер на достойнството не подлежи на съмнение. Още със 
самото си създаване патрикия-зости е почетна титла в чист вид и не е 
обременена със служебни функции. Това, разбира се, не е в противоречие с 
възприемането й като първа почетна дама от обкръжението на императрицата, 
което дори е логично с оглед на положението й на най-високопоставената жена 
сред дворцовата аристокрация, както и с оглед на близостта й с императорското 
семейство. 

Според Фогт е било невъзможно едновременно да има повече от една 
патрикия-зости, докато за Гийан техният брой е съответствал на броя на 
августите55. И двамата учени имат своите сериозни аргументи, основани на 
писмените извори. Вероятно, когато е имало две или повече августи 
едновременно, е било допустимо (но изглежда не и обичайно) всяка една от тях 
да има своя патрикия-зости56, но това в никакъв случай не може да бъде 
разглеждано като аргумент, че последната не е чисто почетна титла. Нормално 
би било всяка от императриците да има своята първа придворна дама, без да е 
наложително, тя да е имала нещо повече от парадни функции в дворцовия 
церемониал. Нещо повече – напълно е допустимо, че не е било задължително 
августата (дори когато тя е единствена, или ако са повече от една – когато е 
съпругата на старшия сред василевсите), да има непременно своя патрикия-
зости и може би, подобно на другите византийски най-висши почетни 
достойнства, титлата нерядко е оставала вакантна. Това е и едно от възможните 
                                                

54 Cheynet, J.-Cl. Patricienne à ceinture, 179-187. 
55 Le Livre des Cérémonies, II, livre 1, Commentaire, p. 72; Guilland, R. La 

patricienne à ceinture, p. 271. 
56 Р. Гийан, позовавайки се на някои пасажи от De Cerimonii на Константин 

Багрянородни (напр. във връзка с приема на киевската княгиня Олга в Константинопол), 
утвърждава, че всяка императрица е имала своя патрикия-зости, която е изпълнявала 
функциите на първа почетна дама – вж. Guilland, R. La patricienne à ceinture, 271-272. В 
същото време е факт, че в тактиконите от епохата патрикия-зости еднозначно е 
представена като единична титла и в тях няма дори и намек, че може да се дублира – 
вж. Oikonomidès, N. Les listes de préséance, 136-137, 244-245, 262-263. Изглежда, че 
понякога наистина е имало повече от една патрикия-зости, тъй като в IX глава на 
съчинението на Константин Багрянородни, например, съвсем еднозначно се говори за 
патрикии-зости в множествено число – вж. Le Livre des Cérémonies, I, livre 1, p. 61. 
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Освен това не е задължително изразът ζωστή τέ και πατρικία да се приема 
като означение, че се разграничават две отделни отличия на първата дворцова 
дама – като патрикия и като зости. Ако приемем, че в случая ζωστή не е нищо 
друго освен един кваликатив, указващ носенето на лорос като белег на висока 
йерархична позиция, е напълно възможно на този израз да се погледне само 
като на еквивалентен на πατρικία ζωστή, такъв, какъвто е да речем ζωστή 
πατρικία като пълно наименование на титлата. Често пълното наименование на 
титлата е било замествано само от формата ζωστή поради краткостта на 
последната. Не случайно в своята статия за това византийско висше и 
специфично женско достойнство Жан-Клод Шейне никъде не прави 
разграничение между зости и патрикия-зости54. 

Струва ми се, че с оглед на сведенията от изворите, с които разполагаме, 
титуларният характер на достойнството не подлежи на съмнение. Още със 
самото си създаване патрикия-зости е почетна титла в чист вид и не е 
обременена със служебни функции. Това, разбира се, не е в противоречие с 
възприемането й като първа почетна дама от обкръжението на императрицата, 
което дори е логично с оглед на положението й на най-високопоставената жена 
сред дворцовата аристокрация, както и с оглед на близостта й с императорското 
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Според Фогт е било невъзможно едновременно да има повече от една 
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достойнства, титлата нерядко е оставала вакантна. Това е и едно от възможните 
                                                

54 Cheynet, J.-Cl. Patricienne à ceinture, 179-187. 
55 Le Livre des Cérémonies, II, livre 1, Commentaire, p. 72; Guilland, R. La 

patricienne à ceinture, p. 271. 
56 Р. Гийан, позовавайки се на някои пасажи от De Cerimonii на Константин 

Багрянородни (напр. във връзка с приема на киевската княгиня Олга в Константинопол), 
утвърждава, че всяка императрица е имала своя патрикия-зости, която е изпълнявала 
функциите на първа почетна дама – вж. Guilland, R. La patricienne à ceinture, 271-272. В 
същото време е факт, че в тактиконите от епохата патрикия-зости еднозначно е 
представена като единична титла и в тях няма дори и намек, че може да се дублира – 
вж. Oikonomidès, N. Les listes de préséance, 136-137, 244-245, 262-263. Изглежда, че 
понякога наистина е имало повече от една патрикия-зости, тъй като в IX глава на 
съчинението на Константин Багрянородни, например, съвсем еднозначно се говори за 
патрикии-зости в множествено число – вж. Le Livre des Cérémonies, I, livre 1, p. 61. 

 

обяснения за изключително малкия брой патрикии-зости, познати ни от 
изворите. 

В тактикона на Успенски достойнството на патрикия-зости липсва57 и 
това определено е най-малкото странно, тъй като той е създаден в началото на 
съвместното управление на малолетния Михаил III и майка му Теодора58, а 
както бе посочено по-горе, титлата πατρικία ζωστή е въведена именно за майката 
на Теодора – Теоктиста, при това – поне едно или дори две десетилетия по-рано 
от написването на тактикона, при Михаил II или Теофил. 

Възможно е обяснението на липсата на πατρικία ζωστή в първия известен 
на историческата наука тактикон от IX в., да се крие във факта, че въпросната 
рангова таблица (т.е. тактикона на Успенски) не е била задълбочен теоретичен 
трактат за византийската рангова йерархия по това време, а е имала чисто 
практическото приложение да подпомага длъжностните лица, които са 
ангажирани в подготовката и провеждането на дворцовите церемонии, в 
нелесните въпроси за старшинството и предимството на различните сановници 
при приемите и сложния церемониал в императорския дворец. Вероятно по тази 
причина някои от титлите и длъжностите, независимо, че са съществували по 
това време (и дори са били сред най-високите), са пропуснати в тактикона на 
Успенски, било защото са били достатъчно добре познати и реално не е 
съществувала опасност от объркване на предимството при церемониала, било 
понеже в теоретичен план все още не са били напълно наместени в ранговата 
йерархия на империята и съответно е напълно възможно все още да не са имали 
своя съвсем точно определена позиция в системата на предимство в дворцовия 
церемониал. В полза на подобно допускане говори и отсъствието на ранга на 
магистъра в първоначално издадения от Успенски текст на тактикона59, въпреки 
че съществуването по това време на въпросния ранг като най-висок извън кръга 
на “царските титли” също е вън от всякакво съмнение. 

В същото време следва да се има предвид, че титлата на патрикия-зости е 
създадена като почетно отличие за тъщата на василевса и по същество по-скоро 
е илюстрирала, а не толкова – регламентирала, високото положение на майката 
на императрицата като член на императорското семейство, така че не се е 
изисквало незабавното инкорпориране на достойнството във византийската 
система на йерархично предимство, която освен че е била твърде 
консервативна, до този момент (а в интерес на истината – и след това също) ни 
най-малко не е била ориентирана към определяне на мястото и старшинството 
на жените в дворцовия церемониал. Тя логично се е концентрирала основно 
върху въпроса за предимството сред императорските сановници, които съвсем 
естествено са мъже. В този смисъл още по-малка е била необходимостта 
нововъведената титла да бъде незабавно отразена в рангова таблица от това 

                                                
57 Вж. Успенский, Ф. И. Византійская табель о рангахъ. - ИРАИК, III, С., 1898, с. 

111. В своето издание на тактикона на Успенски Н. Икономидис не случайно включва 
достойнството на патрикия-зости на обичайното му място между куропалат и магистър 
– вж. Oikonomidès, N. Les listes de préséance, 46-47. 

58 Т.е. към 842-843 г. – вж. Oikonomidès, N. Les listes de préséance, p. 41, 45-46.   
59 Успенский, Ф. И. Цит. съч., с. 111. 
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време, каквато е тактиконът на Успенски. Едва след утвърждаването, в течение 
на девети век, на достойнството на патрикия-зости като неразделна част от 
йерархията на αξίαι δια βραβείων, което достойнство има съвсем точно 
определено място във въпросната йерархия и стои сред най-високите 
византийски почетни отличия, т.е. сред онези, които се намират над обичайния 
допустим таван за йерархично израстване, то е “регистрирано” в писмен извор 
от епохата, посветен на системата на предимство в империята, а именно – в 
трактата на атриклиния Филотей. 

 
* * * 

Подобно на всички византийски рангови достойнства, това на патрикията-
зости също има съответстващите на сана му собствени външни атрибути. 
Лоросът, макар и да е белег и символ на особено високия и почетен ранг на 
πατρικία ζωστή, не е единствената специфична част от нейните церемониални 
одежди. Дворцовото й облекло е включвало още робата, позната като далматика 
или делматикион (δελματίκιον), торакиона (θωράκιον) и голям бял воал 
(μαφόριον άσπρον), увенчан с издигната коафюра с коронка, наречена 
прополома (προπόλωμα)60. Като носителка на истинска αξία δια βραβείου, 
патрикия-зости има своя инсигния – таблички (диптих) от слонова кост върху 
пергамент, подобни на тези, които получават патрикиите при промоцията си61. 
Тази инсигния символизира притежанието на високата титла и се е получавала 
лично от ръцете на императора по време на церемонията по издигане в ранг. 

Самата церемония на удостояване с титлата патрикия-зости е описана от 
Константин Багрянородни62 и е много тържествена63, както подобава на едно 
толкова издигнато в йерархията на Византия достойнство. Тя започва в 
дворцовата църква на Фарос64, в присъствието на императорското семейство, на 
патрикиите и на част от ипатите и силенциариите, след което продължава в 
Хрисотриклиния, където новоиздигнатата патрикия-зости, вече облечена в 
полагащите се на достойнството й парадни одеяния, пред висшите сановници и 
членове на сената е приемала от василевса инсигнията на титлата си65. От 
                                                

60 Le Livre des Cérémonies, II, livre 1, 63-64. Вж. също Guilland, R. La patricienne 
à ceinture, p. 270.  

61 Относно инсигнията на патрикия-зости вж. Oikonomidès, N. Les listes de 
préséance, 94-97; Le Livre des Cérémonies, II, livre 1, p. 64; вж. също Guilland, R. La 
patricienne à ceinture, 270-271. 

62 Le Livre des Cérémonies, II, livre 1,  63-66.  
63 Произходът й най-вероятно е свързан с дворцовата церемониална практика във 

Византия през VIII-IX в. Лансираната от Дел Медико екзотична теория за хетските 
корени на церемонията никога не е била взимана на сериозно. Вж. Del Medico, H. E. 
Byzance avant Byzance. La patricienne à ceinture. - Actes de VIe Congres International 
d’Etudes byzantines I, Paris, 1950, p. 73-86; вж. също така и Oikonomidès, N. Les listes de 
préséance, p. 96, note 47. 

64 Oikonomidès, N. Les listes de préséance, p. 63. Вж. също Guilland, R. La 
patricienne à ceinture, p. 270. 

65 Le Livre des Cérémonies, II, livre 1, p. 64-65; също там, Commentaire, p. 73; 
Guilland, R. La patricienne à ceinture, p. 270. 
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одежди. Дворцовото й облекло е включвало още робата, позната като далматика 
или делматикион (δελματίκιον), торакиона (θωράκιον) и голям бял воал 
(μαφόριον άσπρον), увенчан с издигната коафюра с коронка, наречена 
прополома (προπόλωμα)60. Като носителка на истинска αξία δια βραβείου, 
патрикия-зости има своя инсигния – таблички (диптих) от слонова кост върху 
пергамент, подобни на тези, които получават патрикиите при промоцията си61. 
Тази инсигния символизира притежанието на високата титла и се е получавала 
лично от ръцете на императора по време на церемонията по издигане в ранг. 

Самата церемония на удостояване с титлата патрикия-зости е описана от 
Константин Багрянородни62 и е много тържествена63, както подобава на едно 
толкова издигнато в йерархията на Византия достойнство. Тя започва в 
дворцовата църква на Фарос64, в присъствието на императорското семейство, на 
патрикиите и на част от ипатите и силенциариите, след което продължава в 
Хрисотриклиния, където новоиздигнатата патрикия-зости, вече облечена в 
полагащите се на достойнството й парадни одеяния, пред висшите сановници и 
членове на сената е приемала от василевса инсигнията на титлата си65. От 
                                                

60 Le Livre des Cérémonies, II, livre 1, 63-64. Вж. също Guilland, R. La patricienne 
à ceinture, p. 270.  

61 Относно инсигнията на патрикия-зости вж. Oikonomidès, N. Les listes de 
préséance, 94-97; Le Livre des Cérémonies, II, livre 1, p. 64; вж. също Guilland, R. La 
patricienne à ceinture, 270-271. 

62 Le Livre des Cérémonies, II, livre 1,  63-66.  
63 Произходът й най-вероятно е свързан с дворцовата церемониална практика във 

Византия през VIII-IX в. Лансираната от Дел Медико екзотична теория за хетските 
корени на церемонията никога не е била взимана на сериозно. Вж. Del Medico, H. E. 
Byzance avant Byzance. La patricienne à ceinture. - Actes de VIe Congres International 
d’Etudes byzantines I, Paris, 1950, p. 73-86; вж. също така и Oikonomidès, N. Les listes de 
préséance, p. 96, note 47. 

64 Oikonomidès, N. Les listes de préséance, p. 63. Вж. също Guilland, R. La 
patricienne à ceinture, p. 270. 

65 Le Livre des Cérémonies, II, livre 1, p. 64-65; също там, Commentaire, p. 73; 
Guilland, R. La patricienne à ceinture, p. 270. 

 

Хрисотриклиния патрикията-зости с тържествено шествие се отправя към “Св. 
София” и там патриархът лично благославял нея и нейната инсигния – диптиха 
от слонова кост66. 

От протокола на промоцията на ζωστη πατρικία е видно, че тя има свои 
апартаменти в Големия императорски дворец и както допуска Фогт – в гинекея 
на двореца – което също е белег за издигнатото й положение и за 
принадлежността й към императорското семейство, най-малкото поне в 
епохата, отразена от Константин Багрянородни67. 

Високото положение на патрикия-зости е свързано и със съответните 
немалки финансови приходи. Както бе посочено и по-горе, във Византия през 
тази епоха е обичайно носителите на рангови достойнства да получават 
годишна рента (ρόγα) за сметка на императорската хазна. Не е ясно какъв точно 
е размерът на въпросната рога за патрикията-зости, но при всички положения е 
значителен, тъй като е по-голям или поне подобен на този на рогата, полагаща 
се на магистър, който от своя страна изглежда е цели шестнадесет литри, т.е. 
1152 номизми годишно68. Не трябва да се забравя също, както отбелязва и Р. 
Гийан, че зости-патрикия получава и част от раздаваните от василевса на 
дворцовите сановници значителни парични средства по време на 
врумалийските празненства и на годишнините от възкачването на престола и 
коронацията на императорите69. 

От друга страна, самата промоция на новоиздигнатата патрикия-зости е 
коствала на последната доста голяма сума, която е можела да надхвърли 9 
литри злато, а понякога – и много повече70. Внушителният размер на тази сума, 
                                                

66 Вж. Le Livre des Cérémonies, II, livre 1, p. 64-66; също там вж. и Commentaire, 
p. 73-74; Guilland, R. La patricienne à ceinture, p. 270. 

67 Le Livre des Cérémonies, II, livre 1, p. 66 et note 1; също там, Commentaire, p. 74. 
68 Вж. Cheynet, J.-Cl. Dévaluation des dignités et dévaluation monétaire dans la 

seconde moitié du XIe s. - Byzantion, 53, 1983, p. 469. 
69 Guilland, R. La patricienne à ceinture, p. 271. Раздаваните от императора парични 

средства съвсем не са били малки, а патрикия-зости, заедно с магистрите, ректора, 
синкела и някои други висши сановници, е била сред най-облагодетелстваните – вж. 
Oikonomidès, N. Les listes de préséance, 224-225. Така например, както свидетелства 
Филотей, на врумалийските празненства при император Лъв VI в двореца като 
ευσεβειων са били раздавани 38 литри злато – 20 от името на самия Лъв VI, 10 от името 
на брат му Александър и осем – от името на августата Зоя (вж. Oikonomidès, N. Les 
listes de préséance, 222-225, също там и бел. 269-271). Относно Врумалиите вж. 
Crawford, J. R. De Bruma et brumalibus festis. - Byzantinische Zeitschrift, 23, 1920, 365-
396. 

70 Според Клеторологиона на Филотей, при промоцията си патрикия-зости е 
трябвало да даде 24 номизми на атриклиниите, още 24 на девтероса и също толкова – на 
дворцовия клир, както и 3 литри за китонитите, 3 литри – за служителите от кувикулия, 
включително и препозитите (като освен това дарявала своя стихарион на първия 
препозит) и общо 2 литри за антуража на императрицата – нейния препозит, 
протовестиарията, примикирисата, китонитисите и кувикулариите. Само дотук сумата е 
648 номизми или точно девет златни литри. Към нея обаче следва да се прибавят още и 
парите, които тя е трябвало да дари на съпругите на патрикиите и на стратезите – по 6 
номизми на всяка, както и дарението от 12 номизми за църквата на Света Богородица 
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макар и косвено, също показва, че титлата е била предназначена изключително 
за жени от най-висшата прослойка на византийския елит, тъй като 
необходимите средства за покриване на разходите по промоцията, по принцип 
не са били по силите на една обикновена аристократка. 

 
* * * 

Въпреки че титлата е съществувала през почти целия изследван период, 
броят на познатите от наративните извори патрикии-зости съвсем не е толкова 
голям. В него, разбира се, не се включва Антонина. От една страна, както вече 
стана ясно, тя най-вероятно въобще не е била патрикия-зости (както изглежда и 
самата титла не е съществувала тогава), а от друга – излиза и извън 
хронологичните рамки на интересуващия ни период. На този етап няма 
основание да се смята, че преди IX в. е имало ζωστη πατρικία. 

Засвидетелствани със сигурност в писмените извори са едва няколко 
патрикии-зости – вече неколкократно споменаваната Теоктиста – тъщата на 
император Теофил и майка на Теодора – през 20-те и 30-те години на IX в.; 
Анастасия – през първата половина или средата на X в.71; дъщерята на Самуил 
Мирослава72, за която също стана дума по-горе – в края на X в. и вероятно в 
началото на XI в.; и след 1018 г. – бившата българска царица Мария, която се 
предава със семейството си на Василий II и която е патрикия-зости след като 
последният завладява България, както и при неговия брат Константин VIII 
(1025-1028 г.) и поне през първите години от управлението на император Роман 
III Аргир (1028-1034 г.)73. Вдовицата на Иван Владислав до скоро се приемаше 

                                                                                                                           
във Фарос, така, че общият размер на разходите на новоиздигнатата патрикия-зости за 
промоцията й вероятно е достигал 10-12 литри. Очевидно е, че големината на сумата е 
зависела в немалка степен от броя на жените – патрикии и стратегиси и в някои случаи 
е можел да достигне до около хиляда номизми. Вж. Oikonomidès, N. Les listes de 
préséance, 94-97, 230-231; Le Livre des Cérémonies, II, livre 1, p. 66; също Guilland, R. 
La patricienne à ceinture, 270-271. 

71 Анастасия е позната като патрикия-зости от житието на Св. Василий Млади. 
Вж. Du Cange, Ch. Op. cit.; Guilland, R. La patricienne à ceinture, p. 274; Cheynet, J.-Cl. 
Patricienne à ceinture, p. 182. За нея Шейне счита, че принадлежи към аристократическия 
кръг около Лакапините и допуска, че всъщност тя е Анастасия, дъщерята на 
родственика на Роман Лакапин Адралест, патрикий и доместик на схолите – вж. 
Cheynet, J.-Cl. Patricienne à ceinture, p. 182. 

72 Вж. Jean Skylitzès. Op. cit., p. 286 et note 123.  
73 След като най-големият син на бившата българска царица – Прусиан, е обвинен 

в заговор срещу Роман III през 1029 г. и ослепен, патрикията-зости Мария, като 
вероятна съучастница в заговора на сина си, изпада в немилост и е заточена. Вж. 
Georgius Cedrenus, еd. I. Bekker, vol.II, Bonn, 1839, p. 487; Jean Skylitzès. Op. cit., p. 
312; вж. също Schlumberger, G. L’épopée byzantine à la fin du dixième siècle, part III, 
Paris, 1905, p. 99; Guilland, R. La patricienne à ceinture, 274-275. Императорът е можел, в 
случаите на престъпления срещу особата му, да отнема дори и иначе пожизнените 
почетни титли, така че не е сигурно дали след 1029 г. Мария е запазила ранга си на 
зости-патрикия.  
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за последната патрикия-зости, засвидетелствана в известните ни досега 
наративни извори. 

Според А. Фогт е възможно към тези четири носителки на титлата да бъде 
добавено поне още едно име. Той допуска, че е много вероятно синът на 
Теофил – император Михаил III – да е издигнал през 60-те г. на IX в. в ранга на 
патрикия-зости и своята фаворитка Евдокия Ингерина74. 

Благодарение на френския учен Жан-Клод Шейне в научно обръщение 
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Това е Ана Радина, представителка на известния през XI в. константинополски 
аристократичен род Радинос и също така родственица на Мономахите. Тя е 
господарка, т.е. несъмнено харистикариса, на манастира Омония във 
византийската столица. За нея става дума в писмо на Михаил Псел до съдията 
на темата Егеос Пелагос по повод имоти на манастира, който владеела76. 
Интересен факт е, че към същия род като Ана, е принадлежала и друга една 
патрикия-зости – Ирина Радина, която е позната само по сфрагистичен път и за 
която ще стане дума по-долу. Що се отнася до Ана Радина, тя изглежда е носела 
високото женско отличие по времето на династията Дука и/или при император 
Роман IV Диоген, тъй като данните за нея като носителка на титлата и 
съответно – писмото на Псел – се датират към годините около 1070 г.77 

На фона на твърде ограничения брой патрикии-зости в наративните 
извори, не е изненадващо, че моливдовулите на носителки на титлата са също 
толкова редки. Този факт до голяма степен навежда на мисълта, че съвсем не 
винаги е имало притежателка на това толкова високо достойнство. Тук 
несъмнено се набива на очи аналогията с другите най-висши византийски 
почетни рангове – тези на кесаря, новелисима и куропалата, които също много 
често не са имали свой титуляр. Вероятно, с оглед престижа и високото 
положение на титлата патрикия-зости, както и на възприемането й като запазена 
предимно, ако не и изключително, само за членове на императорското 
семейство, византийските василевси са подхождали по-сдържано и предпазливо 
към удостояването с почетното достойнство или пък не винаги е имало 
подходящата кандидатура, която да отговаря, било на критериите за 
получаването на отличието (и може би най-вече на тези за царствен произход 
или родствени отношения с императорската фамилия), било на някакви 
съображения за конюнктурна целесъобразност, така че то нерядко е оставало 
вакантно. Ако Фогт е прав в заключението си, че е вън от съмнение 
принадлежността на патрикия-зости към императорското семейство78, е ясно, че 
понякога в рамките на последното е нямало жена, която да е на подходяща 

                                                
74 Vogt, A. Op. cit., p. 352-356; също и Le Livre des Cérémonies, II, livre 1, 

Commentaire, p. 73. 
75 Cheynet, J.-Cl. Patricienne à ceinture, p. 183-184. 
76 Michaelis Pselli. Scripta minora magnam partem adhuc inedita, ed. Ed. Kurtz – Fr. 

Drexl, t. I, Milano, 1936, p. 93. Вж. също Cheynet, J.-Cl. Patricienne à ceinture, p. 183 et 
note 22. 

77 Cheynet, J.-Cl. Patricienne à ceinture, p. 183. 
78 Le Livre des Cérémonies, II, livre 1, Commentaire, p. 72. 
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възраст и в същото време да не е августа, да не носи висока почетна титла като 
еквивалент на титлата на своя съпруг (а това, на практика би означавало 
всъщност да няма такъв) и да не е замонашена, т.е. да може да получи титлата 
патрикия-зости.  

Малкият брой известни печати на патрикии-зости кореспондира с данните 
за тях в писмените извори. Естествено, не всички носителки на достойнството 
са засвидетелствани едновременно и по данните, предоставени от 
сфрагистиката, и по тези от наративните извори. Благодарение на 
информацията от сфрагистичните паметници стана възможно разширяването на 
кръга на познатите патрикии-зости. Същата информация позволява да се 
направят и някои интересни наблюдения относно еволюцията на титлата и 
времето на нейното изчезване от византийската йерархия. 

Както стана ясно, последното упоменаване на достойнството на патрикия-
зости в наративен извор е от 1029 г. и по тази причина сфрагистичните данни са 
определящи, за да се разбере кога точно то престава да съществува. Титлата не 
е позната през никейския период, нито по времето на Палеолозите и не 
фигурира в трактата на Псевдо-Кодин от XIV век. На тази основа, както и 
опирайки се на един погрешно датиран от Гюстав Шлюмберже моливдовул на 
патрикията-зости Мария Мелисина, Р. Гийан заключава, че титлата изчезва през 
XII в.79 

Всъщност известните към момента оловни печати с разчетено изписване 
на зости, патрикия-зости или зости-патрикия върху тях, показват, че със 
сигурност е имало носителки на достойнството и през втората половина на XI в. 
За съжаление, тъй като с изключение на печата на Теоктиста, при останалите е 
използвана само формата ζωστή, не във всички случаи е възможна 
стопроцентова сигурност, че става въпрос за патрикия-зости, без да е налице 
допълнително потвърждаване от други източници. През XII в. сведения от 
сфрагистичен характер относно патрикия-зости (или само зости) обаче няма, 
така че поне засега изглежда най-вероятно титлата да не е преживяла края на XI 
в. и големите трансформации в ранговата йерархия при Алексий I Комнин. 

На базата на досега публикуваните сфрагистични паметници, със свои 
оловни печати са познати следните носителки на титлата – Теоктиста, Хусуса, 
Ирина Радина, Мария Мелисина, Мария, Елена Торникина, както и две 
монахини и бивши зости – Ирина и Мария.  

 
* * * 

 
 Съществуването на титлата патрикия-зости или зости-патрикия е 

напълно сигурно засвидетелствано от изворите само през IX, X и XI в. То 
практически обхваща целия изследван период – титлата възниква почти в 
началото му – през първата третина на IX в. – и изчезва в самия му край – в 
последните години на XI век. Опитите хронологичните рамки на нейния живот 
                                                

79 Guilland, R. La patricienne à ceinture, p. 272, 275 et note 53. Относно Мария 
Мелисина и датирането на нейния печат като патрикия-зости вж. тук по-долу 
приложението за носителките на титлата, засвидетелствани по сфрагистични данни. 
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79 Guilland, R. La patricienne à ceinture, p. 272, 275 et note 53. Относно Мария 
Мелисина и датирането на нейния печат като патрикия-зости вж. тук по-долу 
приложението за носителките на титлата, засвидетелствани по сфрагистични данни. 
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обаче, да може да се твърди категорично. Вероятно изчезването на 
достойнството на патрикия-зости от ранговата йерархия на империята, подобно 
на почти всички титли от докомниновата епоха, се отнася към първата половина 
на управлението на Алексий I и е свързано с неговите мащабни реформи, 
включително и в йерархичната система на Византия, като със сигурност може 
да се приеме, че титлата не преживява края на царуването на основателя на 
династията на Комнините. 

 
 

Приложение:  
Патрикии-зости, засвидетелствани по сфрагистични данни 

 
На базата на досега публикуваните сфрагистични паметници, със свои 

оловни печати са познати следните носителки на титлата: 
Теоктиста. Тя е майка на не безизвестната императрица Теодора, която 

възстановява иконопочитанието във Византия през 843 г. Теодора е жена на 
император Теофил (829-842 г.) и майка на Михаил III (842-867 г.), от името на 
когото управлява империята в продължение на цели 14 години (842-856 г.). 
Според Продължителя на Теофан Теоктиста е омъжена за благороден 
византийски военачалник на име Марин, произхождащ от Пафлагония и имащ 
чина на друнгарий или турмарх80. Била е изключително благочестива и въпреки 
иконоборската политика на своя зет, тайно се опитвала да възпита 
императорските деца в почитание към иконите81. Очевидно, тя вече е вдовица 
                                                

80 За нея вж. Продолжатель Феофана. Цит. съч., с. 42-43; също Jean Skylitzès. 
Op. cit., 49-51. 

81 Пак там. Неслучайно именно дъщеря й Теодора възстановява 
иконопочитанието във Византия и то – съвсем скоро след като поема управлението на 
империята от името на малолетния си син след смъртта на Теофил. 
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към времето, когато дъщеря й се омъжва за Теофил или поне когато става 
патрикия-зости. Според повечето изследователи получава високото си почетно 
достойнство скоро след сватбата на Теодора със съимператора и наследник на 
византийския престол през 821 или 822 г., т.е. преди 829 г.82 Други, като Н. 
Икономидис и Р. Гийан, обаче приемат, че е издигната в ранга на патрикия-
зости чак около 830 г., едва след като зет й Теофил става моновасилевс и 
автократор на ромеите83. 

Теоктиста е най-ранната позната ни патрикия-зости и по всяка вероятност 
е и въобще първата носителка на титлата. Освен от наративните източници, тя е 
позната и със свой уникален оловен печат, принадлежащ към колекцията на 
Закос и съхраняван понастоящем в тази на Дъмбъртън Оукс. Публикуван е от 
Дж. Несбит84, а също и от Н. Икономидис85. В центъра на лицевата страна на 
моливдовула има кръстовиден инвокативен монограм с призив към Божията 
Майка – “ΘЄΟΤΟΚЄ ΒΟΗΘЄΙ”, около който е разположен кръгов надпис 
“[+ΘЄΟ]ΚΤΙCΗCΖΟCΤΗC ΠΑΤΡΙΚΙ..”, а на обратната страна на печата е 
изписано “+ ΚΑΙΜΗ – ΤΗΡ ΤΗC – ΒΑCΙΛЄΙ – CΗC”. Видно е, че легендата на 
моливдовула е добре запазена и в цялостния си вид гласи следното: “Θεοτόκε, 
βοήθει Θεοκτίστης ζ(ω)στης πατρικίας και μήτηρ της βασιλ(ίσσ)ης.”, т.е. в превод – 
“Богородице, закриляй Теоктиста, зости-патрикия и майка на василисата”. 
Датировката на печата, която предлага Икономидис е 830 година или не много 
по-късно след това. 

Не е известно кога точно е починала Теоктиста. Знае се, че след смъртта 
на Теодора, императрицата е погребана в един и същи гроб със своята майка в 
манастира Гастрион86. 

Хусуса. Неин оловен печат с легенда “Хусуса, зости и майка на магистър 
Давид” е публикуван от Вернер Зайбт 87. Хусуса съвсем не е случаен персонаж, 
тя е от царско потекло и титлата й на зости се вмества във византийската 
практика, засвидетелствана в случаите със Самуиловата дъщеря Мирослава и 

                                                
82 На това мнение са учени като А. Фогт (вж. Le Livre des Cérémonies, II, livre 1, 

Commentaire, p. 73), Дж. Бъри (Bury, J. B. Op. cit., p. 33) и др. Сред изворите за 
издигането на Теоктиста в достойнството на патрикия-зости вж. Продолжатель 
Феофана. Цит. съч., с. 42; Georgius Cedrenus, еd. I. Bekker, vol. I, Bonn, 1838, p. 103; 
Jean Skylitzès. Op. cit., p. 49. За датата на бракосъчетанието на Теодора и Теофил вж. 
Brooks, E. The Marriage of the Emperor Theophilos. -  Byzantinische Zeitschrift, 10, 1901, 
540-545.  

83 Вж. Oikonomides, N. A collection of dated Byzantine lead seals, no. 48, p. 57; 
Guilland, R. La patricienne à ceinture, p. 271; също Каждан – вж. тук бел. 14. 

84 Джон Несбит издава част от печатите от колекцията на вече починалия Г. Закос 
като втори том на книгата на последния. Сред тях е и моливдовулът на Теоктиста, който 
Несбит датира най-общо през IX в. Вж. Zacos, G. Op. cit., no. 1083.  

85 Oikonomides, N. A collection of dated Byzantine lead seals, no. 48.  
86 Вж. Zacos, G. Op. cit., no. 1083, p. 472; също Janin, R. La géographie 

ecclésiastique de l’empire byzantin. Les églises et les monastères, III, Paris, 1969, 67-68.  
87 Seibt, W. Armenische Persönlichkeiten auf byzantinischen Siegeln. - Armenian 

Perspectives. 10th Anniversary Conf. Ass. Int. Etudes Arméniennes, Richmond, 1997, 269-272. 
Вж. и Cheynet, J.-Cl. Patricienne à ceinture, p. 182 et note 20. 
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вдовицата на Иван Владислав царица Мария. Хусуса е жената на последния цар 
на Васпуракан Сенахерим или Сенекерим Арцруни, който скоро след 
опустошителното нашествие на номадите тюрки от изток и не на последно 
място – и под натиска на византийската дипломация, най-късно към 1022 г. 
предава всички свои владения на император Василий II, като съгласно 
подписания помежду им договор Сенахерим получава като компенсация срещу 
царството си високо почетно достойнство, поста на стратег на Кападокия, както 
и няколко градове и крепости във вътрешността на империята, сред които 
Севастия, Лариса и Абара88. С високи византийски титли са удостоени и 
синовете на последния васпуракански цар, като най-големият от тях – Давид, 
почти веднага е издигнат в ранга на магистър, което в този период е 
изключителна чест, тъй като в общи линии титлата магистър все още е като 
цяло най-високата допустима титла за “брадати” (т.е. за неевнуси), които не са 
част от византийската императорска фамилия89. 

 Данните от легендата на моливдовула на Хусуса позволяват да се 
направят някои заключения относно времето на удостояването на бившата 
васпураканска царица с титлата на патрикия-зости. На печата си Хусуса се 
определя като зости и майка на магистър Давид, без да се споменава нищо за 
нейният съпруг Сенахерим, което най-вероятно е свързано с факта, че 
последният цар от династията Арцруни вече е покойник и тя е вдовица, а най-
високопоставеният представител и глава на рода Арцруни е Хусусиният син 
Давид, който притежава престижното достойнство на магистър и по тази 
причина патрикията-зости се изтъква на моливдовула си именно чрез 
собствената си висша титла и чрез прякото си родство с Давид, не считайки за 
необходимо да указва за миналото си положение на васпураканска царица. 
Очевидно Хусуса не получава титлата патрикия-зости веднага след 
присъединяването на Васпуракан към Византия, а вероятно не и приживе на 
своя съпруг Сенахерим.  

Няма основания да се допуска, че през първата половина на XI в. е било 
възможно титлата патрикия-зости да се дублира и в империята да е имало 
едновременно две или повече носителки на достойнството. Като се има 
предвид, че поне до 1029 г. със сигурност патрикия-зости е майката на магистър 
Прусиан и бивша българска царица Мария, получаването на титлата от Хусуса 
следва да бъде отнесено най-рано към управлението на император Роман III 

                                                
88 Според Скилица и Кекавмен Сенахерим е удостоен съответно с титлата 

патрикий или с тази на магистър, а според Гийан (позовавайки се на акт, издаден от 
Дьолгер) – дори с тази на куропалат. Вж. Jean Skylitzès. Op. cit., p. 296; Guilland, R. 
Titres et fonctions de l’Empire byzantin. Rec. de 24 études en français, Variorum Reprint, 
XIV, London, 1976, p. 220; Dölger, F. Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen 
Reiches von 565-1453, Fasc. I, Münich, 1924, № 649; Cheynet, J.-Cl. Patricienne à ceinture, 
p. 182; Кънев, Н. Куропалати извън Византийската империя през IX-XI в. - Епохи, XI, 1-
2, В. Търново, 2003, с. 85. 

89 Братът на Давид Абусахл също получава високи титли от византийските 
императори и в края на своя cursus honorum достига дори до достойнството на 
куропалат. Вж. Cheynet, J.-Cl. Patricienne à ceinture, p. 182 et note 21. 
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Аргир (1028-1034 г.) и във всички случаи – след заговора и ослепяването на 
Прусиан Български през 1029 г. и респективно – след изпадането в немилост на 
майка му и дотогавашна титулярка на достойнството Мария90. С оглед на 
липсата на каквито й да е близки родственици на последните представителки на 
Македонската династия – императриците Зоя и Теодора, както и с оглед на 
царското потекло на Хусуса и на наличието на една вече съществуваща 
традиция предвид случаите с Мирослава и царица Мария Българска, бившата 
владетелка на Васпуракан съвсем логично е изглеждала възможно най-
подходящата кандидатура за приемница на вдовицата на Иван Владислав като 
носителка на достойнството на патрикия-зости. 

Моливдовулът на Хусуса като зости би следвало да бъде датиран най-
общо към 30-те и 40-те години на XI в., като е по-вероятно да е от първото от 
тези две десетилетия. 

Ирина Радина. Патрикията-зости Ирина Радина е непозната от изворите. 
За нейното съществуване се знае единствено благодарение на запазен неин 
печат с бюст на Богородица Епискепсис и титлата ζωστή, който произхожда от 
Мала Азия и е датиран от издателите си след средата на XI в.91 Родът Радинос е 
известен род във Византия през XI-XII в., но в никакъв случай не е нито от 
няколкото най-прославените и могъщи фамилии, нито е свързан с царско 
потекло и затова не е ясно защо, както и кога точно, Ирина Радина е била 
удостоена с достойнството на патрикия-зости. Все пак, вероятността със ζωστή 
да не е означена титлата патрикия-зости, е твърде малка, така че явно този 
моливдовул показва известна девалвация на отличието през XI в. или поне 
снижаване на критериите към произхода на носителката му. 

Ирина. Известни са два различни печата на Ирина като монахиня и зости, 
на които не е изписан никакъв патроним92. Единият от тях, произхождащ  от 
колекцията на Закос, е в два екземпляра и е издаден от Джон Несбит. Не е 
датиран, а легендата на него е “+Θεοτόκε, βοήθει τη σ(η) δούλη Είρ(ή)ν(η) μοναχη 
και ζωστη”, т.е. “Богородице, закриляй своята рабиня Ирина, монахиня и зости”. 
На другия моливдовул, публикуван от В. Лоран, Ирина е представена като 
“μοναχη, βασιλικη ζ(ω)στη”. Лоран приема, че въпросният печат е от втората 
половина на XI в.  

Твърде е възможно и двата моливдовула да са принадлежали на едно и 
също лице. Интересно е едновременното фигуриране на μοναχη и на ζωστη в 
легендата на тези печати. Бидейки монахиня, Ирина вече не е можела да бъде и 
патрикия-зости. Съчетанието “монахиня и зости” би следвало да се разбира 
само като указание, че преди замонашването си тя е носела високото почетно 
достойнство. Подобен случай на демонстриране на предишната си висока титла 
след поемането на монашески обет може да се види, например, на печата на 
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Аргир (1028-1034 г.) и във всички случаи – след заговора и ослепяването на 
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брата на Константин X и чичо на Михаил VII Йоан Дука, където той се 
представя като “монах и кесар”93. На този етап все пак не е възможно напълно 
категорично да се твърди, че на моливдовула на Ирина под означението ζωστή 
се крие титлата патрикия-зости. 

Евентуалната идентификация на притежателката на тези моливдовули 
(или на една от тях, ако печатите не са били на едно и също лице) със 
споменатата по-горе Ирина Радина на този етап може да бъде само 
хипотетична. Въпреки че оловният печат на Ирина Радина е от същия период 
като публикувания от Лоран, против подобна идентификация е аргументът, че 
при замонашване се е приемало ново име, различно от дотогавашното светско 
такова, а в такъв случай е логично, че няма как едно и също лице да се крие под 
еднакво име както преди, така и след постъпването си в манастир. 

Мария Мелисина. От наративните извори не е известна патрикия-зости с 
такова име. Позната е само чрез свой печат, публикуван последователно от А. 
Мордтман, Г. Шлюмберже и В. Зайбт94. На реверса на моливдовула се разчита 
надпис на пет реда, който гласи: “+Κ(ύρι)[ε β(οήθει)] – Μαρή[α] – ζωστη [τ(η)] – 
Μελισ[ι] – νη”, в превод: “Господи, закриляй Мария Мелисина, зости”95. 
Първоначално е бил датиран в XII в. (или по-точно като печат “от епохата на 
Комнините”)96 и по тази причина чак до последната четвърт на XX в. е считано, 
че сигилографските данни доказват съществуването на титлата патрикия-зости 
и през дванадесети век97. Последният издател на моливдовула Вернер Зайбт 
коригира датировката на Шлюмберже и я измества към 60-те и 70-те г. на XI в.98 

Родът Мелисинос принадлежи към върхушката на византийската 
аристокрация през XI-XII в. и от различни източници са познати не малък брой 
негови представители99. Не е ясно каква точно е роднинската връзка на Мария 
Мелисина с най-яркия и издигнат представител на фамилията – узурпатора 
Никифор Мелисин, който почти по едно и също време със своя шурей Алексий 
Комнин вдига бунт срещу император Никифор III Вотаниат. Към края на 1080 г. 
Никифор Мелисин се обявява за ромейски василевс в Никея, като дори издава 
свои оловни печати като такъв100. През март 1081 г. двамата родственици и 
претенденти за трона са пред стените на Константинопол с войските си, но 
избягват конфликта помежду си, като се споразумяват Алексий Комнин да 
заеме императорския престол, а Никифор Мелисин да получи достойнството на 
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по-подробно тук в параграфа за кесарите в глава II и в приложение № 1. 

Византийската титла патрикия-зости (ix-xi в.). Приносът на сфрагистиката ...
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кесар101. Като кесар и близък родственик на василевса, Никифор Мелисин е 
сред най-високопоставените лица във Византия по времето на Алексий I 
Комнин. Той е женен за сестрата на Алексий I Евдокия Комнина и във 
византийската йерархия по това време над него, ако не броим, разбира се, самия 
император, е единствено братът на последния – севастократорът Исак Комнин. 

При липсата на сведения в писмените извори за патрикията-зости Мария 
Мелисина, засега не е възможно да се каже кога точно и по каква причина тя 
получава високата титла. Според Зайбт въпросната Мария Мелисина би 
следвало да се идентифицира с майката на бъдещия претендент и кесар 
Никифор Мелисин102, макар и досега все още да няма доказателства за подобна 
идентификация. Ако се доверим на прецизността на датирането на нейния печат 
като зости от В. Зайбт към 60-те и 70-те г. на XI в., фактът, че по това време 
Мария Мелисина е носела достойнството на зости-патрикия, би означавал, че 
процесите на девалвация на византийските титли и рангове през XI в. в една 
или друга степен не са подминали и тази титла, тъй като по това време родът 
Мелисинос не е пряко свързан с императорското семейство. Тогава това би бил 
още един прецедент, подобен на този с Ирина Радина, когато в ранга на 
патрикия-зости е издигната жена, която макар и в случая да е от много 
благородно потекло, не е нито от царска кръв, нито е сродена с императорското 
семейство. 

Донякъде по-различна би изглеждала ситуацията с Мария Мелисина и 
титлата й на патрикия-зости, ако се допусне, че датировката на нейния 
моливдовул е малко по-късна – към 80-те или 90-те години на XI в. След 1081 г. 
родът на Мелисините вече е сроден с императорското семейство на Комнините 
и евентуално тогава тя, макар и все пак да не е принадлежала пряко към кръга 
на най-близките родственици на новия василевс, би могла да бъде удостоена с 
високия почетен ранг на зости в качеството си на близка роднина на кесаря 
Никифор Мелисин (разбира се, при положение, че Мария наистина е била 
такава) и съответно – на сестрата на ромейския самодържец Евдокия. 

Ако действително въпросната Мария Мелисина е в близки роднински 
връзки с Никифор Мелисин, чисто хипотетично е възможно да съществува още 
един вариант относно титлата й на патрикия-зости. В рамките на 
предположението би могло да се допусне, че Мария е получила достойнството 
лично от Никифор по времето, когато той се е самообявил за византийски 
император, т.е. в края на 1080 или началото на 1081 година. В този случай тя 
надали се е радвала дълго на почетното отличие, което снижава вероятността да 
се открият други нейни печати с титлата патрикия-зости.  

Естествено подобни допускания остават изцяло хипотетични и поне на 
този етап нямат никакво потвърждение в изворите, а атрибуцията на Мария 
Мелисина все така продължава да бъде под въпрос. По отношение на формата 
ζωστή в легендата на оловния печат, е в сила казаното за тази форма при 
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моливдовула на Ирина Радина. Според Бъри Мария Мелисина не е била 
патрикия-зости, а само зости103. 

Мария. За сега е трудно да се каже нещо определено за тази носителка на 
достойнството. От единствения й публикуван до момента печат е ясно само 
името й и факта, че е била зости104. Кога обаче е притежавала престижното 
отличие, засега може само да се гадае. Печатът й за съжаление не е датиран от 
издателя, но е сигурно, че не е по-ранен от X в.105 Не се знае и колко издигнат е 
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103 Bury, J. B. Op. cit., p. 33, footnote 2. 
104 Zacos, G. Op. cit., no. 569. 
105 Всички печати от глава XIII на публикувания от Несбит втори том на Закос са 

без конкретни датировки, но хронологически най-общо обхващат периода X-XII в. 
106 Коментар във връзка с атрибуцията на този оловен печат на Мария вж. също и 

при Жан-Клод Шейне – Cheynet, J.-Cl. Patricienne à ceinture, p. 181 et note 12. 
107 Йорданов, И. Корпус на византийските печати от България. Автореферат на 

докторска дисертация, С., 1992 № 166. 
108 Cheynet, J.-Cl. Patricienne à ceinture, p. 184. 

Византийската титла патрикия-зости (ix-xi в.). Приносът на сфрагистиката ...
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моливдовули като съдия на Хиподрома и стратег на Самос, както и като съдия 
на Анатоликон109. 

Печатът на Елена Торникина е уникален, тъй като досега няма друг 
моливдовул на патрикия-зости, на който освен с тази й титла, тя да е 
определена и чрез титлата на съпруга й. Указанието на легендата на реверса, че 
освен зости, Елена е куропалатиса, показва, че тя е съпруга на неизвестен ни по 
име куропалат110. Съчетанието “зости и куропалатиса” навежда на някои 
заключения. На първо място то показва определена степен на девалвация на 
достойнството на патрикия-зости, щом за носителката на титлата е било 
недостатъчно да се идентифицира на печата си само като патрикия-зости и е 
изглеждало допустимо да използва и титула на съпруга си. На второ място, 
обаче, съчетанието “зости и куропалатиса” подсказва, че за собственичката на 
печата обстоятелството, че тя е куропалатиса, е било свързано с определен 
престиж, тъй като в противен случай не би го демонстрирала. Следователно, 
много е вероятно моливдовулът на Елена Торникина хронологично да не е от 
самия край на XI в., а по-скоро от 70-те или в краен случай от 80-те години на 
единадесетото столетие, т.е. преди твърде силното задълбочаване на 
обезценяването на титлата куропалат през 90-те г. на XI в. 

Според Ж.-К. Шейне Елена Торникина е една от последните носителки на 
титлата патрикия-зости, която е била свидетелка на девалвацията и отмирането 
на старата йерархична система на почетните рангови титли при Алексий I 
Комнин111.  

 
 
 
 

                                                
109 Вж. Cheynet, J.-Cl. Patricienne à ceinture, p. 184-185 et notes 32-33. В 

посочените бележки 32 и 33 са препратките към изданията на въпросните оловни печати 
на Михаил Торникий. 

110 Вж. разсъжденията на Жан-Клод Шейне във връзка с титулуването на Елена 
Торникина като куропалатиса и възможностите за най-обща географско-социална 
идентификация на кръга, от който произхожда куропалатът – неин съпруг – вж. 
Cheynet, J.-Cl. Patricienne à ceinture, p. 185. 

111 Cheynet, J.-Cl. Patricienne à ceinture, p. 186. 
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NUMISMATISCHE BEITRAG UBER DIE STRATIGRAPHIE DER 

FESTUNG TRAPEZITZA 
 

 Die archeologische Forschung der Festung Trapezitza in den iezten Jahre brachte 
neue und bis jetzt nicht bekannte Angaben ueber die Tippenswohnung, in den s.g. 
Bojarenviertel wurde lokalisiert ein Komplex von Gebaude. Er unterscheidet sich von andere 
Gebaude in die und Flaeche von 1 200 Quadratmeter und Architektur. Steinmauer mit 
ungelmaessige viereckige Form schliesst Gebaude mit zwei Gebaudefluegel  und Kirche, die 
Nr 11 traegt. Diese Komplex wurde ueber aeltere Gebaude eingebaut, die spaeter bei die neue 
Bau eingerisst wurde= in diese Raum wurden ein grossen Zahl von :uenzen gefunden (90). 
Alles bis jetzt beschreiben Angaben, zuasammen mit andere archeologische Ressultate, vor 
allen mit der Muenzenakzent gestattet uns die Funktion dieser Komplex zu bestimmen. Das 
soll eine administrative Gebaude sein, und zwar dass soll die Rezidenz der Verwalter der 
Festung Trapezitza sein. 
 

Археологическото проучване през последните две години на Болярския 
квартал в крепостта Трапезица1, локализиран при югоизточната порта и южната 
крепостна стена, доведе до разкриването на административно-жилищен 
комплекс, предизвикващ оправдан интерес. Неговата необичайна архитектурна 
пространственост и гражданска функционалност контрастират на общия фон на 
ограниченото по принцип пространство в крепостта, от една страна, а от друга, 
подобни комплекси в средновековната архитектурна планировка не са 
откривани до сега. Но ако се потърси все пак сходството с патриаршеския и 
царския комплекси на Царевец, то неизбежно комплексът от Болярския квартал 
на Трапезица трябва да се отнесе към същата група. Аргументи за тази 
класификация има и именно това е целта на проучването: те да се разкрият и да 
утвърдят археологическото наблюдение на интердисциплинарна основа, в 
случая посредством нумизматичните даннни. 

Административно-жилищният комплекс има неправилна издължена 
форма, наподобяваща буквата Г или формата на две допрени под определен 
ъгъл правоъгълници. Обграден е от всички страни със зид с дебелина един 
метър, с усилващи пиластри по дължината. Входът е откъм юг, широк, затварян 
някога с голяма двукрила порта, съответствуващ по размери на крепостните 
                                                

1 Долмова-Лукановска, М. Нови данни за жилищната архитектура на 
средновековната крепост Трапезица. – В: От регионалното към националното. 
Юбилеен сборник в чест на ст.н.с. д-р Христо Харитонов, част ІІ, Велико Търново, 
2010, с. 266 и сл. 
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порти по южната и западната стена на крепостта Трапезица. Комплексът е 
построен върху по-ранни сгради които са разрушени при неговото изграждане. 
Централното място в него се заема от голяма сграда със сложен план и две 
крила. В затвореното пространство на комплекса влиза и голяма църква (12 x 
6,50 метра), която в условната номерация на крепостта е поставена под № 11. 
Това е еднокорабна, едноабсидна постройка, с притвор и индикации за сводово 
покритие. Все още по стените й има следи от богатата стенописна украса. Пред 
входа на западната фасада са разкрити осем гроба, като единият е двоен – на 
мъж и жена, всички те обитатели на комплекса. Споменатото до тук, 
съпоставено с общата архитектурна характеристика на Трапезица, както и 
някои по-детайлни наблюдения и археологически факти, предопределя 
предназначението на целия този комплекс - резиденция на управителя на 
крепостта. Нейното едновременно използуване за административни и жилищни 
нужди до голяма степен се аргументира с открития монетен материал. 

В по-ранно изследване изразихме становище, че сградата, открита през 
1992 г., разположена в западната половина на централното плато, ориентирана 
североизток-югозапад, би могло да е била използувана за „нуждите на 
управителя на крепостта”2. Няма нищо смущаващо, че с новите проучвания се 
налага допълваща конкретизация. Сградата на платото е построена през ХІІ век, 
без да уточняваме в случая нейното предназначение, защото това не е 
необходимо за настоящото изследване. Естествено е в ранните години на 
възобновената държава вниманието да е насочено в друга посока, а и ресурси не 
са били в наличност или достатъчно за едно ново строителство. Затова 
преизползуването на цитираната сграда се явява оправдан избор. Тя именно е 
вероятната резиденция на управителя в началото и средата от съществуването 
на крепоста, докато новооткритият комплекс е приел тази функция за времето 
от средата до края на ХІV век. И тук не става дума за обикновен управител, а 
висш сановник,  приближен или част от царското семейство. С уредбата на 
градското управление ще да се е развила и управителската функция. Именно тя 
е наложила новото строителство, съобразено с нуждите на високата длъжност и 
на родовата потреба в частност. Така, че локализирането на последната 
резиденция на управителя на крепостта Трапезица и определяне времето на 
нейното построяване е закономерен извод, при това подкрепен с 
археологически и нумизматични данни. 

Прави впечатление относително големия брой монети, които са открити за 
едно строго затворено пространство: резиденцията, църквата и принадлежащите 
им терени. Фактът може да се свърже с голямата застроена площ – общо 1 200 
кв.м. Двукрилната сграда и църквата са обслужвали повече хора от обичайния 
брой обитатели на комплекса. Именно тази особеност извиква присъствието на 
посетители, които са страна в определени административно-правни и прочее 
взаимоотношения. 

Монетите обхващат целия ХІІІ и ХІV век. Нормално е, защото животът в 
крепостта Трапезица няма прекъсване. Но ако се вземе предвид факта 
                                                

2 Долмова-Лукановска, М. Трапезица в светлината на археологическите 
разкопки. Велико Търново, 2008, 50-51. 
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2 Долмова-Лукановска, М. Трапезица в светлината на археологическите 
разкопки. Велико Търново, 2008, 50-51. 

увеличения брой монети в периода около средата на ХІV век, както е показано 
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продължаващата легитимност, която са имали на паричния пазар в крепостта 
Трапезица. С такъв паричен статут са единичните находки на латински 
имитации – 10 и български имитации – 7. 

Специално внимание заслужават монетите с пол. инв. № 327 и други две 
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една във всеки от гробовете с номерация 3, 6 и 7, разположени, както вече се 
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резиденция. 

Наличието на монети в гробните ями е означение, че те са употребени с 
вторична цел, в случая Харонов обол. Вярно е, че те не са класическия Харонов 
обол, т.е. монетата да е поставена в устата под езика; до нозете или въобще да е 
в допир с тялото. Тези са в насипа. Елемент са в погребалния обичай. 
Наличието им в насипа не е случайно. Те са вложени от участниците в 
погребението, а не от роднините, от хората, които са го подготвяли за 
отвъдното3. Затова могат да се приемат за реплика на Хароновия обол. 

                                                
3 Маринов, Д. Избрани съчинения, т. І, С., 1981, с. 331. 
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Познат погребален обичай е Хароновият обол за търновското население, 
но до сега сведения за него идваха единствено от погребенията в некропола на 
църквата „Св. Четиридесет мъченици”4, а ако има други, то те не са въведени в 
научно обръщение. Данни за него от други археологически обекти няма. Едва 
през 2007/2008 г. потвърждението на извода дойде от монетите с инв. № 93, 96, 
120 и 169, открити в некропола край църква № 12 на Трапезица5. Именно 
поради тези две причини настоящата информация добива такова важно 
значение: от една страна се въвеждат нови и непознати до сега данни, и от 
друга, явяват се потвърждение за употребата на Хароновия обол от жителите на 
крепостта Трапезица. 

Сред монетните находки от резиденцията има две монети на римските 
императори Гордиан ІІІ (238-244) и Юлиан ІІ (361-363). Тяхното присъствие в 
монетния фонд не променя общата  датировка на археологическия материал 
като цяло. Единичният им характер ги отнася към т. нар. случайни находки. 
Същевременно биха могли да бъдат родово притежание в качеството им на 
художествени произведения на дребната металопластика, така както е станало с 
един центенионалий на Констанс (337-350) с пол. инв. № 149, също добит в 
района на резиденцията. Той е бил пробит, за да се носи за накит или е бил 
накитен елемент6. 

Анализът на монетния материал води до формирането на няколко по-
общи извода. Единият се отнася до разчленеността на монетната територия.  
Монетите се откриват във всички части на комплекса. Това е свидетелство, че е 
бил активен обществено-административен център, а същевременно и жилищен. 
Монетите отчитат повишен баланс  на дребните, ежедневни парични 
отношения, характерни за административна структура, каквито биха могли да 
се изразяват в такси, налози, наеми, заеми за послужване, залози и прочее, 
известни по същество на средновековния българин7. Другият извод е формиран 
на основата на обобщената информация на монетния фонд. Тя позволява да се 
внесат нови данни за стратиграфията на крепостта Трапезица, подкрепят се 
досегашните исторически сведения, археологически наблюдения8 и 
нумизматични данни9. С тях се уплътнява, но и нюансира стратиграфската 
                                                

4 Харитонов, Х. Монетите от вторична употреба в некрополите на църквите „Св. 
Четиридесет мъченици” във Велико Търново, „Св. Рожд. Христово” и „Св. Арх. Михаил 
и Гавраил” в Арбанаси през ХV-ХІХ век. – В: Дни на науката, СУБ-клон Велико 
Търново, Велико Търново, 2000, с. 26 и сл. 

5 Непубликувани данни от археологически разкопки на М. Долмова-Лукановска 
през 2007-2008 г. 

6 Харитонов, Х., М. Долмова-Лукановска. Стратиграфия на крепостта 
Трапезица. (По нумизматични данни). – В: Традиции и приемственост в България и на 
Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан 
Андреев, Велико Търново, 2003, с. 258. 

7 Андреев, М., Д. Ангелов. История на българската феодална държава и право. 
С., 1972, 376-379. 

8 Непубликувани данни от археологически разкопки на М. Долмова-Лукановска 
през 2010 г. 

9 Харитонов, Х., М. Долмова-Лукановска. Стратиграфия, с. 260. 
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4 Харитонов, Х. Монетите от вторична употреба в некрополите на църквите „Св. 
Четиридесет мъченици” във Велико Търново, „Св. Рожд. Христово” и „Св. Арх. Михаил 
и Гавраил” в Арбанаси през ХV-ХІХ век. – В: Дни на науката, СУБ-клон Велико 
Търново, Велико Търново, 2000, с. 26 и сл. 

5 Непубликувани данни от археологически разкопки на М. Долмова-Лукановска 
през 2007-2008 г. 

6 Харитонов, Х., М. Долмова-Лукановска. Стратиграфия на крепостта 
Трапезица. (По нумизматични данни). – В: Традиции и приемственост в България и на 
Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан 
Андреев, Велико Търново, 2003, с. 258. 

7 Андреев, М., Д. Ангелов. История на българската феодална държава и право. 
С., 1972, 376-379. 

8 Непубликувани данни от археологически разкопки на М. Долмова-Лукановска 
през 2010 г. 

9 Харитонов, Х., М. Долмова-Лукановска. Стратиграфия, с. 260. 

характеристика. Архитектурният облик на средновековния град-крепост става 
по-осезателен. И най-важното, за пръв път се локализира резиденцията на 
управителя на крепостта Трапезица, което от друга страна откритието добива 
особено висока значимост, защото не е известен подобен административно-
жилищен обект от ХІV век в българска крепост. 

Третият пореден извод идва откъм монетите-гробен инвентар. С тях се 
потвърждава традицията на жителите на „града Трапезица” да използуват 
монетите за Харонов обол. Но и още нещо друго има. То е във факта, че тези 
монети са половината  част от разрязаната монета. Разрязването се обяснява за 
конкретния случай откъм два аспекта. Единият, че разрязаната на две монета е 
иззета от паричния поток, за да се употреби за вторична цел. Това означава, че 
тя е имала редовен паричен курс от ½, принудително наложен й, за да се 
прецизират плащанията. Не е изненадващо явление, познато е и е в 
дълговременна употреба на българския паричен пазар10. 

Вторият аспект, породил разрязването на монетите, би могъл да се 
инициира специално за погребалния обичай. Монетата е трябвало да е с малък 
размер, така както е прието в практиката още в античността, за 
предназначаването на определена монета за Харонов обол. Едновременно с 
това, просто е трябвало само да се маркира този елемент в погребалния обичай. 
А влагането специално на половинка за Харонов обол може да бъде и традиция 
в рода на управителя на крепостта. 

В заключение към историята и характеристиката на стратиграфията на 
крепостта Трапезица, посредством монетния материал, се дописва нова 
страница, която може да послужи за база или съпоставка при други 
нумизматични и археологически теми, както и изследвания на 
интердисциплинарна основа. 
 
 

                                                
10 Дочев, К. Монети и парично обръщение в Търново ХІІ-ХІV век. Велико 

Търново, 1992, 177-181; Дочев, К. Монетни находки и парично обръщение (ХІІ-ХІV в.) 
в средновековния „Перперикон” (Кърджалийска област). – В: Нумизматика, 
сфрагистика и епиграфика, 5, 2009, с. 179. 
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ТАБЛИЦА на монетите открити в комплекса на резиденцията на 
управителя на крепостта Трапезица 
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о   
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* 

  
* 

  
* 

  
* 

  
* 

  
* 

    
16 

Български 
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(1256-1257) 
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1277) 
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Светослав  
(1300-1321) 
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Палеолог 
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ІХ (1295-
1320) 
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11 
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1328) 
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1 
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(1256-1257) 
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Константин 
Асен (1257-
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Теодор 
Светослав  
(1300-1321) 

 
* 
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Михаил 
VІІІ 
Палеолог 
(1261-1282) 
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Андроник 
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Йоан ІІ 
Орсини 
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Иван 
Александър 
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Иван 
Шишман 
(1371-1393) 
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Нечетливи, 
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ни, всички 
от ХІV в. 
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СПИСЪК НА ОБРАЗИТЕ: 
1. България, анонимна монета на Иван Александър, мед. 
2. България, монета на Иван Шишман, билон. 
3. Монета на Андроник ІІ с Михаил ІХ, мед.  
4. Археологически проучена част от резиденцията на управителя на 

крепостта Трапезица  
 

Нумизматичен принос за стратиграфията на крепостта Трапезица
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 Невян Митев 
 

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА МОНЕТОСЕЧЕНЕТО НА МИЧО  АСЕН 
 

Nevian Mitev 
 

ONCE AGAIN ON THE COINAGE OF MICHO ASSEN 
 
    Coinage of Bulgarian ruler and pretender to the throne subsequently Micho Assen in 

nature is one of the most controversial in medieval Bulgarian numismatics. This study aims to 
summarize the studies already made, to assess on contentious issues from the perspective of 
author and the publication of two new stored copies in the Historical Museum Provadia. 

   Presented here, coins found during archaeological excavations of the fortress Ovech. 
One of the important strategically fortress during the Second Bulgarian Empire. Their finding, 
which is in the stronghold of Northeastern Bulgaria, strengthens the claim that coins of Micho 
Assen are the most prevalent in that particular region. 

   The total number of coins which were found by Micho in Ovech are 7 pieces. 
Compared other places where there are found coins, Ovech ranks definitely one of the leading 
places. That is logical and gave its proximity to Preslav. 

  Prof. Ivan Yordanov made an impressive study 29 year ago, which proved that this 
mint  was no other besides the old Bulgarian capital Veliki Preslav. Prof. Ivan Yordanov with 
great skill and scientific professionalism rejects in his article the view expressed theory by M. 
Stankov about the name of the ruler of whom were these coins Smilets. He categorically states 
that the coins belonged to the claimant for the throne Micho. 

    I think Micho`s mint in 1256-1257 is Veliko Turnovo and 1257-1263 .- Veliki 
Preslav. 

 
Монетосеченето на българския владетел и впоследствие претендент за 

престола Мичо Асен по своя характер е едно от най-спорните в средно-
вековната българска нумизматика. Върху дадената проблематика са работили 
едни от най-големите имена в тази област, но дори и те не стигат до 
единодушие помежду си относно някои въпроси. Настоящето съобщение има за  
основна цел да въведе в научно обръщение два нови екземпляра, съхранявани в 
Исторически музей – Провадия, но и същевременно отново да насочи 
вниманието към дискусионните въпроси, свързани с проблема. Първо ще 
започна с иконографските, палеографските и метричните параметри на 
новооткритите монети: 

Лице: Бюстов образ на св. Никола в архиерейско облекло, насреща. В 
лявата си ръка държи евангелие, а с дясната благославя. 

Опако: Допоясен образ на владетеля със стема, дивитисион и лорос. В 
дясната си ръка държи жезъл, завършващ на върха с трилистна детелина, а в 
лявата си ръка  – кръст с дълга дръжка. Отляво и отдясно на владетеля са 
изписани монограми и букви, които са свързани с името и титлата на владетеля. 

1. ИМ-Провадия, пол. инв. № 2/ 2007. Намерена е през 2007 г. при 
разкопки на Провадийската крепост, Сектор V, кв. 6, при прехвърлянето на 
пръстта от предходната година. Чудесен релеф на обратната страна, монетата е 
отчупена в долния и ляв край. Размери: 27-28 мм (обр. 1). 
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Непубликуван екземпляр. 
2. ИМ-Провадия, пол. инв. № 136. Намерена е през 2008 г. при разкопки 

на Провадийската крепост, сектор V, кв. 38, дълб. 0,80м., под тухлата и до 
камъка в северната част на квадрата, монетата е пробита, зле запазен екземпляр. 
Размери: 30мм (обр. 2).  

Непубликуван екземпляр1. 
Представените тук монети са намерени при археологически разкопки на 

крепостта Овеч. Една от стратегически важните крепости през Второто 
българско царство. Тяхното намиране именно в крепост от Североизточна 
България затвърждава твърдението, че монетите на Мичо Асен са най-
разпространени  в този регион. Двата екземпляра не са добре запазени, като  
единият от тях е продупчен,  личи част от надписа на лицето, а на другия е 
запазено само опакото. Лъчезар Лазаров ни дава сведения, че на Овеч са 
открити 4 монети на Мичо, които се съхраняват в ГМ - Дългопол2. Иван 
Йорданов описва един екземпляр, открит на Провадийската крепост3. Към тях 
като прибавим  двете монети, описани в настоящата публикация, общият брой 
на намерените монети от този  владетел е 7. Съпоставено с другите места, 
където има намерени монети, определено Овеч се нарежда на едно от водещите. 
Това е логично, като се има предвид близостта му до Велики Преслав.  

Преди да се спра по-подробно на проучванията, посветени на монето-
сеченето на Мичо Асен, бих искал накратко да маркирам известното за неговата 
личност. Мичо е зет на цар Иван Асен II. Женен е за Мария, дъщеря на Йоан 
Асен II от брака му с Ирина Комнина,  което му дава право да вземе участие в 
създаденото през 1241 г. регентство на малолетния. Калиман I Асен (1241-
1246), който умира и е наследен от също малолетния Михаил II Асен (1241-
1256). След смъртта на Михаил II Асен, убит в болярски заговор, в страната 
избухват междуособици между различните претендети за властта. Преди да 
седне на търновския престол, Мичо най-вероятно е държал апанажно владение с 
център Месемврия. През 1256 г. Мичо Асен с помощта на болярите става цар, 
но не успява да се задържи дълго на трона. Той отхвърля сключения през 1255 
г. Регински мир с Никея и за да събере средства да продължи войната, решава 
да повиши данъците, което е удар върху популярността му. Предупреден е за 
подготвяния срещу него заговор и се принуждава  да се оттегли в Преслав (най- 
вероятно), като продължава да носи титлата цар и съответстващите инсигнии, а 
под властта му е голяма част от Източна България. След възстановяването на 
Византия става неин съюзник. До 1263 г. воюва срещу цар Константин Тих 

                                                
1 Изказвам благодарност на  Снежана Горянова от АИМ при БАН – ръководител 

на археологическите проучвания на средновековния Овеч, на  Игор Лазаренко от АМ - 
Варна, на Николай Христов- директор на ИМ - Провадия, на Стоян Трифонов от ИМ 
- Провадия, за оказаното съдействие и възможността да публикувам двата екземпляра, 
съхранявани в ИМ - Провадия. 

2 Лазаров, Л.  Данни за монетната циркулация на Провадийската крепост. В. 
Търново, 2001, 21-23. 

3 Йорданов, Ив.  Монетосеченето на Мичо Асен ( 1256-1263г.) във Велики 
Преслав.- Нумизматика, XV, 1981, кн. 4, 1981, с. 40. 

Невян Митев
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Асен, след което предава земите си ( апанажното си владение - Месемврия) на 
император Михаил VIII Палеолог в замяна на имение в района на Троя, 
Византия4.  

За първи път за монети на Мичо споменава Никола Мушмов в своя труд 
„Античните монети на Балканския полуостров”, но тук той не ги определя5. В 
следващата си  книга „Монетите и печатите на българските царе”, авторът ги 
отдава на Иван Шишман6. По-късно, първият, който коригира това становище и 
фактически прави откритието, че тези монети принадлежат на Мичо Асен, е 
Тодор Герасимов7. 

Първият от няколкото проблемни момента в монетосеченето на Мичо 
Асен е хронологията. Смятам, че вече учените са на едно мнение относно този 
въпрос. А именно, че тези монети са сечени през 50-те и 60-те години на XIII 
век. Иван Йорданов дава долна граница 1257 г. и горна 1263 г.8, Владимир 
Пенчев я скъсява от 1261 до 1263 г.9 Константин Дочев изказва малко по-
различно мнение по отношение на хронологията. Той разделя въпросното 
монетосечене на две хронологически фази. Първата - от есента на 1256 г. до 
пролетта на 1257 г., а втората - от пролетта на 1257 до 1263 г.10 

Друг спорен въпрос е локализацията на монетарницата. Константин Дочев 
не изключва възможността да са съществували няколко монетарници11. Преди 
три десетилетия Иван Йорданов изказва становището, че монетарницата на този 
български владетел не е никоя друга освен старата българска столица - Велики 
Преслав12. Този град играе ролята на втори по значимост след Търново, в 
периода на Второто българско царство. Аргументите, които представя И. 
Йорданов, са доста убедителни. Намерените единични монетни находки във 
Велики Преслав от разглеждания период (1256-1263 г.) са най-многобройни, 
както в самия град, така и ако съпоставим нумизматичния материал от този град 
с останалите градове, спрягани за евентуални монетарници на Мичо Асен. 
Константин Дочев смята, че най-вероятно монетарницата на този български 
владетел е била Велико Търново, но той не отхвърля възможността да е някъде 
в Североизточна България, или както вече споменах по-горе, да съществуват 
няколко града, в които да са се секли Мичовите монети13. Лъчезар Лазаров, като 
                                                

4 За личността на Мицо (Мичо) Асен - вж. Божилов, И. Фамилията на Асеневци 
(1186-1460). Генеалогия просопография. Второ фототипно издание. С., 1994, с. 111. 

5 Мушмов, Н.  Античните монети на Балканския полуостров. С., 1912, с. 499. 
6 Мушмов, Н. Монетите и печатите на българските  царе. С., 1924, 96-97. 
7 Герасимов, Т. Няколко неиздадени български монети. -  ГНАМ, VI, 1932-1934, 

237-241. 
8 Йорданов, Ив.  Монетосеченето, 21-40. 
9 Пенчев, Вл. Опит за уточняване на датировката на монетосеченията на Мицо и 

Яков Светослав. - Нумизматика, XIX, 1985, кн. 2, с. 21. 
10 Дочев, К. Каталог на българските средновековни монети. В. Търново, 2009, 

47-58. 
11 Дочев, К. Българските средновековни монети през  XIII-XV век. В. Търново, 

2003, с. 43. 
12 Йорданов, Ив.  Монетосеченето, 21-40. 
13 Дочев, К. Българските средновековни монети, с. 43. 
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се позовава на монетите, намерени в Провадийската крепост, изказва 
хипотезата, че именно Овеч е била монетарницата на Мичо или близката до нея 
крепост при с. Царевци14. Към това становище се придържа и Стоян Авдев15. 
Женя Жекова смята, че за резиденция, в която са се секли такива монети, може 
да се посочи крепостта при с. Могила, Шуменско16. Авторката се позовава на 
една уникална двусъставна бронзова матрица, също свързана с този владетел17. 
Наскоро Стоянка Димова изказа едно доста интересно твърдение, че 
разглежданото монетосечене се е извършвало в Месемврия18. Тя се позовава на 
една колективна находка, намерена в землището на село Гюльовца, община 
Несебър19. Намерените монети са 46 на брой. Предложената интерпретация  не 
може да се приеме категорично. Една колективна находка, независимо от броя 
на монетите, не може да докаже, че именно Несебър е била търсената 
монетарница. Тези монети може да са достигнали до този район по всякакъв 
начин, не е задължително да са сечени там. Знае се, че преди да предаде  земите 
си на византийския император, Мичо Асен се е намирал в Месемврия. Но преди 
това е бил претендент за търновския престол в земите на Велики Преслав. Тази 
находка произхожда най-вероятно именно от последните години 1262-1263, в 
които Мичо  се е намирал в този град и преди заминаването му във Византия. 

Друг спорен въпрос е относно името на този български владетел и 
претендент за престола. В своята статия Ив. Йорданов20 с голяма вещина и 
научен професионализъм отхвърля изказаната теория от М. Станков, че името 
на владетеля, на който са били тези монети е Смилец21. Той категорично 
заявява, че монетите са принадлежали на претендента за престола Мичо. 
Измереният тегловен стандарт е 2,74 гр., а средният диаметър - 26,1 мм. 
Резултатите съвпадат или са много близки до направените доста по-късно 
изследвания на монети от този тип на други изследователи. Тези данни, 
съчетани с иконографската близост на монетите с тези на Михаил VIII Палеолог 
показват, че трябва да са сечени точно по времето на Мичо, а не на Смилец. 
Иван Сотиров дава една друга възможност за интерпретация на това име, а 
именно Миче22. Същият автор, като се позовава на Боянския и на Погановският 
поменик на българските царе, изказва хипотезата, че истинското име на този 
                                                

14 Лазаров, Л. Цит. съч., 21-23. 
15 Авдев, Ст.  Българските средновековни монети. С., 2007, 45-50. 
16 Жекова, Ж. Монети и монетно обръщение в средновековния Шумен. С., 2006, 

с. 28. 
17 Йорданов, Ив. Корпус на печатите на средновековна България. С., 2001, с. 

113. 
18 Димова, Ст. Монетосеченето на цар Мицо Асен в Месемврия и някои спорни 

въпроси около личността му. -  В: ИМЮИБ, XXII, 2006, 163-181. 
19 Пак там. 
20 Йорданов, Ив.  Монетосеченето, 21-40. 
21 Станков, М. На кой български владетел от края на XIII век са медните монети 

приписвани на Мицо.- Нумизматика, XIV, 1980, кн. 1, 9-16. 
22 Сотиров, Ив. Монетосеченето на Мичо (Миче)-„ Симеона цара” и събитията в 

България през 1256-1263 г. -  Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, I, 2004, 117-
136. 
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българин е „Симеон цар”23. Константи Дочев смята, че името Мицо ( според 
него, а според други автори Мичо) е производно от имената МИХАИЛЪ, 
МИХО, МИХАИЛЂЦЪ или МИЛЂЦЪ24. Към разглежданите досега хипотези 
може да се прибави нова, относно името на този българин. На повечето монети 
името завършва със старобългарската буква „Ђ”, която се чете „ я”. Това е т.н 
„ята”. Напълно логично изглежда, с оглед особеностите на старобългарския 
език, да се предположи, че името на този претендент за престола е „Мичя” или 
„Мича”. Така предположенията за име според нумизматичните данни са: Мичо, 
Миче, Мичя, Мича и др. Мичо, Мичя, Мича, Миче може да е производно от 
имената Мирчо, Мирчя, Мирча, Мирче. Ако се приеме, че всъщност на 
монетите е изписано името, може да се предположи, че при наличието на 
буквата „ч” то е МИЧО. Единственото сигурно си остава, че в гръцките извори 
се среща името  Μυλτζηζ. 

Друг неизяснен въпрос е сякъл ли е Мичо монети в Търново в периода 
1256-1257 г.? Намерените монети досега са малко на брой, но това е допустимо 
с оглед на краткия престой, който е имал Мичо в Търновград, т.е. напълно 
вероятно е и търновската монетарница да е обслужвала интересите на този 
български владетел за кратък период от време. С оглед на новите проучвания, 
правени върху монетосеченето на този владетел може да се приеме, че наистина 
в краткото време, в което е управлявал в Търново, Мичо е сякъл, макар и малко 
на брой монети, но след 1257 г. това му начинание се е извършвало във Велики 
Преслав. Тази хипотеза е застъпена от К. Дочев, но той приема, че втората 
монетарница е някъде в Североизточна България25. Както вече стана дума по-
горе, Иван Йорданов доказва, че монетарницата е Велики Преслав26. Моето 
становище относно проблема е, че в периода 1256-1257 г. монетарницата е била 
Велико Търново, а от 1257-1263 г. - Велики Преслав. 

Монетосеченето на този български владетел и впоследствие претендент за 
престола е доста проблемно. С продължаването на археологическите 
проучвания и намирането на нови монети, най-вече в Североизточна България, 
ще се правят нови изследвания, които ще внесат допълнителна яснота относно 
въпросите, свързани с тези монети.  
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23 Пак там. 
24 Дочев, К. Каталог, 47-58. 
25 Пак там. 
26 Йорданов, Ив.  Монетосеченето, 21-40. 
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БЕЛЕЖКИ ЗА КЪСНИЯ НЕОЛИТ ОТ КРАЙБРЕЖИЕТО И 
АКВАТОРИЯТА НА БУРГАСКИЯ ЗАЛИВ 

 
Miroslav Klasnakov 

 
NOTES ON THE LATE NEOLITHIC ALONG SEASIDE AND AQUATORY 

OF BOURGAS BAY 
 

In 1925 in Proceedings of Bulgarian Archaeological Institute a brief information about 
some prehistoric materials, found during digging a channel, linking Black sea and 
Atanasovsko Lake, is published – namely ceramic shards, intact ceramic vessels, ceramic lids, 
spindle whorl, bones and horns of deer and cattle. Those materials are mentioned numerous 
times in archaeological literature being dated in various ages – since Neolithic till Bronze age 
(fig. 1-2). In present report I present more or less intact finds kept in Regional Historical 
Museum – Bourgas (fig. 3 1-3; 4). 

In 1968 during cleaning of sea bottom of Port of Bourgas, the dredging-machine drew 
up numerous archaeological materials. Among them is notable one lid which was wrongly 
defined as disc loom weight (обр. 3 4). 

Presented herewith finds from seaside and aquatory of Bourgas Bay I refer to 
chronological period Karanovo IV but they are not to be assigned to this culture. They are 
reliable supporting points of Late Neolithic habitation along south Bulgarian Black sea coast 
together with neolith layer of tell Bourgas, neolith layer of settlement in Akladi/Cheiri locality 
near village of Chernomorets, Sozopol municipality, neolith settlement Budjaka near Sozopol 
and finds from Stamoplo locality near Primorsko. 

 
През 1925 г. в Известия на Българския археологически институт е 

публикувана кратка информация за праисторически материали, намерени при 
прокопаване на канал между Черно море и Атанасовското езеро – 
фрагментирана керамика, цели керамични съдове, керамични капаци, 
прешлени, кости и рога от елен и говедо. Регистрирани са на дълбочина 1,0 м, 
но в съседната тераса подобни на тях са открити на дълбочина 0,45 м. По-
голямата част са унищожени от работниците и само единични екземпляри са 
прибрани в Бургаския музей. Представени са две находки (обр. 1), отнесени към 
неолита1. 

Две години по-късно в същото издание излиза нова информация, от която 
се разбира, че материалите са открити при прокопаване на “…сладкия канал…” 
между морето и езерото. Отново са отнесени към неолита и е изказано 
предположение, че произхождат от наколно селище, подобно на откритото през 
пролетта на 1921 г. в Белославското (Гебеджанското) езеро2. 

                                                
1 Миков, В. Археологически вести. Принос към неолитичната култура у нас. – 

ИБАИ, 3, 1925, 235-236. 
2 Пандалеев, И. Археологически вести. Стари селища около Бургас. – ИБАИ, 4, 

1926/1927, 304-307. 
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Причините, наложили прокопаване на “сладък канал” между морето и 
езерото, са свързани с икономиката на страната и физико-географската 
характеристика на Бургаската низина, която се характеризира с гъста речна 
мрежа. В приморската й част са разположени трите Бургаски езера, най-
северното от които е Атанасовското. То има лиманно-лагунен характер и е 
образувано от потъване на низината през кватернера. Подхранва се главно с 
морска вода, но в северната му част се вливат и три ручея. От 1922 г. в езерото 
се добива сол. За свеждане притока на сладка вода (мероприятие свързано със 
солодобива), около бреговете му са прокарани отводнителни “сладки” канали3. 

През 1933 г. В. Миков отново отбелязва материалите от “сладкия канал” 
като принадлежащи на наколно селище, но датиращо от “…началото на 
бронзовата епоха…” 4. В следващите години те са споменати накратко, като 
или не е посочена датировка5, или отново са отнесени към неолита и съобразно 
научните достижения през този период, са сравнени с материалите от 
“наколното” селище в Белославското езеро6. По-късно интерес към находките 
проявява американският археолог Д. Гол (обр. 2). Това е втората публикация с 
представяне на емпиричен материал. Аналогии са посочени във Винча-Тордош 
и Боян-Видра7. За с. Атанасово и прокопаване на “…канал към морето…” пише 
и П. Делирадев, но според него “…останки от жилища…” са регистрирани на 
1,10-2,50 м дълбочина и не е доказано, че принадлежат на наколно селище8. 

Материалите от “сладкия канал” са отбелязани в публикации от средата 
на 70-те год. на 20 в. Заедно с тях е включена и информация за други находки, 
открити през 1959 г., отново в близост до Атанасовското езеро. Всичките те са 
отнесени към халколита, произхождащи от потънали праисторически селища9. 
Обединяването и обобщената локализация за ситуирането им по крайбрежието 
на езерото води други автори, позоваващи се на тази информация, до смесване 
на материали от различни обекти – “сладкия канал” при Атанасовското езеро, 

                                                
3 Вълканов, А., В. Петрова, А. Рождественски, Т. Маринов, В. Найденова. 

Черноморски езера. – В: Вълканов, А., Х. Маринов, Х. Данов, П. Владев (Състав.). 
Черно море. Варна, 1978, 269-270; Мичев, Н., Ц. Михайлов, И. Вапцаров, С. 
Кираджиев  Географски речник на България. С., 1980. с. 23, 71. 

4 Миков, В. Предисторически селища и находки в България. С., 1933, с. 110. 
5 Орманджиев, И. Бургас – Айтос – Карнобат – Котел. – В: В. Миков, И. 

Орманджиев. България. Бележити исторически селища и местности. С., 1936, с. 136; 
Воденичаров, П. Музейното дело в гр. Бургас. – В: Бургас (Юбилейна книга). Бургас, 
1940, с. 163. 

6 Аянов, Г. Археологическо минало и значение на Бургаския край. – В: Бургас 
(Юбилейна книга). Бургас, 1940, 20-21. 

7 Gaul, J. The Neolithic Period in Bulgaria. Early Food-producing Cultures of Eastern 
Europe. Massachusetts. 1948, p. 175, Pl. ХХІХ, 1-4. 

8 Делирадев, П. Принос към историческата география на Тракия. Том. І. С., 
1953, с. 77. 

9 Лазаров, М. Потъналата флотилия. Варна, 1975, с. 33, 36, 133; Lazarov, M. 
Localites pregrecques sur le littoral de la Mer Noire au sud du Balkan. – Thracia, 1974, 3, р. 
109. 
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района на църквата “Св. Атанас” в жк Изгрев на Бургас и селищна могила 
Бургас (= селищна могила на 10-ти километър)10. 

От анализа на литературата и оскъдните данни за ситуацията на 
откриването може да се определи, че първите праисторически находки от 
“сладкия канал” между Атанасовското езеро и Черно море са намерени в 
периода 1922-1925 г. По протежението на канала те са регистрирани на 
различна дълбочина от 0,45 м до 2,50 м. 

В настоящата работа представям по-цялостно запазените находки от 
фонда на РИМ – Бургас. Инвентарните номера са сигурно указание, че това са 
съхранените материалите от първоначалното регистриране на обекта. 

Инв. № 23. Керамичен капак с дисковидна форма. Периферията е слабо 
нарушена. Сивокафяв цвят и сив лом. Глина със ситни минерални примеси и 
камъчета до 2 мм. Прецизно загладена повърхност. Отгоре е украсен с 11 
успоредни, фино врязани начупени линии, образуващи 6 зигзаговидни полета, 
гъсто изпълнени с фини кръгли набождания – “винчанска набодена линия”. Не 
личи инкрустация. Диам. 9,8 см, деб. 1,6 см (обр. 3 1). 

Инв. № 24. Керамичен капак с дисковидна форма. Периферията и горната 
повърхност са силно нарушени. Светлокафява горна и сивокафява долна 
повърхност, сив лом. Глина със ситни минерални примеси и ситни камъчета. 
Излъскана повърхност. Отгоре е украсен с 6 фино врязани начупени линии. 
Страничните 2 двойки са успоредни и образуват 6 зигзаговидни, огледално 
разположени полета. Средните 2 двойки се пресичат помежду си и образуват 
ромбове. Не личи инкрустация. Диам. 9,5 см, деб. 1,4 см (обр. 3 2). 

Инв. № 29. Фрагмент от керамичен капак с дисковидна форма. 
Сивокафява горна и кафява долна повърхност, сив лом. Глина със ситни 
минерални примеси и ситни камъчета. Прецизно загладена повърхност. Горната 
повърхност е украсена с 3 врязани дъговидни линии, допиращи се в единия 
край и части от 3 окръжности. Една от възможните реконструкции на 
композицията е – 2 огледално разположени тройни концентрични окръжности, 
а от двете им страни по 3 огледално разположени, успоредни дъговидни линии, 
допиращи се в единия край. Не личи инкрустация. Диам. 9,0 см, деб. 1,3 см 
(обр. 3 3). 

Инв. № 36. Фрагмент от керамична антропоморфна статуетка. Запазено е 
тялото от кръста нагоре, липсва главата. Кафявосив цвят, сивокафяв лом. Глина 
със ситни минерални примеси и ситни камъчета. Добре загладена повърхност. 
Плоско тяло с елипсовидно сечение, ръцете са придадени с пъпки. Гърдите са 
асиметрични, сега отлепени. Вис. 5,8 см, шир. 6,9 см, деб. 2,1 см, диам. долу 3,8 
х 2,3 см, диам. горе 2,1 х 1,6 см (обр. 4). 

                                                
10 Тодорова, Х. Каменно-медната епоха в България (пето хилядолетие преди 

новата ера). С., 1986, с. 273 и карта ХІІ; Карайотов, И., П. Кияшкина, К. 
Господинов. Бургас. Вечното пристанище. Бургас, 2000, 10-11; Karajotov, I. Les Sites 
Portuaires sur les Rives des Lagunes et le Golfe de Burgas (VIe – IIIe s. av. J.-C.). – Thracia 
Pontica, 5. Varna, 1994, 132-133, fig. 1; Draganov, V. The Present State of Eneolithic 
Research in Northeastern Bulgaria and Thrace. – In: Stefanovich, M., H. Todorova, H. 
Hauptmann (Eds.). James Harvey Gaul. In Memoriam. Sofia, 1998, p. 212.  

.
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За обитаване на съвременния Бургаски залив през праисторическите 
епохи свидетелстват много археологически находки11, които се отнасят 
предимно към халколита и бронзовата епоха. През 1968 г. при почистване на 
Бургаското пристанище, драгата изважда от морското дъно много 
археологически материали. Между тях е и един капак, неправилно определен 
като дисковидна тежест за стан. 

Инв. № 2048. Керамичен капак с дисковидна форма. Липсва малка част от 
периферията. Кафявосив цвят на горната и долна повърхност, сив лом. 
Повърхността е излъскана, сега нарушена от хилядолетния престой в морска 
вода. Глина със ситни минерални примеси и фин черен, вероятно хематитов (?) 
пясък. Горната повърхност е украсена с фини успоредни и радиално 
разположени канелюри. Диам. 10,0 см, деб. 1,4 см (обр. 3 4). 

Капакът е открит на около 500 м навътре от съвременния морски бряг, 
срещу бившия завод “Г. Димитров”. Драгата е започнала почистване на дъното 
от 6 м под морското ниво и е достигнала до 12 м. Точната дълбочина, на която е 
открита находката, не е известна, но тя е в рамките на останалите 
праисторически обекти, регистрирани по южното Българско черноморско 
крайбрежие – Атия, Созопол, Ропотамо и Китен са на 6-8 м под съвременното 
морско ниво12. В акваторията на Созополския залив материали от халколита и 
ранната бронзова епоха са открити и на 11-12 м под съвременното морско 
равнище13. 

По форма, техника на украса и третиране на повърхността находките от 
“сладкия канал” при Атанасовското езеро и Бургаския залив (преди всичко 
капаците) намират аналогии в керамичния комплекс от неолитното селище 
Крушака до с. Вратица, Бургаско14. 

Капаците с дисковидна форма без дръжка и без “назъбване” по 
периферията, украсени с фини канелюри, врязана и/или инкрустирана украса, са 
сигнификативен елемент на керамичните комплекси, синхронни или 
принадлежащи на период Караново ІV (вероятно късен етап). Голямо е 

                                                
11 Лазаров, М. Археологически разкопки и проучвания в Бургаски окръг. 

Резултати, проблеми, задачи. – ИБМ, 1, 1971, 9-10, обр. 2; Лазаров, М. Потъналата, с. 
19, 33, 36; Карайотов, И., П. Кияшкина, К. Господинов. Бургас, 9-10, 14; Lazarov, M. 
Localites, р. 109; Karajotov, I. Les Sites Portuaires, р. 135. 

12 Angelova, H., V. Draganov. Underwater Archaeological Excavations of Submerged 
Late Eneolithic and Early Bronze Age Settlements in Kiten and Sozopol (South Bulgarian 
Black Sea Coast). – In: Thracia Pontica, 6.2. Sofia, 2003, р. 10. 

13 Димитров, Б., М. Аврамова. Находки от енеолита и бронзовата епоха в 
акваторията на Созополския залив. – В: АОР през 1992-1993 г. С., 1994, с. 20. 

14 Лещаков, К. Спасителни разкопки на обект Крушака до с. Вратица, Община 
Камено. – В: АОР през 2004 г. С., 2005, 39-40, фиг. 7; Лещаков, К. Спасителни 
разкопки на обект “Крушака” в землището на с. Вратица, Община Камено (2003-2004 
г.). – В: ХХІV среща на музеите от Югоизточна България. Кн. 1. In Memoriam Жана 
Чимбулева и Красимир Калчев. С., 2005, 29-30; Тодорова, Н. Характеристика на 
къснонеолитния керамичен комплекс от обект “Неолитно селище – Крушака” в 
землището на с. Вратица, Бургаско. – В: ХХІV среща на музеите от Югоизточна 
България. Книжка 1. In Memoriam Жана Чимбулева и Красимир Калчев. С., 2005, с. 46. 
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количеството на публикуваните екземпляри от неолитното селище Нова Загора 
– Хлебозавода15, а в Крушака от проучена площ 11-12 дка те са стотици16. 

Към хронологическия период Караново ІV в Тракия (но не и 
принадлежащи към тази култура), отнасям и представените в настоящото 
съобщение нестратифицирани материали от “сладкия канал” при Атанасовското 
езеро и Бургаския залив. Те, заедно с неолитния пласт на селищна могила 
Бургас17, неолитния пласт на обекта в м. Аклади/Чеири до с. Черноморец, 
Созополско18, неолитното селище Буджака до Созопол19 и находките от м. 
Стамопло до Приморско20 са сигурни опорни точки за обитаването на южното 

                                                
15 Kănčeva-Ruseva, T. Deckel aus der spätneolithischen Sidlung Chlebozavoda. – In: 

S. Hiller, V. Nikolov (Hrsg.). Karanovo. Band III. Beiträge zum Neolithikum in 
Südosteuropa. Wien, 2000, p. 122, Taf. III 2, 5-9, 11-17; p. 123, Taf. IV, 1-2, 5-8, 10, 15-16, 
18, 20; p. 124, Taf. V, 1-6, 10, 13. 

16 Лещаков, К. Спасителни разкопки на обект Крушака до с. Вратица, Община 
Камено. – В: АОР през 2004 г. С., 2005, с. 39; Лещаков, К. Спасителни разкопки на 
обект “Крушака” в землището на с. Вратица, Община Камено (2003-2004 г.). – В: ХХІV 
среща на музеите от Югоизточна България. Кн. 1. In Memoriam Жана Чимбулева и 
Красимир Калчев. С., 2005, с. 29. 

17 Класнаков, М. Селищна могила Бургас, сезон 2009. – В: Българска археология 
2009. Каталог към изложба. С., 2010, 10-11; Класнаков, М., Т. Стефанова. Сондажни 
разкопки на селищна могила Бургас. – В: Българска археология 2008. Каталог към 
изложба. С., 2008, 13-15; Класнаков, М., Т. Стефанова, М. Гюрова. Сондажни 
разкопки на селищна могила Бургас през 2008 г. – В: АОР през 2008 г. С., 2009, 77-80; 
Класнаков, М., Г. Самичкова, М. Гюрова. Сондажни разкопки на селищна могила 
Бургас. – В: АОР през 2009 г. С., 2010, 61-64. 

18 Лещаков, П., М. Класнаков. Праисторически обект Аклади чеири, 
Черноморец. – В: Българска археология 2009. Каталог към изложба. С., 2010, 14-16; 
Лещаков, П., М. Класнаков. Спасителни археологически разкопки на праисторически 
обект в м. Аклади чеири, Черноморец. – В: АОР през 2009 г. С., 2010, 58-61; Лещаков, 
П., М. Класнаков, Д. Недев. Спасителни археологически разкопки на праисторически 
обект в м. Аклади чеири, село Черноморец. – В: АОР през 2008 г. С., 2009, 74-77. 

19 Лещаков, П. Къснонеолитно селище Буджака, Созопол. – В: Българска 
археология 2008. Каталог към изложба. С., 2008, 8-9; Лещаков, П. Спасителни 
археологически разкопки на къснонеолитното селище Буджака, Созопол. – В: АОР през 
2008 г. С., 2009, 71-74; Лещаков, П., М. Класнаков. Аварийни археологически 
разкопки на обект УПИ 8038 в м. Буджака, гр. Созопол, Бургаска област. – В: АОР през 
2007 г. С., 2008, 54-57; Лещаков, П., Д. Недев. Спасителни археологически разкопки на 
обект УПИ 8142/8143 в м. Буджака, гр. Созопол, Бургаска област. – В: АОР през 2007 г. 
С., 2008, 49-51; Лещаков, П., Г. Самичкова. Спасителни археологически разкопки на 
къснонеолитното селище Буджака, Созопол. – В: АОР през 2009 г. С., 2010, 56-58; 
Лещаков, П., М. Класнаков, Т. Стефанова. Спасителни археологически разкопки на 
обект УПИ 8165 в м. Буджака, гр. Созопол, Бургаска област. – В: АОР през 2007 г. С., 
2008, 51-54; Недев, Д., П. Лещаков, М. Занева. Аварийни археологически разкопки на 
обект УПИ 8038 в м. Буджака, гр. Созопол (първи етап). – В: АОР през 2007 г. С., 2008, 
310-312. 

20 Славчев, В. Бележки към проучването на културните контакти в района на 
днешното Българско Черноморие през късния неолит. – В: Acta Musei Varnaensis VI. 
Варненският халколитен некропол и проблемите на праисторията на Югоизточна 

Бележки за късния неолит от крайбрежието и акваторията на бургаския залив
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Българско черноморско крайбрежие през периода на късния неолит. Това са 
част от обектите на неолитната селищна система в циркумпонтийската зона, 
формирала се по-рано около Мраморно море и на изток в Северна Анатолия21. 

 
 
СПИСЪК НА ОБРАЗИТЕ: 

1. Находки от Атанасовското езеро (а-б) (по Миков) 
2. Находки от Атанасовското езеро (1-4) (по Gaul) 
3. Керамични капаци с дисковидна форма (от Атанасовското езеро 1-3; от 

Бургаския залив 4) – рисунки Т. Стефанова 
4. Фрагмент от керамична антропоморфна пластика от Атанасовското езеро – 

рисунка Т. Стефанова 
 

                                                                                                                           
Европа. Studia in Memoriam Ivani Ivanov. Варна, 2008, 48-52, фиг. 5. В посочената 
публикация В. Славчев споменава и друг обект от късния неолит, регистриран при 
теренни обхождания под ръководството на П. Георгиева, в близост до Козарева могила, 
гр. Каблешково. 

21 Николов, В. Проучвания върху неолитната керамика в Тракия. Керамичните 
комплекси Караново ІІ-ІІІ, ІІІ и ІІІ-ІV в контекста на Северозападна Анатолия и 
Югоизточна Европа. С., 1998, 218-219; Николов, В. Култура и изкуство на 
Праисторическа Тракия. Пловдив, 2006, 16-18. 
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комплекси Караново ІІ-ІІІ, ІІІ и ІІІ-ІV в контекста на Северозападна Анатолия и 
Югоизточна Европа. С., 1998, 218-219; Николов, В. Култура и изкуство на 
Праисторическа Тракия. Пловдив, 2006, 16-18. 
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РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИТЕ В ДРЕВЕН ВАВИЛОН СПОРЕД 
ЗАКОНИТЕ НА ЦАР ХАМУРАПИ 

 
Danail Petrov 

 
THE DEVELOPMENT OF CRAFTS IN BABYLON ACCORDING TO THE 

HAMMURABI'S CODE OF LAWS 
 

The Hammurabi's Code of Laws is a valuable source of information regarding the 
economic development of Babylon. His Code of Laws shows the existence of the two groups 
of crafts: the first group was connected with the manufacture, such as smiths and 
woodworkers, but the second group included public utilities services, such as barbers. This 
paper argues that crafts were a prosperous business in Babylon. 
 

Древна Месопотамия (дн. Ирак) е заселена от дълбока древност. През III 
хил. пр. н. е. възникват и укрепват държавите Шумер и Акад. В началото на II 
хил. пр. н. е. районът е завладян от племената амореи. Те създават града 
Вавилон, разположен южно от дн. гр. Багдад, чието име в превод означава 
“Врата на бога”. Градът става столица на Старовавилонското царство (1894-
1595 г. пр. н. е.). Създател на държавата е аморейският цар Сумуабум (1894-
1881), който поставя началото на Първа Вавилонска династия1. При 
управлението на неговите наследници държавата укрепва и се разширява 
териториално. Шестият по ред владетел от Първа вавилонска династия – цар 
Хамурапи (1792-1750) обединява цяла Месопотамия  под властта на Вавилон.  

По заповед на този владетел са изработени закони. Оригиналният текст на 
тези закони е запазен върху базалтова колона, която е намерена през 1901 г. в 
древния град Суза, столица на държавата Елам (дн. Иран) от френски 
археолози. Днес тя се съхранява в музея Лувъра в Париж. Предполага се, че 
попада в Елам като военен трофей. Върху нея е изобразен релеф, според който 
цар Хамурапи получава законите от бога на мъдростта Шамаш и са изсечени 
самите закони с клинописни знаци. Законникът се състои от три части: увод, 
заключение и самите закони от 282 параграфа. Част от надписа върху колоната 
е повреден и е възстановен въз основа на по-късни писмени извори. Законите на 
Хамурапи са съставени на базата на вавилонското обичайно право и 
законодателните традиции от по-ранни исторически периоди. Те представляват 
ценен извор за обществено-икономическото развитие на Древен Вавилон през 
разглежданата епоха. 

Законите на цар Хамурапи дават важна информация за икономическото 
развитие на Древен Вавилон. Обединението на Месопотамия под властта на 
Вавилон дава тласък на нейното икономическо развитие. Основните клонове на 
стопанството са: земеделие, скотовъдство, търговия и занаяти. Важна роля за 
икономическото развитие на Вавилон има занаятчийското производство. В 
                                                

1 Авдиев, В. История на Древния Изток. С., 1989, с. 25 и сл. 
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текста на законите на занаятите са посветени близо 30 параграфа. На базата на 
предложена информация занаятите могат да се разграничат на две групи. 
Първата е свързана със занаяти, които се отнасят до производствената сфера, а 
втора група са тези, свързани с услугите2. 

В параграф 274 от законите се дава важна информация за първата група 
занаяти, които са развити в Древен Вавилон - „Ако вземе занаятчия, то заплата е 
5 ше сребро, заплата на каменоделеца … ше сребро, заплата на ковача … ше 
сребро, заплата на дърводелеца 4 ше сребро, заплата на кожаря … ше сребро, 
заплата на корабостроителя … ше сребро, заплата на строителя … ше сребро, на 
ден той трябва да дава”. Предложеният параграф представлява своеобразна 
таблица, от която се разбира какво е заплащането на отделните занаятчийски 
професии: каменоделец, ковач, дърводелец, кожар, корабостроител и строител. 
Като монетна единица се използва термина  „ше - сребро”. Едно ше е с тегло 0, 
047 грама – например, дърводелецът получава на ден 4 ше сребро заплащане. 
От предходния параграф се разбира, че наетият наемен работник трябва да 
получава възнаграждение от 6 ше за първата половина на година и от 5 ше за 
втората половина. 

От 234 до 240 параграфи на законите се регламентира работата на 
майстора-корабостроител. Посочва се големината на направения плавателен съд 
и неговата стойност – например, за кораб с вместимост до 60 куру (мярка за 
вместимост или обем), възнаграждението, което трябва да получи 
корабостроителят, е 2 сикли сребро (1 сикла е с тегло 8 грама). При повреда на 
плавателния съд с нанесени щети корабостроителят трябва да възстанови тези 
щети на собствениците или наемателите.  

В параграфи от 228 до 233 се разглежда работата на строителите. Посочва 
се, че при завършен строеж на дом, неговият стопанин трябва да заплати на 
строителя 2 сикли сребро. При некачествено строителство, предизвикващо щети 
или смърт на собствениците, строителят трябва да плати обезщетение, а при 
смъртен случай, също се наказва със смърт.  

Към групата на занаятите, които са свързани с услугите, могат да се 
цитират следните примери. В параграфи 226 и 227 се говори за бръснари. Освен 
традиционната им работа, на тях се забранява, под заплаха от смъртно 
наказание, да премахват поставен знак за робство. 

За кръчми и кръчмари се споменава в параграфи от 108 до 111, като им се 
забранява да разреждат алкохолните питиета. Успоредно с работата си те трябва 
да следят за  съмнителни лица, които посещават кръчмите.  

От 215 до 223 параграфи се говори за дейността на лекарите. Посочва се 
какво е заплащането им при успешна операция (например 10 сикли). По-
интересен е фактът, че се извършват успешни операции на перде на око с 
бронзов нож. При неуспешна операция лекарят може да бъде наказан с парични 
глоби или телесни наказания – рязане на пръсти. В параграфи  224 и 225 се 
споменава за лекар на животните или ветеринар. 

                                                
2 Данов, Х. Христоматия по история на Стария свят. С., 1976, 26-52; 

Неделчев, Н. Христоматия по история на Древния Изток. Шумен, 2006, 128-164. 
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теста на законите на занаятите са посветени близо 30 параграфа. На базата на 
предложена информация занаятите могат да се разграничат на две групи. 
Първата е свързана със занаяти, които се отнасят до производствената сфера, а 
втора група са тези, свързани с услугите2. 

В параграф 274 от законите се дава важна информация за първата група 
занаяти, които са развити в Древен Вавилон - „Ако вземе занаятчия, то заплата е 
5 ше сребро, заплата на каменоделеца … ше сребро, заплата на ковача … ше 
сребро, заплата на дърводелеца 4 ше сребро, заплата на кожаря … ше сребро, 
заплата на корабостроителя … ше сребро, заплата на строителя … ше сребро, на 
ден той трябва да дава”. Предложеният параграф представлява своеобразна 
таблица, от която се разбира, какво е заплащането на отделните занаятчийски 
професии: каменоделец, ковач, дърводелец, кожар, корабостроител и строител. 
Като монетна единица се използва термина  „ше - сребро”. Едно ше е с тегло 0, 
047 грама – например, дърводелецът получава на ден 4 ше сребро, заплащане. 
От предходния параграф се разбира, че наетият наемен работник трябва да 
получава възнаграждение от 6 ше за първата половина на година и от 5 ше за 
втората половина. 

От 234 до 240 параграфи на законите се регламентира работата на 
майстора-корабостроител. Посочва се големината на направения плавателен съд 
и неговата стойност – например за кораб с вместимост до 60 куру (мярка за 
вместимост или обем), възнаграждението, което трябва да получи 
корабостроителят, е 2 сикли сребро (1 сикла е с тегло 8 грама). При повреда на 
плавателния съд с нанесени щети корабостроителят трябва да възстанови тези 
щети на собствениците или наемателите.  

В параграфи от 228 до 233 се разглежда работата на строителите. Посочва 
се, че при завършен строеж на дом, неговият стопанин трябва да заплати на 
строителя 2 сикли сребро. При некачествено строителство, предизвикващо щети 
или смърт на собствениците, строителят трябва да плати обезщетение, а при 
смъртен случай, също се наказва със смърт.  

Към групата на занаятите, които са свързани с услугите, могат да се 
цитират следните примери. В параграфи 226 и 227 се говори за бръснари. Освен 
традиционната им работа, на тях се забранява, под заплаха от смъртно 
наказание, да премахват поставен знак за робство. 

За кръчми и кръчмари се споменава в параграфи от 108 до 111, като им се 
забранява да разреждат алкохолните питиета. Успоредно с работата си те трябва 
да следят за  съмнителни лица, които посещава кръчмите.  

От 215 до 223 параграфи се говори за дейността на лекарите. Посочва се 
какво е заплащането им при успешна операция (например 10 сикли). По-
интересен е фактът, че се извършват успешни операции на перде на око, с 
бронзов нож. При неуспешна операция лекарят може да бъде наказан с парични 
глоби или телесни наказания – рязане на пръсти. В параграфи  224 и 225 се 
споменава за лекар на животните или ветеринар. 

                                                
2 Данов, Х. Христоматия по история на Стария свят. С., 1976, 26-52; 

Неделчев, Н. Христоматия по история на Древния Изток. Шумен, 2006, 128-164. 

От направения обзор на параграфите в Законите на вавилонския цар 
Хамурапи може да се констатира, че занаятчийството в Месопотамия е много 
добре развито, особено в столицата Вавилон. Занаятите се явяват един от 
основните клонове на икономика в държавата. В занаятчийските работилници 
освен труда на чираците се използва и този на робите. Различните видове 
занаяти работят главно с вносни суровини, а занаятчийските произведения са 
основен елемент от износа на държавата. Занаятчийството в Древен Вавилон 
играе много важна роля в цялостния икономически живот на страната през 
разглежданата епоха на Старовавилонското царство (XIX – XVI в. пр. н. е.). 

Развитие на занаятите в Древен Вавилон според законите на Хамурапи
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НАДПИСЪТ ОТ МЕСАМБРИЯ  
 (края на ІV/ началото на ІІІ в.пр.Хр.) 

И ДИНАСТИЯТА НА САДАЛ ОТ ЗАПАДНОТО ЧЕРНОМОРИЕ 
 

Kalin Porozhanov 
 

THE INSCRIPTION FROM MESAMBRIA 
(the and of the 4th/beginning of the 3rd c. BC) 

AND DYNASTY OF SADALAS ON THE WEST-PONTIC COAST 
                                                                                     
 G. Mihailov included the inscription treating the relations between the Mesambrians 

and the Thracian dynast Sadalas in his text corpus IGBulg., I, N 307. The main idea of the 
Inscription refers to the fact that a gold crown is conferred on Sadalas as benefactor of the 
city; besides, the king and his descendants are granted the Mesambrian citizenship.  The 
ruler himself will receive a gold crown to the value of 50 staters every year, and this is 
obviously supposed to be regarded as a tax. One of the major clauses of the Vow is related to 
the right of Sadalas’ ships to moor and sail off from the port/s of Mesambria without 
preliminary arrangement. Further on it is stated that this Vow and the Agreement shall be 
aligned with the stelae of the ancestors Mopsyest, Taroutin, Medist and Cotys. In the 
contract it is also postulated, that, if ships of Mesambrians happen to anchor in areas 
controlled and possessed by Sadalas, they will be bound to pay freight in staters and semi-
staters. The publisher of the Inscription, I.Gălăbov, considers that Sadalas was a representative 
of the Odrysian dynasty from the end of the 4th or the beginning of the 3rd century BC. This 
general dating proved so far to be the most acceptable one from cultural-historic point of view. 

 In the vicinity of Burgas, on the peak Šiloto, between the Burgas Lake and the 
Mandrensko Lake (Lake Mandra) and the Black Sea, stands the Thracian royal residence-
temple of Apollo Karsenos, attested to the whole Antiquity (Early-Iron, Classic, Hellenistic 
and Roman ages). In its dominating position it covers an impressively large territory reaching 
northwards up to the Balkan Mountain with Mesambria, and southeast – up to the foothills of 
Strandža with Apollonia. Here will most likely have resided Odrysian paradynasts or 
subparadynasts, five of them being mentioned in the Inscription of Mesambria. The number of 
the adduced succeeding rulers traces back the beginnings of sub-paradynasty to the 5th century 
BC. The harbors of the above-mentioned residence of Thracian rulers were localized along the 
coastal strip of Burgas: one – in today’s southern quarter of Pobeda, another one – in the 
present north quarter Izgrev, and the third one – west of the town of Pomorie, in the Gerena 
locality, near Cap Acrotir.        

 The Inscription of Mesambria dedicated to Sadalas speaks of a mutually beneficial 
co-existence between a Thracian and a polis state formation. The autochthonous Thracian 
ruler taxing the Mesambrian ships anchoring in his ports with freight was obviously the 
stronger side in these relations, but he also complied his policy with the interests of the polis, 
as the city allowed the ruler to use trouble-free its harbors, i.e. its markets, too, for performing 
profitable activities related to monetary and goods circulation. That is why the polis of 
Mesambria apparently maintained her autonomy, although partially limited by the Thracian 
dynast. Hence during the early Hellenistic Age in this area of Black-Sea Thracia Pontica can 
be observed a vitally important co-existence and partnership between a Thracian early-class 
state formation and a Hellenic polis state. 
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 Какво означава за нас Тракия Понтика? 
 Всъщност в самите антични извори нееднократно се използува 

изразът «град в Тракия», когато става дума за гръцки полис, разположен на 
понтийското, пропонтийското или егейското крайбрежие... Употребявайки 
«град в Тракия», древните без съмнение демонстрират идеята си, че 
възприемат тракийското крайбрежие като област, населена с траки. Тоест, 
«паралията» на Тракия в съзнанието на античните автори не е идентична с 
«паралията» на същинска Гърция. И колкото и да е красноречиво изречението 
на Цицерон, който образно вижда гръцките колонии с техните територии 
като непрекъснат бордюр на тога претекста, ние се съмняваме, че то 
изразява някаква неопровержима истина1.  

 Този пророкуващ извод, направен от Иван Карайотов преди повече от 
четвърт век, намира пълно потвърждение в наличните изворови материали от и 
за Тракия Понтика, един от които е известният Надпис на месамбрийци в чест 
на тракийския владетел Садал. 

І. Надписът, третиращ отношенията между месамбрийците с тракийския    
владетел Садал, споменаващ и предшественици от неговата династия, е 
публикуван от Иван Гълъбов през 1950 г.2 Той е включен от Георги Михайлов в 
неговия корпус на Гръцките надписи от България, в първия том на тези от 
Черноморието3. Текстът, по изданието на Георги Михайлов, е следният: 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - -ôïéò Óáäáëáé �ò êá äõíá- 
[ô{í ô]Ü÷éóôá· óôåöáí™óáé äS áˆô{í ÷ñõó[Ý]- 
[ùé] óôåöÜíïé åˆåñãÝôáí Tüíôá ôAò ðüëéïò 
5 Äéïíõóßïéò Tí ô™é èåÜôñùé· äåäüóèáé äS áˆ- 
ô™é êáp Têãüíïéò ðïëéôåßáí êáp ðñïîåíßáí 
êáp ðñïåäñßáí Tí ôïqò Bã™óéí êáp åtóðëïõí 
 êáp Vêðëïõí Bóõëåp êáp Bóðïíäåß· óôåöá- 
 íï‡óèáé äS áˆô{í êáè< Wêáóôïí Tíéáõ- 
10 ô{í óôåöÜíùé óôáôÞñùí ðåíôÞêïíôá· 
 ô{í äS ôáìßáí ô{í �ñêïí êáp ô@ò }ìïëïãßá[ò] 
 ãñÜöáíôá årò óôÜëáí ëéèßíáí êïqëá ãñÜì- 
 ìáôá BãáèÝìåí årò ô{ såñ{í ôï‡ <Áðüë- 
 ëùíïò ðáñ@ ô@ò óôÜëáò ô™ì ðñïãüíùí 
15 Ìïøõçóôéïò êáp Ôáñïõôéíïõ êáp Ìçäéóôá 
 êáp Êïôõïò. 
 >Ïìïëïãßá Óáäáëá êáp Ìåóóáìâñéáí™í· 
 át ôõíÝò êá Têðßðôùíôé Ìåóóáìâñéáí™í 
 [ðïôp ô]@í Óáäáëá, Bðïäéäüíôåò ô™í íáýë- 

                                                
1 Карайотов, Ив.  Странджа и морето в културно-исторически аспект. – 

Странджанско-Сакарски сборник, том ІІ, книга 2. Малко Търново, 1984, с. 65. 
2 Гълъбов, Ив. Един новооткрит надпис от Несебър. – ИНМБ, т. 1, 1950, 7-22. 
3 Mihailov, G. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, Vol. I Inscriptiones orae 

Ponti Euxini. Serdicae, MCMLXX (1970), 257-262, N 307. 
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20 [ëùí- - - - - - óôá]ô\ñáò êáp ^ìéóôÜôçñï- 
 [í- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] 
  
 „...да се изкаже похвала на Садала, по възможност 
 по-скоро. Той да бъде увенчан със златен венец  
в театъра като благодетел на града 
по време на празника Дионисии. На него и на потомците му да се даде 

месамбрийско гражданство, проксения, правото да заема почетно място на 
състезанията, право да влиза с кораб (да вплава – К.П.) и да излиза от 
пристанището (да изплава – К.П.) неприкосновен и без договор 
предварително. Садала да бъде увенчаван всяка година с венец на стойност 
50 статера, а касиерът, след като напише клетвата и спогодбата с вдлъбнати 
букви върху мраморна плоча, да я постави върху (при – К.П.) плочите на 
неговите предшественици Мопсиестий, Тарутин, Медиста и Котис в храма 
на Аполон. 

Спогодба между Садала и Месамбрийците:  
онези от Месамбрийците, които се движат с кораби  
и изпаднат в територията на Садала, дават от навлото  
в размер на ... статера и полустатера...”4  
  

 ІІ. Oсновни положения в Надписа от Месамбрия в чест на Садал. 
 Клетвата. 
 Най-напред е видно това, че Садал бива увенчан със златен венец, 

защото бил благодетел на града, което, според елинската практика от само себе 
си предпоставя и удостояването му с гражданство от полиса.  

 Гражданството, обаче, изрично е отбелязано в следващото изречение, 
по повод на даваното месамбрийско гражданство на неговите (на Садал – 
К.П.) потомци. В този списък на даваното гражданство на траки, освен 
потомците, като се включат и имената на изброените предшественици на Садал, 
ще се окаже, че традиционно (повече от столетие) неговият владетелски род се 
ползва с неслучайни привилегии в полиса Месамбрия.  

 Нещо повече, благодетел ще рече, че владетелят Садал покровителства 
града и е гарант за неговия нормален живот и просперитет. 

 На второ място е особено важно, че такъв златен венец се дава всяка 
година, както става ясно малко по-долу, и е на стойност 50 статера.  

 Несъмнено 50 статера е равностойността на трибута, който полисът 
внася в хазната на тракийския владетел Садал5. Това, обаче, се прави, за да 
осигури полисът своята автономия, но под закрилата на своя благодетел  Садал. 

 Сумата от 50 статера, която е равна на 50 златни таланта, е доста 
впечатляваща, като се има предвид, например, че само от полисите на 
Тракийския херсонес (които са 12 на брой – К.П.) одриският цар Керсеблепт 

                                                
4 Преводът е на Христо Данов – вж. История на България,  т. І, С., 1979, 171-172. 
5 Михайлов,  Г. Към историята на Тракия през ІV-ІІІ в.пр.н.е. – ИАИ, ХІХ, 1955, 

с. 150. 
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(359-341 г.пр.Хр.) получава годишен доход от 30 таланта6, а през втората 
половина на ІІІ в.пр.Хр. полисът Бизантион плаща на Келтското царство със 
столица Тиле 80 таланта годишен данък7. 

 На трето място е поставена една от най-важните по същината си точки в 
клетвата. А именно, владетелят Садал, тоест неговите кораби, да имат правото 
да вплават и да изплават от пристанището/та на Месамбрия, без 
предварителен договор. От една страна несъмнено това потвърждава, че 
полисът се разделя частично със своята автономия, но очевидно, за да успее да 
я запази максимално, в случая, в рамките на властването и подчертано под 
покровителството на Садал. От друга страна, чрез това право стоките от 
корабите на Садал получават възможност да се реализират и да носят печалба 
на техния собственик – владетеля, именно на месабрийския пазар – агората. 
Така се осъществява взаимоизгодната симбиоза между полисното и етносното в 
държавните устройства на двете договарящи се страни. Именно поради това 
тази точка в клетвата е особено важна.  

Тук изречението за корабите...на тракийския владетел не е случайно и в 
никакъв случай не е само уважителна формула, както се мисли традиционно. 
Това, без съмнение, е така, защото точно такава формула не фигурира като 
отплата за всеки един благодетел на полис в другите антични гръцки надписи от 
Западното Черноморие. Нещо повече, подобна клауза, свързана с кораби и 
пристанища, е документирана още за времето на одриския цар Хебризелм 
(387/386-383/382 г.пр.Хр.), в договор между него и полиса Атина, който се 
датира в 386/385 г.пр.Хр., в който договор, очевидно като най-важни, 
корабите... са отделени и са поставени на първо място от всичко, по което са 
преговаряли двете страни8. Подобен на разглеждания тук Надпис от Месамбрия 
е и Надписът от Одесос, от І в.пр.Хр.9, в който се третират сходни 
взаимоотношения на този елински град, но с по-късен одриски/тракийски 
владетел с името Садал ІІ (48-42 г.пр.Хр.), чиито кораби също  специално имат 
правото да вплават и да изплават в и от пристанището, във война и мир 
без предарително сключен договор, една от неговите резиденциални столици 
е полисът Херайон тейхос на Мраморно море. 

 На четвърто място се казва, че тази клетва и спогодбата трябва да се 
постави в храма на Аполон, при стелите (с клетвите и спогодбите – К.П.) на 
предшествениците Мопсиест и Тарутин и Медист и Котис. Не е подсказано 
в какъв ред са изброени тези имена. Но елементарната логика предполага 
тяхната хронологическа последователност, най-вероятно в прав, а не в обратен 
ред. При това Медист е име, което се открива и в надписа от Делфи10, където са 
изброени имената Йолай, Посидоний, Медист и Терес – и четиримата принцове, 

                                                
6 Demosthen. Orationes (Butcher – Rennie, ХХІІІ, р. 110. 
7 Polyb. IV, р. 46. 
8 Höck, A. Der Odrysenkönig Hebrytelmis. – Hermes, Zeitschrift für classische 

Philologie, 26 Band. Berlin, 1891, 453-459; Dittenberger, G. Sylloge Inscriptionum 
Graecarum. (3), Volumen I. Lipsiae, Apud S. Hirzelium, MCMXV (1915), № 138. 

9 Mihailov, G. Op. cit., № 43. 
10 Dittenberger, G. Op. cit., № 195. 
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синове на последния голям одриски цар от средата на ІV в.пр.Хр., споменатия 
по-горе Керсеблепт. Този факт, както името Котис, така и името Садал, което е 
одриско/тракийско царско име и през І в.пр.Хр., несъмнено насочва към връзки 
с одриската династия. Това ще рече, че по Западното Черноморие, недалеко от 
Месамбрия властва клон от династията на одрисите. В този контекст много 
важен е фактът, че броят на тези последователно наследявали се владетели – 
общо пет, по представата на Херодот от 30 години за едно поколение, отвежда 
началото на парадинастията или субпарадинастията в V в.пр.Хр. и включва 
първите известни от тях във времето на Одриската империя, средата на V – 
средата на ІV в.пр.Хр. 

 Спогодбата. 
 Най-накрая е поставена спогодбата като най-важна в този двустранен 

договор, поради което тя е отделена самостоятелно. В нея, по същество, се 
казва, че ако кораби на месамбрийци се окажат в Садаловите владения, те 
са длъжни да му плащат навло (корабна такса – К.П.) в (неясен брой – К.П.) 
статери и полустатери. Тук, за разлика от месамбрийското разрешение 
корабите на Садал да вплават и да изплават в и от пристанището/та без договор, 
в спогодбата изрично се заявява, че корабите на месамбрийци, когато са в 
пристанищата на Садал, трябва да му плащат корабна такса. Това означава, че 
Садал има крайбрежни владения, свързани с държани от него пристанища, в 
които може да се извършва търговия и да се реализира добра печалба от 
месамбрийци. Именно заради възможността да  се реализират такива печалби в 
Садаловите пристанища-тържища, месамбрийците ще трябва да му плащат 
навло, тоест такса за право на корабите им да влизат, да търгуват и да печелят 
от това там. 

Несъмнено в този договор тракийският владетел Садал доминира над 
полиса Месамбрия, но в него личи и осъзнат интерес от взаимоизгодно 
съжителство и сътрудничество.  

 ІІІ. Датировка на Надписа от Месамбрия в чест на Садал. 
 Издателят на надписа Иван Гълъбов смята, че Садал е представител на 

одриската династия от края на ІV в. или началото на ІІІ в.пр.н.е.11 Тази обща 
датировка, макар и сравнително широка, и досега остава най-приемлива от 
културно-историческа гледна точка. 

 Христо Данов смята, че става дума за астейски владетел от края на ІІІ 
в.пр.н.е.12 Нещо, което днес изглежда много хипотетично. 

 Аргументацията на Георги Михайлов потвърждава, че Садал е одриски 
владетел, но според него той е ограничен в периода между 281 и 277 г.пр.н.е.13 
Прецизността на Георги Михайлов е впечатляваща. И все пак, без да отричам 
неговата скрупульозна хипотеза, смятам, че за предпочитане тук е по-широката 
датировка на Иван Гълъбов. В този случай особено значение имат два факта от 
надписа: единият – са имената на четирима предшественици на Садал, което 
                                                

11 Гълъбов, Ив. Цит. съч., с. 21. 
12 Данов, Хр. Към историята на Тракия и Западното Черноморие от втората 

половина на ІІІ до средата на І в.пр.н.е. – ГСУ фиф, 47, 2 1952, с. 130. 
13 Михайлов,  Г. Цит. съч. , 162-163. 
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покрива целия ІV в.пр.Хр. и отвежда властването на тази династия назад във 
времето на V в.пр.Хр., а другият – е, че в текста не се използва титлата 
цар/базилевс. Тъй като в надписа Садал не е титулован базилевс, най-логично е 
да се приеме, че той е крайбрежен тракийски представител на династия от по-
нисък ранг, който е пара- или субпарадинаст, спрямо реално властващия  цар. 

 ІV. Резиденцията, династията и пристанищата-тържища на Садал. 
 1. Резиденцията и династията. 
 При Бургас се намира тракийска владетелска резиденция със 

светилище на Аполон Карсенос, археологически засвидетелствана за цялата 
Античност (ранножелязна, класическа, елинистическа и римска епоха), 
локализирана на връх Шилото, което е на ниската планина Черни връх, 
разполагаща се между Бургаското, Мандренското езеро и Черно море14. Оттук 
се открива широка гледка към трите езера и към залива чак до Созопол в 
югоизточна посока, до крайната верига на Айтоска Стара планина на север... 
Стратегическото положение на Шилото... впечатлява15.  

Доминиращата позиция на тази тракийска владетелска резиденция-
светилище на връх Шилото при Бургас, природо-географски естествено 
обхваща внушителна територия: на север до Стара планина, в чието подножие е 
полисът Месамбрия, на юг/югоизток до началото на Странджа планина, 
представено с  Медни рид, на чието крайбрежие е полисът Аполония, а на изток 
се плискат вълните на Черно море, миещи бреговете на Бургаския залив. 

Същото това място на върха е посочено още като тракийска крепост16, а в 
близост, югозападно от нея, на северния бряг на Мандренското езеро, е 
локализиран и разкопаван тракийски тюрзис от елинистическата епоха, с по-
конкретна датировка преди средата на ІV – началото на ІІ в.пр.Хр., в който 
импортната керамика, сред която особено многобройни са фрагментите от 
амфори, е повече от три четвърти от целия събран материал и има точни 
аналогии сред находките в Аполония и Месамбрия от ІV – ІІІ в.17 Несъмнено 
тези факти сочат контакти по море на тракийската крепост-владетелски тюрзис-
резиденция със светилище при връх Шилото, най-вече със съседните елински 
полиси Аполония и Месамбрия. 

Връзките на одриски династи с елински градове се потвърждават и от 
епиграфските паметници. В едно от тракийските морски тържища, това в м. 
Сладките кладенци, в дн. южен квартал Победа на град Бургас, е намерен 
надпис на старогръцки от средата на ІІІ в.пр.Хр., в който се казва, че 

                                                
14 Кияшкина, П., Ив. Карайотов. Светилище на върха. – В: Бургас – вечното 

пристанище. Бургас, 2000, 58-61; Кияшкина, П. За един неизследван археологически 
обект от територията на Бургас. – ИНМБ, 3, Studia in memoriam Ivani Galabov. Бургас, 
2000, 106-116; Карайотов, Ив. Бургас – пристанището на тракийските царе. – Море, 
Национално маринистично списание. Бургас, година ХІІ, 9-10, 2004, 10-12. 

15 Кияшкина, П., Ив. Карайотов. Цит. съч., с.  58. 
16 Балабанов П. Тракийски тюрсис близо до Бургас. – ИМЮИБ, VІІ, Пловдив, 

1984, с. 11, фиг. 1. 
17 Пак там, 11-38. 
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Райскупорис, син на царя Котис, който е изпратен от баща си като заложник, 
след изтичане на заложничеството останал в града...18. 

Янко Тодоров смята, че този цар Котис е същият цар Котис, който е син 
на Райздос от Делфийския надпис от 261 или 269 г.пр.Хр.19  

Георги Михайлов аргументира, че не може да става дума за един и същ 
цар с името Котис; освен това той приема, че елинският град, за който се говори 
в надписа, е Аполония, и че фрагментираният епиграфски паметник е пренесен 
от този полис в района на Бургас20.  

Второто предположение не е обосновано с никакви доводи, но вероятно се 
дължи на факта, че Страбон казва, че Анхиало е малко градче на аполонийците 
и самата Аполония21, поради което се мисли, че районът на Бургас, както и 
целият Бургаски залив се включва в хóрата на Аполония.  

Нещо повече, безусловно се приема, че тържището при Сладките 
кладенци в Бургас е емпорион на Аполония22, становище, което несъмнено е 
повлияно от мнението за аполонийска принадлежност на надписа с имената на 
цар Котис и сина му Райскупорис. 

Но дали това е така? 
В публикацията си за споменатия по-горе тракийски тюрзис на 

Мандренското езеро, под връх Шилото край Бургас, Петър Балабанов 
категорично заявява, че няма никакви данни представяният район на Бургас 
някога да е влизал в градските територии на Аполония или Месамбрия; и 
поради това – нещо много важно, а именно – обяснението, че същият този 
декрет е издаден от Аполония и е пренесен по-късно в Бургас не може да бъде 
достоверно, защото, ако надписът е намерен на мястото, за което е 
предназначен, тоест в Бургас, в него трябва да се види копието на декрета, 
което е поставено на територията на  тракийския контрагент на полиса23. 

Не мога да не цитирам и мнението на педантичния учен Иван Карайотов, 
който двадесет години по-късно казва: Когато се говори за тези паметници в 
археологическата и историческата литература, се набляга преди всичко върху 
факта, че в Бургас е имало емпориум на Аполония. За траките, с които е 
ставала търговската размяна, рядко се споменава... през V – ІV в.пр.Хр. на 
територията на днешния Бургас са се намирали пристанища, които са 
обслужвали с еднакъв ефект и древните гърци, и тракийските царе... Може да 
се предположи дори, че именно тракийските царе са контролирали цялата 

                                                
Тодоровъ, Я. Тракийските царе. – ГСУифф, книга ХХІХ. 7, 1933, с. 72; Mihailov, 

G. Op. cit., 357-358, № 389; Карайотов, Ив. Бургас – пристанището на тракийските 
царе, с. 11. 

19 Dittenberger, G. Op. cit., № 438; Тодоровъ, Я. Цит. съч., 68-72. 
20 Михайлов,  Г. Цит. съч., с. 156; Mihailov, G. Op. cit., 357-358, № 389. 
21 Strab. Geograph. (Meineke), VII, 6, 1. 
22 Isaac, B. The Greek Settlements in Thrace until Macedonian Conquest. –  Studies of 

the Dutch Archaeological and Historical Society, Vol. X, Edited by B.H.Isaac and J.G.P.Best. 
E.J.Brill. Leiden, 1986, р. 249. 

23 Балабанов П. Цит. съч., с. 36. 
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морска търговия, осъществявана преди повече от 2500 г. в пристанищните 
селища на територията на днешния Бургас24. 

В контекста на представените изворови материали от всякакво естество и 
тези изводи е логично да се приеме, относно надписа от Бургас, който съдържа 
имената на цар Котис и сина му Райскупорис, че всъщност става дума за единия 
екземпляр на постановлението, който се намира при династа в крайбрежната 
одриска владетелска област, а другият екземпляр трябва да е бил поставен на 
видно място в съответния полис, например Аполония или Месамбрия. 

Дали полисът, в който остава да живее одриският престолонаследник 
Райскупорис, е Аполония или Месамбрия, а защо не и Анхиало, няма особено 
значение. По-важно е, че Иван Карайотов обръща специално внимание на 
впечатляващия факт, че от територията на днешния Бургас произлизат... три 
антични надписа с тракийски царски имена, поради което заключава, че 
струпването на такъв епиграфски материал досега никъде другаде не е 
открито25. 

Тук, освен споменатия надпис, се имат предвид още два по-късни антични 
надписа. Единият – от І в., открит в северното пристанище-тържище при 
квартал Изгрев на гр. Бургас, е посветен на бога Аполон Карсенос, с посветител 
Аполоний, син на Ептайкент, от Биза (дн. Виза – К.П.), който е стратег на 
Анхиало, на Селетика и на Рюсика, по времето на Реметалк, цар на траките; 
другият – е плоча от връх Шилото с изображение на тракийския херос и отново 
е с посвещение на Аполон Карсенос26. Тези епиграфски паметници несъмнено 
потвърждават принадлежността на района на Бургас в древността към 
Одриската царска династия. 

Не мога да не отбележа още, че в този район, на континента, между 
Анхиало и Бургас, при с. Банево, е и владяното от траките светилище при 
горещите минерални извори, чрез укрепения тракийски култов център27, при 
Aquae Calidae, известно днес като Бургаските минералните бани. Тук са открити 
бронзови монети на одриския цар Хебризелм (387/386-383/382 г.пр.Хр.)28, които 
несъмнено са предназначени за вътрешната търговия на Одриското царство, 
част от което е споменатото светилище с укрепения култов център. 

Както стана дума за резултатите от археологическите проучвания, 
неоспоримо потвърдени и от епиграфските паметници, именно в района на град 
Бургас, се локализира укрепен тракийски владетелски център със седалище при 
светилището на Аполон Карсенос на връх Шилото, между Бургаското,  
Мандренското езеро и Черно море. Тук са открити: сребърни монети на 

                                                
24 Карайотов, Ив. Бургас – пристанището на тракийските царе, с. 12. 
25 Пак там, с. 11. 
26 Кияшкина, П. Цит. съч., 109-110. 
27 Гюзелев, М. Западният Понт между Емине и Босфора през първото 

хилядолетие пр.Хр. Бургас, 2009, 93-94. 
28 Balabanov, P. The cities of Ancient Thrace befor the Campagns of Philip II. – In: 

Terra Antiqua Balcanica, V. Sofia, 1990, 34-38; Тачева, М. Царете на древна Тракия. 
Книга първа. Издателство АГАТО. София, 2006, 127-133. 
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одриския цар Котис І (383/382-360/359 г.пр.Хр.)29, много бронзови монети на 
Аполония като специално се отбелязва съкровището от 120 сребърни 
аполонийски драхми от първата половина на ІV в.пр.Хр., една бронзова монета 
на Месамбрия от втората половина на ІІ в. и една бронзова монета на 
тракийския цар Мостис (ок. 125-86 г.пр.Хр.)30. Тези нумизматични данни 
потвърждават тезата за активно функциониращ одриски владетелски център. 
Този династичен център несъмнено владее крайбрежието на Бургаския залив.  

В този контекст има достатъчно основания да се мисли, че именно тук, в 
района на Бургас, резидират не само одриски царе като споменатия Котис, баща 
на Райскупорис, а по-скоро одриски парадинасти или субпарадинасти, от които 
имената на пет са сигурно засвидетелствани в Надписа от Месамбрия от края на 
ІV/началото на ІІІ в.пр.Хр.31 Това са Мопсиест, Тарутин, Медист, Котис и 
накрая Садал. Както стана дума по-горе назованите поименно предшественици 
на Садал могат да се поставят като реални владетели, назад във времето не само 
на ІV в.пр.Хр., но и на V в.пр.Хр. 

Впрочем, дали Садал от края на ІV/началото на ІІІ в.пр.Хр. е независим 
местен одриски династ или е пара- или по-вероятно субпарадинаст на цар на 
Одриската базилея, или е васален династ на македонски елинистически цар, ще 
останат варианти на разсъждения в сферата на предположенията. В случая е 
важно, че от политическия център на връх Шилото с крайбрежните си 
тържища-пристанища, този тракийски владетел с одриско потекло води 
напълно самостоятелна политика спрямо полисите по крайбрежието, като в 
конкретния случай се визира един от тях – Месамбрия. Най-вероятно такива са 
били взаимоотношенията на цялата посочена одриска пара- или 
субпарадинастия през V – кр.ІV/нач. ІІІ в.пр.Хр., но не само с Месамбрия, а и с 
други елински градове. 

2. Пристанищата и тържищата на Садал. 
2.1. Тържищата на Одриското царство. 
В античните извори, някои от полисите по Одриските крайбрежия са 

наречени изрично емпориони, тоест тържища. Това обикновено са не особено 
големи градове, над които одриските царе могат и се налагат по-лесно. 
Съгласно Атинските трибутни листи такива се оказват Дейре, Сале, Зоне и 
Дрюс – по крайбрежието на Тракийско море; такива се оказват и Даунион 
тейхос, Дидюмон тейхос, Бизанте и Серейон тейхос – на Мраморно море. Както 
личи от Атинските трибутни листи тези полиси-емпориони като членове на 
Атинската архе, не плащат нищо, или почти нищо, на Атина. Запазените 
оскъдни данни в този безценен извор дават косвени основания да се допусне 
кога и в какъв размер те вероятно плащат на Одриския двор. Бидейки включени 
в границите на Одриската империя, средата на V – средата на ІV в.пр.Хр., 
обаче, те несъмнено играят ролята и на нейни тържища. 

                                                
29 Юрукова, Й. Монетите на тракийските племена и владетели. Том І, 

Издателство „Петър Берон”. София, 1992, c. 65. 
30 Кияшкина, П. Цит. съч., 107-108. 
31 Гълъбов, Ив. Цит. съч., 7-22; Mihailov, G. Op. cit., 257-262, N 307. 
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 В този контекст е особено показателно сведението на Демостен, в което 
се казва, че одриският цар Керсеблепт (359-341 г.пр.Хр.), хищнически ограбва 
Тракийския Херсонес и когато на Полуострова цари мир, годишният му доход 
от него е не повече от 30 таланта, а когато е във война – няма и един талант; 
освен това обаче, Керсеблепт получава от своите емпориони, които владяни от 
него биха били блокирани като пристанища, над 200 (или 300 – в някои 
манускрипти – К.П.) таланта годишен доход32. Демостеновата фраза, че владяни 
от Керсеблепт, тези негови емпориони биха били блокирани като пристанища 
(но за данъчното облагане от Атина! – К.П.), недвусмислено показва, че 
одриският цар ги използва именно като пристанища. Тоест, това са местата, в 
които се извършва интензивен търговски обмен, от който печели този, който ги 
владее – в случая одриският цар Керсеблепт, а не Атина. 

Ако за втората половина на V в.пр.Хр., чрез Атинските трибутни листи, 
хипотетично може да се определя минимален размер на вероятния данък в 
таланти, даван от елинските полиси и емпориони на одриските царе, то към 
средата на ІV в. в хазната на Базилеята, само от своите емпориони, цар 
Керсеблепт получава над 200 (или над 300) таланта данък на година. Тези 
негови емпориони (на Керсеблепт – К.П.) са разграничени от Демостен спрямо 
полисите от Тракийския херсонес и несъмнено се намират по крайбрежията на 
Тракийско и на Мраморно море, а най-логично е да се мисли – и на Западното 
Черноморие, което още от времето на цар Терес І (кр. VІ/нач. V в.-448 г.пр.Хр.) 
и при неговите наследници през V и ІV в. е доминирано от Одриската базилея. 
Сумата от 200 или 300 таланта, получавана от одриския цар Керсеблепт, е 
внушителна, защото е събирана само от неговите емпориони, без по-големите 
полиси. Фактически, този сбор представлява  половината или три четвърти от 
400-те таланта, внасяни в хазната на голямото Одриско царство, по времето на 
цар Севт І (424/423-405/404 г.пр.Хр.), както от контролираните елински полиси 
и емпориони по крайбрежията, така и от подвластните му тракийски етноси33. 
Очевидно, властването, предимно над емпорионите, е от изключително 
значение за Одриската базилея. 

Нещо повече, за да поддържат функционирането на развиващата се 
имперска икономика пълноценно, поради недостига на владяни крайбрежни 
елински полиси и емпориони, царете на могъщата Одриска базилея 
компенсират с установяването и поддържането на нови пазарни центрове – 
тържища-емпориони в държавата си, които обикновено са със смесено 
население. Именно през времето на проявяването ù като империя, от средата на 
V до средата на ІV в.пр.Хр., а и след това, в нея могат да се изброят към 20 нови 
тържища-емпориони34. 

                                                
32 Demosthen. Op. cit.,  ХХІІІ, р. 110. 
33 Thuc. Hist. (Smith; Hude) ІІ, 97, 3. 
34 Velkov, V., L. Domaradska. Kotys I (383/382-359) et l’emporion de Pistiros en 

Thrace. – BCH, 118, 1994, 1-15; Bouzek, J., L. Domaradska. More than 300 Talents from 
the Emporia for Kersobleptes (With Reference to Demosthenes, Against Aristocrates 110). – 
In: Thrace and the Aegean. Proceedings of the Eighth International Congress of Thracology, 
Thrace and the Aegean, Sofia-Yambol, 25-29 September 2000, Volume I. Sofia, 2002, 391-



236 Калин Порожанов

Такива тържища-емпориони могат да се видят в Северна Гърция, северно 
от Маронея, при обектите Ленос и Стрими, край Комотини, както и в източно 
намиращите се обекти при Макри и Плотинополис. Като такива се тълкуват и 
обектите в Югоизточна България при Мезек, Симеоновград, Горно Белово, 
Първенец, Асеновград, Арзос35. 

Най-вероятно, това може да се каже и за внушителните селищни обекти, с 
местна и вносна гръцка керамика от V-ІV в.пр.Хр., населявани от траки, но и от 
елини, в долината на  горното течение на река Стряма, между Стара планина и 
Средна гора, при днешните села Васил Левски и Домлян, Карловско. Те се 
определят от проучвателя като предполагаеми центрове на политико-
административна власт, в които се извършват мащабни търговски операции36. 
Специално за селището при с. Васил Левски се смята, че възникването му 
трябва да се свърже с Одриската държава, при което именно поради причини от 
политически характер то несъмнено е урбанизирано населено място с 
преобладаващ резиденциален характер37. Ще допълня, че тези селища се 
намират в границите на Одриската базилея, именно в нейния имперски период.  

Точно такъв случай на активно функциониращ емпорион, отново във 
вътрешността на Одриското царство, от първата половина на V до средата на ІV 
в.пр.Хр., се открива пак в този район на юг от Стара планина, в южните поли на 
Същинска Средна гора, на левия бряг на река Пясъчник – ляв приток на река 
Марица, при село Кръстевич, община Хисаря38. Неговата датировка обхваща 
втората половина на V в.пр.Хр. до края на времето на големия одриски цар 
Котис І (383/382-360/359 г.пр.Хр.). Началото на съществуването на емпориона  
показва, че той е основан още при Терес І или най-късно при Спарадок.  

                                                                                                                           
398; Bouzek, J. Urbanisation in Thrace. – In: BAR International Series 1350. The Culture of 
Thracians and their Neighbours. Proceedings of the International Symposium in Memory of 
Prof. Mieczyslaw Domaradski, with a Round Table “Archaeological Map of Bulgaria”, Edited 
by Jan Bouzek and Lidia Domaradzka. Oxford, 2005, 1-8; Archibald, Z. Pre-Roman Cities in 
Thrace and the notion of civic identity. – In: BAR International Series 1350. The Culture of 
Thracians and their Neighbours. Proceedings of the International Symposium in Memory of 
Prof. Mieczyslaw Domaradski, with a Round Table “Archaeological Map of Bulgaria”, Edited 
by Jan Bouzek and Lidia Domaradzka. Oxford, 2005, 9-12; Domaradska, L. Graeco-Thracian 
relations in the Upper Maritza valley (5th-4th c. B.C.) (based on epigraphic evidence). – In: 
BAR International Series 1350. The Culture of Thracians and their Neighbours. Proceedings 
of the International Symposium in Memory of Prof. Mieczyslaw Domaradski, with a Round 
Table “Archaeological Map of Bulgaria”, Edited by Jan Bouzek and Lidia Domaradzka. 
Oxford, 2005, 19-26. 

35 Bouzek, J., L. Domaradska. Op. cit., 391-398, Fig. 2. 
36 Кисьов, К. Някои аспекти на селищното развитие в горното течение на река 

Стряма през Късната желязна епоха. – В: Поселищен живот в Древна Тракия. ІІІ 
международен симпозиум „Кабиле”, 17-21 май Ямбол, 1993. Ямбол,1994, 104-110. 

37 Попов, Хр. Урбанизация във вътрешните райони на Тракия и Илирия през VІ-І 
в.пр.Хр. С., 2002, 72-76. 

38 Маджаров, М., Д. Танчева. Археологически разкопки на селище от V-ІV 
в.пр.Хр. при с. Кръстевич, община Хисаря. – АОР през 2007. С., 2008, 217-220. 



237Надписът от Месамбрия (края на іv/ началото на ііі в. пр. Хр.) ...

Подобен е случаят и с емпориона при село Ветрен, Пазарджишко, наречен 
емпорион Пистирос, от края на V до края на ІV в.пр.Хр., на река Хеброс 
(Марица) в Тракия, демонстриран от разкопките, надписа и монетите от 
тържището39, възникнал и се развил като градски център поради търговските, 
производствените и транспортните му функции40 и узаконен в границите на 
Базилеята с постановление на споменатия  одриски цар Котис І. 

В този контекст особено интересни са резултатите от многогодишните 
проучвания при с. Прилеп, край Карнобат. Те дават основания да се 
предположи, че още в началото на VІ в.пр.Хр. тук са съществували поне две 
значителни средища – селища или търговски/транзитни центрове..., които са 
били свързващо звено между Аполония... и земите на запад и на север от 
Карнобат. Не е изключено вносните предмети и част от богатствата в 
проучените гробове от VІ-V в.пр.Хр. в областта да са придобити благодарение 
на участието на местната аристокрация в тази дистрибуция на стоки от и 
към Аполония41. Ето още един отличен пример за активно функциониращи 
тържища, свързани с морето, но свързани и със стратегическите и търговски 
проходи на Източна Стара планина, тържища, които несъмнено през V в.пр.Хр. 
са в границите на Одриската държава.  

 Не само вътрешни и крайбрежни тракийски тържища със смесено 
население като изброените, но и елинските емпориони по морските 
крайбрежия, а доколкото е възможно и по-големите полиси, намиращи се по 
тях, също се контролират от одриските владетелски резиденции заради техните 
пазарни функции, свързани с ускореното развитие на стоково-паричните 
отношения през тези векове. 

2.2. Пристанищата с тържища на споменатата укрепена тракийска 
владетелска резиденция със светилище при връх Шилото се локализират по 
крайбрежието на Бургас, както следва. Едно – в южния квартал Победа, а 
второ – в северния квартал Изгрев. Тук, и на двете места, са регистрирани, 
великолепно документирани по археологически път, за цялата Античност, 
големи и изключително интензивно функционирали тържища на брега на 
морето, които са държани и контролирани от тракийските владетели, 
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39 Домарадски, М. Емпорион Пистирос в Тракия. – В: Поселищен живот в 

Древна Тракия, ІІІ международен симпозиум „Кабиле”, 17-21 май Ямбол, 1993. 
Ямбол,1994, 44-52; Domaradska, L. Op. cit., 19-26; Bouzek, J., L. Domaradska. Op. cit., 
86-94; Гоцев, Ал. и колектив. Археологически проучвания на емпорион Пистирос край 
гр. Ветрен, община Септември. – АОР през 2007. София, 2008, 202-211. 

40  Попов, Хр. Цит. съч., с. 92. 
41 Георгиева, Р., Д. Момчилов. Проучвания на тракийската култура в 

Карнобатския край в периода 1996 – 2007 г. – В: Югоизточна България през ІІ-І 
хил.пр.Хр. Варна, 2010, с. 13. 
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езеро и Черно море42. Няма как функциите на тържище да не изпълнява и 
крайбрежното анонимно тракийско селище, локализирано североизточно от 
Бургас и западно от град Поморие (античния Анхиало), в местността Герена, с 
най-вероятно пристанище при нос Акротир/Кротирион. От публикуваните 
резултати на проучвания обект се знае, че началото на живота тук започва към 
VІІІ в.пр.Хр. и продължава през цялата Античност; той е засвидетелстван, 
както с останки от каменни зидове, така и с местна и вносна гръцка керамика43. 
Напълно реално е и това тържище с пристанище да е държано от 
субпарадинастията, резидираща на връх Шилото, субординиращо 
контролираща го, чрез недалечния на континента укрепен тракийски култов 
комплекс и светилище, известно в Древността като Aquae Calidae, свързано с 
горещите минерални извори при с. Банево44. 

Така се очертават поне три тракийски морски пристанища-тържища в 
района на Бургаския залив, владяни и контролирани от укрепена тракийска 
владетелска резиденция със светилище на Аполон Карсенос при връх 
Шилото. 

V. Очевидно е, че Тракия Понтика на Иван Карайотов, видяна в 
конкретния случай чрез Надписа от Месамбрия в чест на Садал, 
археологическите и други епиграфски паметници, без съмнение означава 
наличие на тракийска крайбрежна владетелска област в района на Бургаския 
залив, която взаимоизгодно съсъществува с полисна държавна формация. Това 
е така, защото корабите на Месамбрия трябва да плащат такса на владетеля при 
влизане за търговия в пристанищата му, а градът позволява безвъзмездно 
корабите на тракийския владетел да ползват полисните пристанища и пазари за 
извършване на печеливши интензивни стоково-парични отношения. При което, 
полисът Месамбрия, видимо запазва своята автономия, макар и частично 
ограничавана от тракийския династ. В тези ваимоотношения местният 
тракийски владетел с одриски корени Садал е подчертано по-силната страна, но 
неговата политика е съобразена с интересите и на полиса. Така тук, на 
Западното Черноморие, южно от Стара планина и северно от Странджа, в и 
около Бургаския залив, през ранната елинистическа епоха, в края на 
ІV/началото на ІІІ в.пр.Хр., всъщност се наблюдава жизнено важно 
партньорство между тракийска раннокласова и елинска полисна държава.  

                                                
42 Кияшкина, П. Цит. съч., 106-116; Кияшкина, П., Ив. Карайотов. Цит. съч., 

58-61; Карайотов, Ив. Бургас – пристанището на тракийските царе, 10-12; Гюзелев, М. 
Цит. съч., 98-101. 

43 Стоянов, Т. Археологически данни за неизвестно тракийско селище край 
Анхиало (Поморие). – Археология, 1993, 3, 17-25; Гюзелев, М. Цит. съч., с.  228. 

44 Гюзелев, М. Цит. съч., 93-94. 
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42 Стоянов, Т. Археологически данни за неизвестно тракийско селище край 

Анхиало (Поморие). – Археология, 1993, 3, 17-25; Гюзелев, М. Цит. съч., с.  228. 
43 Гюзелев, М. Цит. съч., 93-94. 
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DER KULT DES ARES–MARS WÄHREND DER RÖMERZEIT IM 
OSTBALKANRAUM  

 
Манфред Оперман 

 
КУЛТЪТ КЪМ АРЕС-МАРС ПРЕЗ РИМСКАТА ЕПОХА В ИЗТОЧНАТА 

ЧАСТ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ 
 

Проучването включва пространството на Източните Балкани с римските 
провинции Тракия, Долна Мизия и Дакия. Горномизийска Рациария е разгледана в 
изследването, за разлика от Бизантион, остров Самотраки и тракийски Херсонес, които 
са изключени от него. По-голямата част на използваните артефакти са от втората 
половина на II и първата половина на III век. Повечето статуетки от бронз са включени 
в класификацията на Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. Настоящото 
проучване е върху метални апликации, произведения на глиптиката и монети. 
Сравнително ограничено е използвана релефната пластика. Пространно са разгледани 
използваните в източниците епитети и посвещения. С някои изключения, епиграфският 
материал от посочените провинции е на латински език. 
 

Unter Ostbalkanraum werden hier das Gebiet der Provinzen Thracia und 
Moesia Inferior1 sowie das römische Dakien verstanden. Berücksichtigt wurde 
außerdem das obermösische Ratiaria. Ausgeschlossen bleiben dagegen Byzantion, die 
Thrakische Chersonesos und Samothrake. Die römerzeitlichen Denkmäler gehören im 
Allgemeinen erst dem 2. und der ersten Hälfte des 3. Jhs. an. Obwohl gerade die 
Anzahl der Bildzeugnisse relativ begrenzt ist, so überrascht doch andererseits ihre 
ikonographische Vielfalt.  

Die besten Beispiele bietet die Bronzeplastik. Allerdings ist dabei der 
Herstellungsort nicht zu konkretisieren. Durch einige Beispiele ist der Typus U 
(Ultor) vertreten2. Bereits im Jahre 1896 gelangte in das Archäologische 
Nationalmuseum von Sofia eine aus dem nordbulgarischen Fundort Butovo bei 
Veliko Tǎrnovo stammende Bronzestatuette, die den bärtigen Gott mit Helm, Rüstung 
einschließlich der Beinschienen und Schärpe wiedergibt. Schild in der Linken und 
Lanze in der Rechten sind verloren (Abb. 1). Die Vorderseite des Panzers weist 
Silberinkrustation mit Darstellung zweier Greifen und vegetabilen Elementen auf. 
Der Zweifel, ob es sich hier um den Gott oder einen Feldherren handelt, ist angesichts 

                                                
1 Die Denkmäler aus Moesia Inferior wurden von Nenninger, M. Römische Götterkulte 

der Provinz Moesia Inferior. – In: Untersuchungen auf Grundlage des archäologischen und 
epigraphischen Materials, Habilitationsschrift. Halle/S., 2003, 81-82, Kat. Nr. 972-985 
präsentiert. 

2 Siehe hierzu Kaufmann-Heinimann, A. Die römischen Bronzen der Schweiz, I Augst 
und das Gebiet der Colonia Augusta Raurica. Mainz, 1977, 26 (Typus II); ebd., 26, Anm. 4 
mit Parallelen; Simon, E. Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. II, 1984, 516-519, 
Kat. Nr. 25-85, s. v. Ares/Mars. 
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eindeutiger Parallelen unbegründet3. Auch der Mars aus Preselna (früher Gjočeri) bei 
Novi Pazar trägt einen korinthischen Helm4 (Abb. 2). Doch dieser ist mit zwei 
Greifen und einem großen Federbusch dekoriert. Auf dem Panzer sind außer zwei 
Greifen und vegetabilen Elementen ein Gorgoneion in Brusthöhe dargestellt. Infolge 
reduzierter Dimension weist eine aus Durostorum stammende Marsbronze weniger 
Detailwiedergabe auf5. Im Unterschied zu dem Exemplar aus Preselna ist hier die 
Ponderation umgekehrt, indem rechts das Stand- und links das Spielbein ist. Der 
Federbusch des Helmes wurde weniger detailliert ausgeführt und am Panzer erkennt 
man keine Dekoration. Der Typus des Mars Ultor ist ferner durch eine Statuette mit 
korinthischem Helm aus Kǎrdžali6 (Abb. 3) und ein sehr flaues Exemplar von 
zweifellos lokaler Provenienz aus Novae vertreten7 (Abb. 4). Von den aus Dakien 
stammenden Marsstatuetten wäre ein allerdings ziemlich summarisch gearbeitetes 
Beispiel aus der Sammlung Severeanu zu erwähnen. Der Gott hält hier in seiner 
Rechten ein Schwert, während in der Linken man wahrscheinlich einen Schild 
ergänzen muss. Auch ist der Helm mit dem Helmbusch wenig differenziert 
wiedergegeben worden8. Eine Bronzebüste aus Oescus stellt den Mars im Typus des 
Mars Ultor dar und zählt zu den besten Erzeugnissen der Bronzeplastik im 
Ostbalkanraum9 (Abb. 5). In der starken Kopfwendung und im Gesichtstypus 
existieren gewisse Ähnlichkeiten zum Marmorkopf der Sammlung Ludovisi10, 
wenngleich der Mars aus Oescus seinen Kopf etwas schräg nach oben gerichtet hat. 
                                                

3 Ognenova-Marinova, L. Statuettes en bronze du Musée National Archéologique à 
Sofia (Statuettes de cult). Sofia, 1975, 78-79, Kat. Nr. 73 - Höhe 22,3 cm. Diese Statuette ist 
von L. Ognenova-Marinova zwar richtig unter Ares eingeordnet worden, doch schrieb sie: 
„On pourrait même se demander si c’ est bien Arès qui est représenté ou bien un stratège avec 
son fourbi, exactement comme la statue de Hegessagor d’ Istrie, élevée dans le temple d’ 
Apollon à Apollonia... La ressemblance de cette statuette avec une autre, appelée stratège de 
Tarante remontant au IVe s. av. n. ère est frappante.“; Kriseleit, I. in: Antike Bronzeplastik aus 
Bulgarien (Hrsg. M. Kunze). Berlin, 1990, p. 39, 59, Abb. 11 (Mars Ultor); gute Parallele z. 
De Ridder, A. Les Bronzes antiques du Louvre. I, Paris, 1913, p. 93, Nr. 667, Taf. 46,667. 

4 Velkov, Iv. Novootkriti starini. – IAI, 7, 1932/33, p. 411, Abb. 167 (Gjočeri); 
Ognenova-Marinova, L. Statuettes en bronze, 80-81, Kat. Nr. 74 - Höhe 17 cm.  

5 Ognenova-Marinova, L. Statuettes en bronze, p. 81, Kat. Nr. 75 - Höhe 8,8 cm.  
6 Šopova, I. In: Die Thraker. Das goldene Reich des Orpheus. 23. Juli bis 28. 

November 2004, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. Mainz, 2004, 
p. 333, Nr. 316 (2. Jh.). 

7 Dimitrova, A. Bronzova plastika i bronzolejarstvo v Nove. – Muzei i pametnici na 
kulturata, 24 (1), 1984, Abb. S. 20; Dimitrova-Milčeva, A., Bronzene Statuetten aus Novae. 
– In: Studien zu den Militärgrenzen Roms, III, 13. Internationaler Limeskongress Aalen, 1983. 
Stuttgart, 1986, 472-473, Nr. 3, Abb. 3a-b. 

8 Baluta, C. L. Statuettes en bronze de la collection Severeanu (Bucarest). – In: Akten 
der 10. Internationalen Tagung über antike Bronzen. Freiburg 18.-22. Juli 1988. Stuttgart, 
1994, 29-30, Nr. 5, Abb. 1.5 (H. 7,3 cm; 2.-3. Jh.). Bei der gelegentlich auf Mars bezogenen 
Statuette aus Gherla (Römer in Rumänien. Ausstellung des Römisch-Germanischen Museums 
Köln und des Historischen Museums Cluj, Köln Kunsthalle 12. 2. – 18. 5. 1960, 205, F. 62) 
handelt es sich um Iuppiter Dolichenus. 

9 Velkov, Iv. Novootkriti starini. – IAI, 8, 1934, p. 453, Abb. 271. 
10 Vgl. hierzu Simon, E. Lexicon Iconographicum, p. 522, Kat. Nr. 142 mit Abb.  

Manfred Oppermann



241

  

eindeutiger Parallelen unbegründet3. Auch der Mars aus Preselna (früher Gjočeri) bei 
Novi Pazar trägt einen korinthischen Helm4 (Abb. 2). Doch dieser ist mit zwei 
Greifen und einem großen Federbusch dekoriert. Auf dem Panzer sind außer zwei 
Greifen und vegetabilen Elementen ein Gorgoneion in Brusthöhe dargestellt. Infolge 
reduzierter Dimension weist eine aus Durostorum stammende Marsbronze weniger 
Detailwiedergabe auf5. Im Unterschied zu dem Exemplar aus Preselna ist hier die 
Ponderation umgekehrt, indem rechts das Stand- und links das Spielbein ist. Der 
Federbusch des Helmes wurde weniger detailliert ausgeführt und am Panzer erkennt 
man keine Dekoration. Der Typus des Mars Ultor ist ferner durch eine Statuette mit 
korinthischem Helm aus Kǎrdžali6 (Abb. 3) und ein sehr flaues Exemplar von 
zweifellos lokaler Provenienz aus Novae vertreten7 (Abb. 4). Von den aus Dakien 
stammenden Marsstatuetten wäre ein allerdings ziemlich summarisch gearbeitetes 
Beispiel aus der Sammlung Severeanu zu erwähnen. Der Gott hält hier in seiner 
Rechten ein Schwert, während in der Linken man wahrscheinlich einen Schild 
ergänzen muss. Auch ist der Helm mit dem Helmbusch wenig differenziert 
wiedergegeben worden8. Eine Bronzebüste aus Oescus stellt den Mars im Typus des 
Mars Ultor dar und zählt zu den besten Erzeugnissen der Bronzeplastik im 
Ostbalkanraum9 (Abb. 5). In der starken Kopfwendung und im Gesichtstypus 
existieren gewisse Ähnlichkeiten zum Marmorkopf der Sammlung Ludovisi10, 
wenngleich der Mars aus Oescus seinen Kopf etwas schräg nach oben gerichtet hat. 
                                                

3 Ognenova-Marinova, L. Statuettes en bronze du Musée National Archéologique à 
Sofia (Statuettes de cult). Sofia, 1975, 78-79, Kat. Nr. 73 - Höhe 22,3 cm. Diese Statuette ist 
von L. Ognenova-Marinova zwar richtig unter Ares eingeordnet worden, doch schrieb sie: 
„On pourrait même se demander si c’ est bien Arès qui est représenté ou bien un stratège avec 
son fourbi, exactement comme la statue de Hegessagor d’ Istrie, élevée dans le temple d’ 
Apollon à Apollonia... La ressemblance de cette statuette avec une autre, appelée stratège de 
Tarante remontant au IVe s. av. n. ère est frappante.“; Kriseleit, I. in: Antike Bronzeplastik aus 
Bulgarien (Hrsg. M. Kunze). Berlin, 1990, p. 39, 59, Abb. 11 (Mars Ultor); gute Parallele z. 
De Ridder, A. Les Bronzes antiques du Louvre. I, Paris, 1913, p. 93, Nr. 667, Taf. 46,667. 

4 Velkov, Iv. Novootkriti starini. – IAI, 7, 1932/33, p. 411, Abb. 167 (Gjočeri); 
Ognenova-Marinova, L. Statuettes en bronze, 80-81, Kat. Nr. 74 - Höhe 17 cm.  

5 Ognenova-Marinova, L. Statuettes en bronze, p. 81, Kat. Nr. 75 - Höhe 8,8 cm.  
6 Šopova, I. In: Die Thraker. Das goldene Reich des Orpheus. 23. Juli bis 28. 

November 2004, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. Mainz, 2004, 
p. 333, Nr. 316 (2. Jh.). 

7 Dimitrova, A. Bronzova plastika i bronzolejarstvo v Nove. – Muzei i pametnici na 
kulturata, 24 (1), 1984, Abb. S. 20; Dimitrova-Milčeva, A., Bronzene Statuetten aus Novae. 
– In: Studien zu den Militärgrenzen Roms, III, 13. Internationaler Limeskongress Aalen, 1983. 
Stuttgart, 1986, 472-473, Nr. 3, Abb. 3a-b. 

8 Baluta, C. L. Statuettes en bronze de la collection Severeanu (Bucarest). – In: Akten 
der 10. Internationalen Tagung über antike Bronzen. Freiburg 18.-22. Juli 1988. Stuttgart, 
1994, 29-30, Nr. 5, Abb. 1.5 (H. 7,3 cm; 2.-3. Jh.). Bei der gelegentlich auf Mars bezogenen 
Statuette aus Gherla (Römer in Rumänien. Ausstellung des Römisch-Germanischen Museums 
Köln und des Historischen Museums Cluj, Köln Kunsthalle 12. 2. – 18. 5. 1960, 205, F. 62) 
handelt es sich um Iuppiter Dolichenus. 

9 Velkov, Iv. Novootkriti starini. – IAI, 8, 1934, p. 453, Abb. 271. 
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Zweifellos handelt es sich bei unserer Bronze um ein Importstück, das man wohl dem 
2. Jh. wird zuweisen dürfen. 

Die Darstellung des Mars im Typus C (Censorenfries) ist in der Bronzeplastik 
unseres Untersuchungsgebietes weniger häufig vertreten. Der stehende Mars trägt 
ebenfalls eine Rüstung und einen korinthischen Helm, ist aber unbärtig dargestellt. In 
der erhobenen Rechten hält er eine Lanze, in der gesenkten Linken ein Schwert oder 
Schild11. Zwar konnte hierzu ein Beispiel aus Poarta Albǎ bei Constanţa gerechnet 
werden, doch handelt es sich dabei um eine Bronzestatuette, die als Applikation 
Verwendung fand12. 

Im Verbund mit einer mythologischen Szene erscheint der gerüstete Ares auf 
dem Relief einer Silberplatte. Sie gehörte zum Schmuck eines Wagens, der in einem 
thrakischen Hügelgrab aus dem frühen 3. Jh. in der Gegend Trite mogili von Stara 
Zagora gefunden wurde13 (Abb. 6). Im Vordergrund stehen eine halbbekleidete 
Frauenfigur und ein Mann, der ebenfalls weitgehend nackt ist, aber in seiner Rechten 
ein Schwert vor die Brust hält. Hinter ihm sieht man Ares, während die 
Hintergrundfigur neben der Frau als Demeter gedeutet wurde. Zweifellos handelt es 
sich hier um eine mythologische Szene. In der Frauenfigur im Vordergrund dürfte 
man am ehesten Helena vermuten. Da die weibliche Figur im Hintergrund nicht nur 
sehr klein ist, sondern auch Alterszüge erkennen lässt, kann es sich nicht um 
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In unterschiedlicher Ausprägung lässt sich der Typus P (Palatin) im 
Ostbalkanraum nachweisen14. Der Kriegsgott erscheint hier jugendlich und nackt. Als 
Attribute hält er in seiner Rechten die Lanze, in seiner Linken Schwert oder Schild. 
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11 Ibid., p. 520, Kat. Nr. 90-107 (Typus C). 
12 Covacef, Z. Contribuţii privind reprezentǎrile figurate ale zuelui Marte în Dobrogea 

Romanǎ. – Pontica, 20, 1987, 337-340, Nr. 1, Abb. 1-4. 
13 Bujukliev, Chr., M. Dimitrov, D. Nikolov. Okrǎžen Naroden muzej Stara Zagora. 

Sofia, 1965, Nr. 80, Abb. 80 (gedeutet nur Eros, Ares; weibliche Hintergrundfigur als Demeter 
angesehen; dass es sich hier um eine Abschiedsszene des Ehepaares dieses Gutes handeln 
würde, wie dies vermutet wurde, ist m. E. völlig auszuschließen; Anfang des 3. Jhs.). 

14 Kaufmann-Heinimann, A. Die römischen Bronzen, p. 26 (Typus I); Simon, E. 
Lexicon Iconographicum, 518-519, Kat. Nr. 51-85 (Typus P).  

15 Tudor, D. Oltenia Romana. Bukarest, 1978, p. 371, Abb. 104, 1a-b; p. 381.  
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Weitaus statischer und summarischer in der Modellierung ist die Marsstatuette aus 
Porolissum gearbeitet16. Um in Dakien zu bleiben, sei noch die Statuette des Mars mit 
attischem Helm aus einem unbekannten Fundort in Transsilvanien erwähnt17. Im 
Unterschied zu den beiden zuletzt zitierten Exemplaren hat hier der Gott seine Linke 
gesenkt und schaut nach unten. 

Abweichend hiervon ist die Marsstatuette aus Opaka bei Popovo gestaltet18 
(Abb. 7). Schon ihre Qualität verdient Beachtung. Der Helm besitzt keinen Busch, die 
Attribute fehlen. Bemerkenswert ist abgesehen von der gelungenen Modellierung, 
dass das linke Bein weit zur Seite ausgreift, was sich bei den meisten Zeugnissen 
dieses Typus nicht findet. Von vorzüglicher Qualität ist ferner die aus Potaissa 
(Turda) stammende Marsbronze, die von W. Schindler in meisterhafter Weise 
beschrieben wurde19 (Abb. 8). Dies trifft besonders auf das Bewegungsmotiv zu, für 
das es bisher keine direkte Parallele zu geben scheint. Immerhin hatte schon W. 
Schindler in diesem Zusammenhang auf eine Bronzestatuette aus Boston 
hingewiesen, die gleichzeitig aber „schwerwiegende Unterschiede in der 
Beinstellung, übrigens auch in der Durchproportionierung der einzelnen Körperteile“ 
aufweist20. Die von Z. Milea vorgeschlagene Datierung des Mars von Potaissa in die 
zweite Hälfte des 2. oder den Beginn des 3. Jhs.21 wurde von Schindler auf die 
trajanisch-hadrianische Zeit eingegrenzt, wobei als Argumente ausschließlich 
stilistische Gesichtspunkte eine Rolle spielten22. Dies ist möglich, doch wäre m. E. 
eine Entstehung im mittleren 2. Jh. nicht auszuschließen. Obwohl diese einzigartige 
Plastik zweifellos als Importstück zu gelten hat, so ist andererseits ihr Herstellungsort 
schwer zu bestimmen.  

Nur durch ein Beispiel kann der tanzende Amor in der Rüstung des Mars 
innerhalb unseres Untersuchungsgebietes nachgewiesen werden23. Die 
Bronzestatuette stammt aus der Gegend von Montana und stellt eine knabenhafte 

                                                
16 Gudea, N. Porolissum. Res Publica Municipii Septimii Porolissensium. Bukarest, 

1986, Abb. 14 links oben.  
17 Pop, C. Statuete romane de bronz din Transilvania. – AMN, 17, 1980, 103-105, Nr. 3, 

Abb. 6 (2.-3. Jh.).  
18 Velkov, Iv. Novootkriti starini. – IAI, 6, 1930/31, 308-309, Nr. 1, Abb. 232; eine 

ungefähre Parallele bieten u. a. De Ridder, A. Les Bronzes antiques, Nr. 666, Taf. 46,666; Nr. 
1045, Taf. 61,1045; Babelon, E., J. A. Blanchet. Catalogue des Bronzes antiques de la 
Bibliothèque Nationale. Paris, 1895, p. 80, Nr. 177, Abb. 177. 

19 Schindler, W. Der Mars von Turda, Bemerkungen zum Realismus des Götterbildes 
in der römischen Kaiserzeit, Beiträge zum antiken Realismus, Schriften der Winckelmann-
Gesellschaft. III, Berlin, 1977, 73-74.  

20 Schindler, W. Der Mars von Turda, p. 75. Von Simon, E. Lexicon Iconographicum, 
p. 521, Kat. Nr. 130-131 wurden die Bostoner Bronze und der Mars aus Potaissa (Turda) zu 
einem gesonderten Typus zusammengefasst; Erwähnung dieser Marsbronze auch bei 
Marinescu, L. Typen römischer Bronzestatuetten aus Dakien. – In: Akten10 AntBr, 1994, 
269-270, Abb. 1; p. 277, Kat. Nr. 10.  

21 Milea, Z. Mars de la Potaissa. – AMN, 8, 1971, p. 578.  
22 Schindler, W. Der Mars von Turda, 75-76.  
23 Kriseleit, I. in: Antike Bronzeplastik, 39-40, 60, Abb. 12; zum Typus vgl. Simon, E. 

Lexicon Iconographicum, p. 522, Kat. Nr. 137-139. 
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Figur in tänzerischer Haltung und militärischer Rüstung dar. In der erhobenen 
Rechten hält die Gottheit ein Schwert, während von der angewinkelten Linken die 
Hand und ein Teil des Unterarmes fehlen. Die interessante Statuette dürfte wohl in 
das 2. Jh. gehören. Als Wagenapplikation mit Helm, Schild und Schwert ist der 
sitzende Amor aus Ratiaria belegt24.  

Der stehende nackte Mars mit Helm ist auch auf Paraderüstungen unseres 
Untersuchungsgebietes mehrfach nachweisbar. Meist stützt sich der Gott mit seiner 
Rechten auf eine Lanze und hält mit seiner Linken den am Boden stehenden Schild, 
während der Kopf vom Betrachter aus nach rechts gewendet ist. Dieser Typus findet 
sich auf zwei Helmen, die aus der römischen Nekropole von Durostorum stammen. 
Bei dem spitzovalen Helm erscheint Mars auf der Helmstirnseite und wird dort von 
zwei Victorien flankiert25. Das andere Beispiel aus diesem Fundort ist ein 
Gesichtshelm26. Doch ist hier nicht eindeutig, ob die Marsdarstellung zu diesem 
Objekt gehört hatte. Der gleiche Darstellungstypus des Kriegsgottes findet sich ferner 
auf einer Rossstirn aus Partus (Bez. Alba Iualia)27. Erwähnt seien in diesem 
Zusammenhang ferner zwei Bronzebleche. Von diesen ist das eine im obermösischen 
Ratiaria gefunden worden und trägt einen Silberüberzug. Es wurde dem 2. Jh. 
zugewiesen28. Das andere Zeugnis kommt aus der Gegend von Nova Zagora in 
Südbulgarien. Auf letzterem Denkmal ist der Körper des Kriegsgottes jedoch stark 
schematisiert, was Anlass zu der Vermutung gab, dass es sich hier um ein relativ 
spätes Denkmal handeln müsse29. Demgegenüber erscheint der Typus des 
jugendlichen Mars in voller Rüstung und in ausgeprägter Frontaldarstellung auf einer 
Rossstirn, die aus Gherla (Bez. Cluj) stammt30. Schließlich kann auf Panzern auch nur 
die Büste des Mars wiedergegeben werden, wie dies bei einem Beispiel aus Moigrad 
(Bez. Zalǎu) in Dakien der Fall ist31.  

Bronzeapplikationen mit dem Brustbild des unbärtigen Mars sind aus unserem 
Untersuchungsgebiet bisher eigentlich nur durch Beispiele aus dem dakischen und 
niedermösischen Raum bekannt geworden. Zwei Exemplare aus vergoldeter Bronze 
darf man wohl Ulpia Traiana Sarmizegetusa zuweisen, wenngleich die genauen 
Fundumstände unbekannt sind und der Typus jeweils verschieden ist. So erkennt man 
                                                

24 Šopova, I. In: Die Thraker, p. 334, Nr. 321 (2./3. Jh.).  
25 Garbsch, J. Römische Paraderüstungen mit Beiträgen von H.-J. Kellner, F., Kiechle, 

M. Kohlert. München, 1978, p. 73, Kat. O.58 (mit Literatur; Mitte des 2. Jhs.); Bucovalǎ, M. 
Contributions au problème des casques militaires à masque des bronze découverts dans la 
région du Bas Danube. – In: Akten 10 AntBr, 1994, 97-98, Nr. 1, Abb. 3. 

26 Garbsch, J. Römische Paraderüstungen, p. 73, Kat. O.56 (Mars dort nicht erwähnt; 
mit Literatur; 2. Hälfte des 2. Jhs.); Bucovalǎ, M. Contributions au problème, 98-102, Nr. 2, 
Abb. 13. 

27 Garbsch, J. Römische Paraderüstungen, p. 87, Kat. S.15 (mit Literatur; 2. Jh.). 
28 Atanasova-Georgieva, J., D. Mitova-Džonova. Antična plastika ot Vidinskija 

muzej. Sofia, 1985, 86-87 (2. Jh.).  
29 Kǎnčev, M. Praistorčeski i antični materiali v muzeja grad Nova Zagora. Sofia, 

1973, Kat. Nr. 106, (H. 9, Br. 7,8 cm; 4-5. Jh.).  
30 Garbsch, J. Römische Paraderüstungen, 58-59, Kat. K.1 (mit Literatur).  
31 Garbsch, J. Römische Paraderüstungen, 78-79, Kat. P.16 (mit Literatur; Anfang des 

3. Jhs.).  
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bei dem einen Stück an der linken Flanke des Gottes einen Schild, den er mit seiner 
quer über den Körper gelegten Rechten hält32. Abgesehen vom Helm ist er mit einem 
Mantel bekleidet, der so drapiert ist, dass der Oberkörper weitgehend unbekleidet 
bleibt. Bei der anderen Applikation ist der Brustausschnitt mit Panzer ohne Arme 
wiedergegeben worden33. Die nächste geographische Parallele hierzu bietet eine 
Bronzeapplikation aus unbekanntem transsilvanischen Fundort, die allerdings stark 
durch Korrosion gelitten hat34. Zur Dekoration eines Dreifußes dürfen wohl die 
beiden aus dem späten 1. Jh. stammenden Bronzeapplikationen aus Teliţa (Bezirk 
Tulcea) gehört haben35. Mars wird dort zwar mit Helm, aber nackter Brust dargestellt.   

In der steinernen Weihplastik ist Mars im Vergleich zu anderen Gottheiten 
verhältnismäßig selten nachweisbar. Bei einer Weihplatte aus einem nicht mehr 
feststellbaren Fundort in Südbulgarien wird Ares/Mars in voller Rüstung mit Lanze in 
der Rechten und Schild in der Linken wiedergegeben (Abb. 9). Trotz summarischer 
Darstellung ist eindeutig zu erkennen, dass es sich hier um den unbärtigen Gott 
handelt. Somit kann diese Darstellung dem Typus C zugeordnet werden36. Ein 
interessantes Weihrelief stammt aus dem südbulgarischen Bessapara (Ognjanovo bei 
Pazardžik). Die Weihplatte ist zwar nicht gebrochen, doch hat die Figur stark gelitten, 
so dass man sich fragen muss, ob der Steinmetz hier den Gott bärtig oder unbärtig 
wiedergegeben hat. In erstem Fall würde es sich um den Typus des Mars Ultor 
handeln, denn der Kriegsgott trägt einen Panzer, einen Helm mit Helmbusch und hält 
in der Rechten eine Lanze, während schon I. G. Kacarov den Gegenstand in der 
Linken nicht zu deuten vermochte und möglicherweise einen Schild vermutete37 
(Abb. 10). Wahrscheinlich ist der Kult des Mars bzw. Ares auch im nahen Peruštica 
                                                

32 Alicu, D., C. Pop, V. Wollmann. Figured Monuments from Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa. – In: Sarmizegetusa Monograph 2, BAR International Series 55, Oxford, 1979, 
p. 86, Nr. 81, Taf. CXVI, Abb. 81 (2. Jh.); Alicu, D. Bronzes décoratifs, 397-398, Nr. 2.3, 
Abb. 5. 

33 Alicu, D., C. Pop, V. Wollmann. Figured Monuments, p. 86, Nr. 80, Taf. CXVI, 
Abb. 80 (2. Jh.); Alicu, D. Bronzes décoratifs de Ulpia Traiana Sarmizegetusa. – In: 
Griechische und römische Statuetten und Großbronzen. Akten der 9. Internationalen Tagung 
über antike Bronzen. Wien, 21.- 25. April 1986, Wien, 1988, p. 397, Nr. 2.3.  

34 Vlǎdescu, C. M., C. Pop. Piese sculpturale romane în muzeul militar central. – 
AMN, 19, 1982, 305-306. Nr. 5, Abb. 5 (2.-3. Jh.).  

35 Irimia, M. Bronzuri figurate. Constanţa, 1966, 12-14, Nr. 4-5 (dort als Person mit 
Helm angesehen; wohl Wagenapplikation; 1. Jh.); Simion, G., Les bronzes figurés romains 
trouvés dans la région du Bas-Danube et la question de leur origine. – In: Griechische und 
römische Statuetten und Großbronzen. Akten der 9. Internationalen Tagung über antike 
Bronzen. Wien, 21.- 25. April 1986, Wien, 1988, 365-366, Abb. 2; 367, Nr. 1.02 
(Dreifußapplikationen; Ende des 1. Jhs.); 369, Taf. I,4-5. Bei der Vorstellung einer heute 
verlorenen Bronzebüste der Minerva aus Ulpia Traiana Sarmizegetusa erwähnte Alicu, D. 
Bronzes décoratifs, 397-398, Nr. 4 als Vergleichsbeispiele auch die beiden Applikationen aus 
Teliţa („comme analogies deux statuettes ressemblantes de Teliţa“), die jedoch nicht als 
Minerva gedeutet werden können. 

36 Danov, Chr. Antični pametnici ot Bǎlgarija. – GNM, 6, 1932/34, Sofia, 1936, p. 155, 
Abb. 124; 157, Nr. 17. 

37 Kacarov, G. I. Antični pametnici iz Bǎlgarija. – IAI, 4, Sofia, 1926/27, 81-82, Nr. 1, 
Abb. 35; Mihajlov, G. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, III, 1, Nr. 1369. 
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bezeugt. Allerdings sind die dort für unseren Gott in Anspruch genommenen 
Weihreliefs nur fragmentarisch überliefert38. Auf dem einen Exemplar mit Inschrift, 
für das auch eine bildliche Dokumentation vorliegt, wird lediglich als Dedikant der 
Thraker DizaV genannt39. Die Reliefs sind zusammen mit solchen des Thrakischen 
Reiters sowie von Hera und Athena gefunden worden, so dass man die Existenz eines 
Heiligtums vermuten darf. Interessant ist immerhin der Umstand, dass auf den 
Weihplatten aus Sveti Spas40 und Bessapara41 der Thrakische Reiter in voller Rüstung 
dargestellt wird. Ob hier eine alte Kultkonstellation in diesem Gebiet, das von den 
kriegerischen Bessen bewohnt war, greifbar ist, könnte durchaus vermutet werden. 
Andererseits findet sich der gerüstete Reiter aber auch in anderen Regionen, wofür 
die Weihplatte aus dem südostbulgarischen Most bei Kǎrdžali als Beispiel angeführt 
werden könnte42. Sicheren Boden in Bezug auf die Aresikonographie betreten wir bei 
einer aus unbekannten südbulgarischem Fundort stammenden Weihplatte. Dargestellt 
ist hier der Kriegsgott frontal in Rüstung und wahrscheinlich unbärtig. Er hält ein 
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38 Velkov, Iv. Antični pametnici iz Bǎlgarija. – GNM, 1921, Sofia, 1922, 206-207, Nr. 
7 und 9 ohne bildliche Dokumentation.  

39 Velkov, Iv. Antični pametnici, 206-207, Nr. 8, Abb. 217; Mihajlov, G. Inscriptiones 
Graecae, III, 1, Nr. 1395.  

40 Kazarow, G. I. Die Denkmäler des Thrakischen Reitergottes in Bulgarien. 
Dissertationes Pannonicae, II, 14, Budapest, 1938, Nr. 893, Abb. 436; Oppermann, M. Der 
Thrakische Reiter des Ostbalkanraumes im Spannungsfeld von Graecitas, Romanitas und 
lokalen Traditionen. Langenweißbach, 2006, p. 287, 353, Kat. Nr. 987. 

41 Kacarov, G. I. Antični pametnici, 81-83, Nr. 2, Abb. 36; Kazarow, G. I. Die 
Denkmäler, Nr. 862, Abb. 426; Oppermann, M. Der Thrakische Reiter, p. 287, 353, Kat. Nr. 
991. 

42 Hierzu Kazarow, G. I. Die Denkmäler, Nr. 564, Abb. 290; Oppermann, M. Der 
Thrakische Reiter, p. 287, 354, Kat. Nr. 1004; zum Suregethes vgl. Oppermann, M. 
Beobachtungen zu den Denkmälern des Suregethes. – In: Acta Musei Varnensis, VII, 2. 
Numismatic, Sphragistic and Epigraphic Contributions to the History of the Black Sea Coast. 
International Conference in Memory of Dr. M. Mirchev, Varna, Sept. 15th -17th, 2005, Varna, 
2008, 269-277. 

43 Mihajlov, G. Inscriptiones Graecae, III, 2, Nr. 1883.  
44 Cončev, D., Trako-rimskijat nekropol v jugoiztočnija kraj na Filipopol. – Godišnik 

na Narodnija archeologičeski muzej Plovdiv, 4, 1960, p. 123, Nr. 11 erwähnte noch ein 
Weihrelief des Ares, das zusammen mit Votivplatten anderer Gottheiten aus einer antiken 
Siedlung am südöstlichen Stadtrand von Plovdiv stammen soll. 

45 Tončeva, G. Neizdadeni kultovi pametnici văv Varnenskija muzej. – Izvestija na 
Varnenskoto archeologičesko družestvo, 11, 1960, p. 74, Nr. 1, Taf. XI, Abb. 59, die dieses 
Relieffragment erstmals veröffentlicht hatte, schwankte zwischen Juppiter Dolichenus und 
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vorzügliche plastischer Qualität auf. Die dargestellte Figur, von der nur Rumpf mit 
Beinen und Armansätzen erhalten ist, trägt Tunica, darüber einen Laschenpanzer, das 
an der rechten Schulter geknüpfte Paludamentum und Beinschienen. Die Ponderation 
mit rechtem Stand- und linkem Spielbein ist deutlich ausgeprägt. Trotz des 
fragmentarischen Zustandes kann man noch erkennen, dass die Rechte gesenkt, die 
Linke erhoben war. Wenn hier tatsächlich der Kriegsgott gemeint sein sollte, so 
würde es sich um das qualitätvollste Weihrelief des Ares/Mars aus unserem 
Untersuchungsgebiet handeln. Der fragmentarische Erhaltungszustand erschwert 
allerdings eine Datierung. Wahrscheinlich erscheint eine Entstehung im 
fortgeschrittenen 2. bzw. zu Anfang des 3. Jhs. als akzeptabel. Wie aus Niedermösien 
sind auch aus Dakien nur wenige Weihreliefs des Mars bekannt. Zu erwähnen wäre in 
diesem Zusammenhang das obere Bruchstück einer Marmorplatte aus Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa mit der Wiedergabe des jugendlichen Gottes in voller Rüstung. In 
seiner Rechten hält er eine Lanze, während in seiner gesenkten Linken entsprechend 
konventioneller Ikonographie wohl ein Schild anzunehmen ist46. Die vorgeschlagene 
Datierung in das 3. Jh. ist auf die erste Jahrhunderthälfte einzugrenzen.   

Ein Votivrelief mit Darstellung von Herakles und Ares ist aus Odessos 
bekannt47 (Abb. 11). Während der unbärtige Herakles hier in konventioneller Pose 
mit Keule in der Rechten und Löwenfell sowie den Hesperidenäpfeln in der Linken 
erscheint, trägt der jugendliche Ares einen kurzen gegürteten Chiton, eine an der 
Schulter geknüpfte Chlamys und einen Helm mit Helmbusch. In der erhobenen 
Rechten hält er die Lanze, in der angewinkelten Linken das Schwert. Bemerkenswert 
ist ferner, dass der Gott an seiner linken Schulter einen großen Rundschild trägt. Die 
Ponderation der beiden sauber modellierten Figuren ist mit rechtem Stand- und 
linkem Spielbein identisch. Das viereckige Plattenformat lässt sich bei zahlreichen 
Weihreliefs im heutigen Nordostbulgarien und auch im dakischen Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa nachweisen, wo dies besonders bei der bereits angeführten 
Marmorplatte mit Darstellung des unbärtigen Mars der Fall ist. Zweifellos handelt es 
sich bei dem gut gearbeiteten Relief aus Odessos um das Erzeugnis einer dortigen 
Werkstatt aus dem Ende des 2. bzw. den ersten Jahrzehnten des 3. Jhs. Im 
Unterschied zu dem Relief aus Odessos sind die Figuren auf der Weihplatte aus 
Târguşor in der nördlichen Dobrudscha in einem Stil gearbeitet, der sich weit von 
griechisch-römischen Vorbildern entfernt und einen ausgesprochen provinziellen 
Charakter trägt. Andererseits schließt das Denkmal mit einem Flachgiebel mit Rosette 
und zwei kleinen, ungegliederten Akroterien ab. Links ist wieder Herakles mit den 
gleichen Attributen dargestellt. Doch hat man ihn sowie den neben ihm stehenden 

                                                                                                                           
Ares. Tacheva-Hitova, M. Eastern Cults in Moesia Inferior and Thracia (5th century BC - 4th 
century AD). Leiden, 1983, p. 232, Nr. 22 nahm zwar dieses Relief in ihr Corpus der östlichen 
Kulte unter Juppiter Dolichenus auf, schrieb aber: „The position of the right leg, pushed to one 
side, and the relaxed pose of the figure, which looks as if it is leaning with the right hand on 
some object, are not typical of the Dolichenian iconography and recall Mars Ultor rather than 
Dolichenus“.   

46 Alicu, D., C. Pop, V. Wollmann. Figured Monuments, p. 86, Nr. 79, Taf. XX, Abb. 
79.  

47 Tončeva, G. Neizdadeni kultovi pametnici, p. 80, Nr. 12, Taf. XI, Abb. 58. 
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Ares. Tacheva-Hitova, M. Eastern Cults in Moesia Inferior and Thracia (5th century BC - 4th 
century AD). Leiden, 1983, p. 232, Nr. 22 nahm zwar dieses Relief in ihr Corpus der östlichen 
Kulte unter Juppiter Dolichenus auf, schrieb aber: „The position of the right leg, pushed to one 
side, and the relaxed pose of the figure, which looks as if it is leaning with the right hand on 
some object, are not typical of the Dolichenian iconography and recall Mars Ultor rather than 
Dolichenus“.   

46 Alicu, D., C. Pop, V. Wollmann. Figured Monuments, p. 86, Nr. 79, Taf. XX, Abb. 
79.  

47 Tončeva, G. Neizdadeni kultovi pametnici, p. 80, Nr. 12, Taf. XI, Abb. 58. 
  

Ares/Mars bärtig wiedergegeben. Letzterer trägt eine Tunica und einen 
Laschenpanzer48. Außerdem ist der Gott mit einem Paludamentum, das an der rechten 
Schulter geknüpft ist, und „caligae“ bekleidet. Auf dem Haupt erkennt man einen 
Helm, dessen Kamm in die obere Rahmenleiste einschneidet. In seiner Linken hält 
Ares/Mars eine Lanze und einen Rundschild, in der Rechten einen Siegeskranz, den 
man sonst bei Victoria findet49. Da auch hier eine Inschrift fehlt, lassen sich über den 
Anlass der Dedikation nur Vermutungen anstellen.  

Außer auf Weihreliefs existiert innerhalb unseres Untersuchungsgebietes noch 
eine Reliefdarstellung des Kriegsgottes auf einer Metope vom Proskenion des 
Theaters von Thasos (Abb. 12). Der Architrav selbst mit Inschrift stammt aus dem 
späten 4. bzw. frühen 3. Jh. v. Chr. Doch die Reliefbilder von Dionysos, Ares und 
dem Thrakischen Reiter wurden hier erst im 2. Jh. n. Chr. eingearbeitet. Ares ist 
unbärtig mit Tunica und Rüstung darüber, sowie Helm und Beinschienen, Lanze in 
der Rechten und Schild in der Linken dargestellt50. Er würde somit dem Typus C der 
figürlichen Bronzen entsprechen, wobei auch hier zwischen rechtem Stand- und 
linkem Spielbein unterschieden wurde.   

Was Zeugnisse der Glyptik betrifft, so wäre an erster Stelle ein im 
Archäologischen Museum Sofia aufbewahrter dunkelroter Jaspis, dessen genauer 
Fundort unbekannt ist und der in das 1. Jh. oder sogar noch etwas früher datiert wird, 
zu nennen51. Dargestellt ist hier der unbekleidete Mars mit korinthischem Helm, 
Lanze in der Rechten und Schild in der Linken. Das Stück weist eine gute 
Modellierung auf, wenngleich die Drehung des Körpers in Dreiviertelansicht vom 
Meister nicht vollends bewältigt wurde. Der gleiche Typus findet sich dann im 3. Jh. 
auf je einem Nicolo aus Nicopolis ad Istrum in allerdings sehr grober und 
skizzenhafter Ausführung. Der Gott ist hier zudem in Frontalansicht wiedergegeben 
worden52.  

Der Typus des gerüsteten Mars erscheint auf einer Gemme aus dunkelrotem 
Karneol, die in einen Bleiring eingesetzt ist53. Der Fund stammt aus einem 
Körpergrab von Tomis und muss aufgrund des Fundkontextes in das 2. Jh. datiert 

                                                
48 Covacef, Z. Contribuţii privind, p. 340, 342-343, Nr. 2, Abb. 7; Covacef, Z. Arta 

sculpturalǎ în Dobrogea Romanǎ, Secolele I-III. Cluj-Napoca, 2002, 117-119, Taf. XI, Abb. 2 
- die Abbildungen in beiden Publikationen sind so schlecht, dass sie für eine Beschreibung 
gleichsam nicht genutzt werden können.  

49 Zur Symbolik vgl. Covacef, Z. Contribuţii privind, 342-343; Covacef, Z. Arta 
sculpturalǎ, p. 118, Taf. XI, Abb. 2.  

50 Holtzmann, B. La sculpture de Thasos. – In: Corpus des reliefs, I. Reliefs à thème 
divin, Études Thasiennes, XV, Athen/Paris, 1994, p. 110, Nr. 41, Taf. XXXV, 41 
(Datierungsvorschlag für die Metopen ca. 130-140).  

51 Dimitrova-Milčeva, A. Antični gemi i kamei ot Nacionalnija archeologičeski muzej 
v Sofija. Sofia, 1980, p. 36, Kat. Nr. 20 (1. Jh. n. Chr.; falsch als Mars Ultor gedeutet); Simon, 
E. Lexicon Iconographicum, p. 526, Nr. 199 (1. Jh. v. Chr.).  

52 Dimitrova-Milčeva, A. Antični gemi i kamei, p. 37, Kat. Nr. 23 und 24 (3. Jh.; falsch 
als Mars Ultor gedeutet); Simon, E. Lexicon Iconographicum, p. 526, unter Nr. 199 (3. Jh.; 
dort wird noch ein Exemplar aus Almus, Archäologisches Museum Sofia, Inv. 1301, erwähnt).  

53 Covacef, Z., C. Chera-Mǎrgineanu. Geme din muzeul de istorie naţionalǎ şi 
arheologie Constanţa. – Pontica, 10, 1977, p. 193, Nr. 7, Abb. 1,6; (2. Jh.).  
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werden. Der Kriegsgott trägt eine Tunica, darüber eine Rüstung, einen Helm und 
Stiefel. In der erhobenen Rechten hält er den Speer, in der gesenkten Linken den 
Schild. Das linke Spielbein ist etwas zur Seite gesetzt. Während der Körper en face 
wiedergegeben wurde, hat der Meister den Kopf im Profil dargestellt. Dieser Typus 
des Mars ist auch auf einer ebenfalls aus rotem Karneol gearbeiteten Gemme, die zu 
einem Silberring gehört und im Archäologischen Nationalmuseum zu Sofia 
aufbewahrt wird, nachweisbar54. Es handelt sich hier um einen Zufallsfund. Im 
Unterschied zu dem Exemplar aus Tomis ist die Figur des Kriegsgottes allerdings 
weniger substantiell und bedeutend schlanker gearbeitet. Für dieses im 3. Jh. 
entstandene Bildzeugnis konnte E. Simon als Parallelen zwei Gemmen aus 
Deutschland anführen55. Als Einzelstück aus unserem Untersuchungsgebiet ist eine 
bei Pazardžik gefundene Gemme aus rotem Karneol, die ebenfalls zu einem 
Silberring gehört, zu werten. Dargestellt ist in allerdings unorganischer Modellierung 
der nach links schreitende Mars Tropeophorus56.  

Außer den Zeugnissen der Stein- und Bronzeplastik sowie der Glyptik 
existieren noch einige wenige Beispiele aus anderen Materialen. Erwähnt sei lediglich 
eine aus Novae stammende Knochenstatuette, deren unterer Teil abgebrochen ist. Das 
Stück erreicht in seinem heutigen Zustand nur eine Höhe von 3,7 cm und soll nach Iv. 
Velkov als Griff eines Gegenstandes gedient haben57. Mars wird hier in Rüstung mit 
Helm und Mantel gezeigt. Ebenfalls aus Moesia Inferior stammt ein ovales, 13,5 cm 
hohes Reliefplättchen aus Ton. Es wurde in Butovo bei Veliko Tǎrnovo gefunden und 
stellt zweifellos Mars dar, wenngleich in der Publikation nur die Rede von einem 
Krieger ist58. Dass es sich hier um den Kriegsgott handelt, beweist die Ikonographie 
der Figur mit gesenkter Lanze in der Linken, Schild in der Rechten, Panzer sowie 
Helm mit dem typischen langen Helmbusch. Da die Knochenstatuette nicht 
abgebildet wurde, ist eine Datierung schwerlich möglich. Bei dem Fund aus Butovo 
wird man wohl von einem Zeitansatz in der zweiten Hälfte des 2. und der ersten des 
3. Jhs. ausgehen müssen.  

Im Vergleich zu anderen Göttern erscheint Ares auch in der Münzprägung des 
römerzeitlichen Thrakien nicht sehr häufig. Zu unterscheiden sind hier zwei 
Haupttypen. Zum einen wird der Gott in militärischer Kleidung wiedergegeben. 
Dabei beobachtet man in der Anordnung der Attribute einige Variationen. So kann 
die Rechte nur ausgestreckt sein bzw. eine Patera halten und sich in der Linke Speer 
und Schild befinden59. Sodann können in der Rechten Speer und in der Linken 

                                                
54 Dimitrova-Milčeva, A. Antični gemi i kamei, 36-37, Kat. Nr. 22 (3. Jh.).  
55 Simon, E. Lexicon Iconographicum, p. 531, Nr. 243 (3. Jh.).  
56 Dimitrova-Milčeva, A. Antični gemi i kamei, p. 36, Kat. Nr. 21 (2. Jh.).  
57 Velkov, Iv. Novootkriti starini – IAI, 4, 1926/27, p. 315. 
58 Ibid., 315-316, Abb. 132. 
59 Philippopolis: Mušmov, N. Antični moneti na Plovdiv. – Godišnik na Narodnata 

biblioteka v Plovdiv, 1924, Sofia, 1926, p. 214, Nr. 18, Taf. XIII,18; 214, Nr. 19 (Hadrian); 
Serdica: Mušmov, N. Monetite i monetarnicite na Serdika. Sofia, 1926, p. 76, Nr. 143 
(Caracalla). 
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Schild60 oder umgekehrt61 erscheinen. Der zweite Typus gibt den Gott nackt mit Helm 
wieder. Auch hier existieren im Hinblick auf die Anordnung der Attribute 
Variationen. Denn wie beim bekleideten Typus kann der Gott in der Rechten Speer, 
in der Linken Schild62 oder dies umgekehrt halten63. Auf einer Emission aus Serdica 
sind in der Rechten Helm und in der Linken Speer wiedergegeben64. Auf einer 
weiteren Prägung von dort führt der Gott seine Rechte zum Kopf, während dann in 
der Linken Speer und Schild dargestellt sind65. In Philippopolis sah N. Mušmov in der 
Rechten des Gottes gelegentlich eine Patera66. Ferner kann aber auch die Rechte nach 
unten gesenkt sein67, wobei man wohl auch einen Helm vermuten könnte68. In 

                                                
60 Serdica: Mušmov, N. Monetite i monetarnicite, p. 77, Nr. 150 (Caracalla); 123, Nr. 

450, Taf. V,450 (Geta); Augusta Traiana: Schönert-Geiss, E. Die Münzprägung von Augusta 
Traiana und Traianopolis. Berlin, 1991, p. 129, Nr. 479, Taf. 29,479 (Geta); Nicopolis ad 
Istrum: Pick, B. Die antiken Münzen von Dacien und Moesien. 1. Halbband, Berlin, 1898, p. 
376, Nr. 1361, Taf. XV,14 (Septimius Severus) - auch Möglichkeit als Virtus erwogen; 
Marcianopolis: Pick, B. Die antiken Münzen, p. 298, Nr. 1070; Tomis: Pick, B., K. Regling. 
Die antiken Münzen von Dacien und Moesien, II, 1, Berlin, 1910, p. 740, Nr. 2855-2856 
(Caracalla); Bizye: Jurukova, J. Die Münzprägung von Bizye. Berlin, 1981, p. 51, Nr. 10, Taf. 
2,10 (Sabina); bei der Münze Jurukova, J. Die Münzprägung, p. 68, Nr. 106, Taf. 16, 106 
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61 Serdica: Mušmov, N. Monetite i monetarnicite, 76-77, Nr. 144-145, Taf. V,145; 77, 
Nr. 151 (alles Caracalla); 123-124, Nr. 451-452 (Geta); Philippopolis: Mušmov, N. Antični 
moneti, p. 212, Nr. 8 (Domitian); Augusta Traiana: Schönert-Geiss, E. Die Münzprägung, p. 
115, Nr. 385, Taf. 25,385 (Caracalla); Hadrianopolis: Jurukova, J. Monetosečeneto na 
gradovete v Dolna Mizija i Trakija II-III v. Chadrianopol, Sofia, 1987, p. 45, 195, Nr. 460, 
Taf. XLV,460 (Gordian III.); Tomis: Pick, B., K. Regling. Die antiken Münzen, p. 792, Nr. 
3059-3060 (Elagabal); 805, Nr. 3122 (Paula); 839, Nr. 3294 (Iulia Mamaea); 843-844, Nr. 
3310-3311 (Maximinus); 869, Nr. 3415-3417 (Gordianus III.); Odessos: Pick, B., K. Regling. 
Die antiken Münzen, p. 575, Nr. 2338, Taf. XV,13; Nr. 2339 (Gordianus III.); Marcianopolis: 
Pick, B. Die antiken Münzen, p. 239, Nr. 733 (Macrinus); 254, Nr. 823 (Elagabal); 304, Nr. 
1104 (Gordianus III.); 310, Nr. 1134 (Gordianus III.); Nicopolis ad Istrum: Pick, B. Die 
antiken Münzen, p. 446, Nr, 1742 (Macrinus); 481, Nr. 1917-1918 (Elagabal) - für 
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62 Philippopolis: Mušmov, N. Antični moneti, p. 217, Nr. 38, Taf. II,38 (Antoninus 
Pius); Serdica: Mušmov, N. Monetite i monetarnicite, p. 131, Nr. 502, Taf. VI,502 
(Gallienus); Hadrianopolis: Jurukova, J. Monetosečeneto na gradovete, p. 164, Nr. 281, Taf. 
XXVII,281 (Caracalla). 

63 Nicopolis ad Istrum: Pick 1898. 481, Nr. 1916, Taf. XV,15 (Elagabal); 
Philippopolis: Mušmov, N. Antični moneti, p. 269, Nr. 444; Hadrianopolis: Jurukova, J. 
Monetosečeneto na gradovete, p. 164, Nr. 280, Taf. XXVII,280 (Caracalla).   

64 Serdica: Mušmov, N. Monetite i monetarnicite, p. 64, Nr. 69 (Iulia Domna). 
65 Serdica: Mušmov, N. Monetite i monetarnicite, p. 77, Nr. 146-149 (Caracalla).  
66 Rechte Patera; Linke Lanze/Schild: Philippopolis: Mušmov, N. Antični moneti, p. 

222, Nr. 80, Taf. III,80; 222, Nr. 81 (Antoninus Pius); 226, Nr. 107 (Marcus Aurelius). 
67 Rechte nach unten, Linke Schild: Philippopolis: Mušmov, N. Antični moneti, p. 

222, Nr. 76, Taf. III,76 (Antoninus Pius); 225, Nr. 105; 226, Nr. 106 (Marcus Aurelius); 231, 
Nr. 151, Taf. V,151 (Faustina minor); 276, Nr. 490; 281, Nr. 528-529 (Caracalla); Rechte 
nach unten, Linke Schild/Lanze: Philippopolis: Mušmov, N. Antični moneti, p. 222, Nr. 77, 
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Perinthos begegnet ein Typus, der den Gott mit Speer in seiner rechten Hand, 
Chlamys an der linken Flanke und einen Bogen in der Linken abbildet69. Eine 
besonders interessante Aresikonographie ist aus Hadrianopolis überliefert70. Hier hält 
auf einer Prägung aus der Zeit des jungen Commodus der nackte Kriegsgott in seiner 
Linken ein Tropaion, während darunter auf dem Boden eine Rüstung steht. Er trägt 
einen Helm und ergreift mit der Rechten den Speer. Die Figur ist ausgezeichnet 
durchponderiert.  

Obwohl aus Thrakien nur wenige griechische Inschriften des Areskultes 
bekannt geworden sind, bieten sie doch immerhin einige interessante Aspekte. So 
kennt man aus Starija Izvor bei Pazardžik das Bruchstück einer Marmorbasis mit 
Dedikation des Thrakers [Au]loumenhV Serdwn71. Angesichts der Tatsache, dass in 
diesem geographischen Bereich auch andere Zeugnisse des Areskultes existieren, 
kann hier - wie bereits betont - möglicherweise eine alte Kultkonstellation vermutet 
werden. Die Widmung der beiden Veteranen AujrhvlioV DiovdwroV und AujrhvlioV  
jArtemivdwroV an den qeo;V BlhkouroV auf einer nicht weiter bekannten Stele aus 
Dǎždec bei Kǎrdžali darf man nach einem Fund aus der taurischen Chersonesos wohl 
auf Ares beziehen72. Auf das Epitheton SouregeqhV, das für Ares durch eine 
Säulendedikation aus Prilepci bei Kǎrdžali bezeugt ist73 und das sich auch beim 
Thrakischen Reiter findet, sei hier nicht weiter eingegangen, da dieses Phänomen von 
uns bereits an anderer Stelle behandelt wurde74.  

Weitaus zahlreicher findet sich Mars in der lateinischen Epigraphik von Moesia 
Inferior und vor allem von Dacia. Das prominenteste Zeugnis ist die Weihung an den 
Mars Ultor von 108/109 auf dem Siegesmonument von Tropaeum Traiani75. In 
Verbindung mit kriegerischen Ereignissen nach der Konstituierung der Provinz Dacia 
steht die in Vršac (Ostserbien) gefundene Weihinschrift für Mars V... (wohl Victor)76. 
Sie wurde von der Coh(ors) II His(panorum) für das Wohl des Kaisers Traian im 

                                                                                                                           
Taf. III,77; 222, Nr. 78-79 (Antoninus Pius); 254, Nr. 331 (Septimius Severus); 265, Nr. 410 
(Caracalla).  

68 Anchialos: Strack, M. L. Die antiken Münzen Nord-Griechenlands. II. Thrakien, I, 
1, Berlin, 1912, p. 263, Nr. 579, Taf. VII,31 (ohne Gegenstand; Maximinius), 275, Nr. 627 
(undeutlicher Gegenstand; Gordianus III.); Perinthos: Schönert, E. Die Münzprägung von 
Perinthos. Berlin, 1965, p. 250, Nr. 826, Taf. 51,826 (Rechte nicht zu identifizierender 
Gegenstand, Linke Schild; Gordianus III.).  

69 Schönert, E. Die Münzprägung, p. 164, Nr. 431, Taf. 24,431 (140-145); 240, Nr. 
780, Taf. 48,780 (Severus Alexander). 

70 Jurukova, J. Monetosečeneto na gradovete, p. 45, 134, Nr. 102, Taf. X,102 
(jugendlicher Commodus). 

71 Kacarov, G. I. Antični pametnici, 88-90, Nr. 16, Abb. 42; Mihajlov, G., 
Inscriptiones Graecae, III, 1, Nr. 1316.  

72 Mihajlov, G., Inscriptiones Graecae, III, 2, Nr. 1834 = IGB, V, Nr. 5645. 
73 Mihajlov, G., Inscriptiones Graecae, V, Nr. 5610.  
74 Oppermann, M. Beobachtungen, 269-277. 
75 Florescu, F. B. Das Siegesdenkmal von Adamklissi Tropaeum Traiani. 

Bukarest/Bonn, 1965, 61-67. 
76 Russu I. I. und Mitarbeiter. Inscriptiones Daciae Romanae, III, 1, Bukarest, 1977-

1984, Nr. 106 (108 n. Chr.). 
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Jahre 108 errichtet. Wie auf diesem relativ frühen Denkmal lassen sich auch in der 
Folgezeit einige Marsdedikationen mit Bezugnahme auf regierende Kaiser belegen. 
Unter der Bezeichnung Mars Victor leg(ionis) I Ital(icae) Antoninianae ist der Gott 
als Beschützer dieser Legion auf einem Weihaltar aus Novae nachgewiesen. Die 
Widmung für das Wohl des Kaisers Elagabal gibt auch hier einen konkreten 
Datierungsanhaltspunkt. Wie nicht anders zu erwarten, erscheint als Dedikant ein 
Militär namens M(arcus) Val(erius) Flavianus, der die Funktion eines p(rimus) p(ilus) 
ex eq(uite) Romano innehatte77. Auf der Votivara aus Voislova bei Caraş Severin, die 
für die imperatores Septimius Severus und Caracalla vom Statthalter errichtet 
wurde78, wird Mars als Conservator [aug]usto[rum] [do]mino[rum] [nos]tro[rum] 
angerufen. Auch bei einer heute allerdings verlorenen Votivinschrift aus Apulum 
handelt es sich um eine Dedikation für Mars Conser(vator), die für das Wohl zweier 
Augusti getätigt wurde. Als Stifter tritt ein P(ublius) Ael(ius) Rufinus auf, der adiutor 
off(icii) rat(ionum) und co[r]nic(ularius) prae[f(ecti)] kastr(orum) leg(ionis) XIII 
G(eminae) war79. Schließlich findet sich das gleiche Epitheton auf einem in die ersten 
Jahre des 4. Jhs. zu datierenden Altar aus Histria, der dem Iuppiter Optimus Maximus 
und dem Mars Conservator wahrscheinlich für die beiden Kaiser Konstantin und 
Licinius geweiht worden ist80. Als Mars Aug(ustus) wird der Gott auf einem Altar aus 
Cristeşti bei Târgu Mureş (Bez. Mureş) bezeichnet, der von einem Q(uintus) 
Caec[ili]us Cae[ci]lian[us] praef(ectus) [al(ae)] errichtet worden ist81. Das Epitheton 
erscheint ferner auf einer Votivsäule aus Tibiscum mit damnatio memoriae der 
Kaisernamen82. Den gleichen Beinamen trägt der Gott schließlich auf einem weiteren 
Altar aus Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Doch wird er hier wie in Histria zusammen 
mit Iuppiter Optimus Maximus genannt. Das Denkmal wird zwischen 119 und 157 
datiert und ist für Iulius Flaccinus, Statthalter von Dacia Superior, von einer Gruppe 
von Soldaten anlässlich ihrer Übernahme in die legio XIII Gemina geweiht worden83. 
Mars Gradivus ist wahrscheinlich auf einem Votivaltar, der von der Coh(ors) II 
Fl(avia) Co(mmagenorum) unter seinem Kommandanten C(aius) Vettius Sabinianus  

                                                
77 Božilova, V., J. Kolendo, L. Mrozewicz. Inscriptions Latines de Novae. Poznań, 

1992, Nr. 18.  
78 Russu I. I. und Mitarbeiter. Inscriptiones Daciae, III, 1, Nr. 271; zum Namen des 

Statthalters vgl. auch Russu I. I. und Mitarbeiter. Inscriptiones Daciae, III, 1, Nr. 57.  
79 Piso, I. Inscriptiones Daciae Romanae. III, 5, (1), (Apulum Daciae Superioris). Paris, 

2001, Nr. 250 („les deux empereurs sont en raison de l’ abréviation Augg., probablement 
Septime Sévère et Caracalla - a. 198-209“). 

80 Pippidi, D. M. Inscriptiones Scythiae Minores graecae et latinae. I Inscriptiones 
Histriae et viciniae. Bukarest, 1983, Nr. 132 (erste Jahre des 4. Jhs.). 

81 Russu, I. I. Inscriptiones Daciae Romanae. III, 4, Bukarest, 1988, Nr. 135.  
82 Russu I. I. und Mitarbeiter. Inscriptiones Daciae, III, 1, Nr. 144 (nach den 

Herausgebern dieses Inschriftencorpus dürfte es sich eher um Philippus Arabs und seinen 
Sohn handeln, deren Namen dann in der Regierungszeit des Decius Traianus ausgelöscht 
wurden).  

83 Russu I. I. und Mitarbeiter. Inscriptiones Daciae, III, 2, Nr. 245; zu Tiberius Iulius 
Flaccinus vgl. Russu I. I. und Mitarbeiter. Inscriptiones Daciae, III, 2, Nr. 95; Piso, I. 
Inscriptiones Daciae,  III, 5 (1), Nr. 317.  
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um 160 in Micia errichtet wurde, belegt84. Aus diesem Fundort kennt man noch einen 
weiteren Votivaltar, auf dem der Gott kein Epitheton trägt85. Auch hier tritt mit der 
Ala I Bospor(anorum) und ihrem Kommandanten Cl(audius) Sosius eine weitere 
Hilfstruppenabteilung als Dedikant auf. Ohne weiteren Beinamen findet sich eine 
Widmung an Deus Mars auf einem Altar aus dem römischen Castrum von Inlǎceni 
bei Atid (Bez. Harghita)86. Auch hier handelt es sich bei dem Stifter wie so oft um 
eine Militärperson. Denn das Denkmal wurde von T(itus) Ael(ius) Cresce[n ?]tianus 
praef(ectus) coh(ortis) IIII Hisp(anorum) [eq[uitatae)] errichtet, der am gleichen 
Fundort auch einen Weihaltar für Diana Augusta hat errichten lassen87.  

Außer den bereits angeführten Altären aus Histria und Ulpia Traiana, wo der 
Kriegsgott zusammen mit Iuppiter Optimus Maximus genannt wird, ist ferner aus 
Apulum ein heute verlorener Votivaltar bekannt, der von einem b(ene)[f(iciarius)] 
co(n)s(ularis) L(ucius) Arrius Probus dem obersten römischen Gott und dem Mars 
gestiftet wurde88. Aber auch mit anderen Gottheiten kann der Kriegsgott in 
Dedikationen aus Moesia Inferior und Dacia vergesellschaftet sein. Dies trifft 
insbesondere für Victoria zu. Zu erwähnen wären hier zwei gleichartige Denkmäler 
aus Aupulum. Es sind Statuenbasen, die von dem duplicar(ius) P(ublius) Ael(ius) 
Crescens dem Mars und der Victoria errichtet wurden89. Im gleichen Fundort lässt 
sich Mars pater Conservator zusammen mit Bona Victoria auf einem Altar oder einer 
Statuenbasis belegen90. Besonderes Interesse verdient ein Votivaltar aus Novae, der 
für Mars und dem Genius armamen[t(arii)] errichtet wurde. Der Stifter ist hier 
bezeichnenderweise ein [V]al(erius ?) Cresc(ens) c(ustos) a(rmorum)91. 

Wie nicht anders zu erwarten, entstammen die Dedikanten in den 
lateinischsprachigen Regionen, wo auch die Votivaltäre gefunden wurden, meist dem 
militärischen Milieu. Möglicherweise war dies ferner bei dem Marmoraltar aus 
Montana der Fall, wo allerdings weder ein Epitheton des Gottes noch der Name des 
Widmers genannt werden92. Auch der wahrscheinlich als Farnac(?)an(e)s zu lesende 
iranische Namen eines Dedikanten aus Apulum, der Sohn eines Gaius war und dort 
dem Mars einen Altar oder eine Statuenbasis geweiht hatte93, dürfte zu einer 
Hilfstruppe gehört haben, wenn man bedenkt, dass in Dakien auch eine Ala I 
Bospor(anorum) belegt ist94.  

Relativ selten findet man Decurionen. Dies ist der Fall bei einer Votivara aus 
Valea Sângeorgiului, die dem Mars von dem decurio Lucius Grattius aus Ulpia 
                                                

84 Russu I. I. und Mitarbeiter. Inscriptiones Daciae, III, 3, Nr. 108 (um 160).  
85 Ibid., Nr. 107 (1.Hälfte des 2. Jhs.).  
86 Russu, I. I. Inscriptiones Daciae, III, 4, Nr. 285.  
87 Ibid., Nr. 272. 
88 Piso, I. Inscriptiones Daciae, III, 5 (1), p. 201. 
89 Ibid., Nr. 248-249. 
90 Ibid., Nr. 251. 
91 Božilova, V., J. Kolendo, L. Mrozewicz. Inscriptions Latines, Nr. 17.  
92 Velkov, V., G. Aleksandrov. Montana, 2. Epigrafski pametnici ot Montana i rajona. 

Montana, 1994, p. 35, Nr. 74 (Mitte des 3. Jhs.). 
93 Piso, I. Inscriptiones Daciae, III, 5 (2), Nr. 707 (2. Jh.). 
94 Vgl. Russu I. I. und Mitarbeiter. Inscriptiones Daciae, III, 3, Nr. 107 (1.Hälfte des 

2. Jhs.).  
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Traiana Sarmizegetusa dediziert worden ist95. Auch das nördlich der Ruinen des 
Aesculapius-Tempels von Ulpia Traiana Sarmizegetusa entdeckte Fragment eines 
carmen votorum ist wohl von den duumviri der colonia veranlasst worden. Wie aus 
dem Bruchstück hervorgeht, wurde dort unser Gott als „[Invicte (?) Ma]rs, Pater 
Gradive“ angerufen96.  

Nicht als Zeugnis des Areskultes ist ein Grabepigramm aus Tomis zu werten. 
Der Name des Gottes erscheint dort lediglich in Verbindung mit den 
Gladiatorenspielen. Denn in dieser Inschrift auf einem Kalksteincippus werden die 
Gladiatoren als  [ArewV ajqlhth:reV bezeichnet. Sie haben das Monument für einen 
hochverdienten Bürger von Tomis gestiftet, der aus dem syrischen Neapolis stammte 
und sich um die Pontosstadt verdient gemacht hatte. Er ist sogar zweimal Pontarches 
und dreimal Archon gewesen und hatte demzufolge auch Gladiatorenkämpfe - 
[AraiwV a\qla - organisiert97.  
 
 Abbildungen 
Abb. 1 – Statuette des Mars Ultor aus Nedan-Butovo (nach Ognenova-Marinova, L. 
Statuettes en bronze, Nr. 73) 
Abb. 2 – Marsstatuette aus Preselna bei Novi Pazar (nach Ognenova-Marinova, L. Statuettes 
en bronze, Nr. 74) 
Abb. 3 – Marsstatuette aus Kǎrdžali (nach Šopova, I. In: Die Thraker, p. 333, Nr. 316) 
Abb. 4 – Marsstatuette aus Novae (nach Dimitrova-Milčeva, A. Bronzene Statuetten, p. 473, 
Abb. 3a-b)  
Abb. 5 – Bronzebüste aus Oescus (nach Velkov, Iv. Novootkriti starini. – IAI, 8, 1934, p. 453, 
Abb. 271) 
Abb. 6 – Silberrelief von einem Wagen aus einem Grabhügel von Stara Zagora (nach 
Bujukliev, Chr., M. Dimitrov, D. Nikolov. Okrǎžen Naroden muzej, Abb. 80) 
Abb. 7 – Marsstatuette aus Opaka bei Popovo (nach Velkov, Iv. Novootkriti starini. – IAI, 6, 
1930/31, p. 309, Abb. 232) 
Abb. 8 – Marsstatuette aus Potaissa (nach Marinescu, L. Typen römischer Bronzestatuetten, 
p. 269, Abb. 1) 
Abb. 9 – Aresrelief aus Südbulgarien (nach Danov, Chr. Antični pametnici, p. 155, Abb. 124) 
Abb. 10 – Aresrelief aus Ognjanovo bei Pazardžik (nach Kacarov, G. I. Antični pametnici, p. 
82, Abb. 35) 
Abb. 11 – Weihrelief für Herakles und Ares aus Odessos (nach Tončeva, G. Neizdadeni 
kultovi pametnici, Taf. XI, Abb. 58) 
Abb. 12 – Metope aus Thasos (nach Holtzmann 1994, Taf. XXXV, 41) 

                                                
95 Ibid., Nr. 19.  
96 Russu I. I. und Mitarbeiter. Inscriptiones Daciae, III, 2, Nr. 241 (Datierung 

entweder Traianus, Marcus Aurelius oder sogar Caracalla). 
97 Stoian, I., A. Suceveanu. Inscriptiones Scythiae Minores graecae et latinae. II 

Tomis et territorium.  Bukarest, 1987, Nr. 188 (mit älterer Literatur; 2. Jh.).  
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ВЪРХУ ЕДНА ГРУПА ПРЕТОРИАНЦИ ОТ ФИЛИПОПОЛ 
 

Ivo Topalilov 
 

A GROUP OF PRAETORIANS FROM PHILIPPOPOLIS 
 

The present paper deals with three praetorians namely [M.] Aurel(ius) M(arci) 
f(ilius)Qui(rina)Orestes, T(itus) Fl(avius) T(iti) f(ilius)Qui(rina)[An]tiochus, and C(aius) 
Val(erius) C(ai) f(ilius) Fl(avia)Valens mentioned in laterculi found in Rome. All the 
inscriptions date to late II – first half III c. The common thing between them is the tribe 
affiliation connected with the dynasty of Flavii, and especially these assigned to the original 
Roman tribe of Quirina. And, if the use of pseudo-tribe Fl(avia) is common that time, the 
mention of the latter is in sharp contrast. After a short analyses of the tribe affiliation among 
the praetorians and the main problems concerning the tribe affiliation of the Thracians in 
Philippopolis as well as the name practice in Thrace it becomes clear that [M.] Aurel(ius) 
M(arci) f(ilius)Qui(rina)Orestes and T(itus) Fl(avius) T(iti) f(ilius)Qui(rina)[An]tiochus might 
have belonged to that group of veterans and Roman citizens settled in the territory of 
Philippopolis during the reign of Vespasian. It is also concluded that the use of the pseudo-
tribe Fl(avia) might well be connected with the prestige which gives the Flavian Romanization 
as the earliest one in Philippopolis and in the Thracian cities. 

 
 Известно е, че през 193 г. победоносният император Септимий Север 

разпуснал старата преторианска гвардия, която е свалила Комод и предала 
власта на Пертинакс, впоследствие убит. За да предотврати подобни опити и по-
късно, новият император допуснал в редиците на преторианските кохорти 
войници от Дунавските легиони, които го издигнали и подкрепили в 
Гражданската война от 193-195 г.1 Чрез този акт станало възможно в 
преторианската гвардия да постъпват войници, които имали перегринален 
произход. Сред новите преторианци основна част заемали илирийците, 
далматинците и траките. От направената статистическа извадка дори можем да 
твърдим, че преторианците от провинция Тракия били най-многобройни2. Сред 
последните голям процент заемали тези от Филипопол и неговата територия, 
както показват lateruculi praetorianorum. В тях, с редки изключения, 
преторианците от Филипопол носят името M(arcus) Aurelius, син на Марк, което 
показва перегриналния им произход3. Изглежда, че римското гражданство на 
тези, споменати в надписите, които се отнасят преди 212 г. и по-скоро 214 г., 
когато Constitutio Antoniniana имало вече ефект4, преторианци се дължало на 

                                                
1 Този акт не останал незабелязан от съвременниците, на които направило силно 

впечатление варварския вид на новите преторианци – вж. Cassius Dio, LXXV 2, 4. 
2 Вж. статистиката в Passerini, A. Le coorti praetoriae. Roma, 1939, p. 177. 
3 Вж. за тази практика Alföldy, G. Notes sur la relation entre le droit de cite et la 

nomenclature dans l’ Empire romain. – In: Latomus, 25, 1966, 37-39. 
4 Вж. за това запазените ростри от Дура Европос в Gilliam, J. F. Dura Rosters and 

the Constitutio Antoniniana – In: Historia, 14, 1965, 83-90. 
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бащите им, които, както показват имената, са го получили по времето на Марк 
Аврелий или Комод5. Същевременно с това обаче, в някои случаи откриваме 
преторианци от Филипопол, чиито имена се различават от тези на Марк 
Аврелий и които са обект на настоящето съобщение. 

 Един такъв пример е преторианецът, споменат в латеркулата CIL VI, 
32 640, 7, посочен като: 

 
Aurel(ius) M(arci) f(ilius) Qui(rina) Orestes Trim(ontio) 
 
Надписът е поставен по случай honesta missio, като е без съмнение, че 

споменатият ветеран M.(?) Aurelius Orestes е от Trimontium, т. е. Филипопол. 
Предложената в литературата датировка на надписа е 209/ 210 г.6 или след 
Constitutio Antoniniana7. В случая тя не е толкова важна, защото е ясно, че 
императорската романизация, която се открива тук, най-вероятно е била 
свързана с бащата на преторианеца8. Що се отнася до когномена, то надписите 
разкриват сред Orestes либертини9, хора с императорска романизация10 и др., но 
всичките с перегринален произход. Можем да отбележим, че когноменът 
Orestes е специфичен и е разпространен основно сред гърци11. Любопитното в 
случая е фактът, че той е посочил трибна афилиация към Quirina. При 
положение,че [M.] Aurel(ius) M(arci) f(ilius) Orestes е наистина с тази трибна 
афилиация, то по-скоро някой от неговите предшественици е бил включен в 
нея.  

 Не по-малко интересен е случаят с преторианеца, споменат в CIL VІ, 
32624, с, 3: 

 
 T(itus) Fl(avius) T(iti) f(ilius) Qui(rina) [An]tiochus IRIMU 
 
 Проблемите, свързани с този ветеран, са няколко, които се изразяват 

както в правилното идентифициране на неговото origo, така и в датировката на 

                                                
5 За разпространението на императорското име M(arcus) Aurelius- вж. Weaver, P. 

R. C. Familia Caesaris. A Social Study of the Еmperor’s freedmen and slaves, Cambridge, 
1972, 24-25. 

6 Вж. Forni, G. Le tribù romaine. III. 1. Le pseudo-tribù. Roma, 1985, p. 36, 71. 
7 Вж. критериите за тази датировка следствие от навлизането на псевдо-трибите и 

името M. Aurelius в Benefiel, R. A New Praetorian Laterculus from Rome. - In: ZPE, 134, 
2001, 223-224. 

8 Името M. Aurelius е получавано от перегрините не само през управлението на 
император Марк Аврелий, но и през това на сина му Комод, като изключение правят 
вероятно годините 177- 180 и 190-192, когато praenomen е бил L. – вж. Lassèrie, J.-M.  
Manuel d’Épigraphie romaine. Paris, 2005, p. 1011. За разпространението на 
императорското име M(arcus) Aurelius- вж. Weaver, P. R. C. Op. cit., 24-25. 

9 CIL VІ, 8648; 21135; EA-3035;  
10 CIL VІ, 28541; 29800; EA-2143 и др. 
11 За значението – вж. Liddell, H, R. Scott. Greek- English Lexicon (with a Revised 

Supplement), Oxford, 1996, p. 1248. 
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надписа. Така например, G. Forni датира надписа през 204 г.12, докато R. 
Benefiel го отнася едва след 212 г.13 Последната датировка се подкрепя от 
споменаването на Ant. Syria, при положение, че M. Aur. M. f. Ant. Abbosas Syr 
се развива като Antoniniana Syria14 и може да се разглежда като следствие от 
дейността на Каракала в Сирия, за която имаме данни15. 

 По-сложен е проблемът с правилното интерпретиране на родното място 
на преторианеца, което позволява различни интерпретации. От една страна се 
допуска, че в случая става въпрос за (S)ir<mio>, т. е. Сирмиум. Възможно е 
обаче, тук да става въпрос за римското име на Филипопол Trimontio, което 
откриваме върху същия надпис като Trimon (a, 8, 9). Върху този надпис 
откриваме и името на Sirmium, което се изписва като SIPMI (b, 13) или SIRM(i) 
(d, 28). При различията в изписването и на двете имена, на мен ми се струва, че 
все пак IRIMU, което може да е като TRIMU е по-близко до Trimuntio (sic), 
околкото до Sirmio. Неслучайно, G. G. Mateescu16 и A. Passerini17 отнасят T(itus) 
Fl(avius) T(iti) f(ilius) Qui(rina) [An]tiochus към ветераните от Филипопол. И в 
този случай откриваме императорска романизация, този път свързана с 
Флавиите.  

T(itus) Fl(avius) T(iti) f(ilius) [An]tiochus, както можем да съдим от името 
му, е наследник на ветеран с източен произход18. Използваният когномен 
[An]tiochus се среща изключително често, като той представлява алюзия към 
Антиохия, като към роден край или място, където се е случило нещо значимо за 
носителя на този конгномен19. Така, той се открива в имената на моряци20, 

                                                
12 Forni, G. Op. cit., 72, приета и от Ricci, C. Balcanici e Danubiani a Roma. 

Attestazioni epigrafiche di abitanti delle province Rezia, Norico, Pannonia, Dacia, Dalmazia, 
Mesia, Macedonia, Tracia (I-III sec.).- In: Prosopographica. (herausg. L. Mrozewicz, K. 
Ilski), Poznan, 1993, p. 178, n. 18. 

13 Benefiel, R. Op. cit., p. 224. 
14 Вж. Forni, G. Op. cit., 76-77. За Antoniniana - вж. Galsterer-Kröll, Br. 

Untersuchungen zu den Beinamen des Städte des Imperium Romanum.- Epigraphische 
Studien 9, 1972, p. 83. 

15 Вж. Millar, F. The Roman Coloniae of the Near East: a Study of Cultural Relations. 
- In: Roman Eastern Policy and Other Studies in Roman History. Proceedings of a Colloquium 
at Trärminne 2 -3 October, 1987 (ed. by H. Solin and M. Kajava) - In: CHL, 91, 1990, p. 46 
сл. 

16 Mateescu, G. G. I Traci nelle epigrafi di Roma – In: Ephemeris Dacoromana, I, 
1923, p. 126, 268 с развиване като T]R<I>MVntio. 

17 Passerini, A. Op. cit., p. 177. 
18 Императорската романизация може да се открие в имената на ветераните или 

войниците от спомагателните части – за това вж. последно Mann, J. Name Forms of the 
Recipients of Diploma. – ZPE, 139, 2002, 227 – 232 и тези от equites singulares Augusti – 
вж. за тях Speidel, M. Die Denkmäler der Kaiserreiter equites singulares Augusti, Beih. der 
Bonner Jahrbücher, L., Cologne-Bonn, 1994. 

19 За това- вж. McLean, B. H. An Introduction to Greek Epigraphy of the Hallenistic 
and Roman Periods from Alexander the Great down to the Reign of Constantine (323 BC – 
AD 337), Ann Arbor, 2005,  96-97, 102-103. 

20 Вж. напр. AE 1922, 135.  
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особено често в имената на роби и слуги21, либертини22, августали23, но и на по-
висши длъжности24. Една част от тях са били ветерани25 и войници26, но 
основно са либертини или роби. 

 Както можем да проследим и този T. Flavius Antiochus, както и [M(?)] 
Aurelius Orestes, е бил причислен към стандартната римска триба Quirina.  

 Съществува още един, трети пример, на ветеран-преторианец от 
Филипопол, който се различава от останалите (CIL VI 32 543): 

 
 C(aius) Val(erius) C(ai) f(ilius) Fl(avia)Valens Philippopoli vico ZBVRVLO 
 
 Надписът е разглеждан многократно в литературата по различни поводи 

и се датира през 227 г. Той е посвещение на Асклепий от 19 преторианци, cives 
Philippopolitanorum, чийто произход е от територията на Филипопол. С 
изключение на случая с C. Valerius Valens, всички останали преторианци носят 
името Marcus Aurelius + cognomen. Както е известно гентилициума Valerius е 
характерен за императорската романизация, като C(aius) Val(erius) C(ai) f(ilius) 
Fl(avia)Valens е типичен пример на императорска романизация следствие от 
военна служба и перегринален произход. Много често когноменът при тези 
случаи се свързва с физическите качества на войника, включително и Valens, т. 
е. „силен, мощен”, и е изключително разпространено име сред войниците, 
включително и тези от Тракия27. Всички споменати в този надпис преторианци 
имат перегринален произход и носят псевдо-трибата Fl(avia), в отличие от 
Ulp(ia), която обикновено е част от номенклатурата на филипополския 
преторианец. 

  И така ние разполагаме със следните преторианци, които се различават 
от останалите преторианци от Филипопол или чрез имената си, или чрез 
трибната си принадлежност: 

 Aurel(ius) M(arci) f(ilius) Qui(rina) Orestes Trim(ontio) 
 T(itus) Fl(avius) T(iti) f(ilius) Qui(rina) [An]tiochus IRIMU 
 C(aius) Val(erius) C(ai) f(ilius) Fl(avia)Valens Philippopoli vico ZBVRVLO 

                                                
21 Вж. AE 1964,166a; AE 1988,229 и много други.  
22 Вж. напр. AE 1988, 281; AE 1992, 805; AE 1999, 1412; AE 1995, 228; AE 1996, 302 

и др. 
23 Вж. напр. CIL V, 6831; CIL ХІ, 6747 
24 Вж. напр. CIL ІІІ, 6035 = 14157, където се споменава за Aurelius / Antiochus v(ir) 

p(erfectissimus) praes(es) / provinc(iae) Arabiae; CIL ІХ, 318 - v(ir) p(erfectissimus). 
25 Вж. напр. CIL ІІІ, 8115 = IMS-2, 129 - P(ublius) Ael(ius) Antio/chus veter(anus) / 

leg(ionis) VII Cl(audiae); T(itus) Aur(elius) Antioc(hus) от cohors X - CIL 3, 14507; CIL 8, 
18084 и др. 

26 Вж. напр. T(itus) Flavius Antiochus Roma в надпис от Никополис в Египет - AE 
1999, 80; AE 1979, 429. 

27 Вж. напр. Holder, P. Roman military diplomas, V, London, 2006, p. 453 (205 г.). За 
разпространението му сред траките, като най-често срещано латинско лично име – вж. 
Бешевлиев, В. Проучвания върху личните имена у траките. С., 1965, c. 31. Вж. също и 
Minkova, M. The Personal Names of the Latin Inscriptions in Bulgaria. - Studien zur 
klassischen Philologie, 2000, p. 118. 
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е. „силен, мощен”, и е изключително разпространено име сред войниците, 
включително и тези от Тракия27. Всички споменати в този надпис преторианци 
имат перегринален произход и носят псевдо-трибата Fl(avia), в отличие от 
Ulp(ia), която обикновено е част от номенклатурата на филипополския 
преторианец. 

  И така ние разполагаме със следните преторианци, които се различават 
от останалите преторианци от Филипопол или чрез имената си, или чрез 
трибната си принадлежност: 

 Aurel(ius) M(arci) f(ilius) Qui(rina) Orestes Trim(ontio) 
 T(itus) Fl(avius) T(iti) f(ilius) Qui(rina) [An]tiochus IRIMU 
 C(aius) Val(erius) C(ai) f(ilius) Fl(avia)Valens Philippopoli vico ZBVRVLO 

                                                
21 Вж. AE 1964,166a; AE 1988,229 и много други.  
22 Вж. напр. AE 1988, 281; AE 1992, 805; AE 1999, 1412; AE 1995, 228; AE 1996, 302 

и др. 
23 Вж. напр. CIL V, 6831; CIL ХІ, 6747 
24 Вж. напр. CIL ІІІ, 6035 = 14157, където се споменава за Aurelius / Antiochus v(ir) 

p(erfectissimus) praes(es) / provinc(iae) Arabiae; CIL ІХ, 318 - v(ir) p(erfectissimus). 
25 Вж. напр. CIL ІІІ, 8115 = IMS-2, 129 - P(ublius) Ael(ius) Antio/chus veter(anus) / 

leg(ionis) VII Cl(audiae); T(itus) Aur(elius) Antioc(hus) от cohors X - CIL 3, 14507; CIL 8, 
18084 и др. 

26 Вж. напр. T(itus) Flavius Antiochus Roma в надпис от Никополис в Египет - AE 
1999, 80; AE 1979, 429. 

27 Вж. напр. Holder, P. Roman military diplomas, V, London, 2006, p. 453 (205 г.). За 
разпространението му сред траките, като най-често срещано латинско лично име – вж. 
Бешевлиев, В. Проучвания върху личните имена у траките. С., 1965, c. 31. Вж. също и 
Minkova, M. The Personal Names of the Latin Inscriptions in Bulgaria. - Studien zur 
klassischen Philologie, 2000, p. 118. 

 

 
 Това, което обединява тези преторианци, е принадлежността им под 

една или друга форма към Флавиите, като M. Aurelius Orestes и T. Flavius 
Antiochus са посочени като принадлежали към трибата Quirina, докато 
останалите – към псевдо-трибата Flavia.  

 За да можем да разкрием по-пълно значението на тези преторианци и 
тяхната връзка с Филипопол, е необходимо, струва ми се, да изследваме два 
основни проблема – какво е значението на оригиналната римска триба в 
преторианските надписи, открити в Рим от края на ІІ – първата половина на ІІІ 
в. и разпространението на тази практика сред траките. 

  Известно е, че всеки римски гражданин е притежавал tria nomina, 
филиацио, което показва неговия статут на ingenius, и origo28. Последното се 
показвало първоначално чрез трибна принадлежност, а по-късно и чрез 
посочването на родния град, където или на чиято територия е бил роден 
гражданинът, тъй като императорите при раздаването на римско гражданство на 
перегриналните общини ги записвали в собствената си императорска триба. 
Най-общо до средата на ІІ в. римските граждани и особено войниците били 
записвани в една от 35 римски триби, а от средата на ІІ в. тези триби започнали 
да бъдат измествани от т. нар. „псевдо-триби”29. Това станало поради факта, че 
оригиналните триби загубили своето първоначално значение по време на 
империята и били по-скоро фиктивни. Все пак те били признак на престиж и 
поради тази причина останали като задължителен елемент в номенклатурата на 
елита на империята, към който принадлежали и преторианците. 

 Навлизането на войници с перегринален произход от легионите на 
Септимий Север в преторианската гвардия, сред които имало и много траки, 
довело да възникването на проблем с номенклатурата на преторианеца, която 
изисквала трибна принадлежност. Липсата на работеща трибна система, в която 
да бъдат записани новите преторианци, довело до навлизането на практиката с 
т. нар. „псевдо-триби” и сред преторианците. По този начин, от този момент 
нататък в преторианските laterculi се откриват както стандартните римски 
триби, които с течение на времето намалявали за сметка на псевдо-трибите30. 
Ние няма да се занимаваме с псевдо-трибите и начина им на избиране, тъй като 
не това е целта тук, но ще подчертаем, че преторианците от Тракия използват 
псевдо-трибите, сред които откриваме Aelia, Flavia, Iulia, Claudia (?) и основно 
Ulpia. Дори можем да заключим, че предвид перегриналния произход на тези 
преторианци, това явление е очаквано и се потвърждава от запазените до 
момента, макар и фрагментарно, надписи. С изключение на двамата 
разглеждани тук преторианци от трибата Квирина, всички останали тракийски 
преторианци, произхождащи от перегринални градове като например 

                                                
28 Вж. за налагането на тази практика след 160 г. пр. н. е. при елита на Римската 

република – Taylor, L. R. The voting districts of the Roman republic. The Thirty-five Urban 
and Rural Tribes. – PMAAR, 20, 1960, 12 -13.   

29 За термина – вж. Forni, G. Op. cit., 1-2; 17-18 и посочената там литература; за 
датата – пак там, 27, като практиката е започнала по времето на Хадриан. 

30 Вж. за това и Benefiel, R. Op. cit., 222-223; Forni, G. Op. cit., 19-21. 
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Филипопол, Сердика, Анхиало, Бизие, Пауталия, Никополис ад Иструм, 
Марцианопол, Хадрианопол, Августа Траяна и др. са посочени с псевдо-триби, 
но не и с оригиналната римска триба. 

 Въпреки масовото навлизане на нови преторианци с основно 
перегринален произход и оттук – на псевдо-трибите, то в преторианските 
латеркули се споменават и преторианци, които използват оригиналните римски 
триби. Изглежда все пак, че трибната принадлежност е била важна за 
войниците, за да могат дори да измислят специална триба за тях31. Тези 
преторианци основно произхождат от римските колонии или муниципии, като 
например colonia Ulpia Oescus, която била причислена към трибата на Траян 
Papiria, или Флавиевата колония Scupis, причислени към трибата Quirina32. 
Прави впечатление при тези, а и други колонии и муниципии, че преторианците 
са посочени не с римската официална триба, към която са били причислени при 
образуването на колонията, а носят псевдо – триби. Така например, 
преторианците от Scupis са посочени както с трибата Quirina33, така и с псевдо-
трибата Ulpia34. Подобна е ситуацията и с другите колонии и муниципии, като 
например колонията Ескус. Тук, наистина, по-голяма част от преторианците 
посочват трибна принадлежност към Pap(iria), т. е. трибата на император 
Траян35, но откриваме и преторианец от Ескус, който използва псевдо-трибата 
Ulpia, наименувана на гентилното име на Траян36. В надпис от Ламбезис 
произходът на войник от col. Ulpia Traiana Ratiaria, която както и Ескус, е била 
присъединена към трибата на Траян, е посочен като Ulpia Retiaria (sic)37. 
Особено многобройни в този аспект са случаите с преторианци от римските 
колонии и муниципии в Панония и по-специално col. Ulpia Traiana Poetovio, 
както и col. Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegethusa в Дакия38. Принципът, 
който се забелязва в тези случаи е преторианците, които използват псевдо-
триба, да използват гентилното име на императора, който е основал 
колонията/муниципия. Така например, преторианците от col. Flavia Sirmium ще 
използват псевдо-трибата Flavia, тези, основани от Траян, използват псевдо-
трибата Ulpia и т. н.39 В повечето случаи тези преторианци, които, както 
изглежда, са с перегринален произход и поради тази причина не са включени в 
стандартната римска триба на колонията40, използват официалния епитет в 
                                                

31 Вж. проблемите с трибата Pollia, дискутирани в Mirković, M. Die Tribus der 
römischen Soldaten – In: Studien zu den militärgrenzen Roms, III, Stuttgart, 1986, 750-754. 

32 Вж. Birley, E. The Flavian Colonia at Scupi. – ZEP 64, 1986, 209 – 216. За deductio 
– вж. CIL III, 8199, 8200.   

33 Вж. CIL VI, 32 624 c, 29, d, 5; Benefiel, R. Op. cit., p. 226.   
34 CIL VI, 37 184 c 11, 14. 
35 Вж. например CIL VI, 32 624 b, 1, 2; c, 6, 15, 32.  
36 Вж. CIL VI 32 624 b, 22. 
37 Вж. CIL VIII, 2871. 
38 Вж. примерите посочени в Forni, G. Op. cit., 96 – 99. 
39 Вж. примерите посочени в Forni, G. Op. cit., 71 – 101. Разминаването при 

преторианците от Скупи, а и други подобни, ще бъде разгледано в отделно изследване.  
40 Вж. за това например идеята, развита в Millar, F. The emperor in the Roman 

world (31 BC – AD 337). London, Duckworth, 1977. 

Иво Топалилов



263Върху една група преторианци от Филипопол

 

титлата на колонията/ муниципията, който се явява и гентилното име на 
императора, повишил в ранг града. Използването на оригиналната римска триба 
изглежда, че не е случайно, както се смята в литературата, а напълно 
целенасочено, като вероятно не всички преторианци са имали това право да я 
използват и/или те просто не са били наясно с нейното значение, т. е. те не са 
били запознати с оригиналната римска именна система. Оригиналната римска 
триба е била символ не само на свободен римски произход, в отличие от 
останалите, но и следователно на по-висок престиж и едва след 212 г. и 
Constitutio Antoniniana те ще започнат да изчезват от надписите, за да се стигне 
до средата на ІІІ в., когато дори псевдо-трибите окончателно губят своето 
значение и се изоставят41. 

 Какво е положението с разпространението на оригиналната римска 
триба във Филипопол и неговата територия, било то сред местното тракийско 
население или заселници? 

 Използването на оригинални римски триби не е било широко 
разпространена практика във Филипопол и неговата територия. Така, ние 
откриваме в само три надписа използването на оригинална римска триба – в 
посветителен надпис от 202 г., поставен от демоса и булето на Филипопол на 
Луций Касий Север, син на Луций от трибата Квирина, ἔπαρχον σπείρης δ’ 
Θρᾳκον (sic), ἐπίτροπον τοῦ σεβαστοῦ Μακεδονίας καὶ Θρᾴκης, ἔπαρχον 
[στ]όλου τοῦἐν ῾Ραου[ή]ννῃ42, в надгробна плоча на преторианеца C(aius) 
Voloius C(ai) f(ilius) Redemptus от шеста преторианска кохорта43 и един 
двуезичен надгробен надпис, поставен за [Τιβερίῳ Κλαυδί]ῳ Παλατίνα 
Μαρτιάλι от Ti(berius) Claudius Pri]migeanus fratri и Silvia Promigenia mater44. 
Последният надпис се датира към края на І – началото на ІІ в., като въпреки 
изцяло римските имена на бащата и сина, можем да допуснем по-скоро 
императорска романизация. Този надпис показва изключително ясно 
приемането на императорските имена на бащата от сина и запазването на 
Ti(berius) Claudius. Тук принадлежността към оригиналната римска триба е 
посочено както в латинския, така и в гръцкия вариант на надписа. Що се отнася 
до C(aius) Voloius C(ai) f(ilius) Redemptus, то той има италийски произход (domo 
Volsinis) и е причислен към трибата Offentina. Надписът се отнася към времето 
на Септимий Север45. 

 Принадлежността на обикновените траки – ветерани, защото това е бил 
единственият начин, към римските триби и в случая на Квирина, е 
засвидетелствано изключително рядко. Така например, тя се открива в един 

                                                
41 За датата – вж. Forni, G. Op. cit., p. 28. 
42 Ботушарова, Л. Почетният надпис на Луций Касий Север от Филипопол. - 

Археология, 27, 1985, 1, 13-23; Mihailov, G. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, T. 
V, 5410. 

43 Герасимова – Томова, В. Филипопол и гвардията на римските императори – В: 
100 години Народен Археологически музей – гр. Пловдив, том 2, Пловдив, 1985, 92-94. 

44 Mihailov, G. Op. cit., III, 1, 1006. 
45 Вж. Герасимова – Томова, В. Цит. съч., 92 – 94. 
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фрагментиран надпис, открит в с. Брани поле, южно от Пловдив, в който се 
споменава за Флавии и трибата Квирина46. Тук случаят е дискусионен, като 
възможностите са две. Така, според Б. Геров47 и Л. Ботушарова48, става въпрос 
за настаняването на ветерани на територията на Филипопол при Веспасиан, 
като основен аргумент за това е откритата на същото място сакрална менза, 
посветена през 76 г. (imp Vespasiano VII co(n)s(ule) от ветерана от VІІ Клавдиев 
легион C. Munitius Laetus, който е бил от Ἀντιοχέος τῆς πρὸς Δάϕνην49. 
Именно техните наследници са показани в значителна част от надписите от ІІ – 
ІІІ в., което води до тезата за съществуването на самостоятелна община на 
територията на Филипопол, която да не променя статута на града50.  

От друга страна, според М. Тачева, е възможно споменатите Флавии да 
имат връзка със стратезите в Тракия51. Фрагментарността на надписа не 
позволява на този етап да се реши проблема като и двете гледни точки имат 
своето основание, но само ще отбележа, че те не противоречат една на друга. 

 Повече данни за принадлежност към римските триби, и по-специално 
към трибата Quirina имаме сред представителите на тракийската аристокрация и 
висши римски магистрати. Известно е, че тракийската аристокрация е била 
приобщена към Римската империя чрез романизирането й и съответно 
получаването на римски имена, според римската именна система. Така 
например откриваме Τι. Κλαύδιος Κυρείνα Θεόπομπος Θεόπομπου, 
стратег52, [Τιβ. Κλαύδιος Θεοπό]μπου υἱὸς Κυρείνα Διόδωρος53, Τίτος 
Φλούιος Σκελου υἱὸς Κυρείνα Δινις, пръв архиерей на койнона на траките54, 

                                                
46 Mihailov, G. Op. cit., III, 1, 1411. 
47 Геров, Б. Земевладението в Римска Тракия и Мизия (І-ІІІ в.) – В: ГСУ фкнф, 

LXXII, 2 (1977), С., 1980, 50 – 51. 
48 Ботушарова, Л. Бележки за развитието на Филипопол през втората половина 

на І в. от н. е. – ГНАМП, 6, с. 67 сл. 
49 Mihailov, G. Op. cit., III, 1, 1410; Ibid., V, 5520 bis. 
50 Геров, Б. Цит. съч., c. 51. Изказаното несъгласие в литературата по този 

проблем – вж. Боянов, Ил. Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия (І-ІІІ в.), С., 
2008, c. 196, 202, е неаргументирано. Не може да не отбележим, както и Б. Геров е 
отбелязал, откриването на тези ветерани именно във Филипопол и по протежение на 
Диагоналния път. В случая с C. Munitius Laetus той не е бил настанен нито във 
Филипопол, нито по протежение на пътя, което дава основание да се смята, че той дори 
е получил поземлено имение. В случая с траките – ветерани е възможно завръщане по 
родните места, но пак трябва да се подчертае, че по-голямата част от тях се заселват по-
скоро във Филипопол и покрай Диагоналния път. Аз съм далеч от мисълта да считам, че 
Филипопол, а не селата, е бил основен донор за войници.   

51 Тачева, М. Тракийската аристокрация в управлението на провинция Тракия – 
В: http://www.clio.uni-sofia.bg/tacheva/MTpub1.pdf 

52 Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes, ed. René Cagnat, Paris, 1911, vol. 
I, 677; IMS III/2, 101. 

53 Mihailov, G. Op. cit., III, 2, 1606. 
54 Ibid., V, 5592. 
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фрагментиран надпис, открит в с. Брани поле, южно от Пловдив, в който се 
споменава за Флавии и трибата Квирина46. Тук случаят е дискусионен, като 
възможностите са две. Така, според Б. Геров47 и Л. Ботушарова48, става въпрос 
за настаняването на ветерани на територията на Филипопол при Веспасиан, 
като основен аргумент за това е откритата на същото място сакрална менза, 
посветена през 76 г. (imp Vespasiano VII co(n)s(ule) от ветерана от VІІ Клавдиев 
легион C. Munitius Laetus, който е бил от Ἀντιοχέος τῆς πρὸς Δάϕνην49. 
Именно техните наследници са показани в значителна част от надписите от ІІ – 
ІІІ в., което води до тезата за съществуването на самостоятелна община на 
територията на Филипопол, която да не променя статута на града50.  

От друга страна, според М. Тачева, е възможно споменатите Флавии да 
имат връзка със стратезите в Тракия51. Фрагментарността на надписа не 
позволява на този етап да се реши проблема като и двете гледни точки имат 
своето основание, но само ще отбележа, че те не противоречат една на друга. 

 Повече данни за принадлежност към римските триби, и по-специално 
към трибата Quirina имаме сред представителите на тракийската аристокрация и 
висши римски магистрати. Известно е, че тракийската аристокрация е била 
приобщена към Римската империя чрез романизирането й и съответно 
получаването на римски имена, според римската именна система. Така 
например откриваме Τι. Κλαύδιος Κυρείνα Θεόπομπος Θεόπομπου, 
стратег52, [Τιβ. Κλαύδιος Θεοπό]μπου υἱὸς Κυρείνα Διόδωρος53, Τίτος 
Φλούιος Σκελου υἱὸς Κυρείνα Δινις, пръв архиерей на койнона на траките54, 

                                                
46 Mihailov, G. Op. cit., III, 1, 1411. 
47 Геров, Б. Земевладението в Римска Тракия и Мизия (І-ІІІ в.) – В: ГСУ фкнф, 

LXXII, 2 (1977), С., 1980, 50 – 51. 
48 Ботушарова, Л. Бележки за развитието на Филипопол през втората половина 

на І в. от н. е. – ГНАМП, 6, с. 67 сл. 
49 Mihailov, G. Op. cit., III, 1, 1410; Ibid., V, 5520 bis. 
50 Геров, Б. Цит. съч., c. 51. Изказаното несъгласие в литературата по този 

проблем – вж. Боянов, Ил. Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия (І-ІІІ в.), С., 
2008, c. 196, 202, е неаргументирано. Не може да не отбележим, както и Б. Геров е 
отбелязал, откриването на тези ветерани именно във Филипопол и по протежение на 
Диагоналния път. В случая с C. Munitius Laetus той не е бил настанен нито във 
Филипопол, нито по протежение на пътя, което дава основание да се смята, че той дори 
е получил поземлено имение. В случая с траките – ветерани е възможно завръщане по 
родните места, но пак трябва да се подчертае, че по-голямата част от тях се заселват по-
скоро във Филипопол и покрай Диагоналния път. Аз съм далеч от мисълта да считам, че 
Филипопол, а не селата, е бил основен донор за войници.   

51 Тачева, М. Тракийската аристокрация в управлението на провинция Тракия – 
В: http://www.clio.uni-sofia.bg/tacheva/MTpub1.pdf 

52 Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes, ed. René Cagnat, Paris, 1911, vol. 
I, 677; IMS III/2, 101. 

53 Mihailov, G. Op. cit., III, 2, 1606. 
54 Ibid., V, 5592. 

 

Τ. Φλ. Κυρείνα Βειθυκενθος Ἐσβενειος55 и Ti. Claudius Teopompi f. Qui. 
Sabinus56.  

Както можем да проследим, част от тази аристокрация е спомената с 
трибна принадлежност към Quirna, но по-голямата част обаче от тракийската 
аристокрация не е посочена с трибна принадлежност. Това дава основание на 
проф. М. Тачева да предположи, че в трибата Квирина не били вписвани всички 
стратези, получили римско гражданство по време на управлението на Флавиите, 
като вписаните в нея се радвали на специално отношение на императорите към 
тях57. Както можем да проследим, дори при първоначалната романизация на 
представителите на тракийската аристокрация, то те само получили римски 
имена, като например Ti. Claudius Sabinus или Τι. Κλαύδιος Κυρείνα 
Θεόπομπος Θεόπομπου и едва при Флавиите и най-вероятно по времето на 
Веспасиан те били включени в трибата на императора – Квирина. В 
последвалото управление на Траян и особено Хадриан трибната афилиация 
отпаднала, поради което тя не се открива в имената на стратезите от Тракия. В 
надписи от Филипопол от края на ІІ – първата половина на ІІІ, свързани със 
статуи, поставени на лица от знатната конническа фамилия на Вирдиите, също 
липсват всякакви податки за трибна принадлежност58. 

 Тези примери, както с лица с военна кариера, така и с представители на 
романизираната тракийска аристокрация показват, че не всеки един 
представител е бил включен в императорската триба. Това води впоследствие 
до това, че тази практика не била приета и разпространена сред траките; тя 
останала чужда за тях. Същевременно с това, тези, на които е била оказана тази 
чест, я обявили в надписите си, без значение къде са били поставени, както 
можем да съдим от надписа на наследствения жрец на Сабазий и пръв архиерей 
на провинциалното събрание на траките Τίτος Φλούιος Σκελου υἱὸς Κυρείνα 
Δινις, открит в с. Ябълково, Старозагорско, т. е. не в рамките на античния град, 
а на неговата територия59. 

 След този кратък преглед нека отново се завърнем към споменатите по-
горе преторианци от Филипопол. На фона на останалите познати ни 
преторианци от Тракия и Филипопол  [M.?] Aurel(ius) M(arci) f(ilius) Orestes и 
T(itus) Fl(avius) T(iti) f(ilius) [An]tiochus се различават основно чрез 
афилиацията им към оригинална римска триба, каквато е Квирина, в отличие от 
случая с C. Val(erius)Valens и останалите – към псевдо-трибата, в случая Flavia. 
Контрастът проличава особено ясно в надпис CIL VI 32 624, където от една 
страна е предаден T. Fl(avius) T(iti) f(ilius) [An]tiochus с трибна афилиация към 

                                                
55 Ibid., III, 2, 1714. 
56Sayar, M. Perinthos-Herakleia (Marmara Ereğlisi) und Umgebung : Geschichte, 

Testimonien, griechische und lateinische Inschriften, Wien, 1998, 192, II n. 6. 
57 Тачева, М. Цит. съч. 
58 Sharankov, N. Statue-bases with honorific inscriptions from Philippopolis. - 

Archaeologia Bulgarica, 2005, 2, 62 – 69. 
59 Буюклиев, Хр. Нов паметник за култа на Сабазий в Тракия. – Археология, 

1965, 2, 50 – 51. 
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Qui(rina), докато останалите двама преторианци от Филипопол в този надпис са 
предадени с трибата [.]L, вероятно Fl(avia) или VL60. Както вече посочих по-
горе, в този надпис откриваме иденичен случай и с преторианци от колонията 
Ескус. Следователно, върху трибната принадлежност на [M.] Aurel(ius) M(arci) 
f(ilius) Orestes и T(itus) Fl(avius) T(iti) f(ilius) [An]tiochus към Квирина трябва да 
се обърне по-специално внимание. 

 В един перегринален град, какъвто е бил Филипопол, без съмнение 
римските граждани се отличавали от останалите. Тези, които получили римско 
гражданство, без значение дали става въпрос за италийци, траки или източни 
провинциали, не само, че заемали най-високите и важни длъжности в града, но 
и били погребвани в отделен сектор на източния некропол, практика, 
изключително разпространена в Гръцкия Изток. Известно е, че римските 
граждани е било възможно да образуват своя, самостоятелна и затворена 
община, която да не промени обаче статута на селището, където те са се 
заселили или са били настанени61. 

Посочването на  [M.] Aurel(ius) M(arci) f(ilius) Orestes и T(itus) Fl(avius) 
T(iti) f(ilius) [An]tiochus с трибна афилиация към Quirina показва, че те са били 
част от тази община, тъй като са могли да запазят спомена за нея през дълъг 
период от време, дори и когато вече официално трибите не са били използвани. 
Дори можем да допуснем, че когноменът на T. Flavius Antiochus е може би 
алюзия към неговия произход, което го свързва с етническия произход на 
горепосочения ветеран от VІІ Клавдиев легион C. Munitius Laetus, настанен при 
управлението на Веспасиан на територията на Филипопол. В този смисъл не 
можем да не отбележим точния паралел, който откриваме на нашия случай с 
Flavius Antioc(h)us, който е h(eres) на Iulius Vanno от ala Flavia от Скупи62. 
Знаем, че тук е била проведена deductio и основана колония именно при 
Флавиите и следователно голяма част от населението тук е бил включена към 
трибата Quirina. 

Примерите с [M.] Aurel(ius) M(arci) f(ilius) Orestes и T(itus) Fl(avius) T(iti) 
f(ilius) [An]tiochus, посочени с трибата Квирина, не само подкрепят тезата на Б. 
Геров за съществуването на подобна община63, но показват, че традицията с 
римската именна система при част от гражданите на Филипопол се запазва 
значително време в гръкоезичния Филипопол. Нещо повече. Изглежда, че в тази 
                                                

60 Вж. [---] Montan(us) Trimon(tio) и [---] Maupus Trimon(tio) – CIL VI, 32 624 a, 8, 
9. 

61 Вж. примерите, посочени в Bowersock, G. W. Augustus and the Greek world. 
Oxford, 1965, p. 85 сл. Вж. също Jones, A. H. M. The Greek City from Alexander to 
Justinian. Oxford, 1940. 

62 IMS-06, 59 = ILJug-01, 37. 
63 Идеята на Л. Ботушарова за раздаването на римско гражданство при Флавиите 

на част от населението, разположено на територията на Филипопол – вж. Ботушарова, 
Л. Бележки за развитието, с. 67, ми се струва неудачна и неприемлива. Императорската 
романизация на част от населението се свързва не с раздаването на римско гражданство 
на обикновените траки, а по-скоро с участието им в римската войска и завръщането им 
като ветерани или настаняването на ветерани от чужд, но перегринален източен или 
гръцки произход. 
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60 Вж. [---] Montan(us) Trimon(tio) и [---] Maupus Trimon(tio) – CIL VI, 32 624 a, 8, 
9. 

61 Вж. примерите, посочени в Bowersock, G. W. Augustus and the Greek world. 
Oxford, 1965, p. 85 сл. Вж. също Jones, A. H. M. The Greek City from Alexander to 
Justinian. Oxford, 1940. 

62 IMS-06, 59 = ILJug-01, 37. 
63 Идеята на Л. Ботушарова за раздаването на римско гражданство при Флавиите 

на част от населението, разположено на територията на Филипопол – вж. Ботушарова, 
Л. Бележки за развитието, 67, ми се струва неудачна и неприемлива. Императорската 
романизация на част от населението се свързва не с раздаването на римско гражданство 
на обикновените траки, а по-скоро с участието им в римската войска и завръщането им 
като ветерани или настаняването на ветерани от чужд, но перегринален източен или 
гръцки произход. 

 

група се запазва и степента на романизация, както можем да съдим от името на 
T(itus) Fl(avius) T(iti) f(ilius) [An]tiochus, който без съмнение е бил наследник на 
ветеран, получил honesta missio и римско гражданство именно при Флавиите, 
най-вероятно Веспасиан64. Римското гражданство, което получил 
предшественика на T(itus) Fl(avius) T(iti) f(ilius) [An]tiochus, както и практика с 
приемането на praenomen + nomen на бащата се от първородния син65, спомага 
Флавиевите имена да се запазят като лични чак до първата половина на ІІІ в. 
Това име е в пряк контраст с многобройните M(arci) Aurelii, открити не само 
сред филипополските ветерани, но и сред по-голямата част от останалите, 
посочени в латеркулите, особено от ІІІ в66. 

 Както вече посочихме, другият случай, показан в CIL VI 32 543 и който 
не е единствен, е различен като тук, където преторианците са избрали псевдо-
трибата Fl(avia). Причината за това решение, за сметка, например, на по-
популярната Ulpia или Iulia е неясно и спекулативно, като може да е следствие 
както от широката популярност по това време в Рим на името Flavia и се стигне 
до престижа на името, а оттам и на носителите му, сред населението във 
Филипопол като носители на романизацията. Все пак, във Филипопол Флавиите 
са оставили важна диря в живота на града, не само обявявайки го за 
метрополия, но и със своите градоустройствени мероприятия. Не случайно 
надпис на Веспасиан или Домициан е бил поставен на агората67.  

Предвид факта, че преторианците, посочени в надпис CIL VI 32 543, имат 
посочен произход – селата около Филипопол, бихме могли да допуснем и тезата 
за използването на Fl(avia) като псевдо-триба да се разглежда като следствие от 
престижа, с който се ползвали Флавиевите ветерани, живеещи на територията 
на Филипопол в отличие от тези, които произхождат от Филипопол и които 
предпочитат Ulpia или Iulia. Не може да не направи впечатление, че 
преторианците от Филипопол не са споменати с Флавиевата псевдо-триба. Това 
не бива да учудва тъй като, както показват надписите, открити в с. Брани поле, 
Флавиевите ветерани не са заселени във Филипопол, а по-скоро на неговата 
територия, т. е. там, където могат да получат и земи. 

Разгледаните примери с тримата преторианци от Филипопол, споменати в 
надписи, поставени в Рим, ни предоставят информация не само за 
                                                

64 Характерът на когномена не ни позволява да допуснем, че T(itus) Fl(avius) T(iti) 
f(ilius) [An]tiochus е бил наследник на един от онези тракийски аристократи, 
романизирани по времето на Веспасиан. Част от наследниците на тази аристокрация е 
засвидетелствана по епиграфски път, носеща именно Флавиева романизация дори и в 
средата на ІІІ в., заемащи ръководни магистратури в управлението на Филипопол и 
провинцията.  

65 За тази практика след средата на І в. вж. Thylander, H. Étude sur l’épigraphie 
latine, Lund, 1952, р. 65 сл. 

66 За навлизането на това име сред преторианците по латеркулите – вж. Benefiel, 
R. Op. cit., 222-224. 

67 За този надпис – вж. Герасимова, В., Мартинова, М. Филипопол и 
настаняването на римляните в Тракия.- В: ИМЮБ, 19, 1993, 65-70; Шаранков, Н. 
Бележки и допълнения към няколко надписа от Филипопол. - ГАМП, ІХ, 2, 2004, 148-
151. 
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филипополските преторианци, но и за етническата картина в града и неговата 
територия. Двамата преторианци, споменати с трибата Quirina, предоставят 
допълнителен аргумент към съществуването на отделна община или общност от 
римски граждани, наследици на ветерани, заселени или дошли в града и 
неговата територия при Флавиите. Както показват надписите, те не само 
участват в управлението на Филипопол, но и служат в преторианската гвардия. 
Престижът, който запазват, позволява имената на Флавиите да просъществуват 
повече от век и половина68. И докато това е разбираемо за Флавиите, 
разположени на територията на града69, то тези, които се откриват в самия 
Филипопол, са част от една градска среда, меняща своя етнически облик70. В 
нея периодично се вливат нови провинциалисти, част от които носещи 
императорска романизация на по-късните императори – Траян, Хадриан, 
Антонин Пий, Марк Аврелий, Комод. 

 
 
 

 
 

                                                
68 Един от най – късните познати надписи се отнася към средата на ІІІ в. –  

Mihailov, G. Op. cit., III, 1, 884 = Ibid., V, 5400 
69 Вж. напр. Ibid., III, 1, 1193; 1167; 1371; 1324; 1522 
70 Вж. напр. Ibid., III, 1, 902; 903; 913 (=Ibid., V, 5416), 939 (=Ibid., V, 5422), Ibid., 

V, 5466 и др.  
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ОСОБЕНОСТИ НА КОПИРАНЕТО В РИМСКАТА ЕПОХА 
 

Marina Koleva 
 

ON SOME CHARACTERISTICS OF COPYING IN ROMAN PERIOD 
 
This article refers to some characteristics of copying of Greek originals in Roman 

period. First the term “copy” and history of copying are briefly discussed. The stress lays on 
the process of copying of same original in round sculpture and in relief. Copying of sculptural 
originals in paintings and mosaics is also discussed. Monuments found in Moesia and Thrace 
are cited as examples. 

 
Темата за римските копия на гръцките оригинали изглежда твърде добре 

позната и изследвана, за да й се обръща внимание за пореден път. Въпреки това 
предпоставяне, ще си позволя да се спра на нея още един път на страниците на 
този том, посветен на проф. Ив. Карайотов. 

 Тъй като проблематиката за копирането в римското изкуство е твърде 
обширна и има много аспекти, тя няма да бъде разгледана във всичките й 
особености в ограничения обем на тази статия. Все пак на тези страници ще 
бъда направен опит да се представи част от нея, някои особености на процеса на 
копиране, като например копиране на един и същ оригинал в кръгла форма и в 
релеф, в различни размери и материали и в различно изкуство. Като примери 
ще бъдат използвани някои известни скулптурни произведения, които 
илюстрират особеностите на феномена. В същото време ще бъдат цитирани 
подобни паметници от нашите провинции и ще бъде потърсено мястото им в 
изкуството на Римската империя.  

В началото ще се спра накратко на терминологията. Термините, които се 
отнасят към копията, са доста на брой, често с припокриващо се в някои 
аспекти значение. Понякога се използват като синоними, друг път означават 
близки, но все пак различни по същността си паметници. Проблемът идва не 
при дефинициите за „копие”, а при тези, които определят паметниците, които 
не са точно копия и обозначават отдалечаването на римската статуя от 
оригинала (например „версия”, „вариант”, „адаптация”, „имитация”, 
„емулация”, „римски оригинал” и др. под.). В тази статия, за преките цели на 
работата,  ще си позволя да дефинирам само термина „копие”, без да се спирам 
на дискусията относно другите термини.   

Тук привеждам една изчерпателна формулировка на термина „копие”. Ако 
се  говори стриктно, то „копие” е идентична репродукция, получена с 
механични средства от оригинално творение, направено само в един екземпляр. 
Това точно дуплициране е правено много рядко в античността, а по-често 
оригиналът е копиран само в общи линии, повече или по-малко механично, и в 
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различни периоди в зависимост от стилистичните и техническите 
предпочитания на времето. В този смисъл понятието трябва да разшири 
смисъла си и да се тълкува като нарочна, но не задължително механична 
репродукция на определен модел1. Ето още едно сходно определение на 
„копие”. „Копие” дефинира произведение на изкуството, което преднамерено 
напомня по-ранно изображение, като репродуцира неговите характерни 
формални и иконографски черти – поза, композиция, пропорции, тип на лицето, 
прическа, дреха и атрибути. Размерът не е фактор за определянето на творбата 
като копие2. Аз приемам „копие” като нарочна, но не задължително механична 
репродукция на определен модел, без значение от размера, материала и вида на 
паметника. 

Процесът на копиране е особено характерен за римската епоха, като точно 
по това време е и неговият разцвет. Но историята на копирането започва при 
самите гърци още през VІ в.пр.Хр. Почти всички гръцки скулптори са създатели 
на няколко творения на едно и също култово изображение. Авторите, техните 
ученици и други майстори ги повтарят при нужда в същия или друг размер, 
като е възможно да “цитират” и по-ранни паметници. Те имитират, адаптират и 
репликират творбите на другите и на самите себе си3. Практиката на копирането 
се приписва на елинистически Пергам, тъй като Аталидите поръчват имитации 
на известни паметници от Атинския акропол за прокламиране на славата и 
престижа на Пергам като Атина на Изтока. Въпреки че не Пергам е открил 
копирането, оттам тръгва разпространието му. Освен това в елинистическата 
епоха се създава механизъм за точно копиране на скулптурните оригинали и от 
тогава едни и същи паметници се копират механично няколко века. За първото 
сигурно механично копие се смята статуята на Диадумен от Делос, създадена 
около 100 г.пр.Хр. Друго негово съвсем точно римско копие, датирано в средата 
на ІІ в.,  се намира в Метрополитен Музеум4.  

Римляните възприемат копирането от елинистическия свят, още повече, 
че то отговаря на нарастналите нужди в римското общество от паметници на 
                                                             

1 Ridgway, B. Fifth Century Styles in Greek Sculpture. Princeton, 1981, p. 192; Roman 
Copies of Greek Sculpture. The Problem of the Originals. Ann Arbor, 1984, p. 31. 

2 Bartman, E. Ancient Sculptural Copies in Miniature. Leiden-N.York-Köln, 1992, 9-
10.  

3 Ridgway, B. Roman Copies, p. 6; de Grazia Vanderpool, C. Serial Twins: Riace B 
and some Roman Relatives. – In: From the Pars to the Whole. Vol.1. Acta ot the 13-th 
International Bronze Congress, held at Cambridge, Massachusetts, May 28 – June 1, 1996. Ed. 
by C. Mattusch, A. Brauer and S. Knudsen. Portsmouth, 2000, p. 106; Bieber, M. Ancient 
Copies. Contributions to the History of Greek and Roman Art. New York, 1977, p. 15; 
Grummond, N., B. Ridgway. Introduction. - In: From Pergamon to Sperlonga. Sculpture and 
Context. Ed. by N. Grummond, B. Ridgway. London, 2000, p. 5. 

4 Richter, G. Ancient Italy. A Study of the Interrelations of Its Peoples as Shown in 
Their Arts. Ann Arbor, 1955, 34, 37-39; Ridgway, B. Roman Copies, p. 9; Bartman, E. 
Op.cit., 32, 35. 
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изкуството. Макар копирането да започва при гърците, римляните са тези, 
които го правят  индустрия, като повечето копия, малки и големи, принадлежат 
на римския период. Копирането продължава включително и в късноантичния 
период, когато много внимателно се подбират изображения, които се базират на 
антични модели и демонстрират връзката с миналото в период на социални и 
религиозни трансформации5. 

Мраморът, поради своята достъпност, си остава основният материал за 
произвеждането на копията. Големите и малките копия са правени главно от бял 
мрамор, по-рядко от варовик. Умалените копия се изработват от най-близкия 
достъпен материал, в зависимост от традицията в региона, например от глина, 
ако има традиция за производство на теракоти. Но трябва да се отбележи, че 
глината се използва по-рядко за правене на малки копия от очакваното. 
Бронзовите умалени копия са много популярни и по-голямата част от тях са 
масово произвеждани и поради малките размери вероятно са носени навсякъде. 
Понякога за миниатюрните копия се използват скъпи материали, които не се 
употребяват твърде често за изработване на скулптура, като например слонова 
кост, полускъпоценни камъни и благородни метали. Малки статуетки от сребро, 
а вероятно и от злато са се срещали в къщите на богатите хора. Рядко се 
създават и статуетки от ахат, двуцветен мрамор, порфир, планински кристал, 
стъкло или алабастър, като подобни материали се ползват за бюстове на 
императори или богове, но рядко за цели статуи6.  

Статуите в римската епоха са с различни размери, но има някои общи 
закомерности, които ще бъдат цитирани тук: над естествен ръст, който е 
обикновено използван за богове; естествена големина – за атлети; 2/3 от 
естествения размер обикновено за бронзови статуи7. Почти всички типове, 
които въобще са били копирани са копирани и в миниатюра - от големите 
култови статуи до декоративните жанрови творби, от многофигурните 
композиции от елинистическата епоха до единичните фигури от Строгия стил. 
Изглежда че се е смятало, че все пак в някои случаи малкият формат не е 
подходящ, например при прочутия Дорифор на Поликлет. Досега не са 
намерени негови умалени копия, въпреки че има много реплики. Обяснението е, 
че статуята е била парадигма като размер и пропорции на човешкото тяло и 
намаляването на естествения човешки размер би я обезсмислила8. 

Умаленото копие намалява височината на оригинала до височина 1 м или 
по-малко. В зависимост от материала и предназначението умалените копия 
варират от намаляване наполовина (особено при тези, които са с естествен 

                                                             
5 Bartman, E. Op.cit., p. 31; Ridgway, B. Roman Copies, p. 11; Kousser, R. 

Hellenistic and Roman Ideal Sculpture. The Allure of the Classical. Cambridge, 2008, p. 16.  
6 Bartman, E. Op.cit., 19-21, 25-29. 
7 Moltesen, M. Catalogue. Imperial Rome II. Statues. Ny Carlsberg Glyptotek. 

Copenhagen, 2002, p. 17. 
8 Bartman, E. Op.cit., 16-18. 
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размер, който е 1,70 м), до 1 стотна от оригинала (например Херакъл от 
Копенхагенската Глиптотека, който редуцира с толкова Колоса на Скопас от 
Тарент). Има и размери 4/7 и 4/5. Копията на колосалните статуи естествено са 
значителни – копието на Атина Партенос от Пергам редуцира оригинала до ¼, 
но така е 3 м9. 

Изображенията на божества, митологични персонажи, персонификации и 
др. подобни са изработвани в различни размери и материали, като 
предназначението им не се определя от размера, а от контекста. Има 
монументални и малки изображения на божества, също човешка големина и 
миниатюрни копия на митологични персонажи. Същото важи и за римския 
портрет, където императорският, пък и частният портрет, може да бъде 
монументален, с естествен  размер и с умален размер.  

 След това кратко въведение в терминологията и историята на копирането 
ще бъде обърнато повече внимание на някои характерни особености на процеса, 
като ще бъдат приведени и примери от нашите земи.  

 
Копия на едни и същи типове в кръгла форма и релеф. Копиране в 

различен размер и материал. 
Тук ще бъде разгледан въпросът за копиране на известни творби, но ще 

бъде обърнато внимание не на обичайното копиране на бронзови гръцки 
оригинали в мраморни римски, а на копиране от кръгла скулптура в релеф, и 
също така в различни материали и размери.  

Атина Партенос предоставя много добър пример за появата на един 
иконографски тип в различни материали, размери и жанрове. Изображения на 
Атина Партенос се срещат върху монети, геми, метални съдове и бижута, тя е 
рисувана върху вази, скулптирана върху релефи и свободно стояща. Тези 
паметници са от класическа и елинистическа Гърция, Мала Азия, Италия, Крим, 
а в римската епоха – от Рим и провинците. Намерени са в различни контексти – 
в частни къщи, обществени сгради, по пазари и светилища. Въпреки че варират 
по размер, вид и материал, те са определени като реплики на Партенос, защото 
наподобяват оригинала. Нито една от тези реплики не се доближава до 
оригинала по размер, майсторство или материал. Нито една от репликите не 
включва всички детайли, които са известни от литературните описания. Освен 
това има голямо разнообразие в репликите, някои елементи липсват, или пък са 
на друго място. Но всички версии имат общи черти, които ги свързват с 
оригинала.  Като символ на града Атина и на атинската демокрация, типът на 
Атина Партенос се появява на атински декрети скоро след създаването й и до 
320 г.пр.Хр. Атина Партенос е репликирана във вазопис в края на V в.пр.Хр. 
Върху монети се среща от първата половина на ІV в. в Сиде, Памфилия, и 
Нагидус, Киликия, като използването на образа говори за връзки на градовете с 
Атина. Тези изображения много приличат на Партенос, но се различават в 
                                                             

9 Ibid., p. 9. 
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детайлите и така са по-скоро реминисценции, а не реплики. Познати са и 
монументални версии в Приене и Пергам, изработени от мрамор, а също така и 
вотивни статуетки в светилищата в Делос и Тарс. Изображението на Партенос 
се появява върху теракота, още в края на Vв.пр.Хр., на теракотова плочка от 
частен дом в Олинт. А също така върху теракотов релеф, произхождащ от 
Атина и датиран в първата половина на ІV в. пр.Хр., като този паметник показва 
как статуята се редуцира до основни елементи и се прави в малък размер.  
В римската епоха също се предполага, че от зрителите се е очаквало да 
разпознаят оригинала сред многобройните реплики, правени от късната 
република до ІІІ в.10.  

Много интересен случай е използването на тип от кръглата скулптура в 
релеф със смяна на предназначението. Става дума за цитирането на 
изображението на Тюхе Антиохийска в надгробен релеф от Селевкия Пиерия от 
елинистическата епоха, на който починалата е изобразена в позата на Тюхе11.  

Подобно копиране на един тип в кръгла форма в различни размери и в 
същото време и в релеф може да се цитира от нашите провинции. Някои типове 
са много популярни и са използвани не само в монументалната кръгла пластика, 
но и в малката пластика и в релефа. Много добър пример са копията на един от 
най-известните типове на Асклепий, типа Джустини. От Никополис ад Иструм 
произхожда монументалната статуя на Асклепий, датирана във втората 
половина на ІІ в., в края на епохата на Антонините и началото на тази на 
Северите. Иконографският й тип следва основните черти на типа на Асклепий 
Джустини от класическата епоха12. Същият тип е използван при малка статуя от 
светилището при Баткун13, а също така и в една такава от Балчик14. Този 
иконографски тип може да се види и в малката бронзова пластика от нашите 
земи като например в бронзовата статуетка от Тученица, Плевенско15. Още по-
интересно е, че ясни и определени иконографски типове се срещат и при 
вотивните релефи. Наистина на много от релефите изображенията са обобщени, 
като е важно да се разпознае бога, и не е използван определен, известен от 
монументалната кръгла скулптура тип. Но има и примери, на които ясно може 
да се види известен иконографски тип. Сред вотивните релефи с изображения 
                                                             

10 Kousser, R. Op.cit., p. 141; Gaifman, M. Statue, Cult and Reproduction. – Art 
History 2006, vol. 29, no 2, 258, 261-263, 267-268, 270-271; Ridgway, B. Roman Copies, p. 
9. 

11 Kondoleon, C. Antioch. The Lost Ancient City. Worcester, 2000, p. 139.  
12 Иванов, Р. Мраморна статуя на Асклепий от Никополис ад Иструм. – 

Археология 1992, кн. 3, 30-35 
13 Tsonchev, D. Le sanctuaire thrace près du village de Batkoun. Sofia, 1941, Pl. 

XXІХ, 114-115. 
14 Тончева, Г. Неиздадени култови паметници във Варненския музей. – ИВАД, 

1960, 11, с. 76, обр. 32. 
15 Велков, И., Хр. Данов. Новооткрити старини. – ИБАИ, 1938, 12, с. 442, обр. 

235-236. 



274 Марина Колева

 

 

на Асклепий, които демонстрират определени иконографски типове, 
преобладават иконографиите на Асклепий Джустини и Елевзина, с надмощие 
на първия16. Пример за използването на иконографския тип Джустини дават два 
релефа от светилището при Глава Панега17. Типът Джустини, в различни 
варианти, явно е бил много популярен и представителен за бога и е използван в 
различни по вид, размер и материал скулптурни паметници. Типът Елевзина 
също е представен освен в релефи (сам или с Хигия)18 и в кръгла скулптура19.    

  Паметник, който илюстрира копиране в релеф, е известният релеф на 
Аполон от ІІ в., намерен в Марцианопол, който демонстрира вариант на Аполон 
Ликейски от средата на ІV в. пр.Хр.20.  

 В нашите провинции, също както в останалата част на империята, са 
съществували множество копия на един от най-популярните типове на 
Афродита/Венера, този на Венера Капитолийска. Умалено копие на типа с 
размер 37 см произхожда от с. Ясен, Видинско21, а друго е част от колекцията 
на Археологическия музей, град Варна.22 По-интересно е, че същият тип е 
представен на един от малкото намерени в нашите земи вотивни релефи на 
богинята. Това е релеф от Нове, който следва основната иконографска схема на 
типа23. При него, както и при двете цитирани статуи, се наблюдава добавяне на 
фигури, но изображенията на богинята са с иконографията на типа на 
Капитолийската Венера. 

Като класически пример на умалено копие може да се приведе 
Почиващият сатир от пътната станция Ad Putea, с. Рибен, Плевенско. Размерът 
на оригинала е 1,72 м, за което свидетелстват някои от копията, а нашият 

                                                             
16 Дончева, И. Иконографска характеристика на изображенията на Асклепий 

върху тракийските оброчни релефи. – В: Историко-археологически изследвания. В 
памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. В. Търново, 1991, с. 328. 

17 Добруски, В. Тракийско светилище на Аслепия до Глава Панега. – АИНМ в 
София, 1907, І, фиг. 10, 20. 

18 Пак там, фиг. 9; Иванов, Й. Кюстендилския Хисарлък и неговите старини. – 
ИБАИ, 1919-1920, 7, с. 74, обр. 46. 

19 Tsontchev, D. Op.cit., Pl. XXVIII, 112-113. 
20 Мънзова, Л. Античната скулптура в България. С., 1978, 54-55; 

Kambrinudakis, W., P. Bruneau, O. Palagia, M. Daumas, G. Kokkorou-Alewras, E. 
Mathiopoulou-Tornaritou. Apollo. – Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, 1984, 
II, no 18а. 

21 Атанасова-Георгиева, Й., Д. Митова-Джонова. Антична пластика от 
Видинския музей. С., 1985, 67-68. 

22 Тончева, Г. Цит. съч., с. 73, обр. 14. 
23 Dimitrova-Milčeva, A. Bronzestatuetten der Venus aus Novae (Moesia Inferior). – 

In: Griechische und römishe Statuetten und Groβbronzen. Akten der 9. Internationalen 
Tagung über antike Bronzen, Wien, 1986. Her. K. Gschwantler, A. Bernhard-Walcher. Wien, 
1988, 402-403, Abb. 20. 
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паметник е миниатюрно копие с размер 1,12 м, което следва основните 
характеристики на оригинала24. 

Нашите земи се вписват съвсем закономерно в общите принципи по 
отношение на материалите за изработване на копията. Доста скулптурни 
паметници са направени от мрамор, или от по-евтиния варовик. Огромно е 
количеството на малката бронзова пластика, намерена навсякъде из Горна и 
Долна Мизия и Тракия и за копия на класически оригинали могат да се 
приведат много примери. Тук могат да се цитират Посейдон от Овчарица, 
Кюстендилско, копиращ статуята на Лизип, известна като тип Посейдон 
Латеран. Въпреки малкия размер от 10 см, тази статуетка е една от добре 
направените версии на типа25. Сред бронзовите статуетки едни от най-
многочислените са тези с изображения на Афродита. Те са с различни 
иконографии, типове Пудика, производни на Пудика, като Венера 
Капитолийска, а също така на Анадиомене. Тук ще бъдат цитирани само 
няколко паметника от нашите провинции, които стоят близо до Праксителовия 
оригинал26. Освен от бронз, копия на класически оригинали се изработват и от 
други материали. Пример от България е оловната статуетка на Дискобола на 
Мирон, намерена в Хасковско27. Дори могат да се цитират и паметници от по-
редки материали, като например сребро, от което е направена статуетка на 
Венера от Байкал, Плевенско28. Освен от по-скъпи и редки материали, копия се 
създават и от по-евтини и достъпни материали като кост и глина.  Например 
изработените от кост изображения на Афродита, които копират 
елинистическите производни на Венера Пудика29. Срещат се и теракотови 

                                                             
24 Велков, И. Една нова реплика на почиващия сатир.  – ИБАИ, 1926-1927, 4, 61-

67; Мънзова, Л. Цит. съч., 52-53, 129; Bartman, E. Op.cit., 51-54, 99-100, no 19, fig. 28-
29. 

25 Огненова-Маринова, Л. Две бронзови статуйки – реплики на творби на Лизип. 
– ИАИ, 1972, 33, 127-129; Bartman, E. Op.cit., р. 142, no 27. 

26 Дремсизова-Нелчинова, Цв. Три бронзови статуийки на Венера. – МПК 1970, 
3,  7-9, обр. 5-6; Атанасова-Георгиева Й., Д. Митова-Джонова. Цит. съч., с. 67, 69; 
Григорова, И. Малка бронзова пластика от Окръжен исторически музей в Бургас. – 
МПК, 1983, 5-6, с. 17, обр. 12. 

27 Попова, В. Статуетка на дискобол от Хасковския исторически музей. – В: 
Heros Hephaistos. Studia in honorem Lubae Ognenova-Marinova. Sofia, 2005, 439-445. 

28 Ognenova-Marinova, L. Statuettes en bronze du Musee National Archeologique a 
Sofia. (Statuettes de culte). Sofia, 1975, 133, no 145, fig. 145. 

29 Рау, К. Вотивни пръчици – малки хурки от територията на България. – 
Археология  2004, кн. 1-2, 61-62; Ковачева, Т. Статуетки на Венера от Плевенско.  – 
ИМСЗБ, 1990, 16, с. 54, № 13; Танчева-Василева, Н. Разпространение на култа на 
Изида, Атис и Сабазий във военния лагер Кабиле. – ИМЮБ, 1986, 9, с. 35, № 2. 
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статуетки на Афродита, копиращи известни елинистически иконографски 
типове на богинята, като Анадиомене и производни на Пудика30. 

  
Копиране в различно изкуство. 
 Между изображенията в стенопис, вазопис, щук и мозайка има и такива, 

които копират скулптурни оригинали. Известната скулптурна група на 
Тираноубийците често се изобразява на атически вази, например на ойнохое от 
Бостън, датирано в началото на ІV в. пр.Хр.31. Във връзка с цитирането на 
скулптура в други изкуства, тук ще бъде приведено като пример едно 
изображение на атлет в мозайка от ІІІ в. от Виенна, Галия, на която той е в поза, 
подобна на Дискобола на Мирон32. От Помпей произхожда щуков релеф на 
атлет, но представен в типа на Аполон Ликейски33. 

Освен копиране на скулптура в скулптура, или на скулптура в живопис 
съществуват и копия на стенописи в стенописи34. Но живописните реплики се 
доказват по-трудно, защото няма запазени произведения на гръцките 
художници35. От вила делла Фарнезина произхожда едно свидетелство за 
влияние между изкуствата. Изображенията в живопис на две музикантки са 
директно вдъхновени от гръцка керамика, от лекити от V в. пр.Хр., които се 
срещат в атически погребални контексти. По времето на Август артистите са 
обогатявали репертоара си от погребалното изкуство, чиито паметници също са 
ограбени от Гърция и донесени в Рим. Съществуват и директни заемки на 
изолирани детайли от корински надгробни паметници от ІV в.пр.Хр.36. 

От нашите земи също произхождат паметници, които показват 
пресъздаване на скулптурни оригинали в други изкуства, като например копия 
на скулптурни оригинали в мозайки. Няколко подобни могат да се намерят сред 
мозайките в помещение 10 във вила Армира, където изображенията повтарят 
оригинали на Афродита, Аполон Китаред и Артемида37. Подобен пример е и 

                                                             
30 Ковачева, Т. Цит. съч., 53-54, №12; Чимбулева, Ж., Д.  Кожухаров. 

Новопостъпили материали от некропола на Месамбрия. – ИНМБ, 3, 84-85; Велков, И. 
Новооткрити старини. – ИБАИ, 1930-1931, 6, 305-306, обр. 224. 

31 Mattusch, C. Classiacl Bronzes. The Art and the Craft of Greek and Roman 
Statuary. Ithaca and London, 1996, 58-62. 

32 Newby, Z. Greek Athletics in the Roman World. Victory and Virtue.  New York, 
2005, р. 80, fig. 3.14. 

33 Nagele, M. Die Bronzekrieger von Riace als Forbilder zweier Stuckreliefs. – In: 
Griechishe und Römische Statuetten und Großbronzen. Akten der 9. Internationalen Tagung 
über Antiken Bronzen, Wien, 21.-25. April 1986, herausgegeben von K. Gschwantier und A. 
Benrhard-Walcher. Wien, 1988, 52-57. 

34 Bartman, E. Op.cit., p. 12. 
35 Wyler, S. Roman Replications of Greek Art at the Villa della Farnesina. – Art 

History, 2006, vol.29, no 2, р. 213. 
36 Ibid., 218, 221. 
37 Попова-Мороз, В. 24 древни мозайки от България. С., 1987, с. 6.  
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подова мозайка от късноантична сграда във Филипопол. Изображението на 
персонификацията Ейрене вероятно е копие на стенна мозайка или живопис от 
столицата Константинопол. Подобни алегории и персонификации се използват 
често в римския и късноантичния период и копират статуи от класическата или 
елинистическата епоха. В случая става дума за Ейрене с Плутос, оригинал, 
приписван на Кефисодот, чиято иконография изображението в Пловдив до 
голяма степен запазва38. Независимо, че е осмислено по друг начин, в основата 
си това е копие на иконография на класически оригинал в една относително 
късна епоха. 

Друг интересен пример за това копиране между изкуствата дава един 
портрет от нашите земи. Става въпрос за мозаичния портрет на мъжа от 
помещение 10 на вила Армира, който е представен под формата на бюст. 
Отбелязана е приликата със скулптурен бюст, но тя е дори по-силна с типа на 
изображенията на така известните Фаюмски портрети. Тук може да се говори за 
копиране на живописен портрет в мозаичен. С по-малка сигурност копирането 
на живописен портрет може да се предположи и за изображението на момичето 
на съседно пано на мозайката, но ако такъв е използван, то е само за главата, а 
тялото е добавено от натура39.  

Това са само част от примерите, които показват разнообразието от копия 
на класически и елинистически оригинали, намерени в нашите земи. Както и в 
другите провинции на империята, така и в Горна Мизия, Долна Мизия и Тракия 
се срещат копия, създадени от различни материали и в различен размер. Тези 
копия са изработени от мрамор, бронз, глина, кост и олово. Някои са с размера 
на оригинала, други са със значително намалени размери, които редуцират 
оригинала от естествен размер до този на статуетка. Особено важно е да се 
отбележи, че някои от най-характерните иконографски типове на богове се 
срещат и са точно предадени във вотивни релефи и да се подчертае, че не 
всички релефи от нашите провинции демонстрират обобщена и 
стандартизирана иконография. Сред вотивните паметници от светилищата, 
освен при релефите и при статуетките могат да се намерят копия на популярни 
оригинали. Данните, които имаме, могат да ни наведат на мисълта, че в нашите 
провинции известните скулптурни оригинали са били разпознавани, избирани и 
предпочитани. Като тук се имат предвид не само монументалните статуи, които 
са по-редки, по-скъпи и съответно внимателно подбирани. Става дума и за 
често поръчваните и масово използвани вотивни релефи и статуетки, достъпни 

                                                             
38 Popova, V. Late antique urban architecture and monuments of art in South Bulgaria. 

– In: “Thrace and Thracians between two continents 6000 BC – AD 600”. XI-th International 
Congress of Thracology, Istanbul, 8-12. 11. 2010, (in print). 

39 Попова-Мороз, В. Тракиец ли е бил собственика на вила „Армира” от 
Хадриановата епоха. – В: Земите на България – Люлка на тракийската култура. Т.ІІ. 
С., 2005, 171-172. 
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за по-широк кръг от хора и така свидетелстващи за предпочитанията и 
вкусовете им. По отношение на копията, нашите провинции заемат 
естественото си място сред провинциите в Римската империя. Популярните за 
времето си типове в столицата и в другите провинции са често срещани и в 
Горна Мизия, Долна Мизия и Тракия. И в тях се следва модата, 
предпочитанията и вкуса на времето, като трябва да се отбележи, че голяма част 
от паметниците са с наистина добро качество и представят адекватно 
оригиналите.  
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BRONZE AMULET WITH SIGNS FROM NORTH-EAST BULGARIA 

                                                                              
Presented in this study amulet, differs from all others in the manner of construction and in the 

image on the front surface. It has a round shape, made by casting in bronze and, unlike the famous 
medallions has a pivoting suspension. The greatest interest, however, causes the image on the front 
surface. It is coated with a cutter and a complex mix of proto characters around which the upper frame 
passes incised following the outline of the subject without being closed at the bottom. 
           The composition includes more than one sign as a central place in our opinion, occupies ipsilon, 
in this case is not depicted vertically and horizontally. Its location gives us grounds to first look at the 
whole interconnected system of signs to its direction, i.e. not in the axis articulated suspension and equal 
to it. Another possible interpretation is examining the composition in the opposite position of the link 
suspension where it appears below. 

 It is reasonable to assume that the observations do not cover all possible interpretations of the 
combination of signs on the front of the amulet. This is just an attempt to establish their relationship and 
consistency, which does not claim for a final decision. Future studies and research on the origin, 
distribution and semantics of all this code system is likely to contribute to a more concrete and 
convincing interpretation of the purpose and symbolism of the amulet. 

 
До неотдавна групата на единичните и двойни амулети-печати 

наброяваше едва десетина екземпляра и не даваше възможност за по-конкретни 
наблюдения. През последните години обаче техният брой се увеличи 
неимоверно много и това допринесе за появата на немалко обобщаващи 
изследвания в тази насока1. На фона на този вид паметници се очертава 
                                                        

1 Бешевлиев, В. Първобългарски амулети. – ИНМВ, 9, (24), 1973, 53-62; 
Мавродинов, Н. Старобългарското изкуство. Изкуството на Първата българска 
държава. С., 1959, с. 227; Тотев, Т. Метални печатчета с образи на животни от 
Преслав. – В: Преслав, Т. I, 1968, 173-181; Тотев, Т. За една група метални печатчета-
амулети от Преслав. – В: Проблеми на прабългарската история и култура, Т. I, 1989, 
365-377; Totev, T. Sur un groupe d’objets découverts à Preslav à representations et marques. 
– Byzantino-Bulgarica, III, 1969, 135- 153; Тотев, К. Метални печатчета (конусовидни и 
пирамидални) от Първото българско царство. – В: Проблеми на прабългарската 
история и култура, Т. 3, 1997, 367- 397; Залеская, В. Български амулет преславски тип 
в Държавния Ермитаж. – Археология, 1, 1980, 48-51; J. Blankoff. A propos d’objets 
trouvés à Preslav: sceau ou amulettes? – В: Първи международен конгрес по 
българистика. Българската култура и взаимодействието й със световната култура. 1. 
Културата на Средновековна България. С., 1988, 80-83; Рашев, Р. Ранносредновековни 
двойни печатчета-амулети. – Археология, 2, 1988, 57-61; Йотов, В. Ранносредновековни 
печатчета-амулети с изображения на птици. – ИНМВ, 27 (42), 1991, 72-76; Димитров, 
Я. Двойно печатче-амулет от Националния археологически музей. – Археология, 1, 
1996, 39-44; Витлянов, Ст.  Новооткрити лични печати от Велики Преслав. – В: 1100 
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неголямата и обособена група амулети с изображение на добилия широка 
популярност знак ипсилон с хасти, представен самостоятелно или в съчетание с 
християнски символ – най-често шестраменен кръст или кораб2. Прави 
впечатление, че първите амулети са с кръгла или овална форма, докато вторите 
са квадратни и досега са известни само два екземпляра. Най-рано откритият 
подобен медалион с изображение на ипсилон и шестраменен кръст е намерен 
югозападно от Кръглата църква в Преслав3. Подобни по форма, материал и 
знаци върху тях са амулетите от Ряхово, Русенско и Дръстър4. При разкопки на 
базиликата в местността Стамбол йолу е намерен още един амулет, който обаче 
се отличава от останалите както по своята форма – резултат на преполовяване 
през средата, така и по замяната на кръста върху една от страните с ипсилон5. 
Идентичен по форма е амулетът от Средище, Силистренско, но тук 
шестраменният кръст запазва своето място6. Изобразяването на ипсилона в 
съчетание с геометрични орнаменти се среща и при някои оловни медалиони7. 
От Преслав произхождат други два паметника, които са от значение за 
настоящата работа - това са бронзови печати с познатия ни от амулетите 
шестраменен (патриаршески) кръст от едната страна и надпис от другата8. Не на 
последно място трябва да се отбележи и оловният печат с двустранното 
изображение на ипсилон по страните, който също е намерен в Преслав – в 
самия Дворцов център9.  

                                                                                                                                                 
години Велики Преслав, Т. 1, 1995, 154-160; Плетньов, В. Ранносредновековни конични 
и пирамидални печатчета във Варненския археологически музей. – Плиска-Преслав, 8, 
2000, 229-234; Дончева, С. Новооткрити печати със зооморфни изображения – за 
тяхното производство и начин на употреба. – В: Юбилеен сборник 100 години от 
рождението на д-р Васил Хараланов (1907-2007). Шумен, 2008, 401-411. 

2 Тотев, Т. За една група бронзови амулети с фланкиран с вертикални хасти 
ипсилон / IYI / от Североизточна България. – В: Проблеми на прабългарската история 
и култура. Т. 2, 1991, с.9, обр. 4 а-б; Doncheva, S, N. Milchev. A contribution to Early 
Bulgarian religion and culture (an amulet seal from Northeastern Bulgaria) – Archeologia 
Bulgarica, 2006, (под печат). 

3 Тотев, Т. Един бронзов медалион със знаци от Преслав. – Археология, 2, 1967, 
36-39. 

4 Аладжов, Ж. Нов медалион със знаци. – Нумизматика, 3, 1981, 28-31; Тотев, 
Т. За една група бронзови амулети, с. 6, обр. 2 а-б; Атанасов, Г. Ранносредновековни 
амулети от Дръстър. – ИНМВ, 24 (39), 1987, с. 81-82, табл.. I-8, II-8. 

5 Тотев, Т. За една група метални печатчета, с. 372, обр. 2 а-б; Тотев, Т. За една 
група бронзови амулети, с. 7, обр. 3 а-б. 

6 Атанасов, Г. Християнски медалиони от ранносредновековни крепости в Южна 
Добруджа. – Добруджа, 9, 1992, табл. I-1. 

7 Тотев, Т. Crux decussata (X) и фланкиран с вертикални хасти ипсилон (IYI) на 
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Представеният тук амулет се отличава от всички останали както по 
начина на изработка, така и по изображението на лицевата му повърхност. Той 
има кръгла форма, изработен е чрез отливане от бронз и за разлика от 
известните медалиони има шарнирно окачване (Обр. 1а-б). Последното се 
състои от сравнително голямо спрямо предмета ухо, свързано с него 
посредством железен щифт. Размерите на амулета са: дължина – 2,4 см, 
диаметър на плочката – 2,0 см, ухо за окачване – 1,5 см, дебелина – 0,1 см. 
Начинът на окачване донякъде го доближава до двойните печатчета, но при по-
внимателно вглеждане се установява, че амулетът, представен тук, се състои 
само от един елемент. Най-голям интерес обаче, предизвиква изображението по 
лицевата повърхност (Обр. 2а-б). То е нанесено с резец и представлява сложно 
съчетание от прабългарски знаци, около което в горната част минава врязана 
рамка, следваща очертанието на предмета, без да се затваря в долния край.  

Композицията включва повече от един знак, като централно място, 
според нас, заема ипсилона, който в случая не е изобразен вертикално, а 
хоризонтално. Неговото разположение ни дава основания първо да разглеждаме 
цялата взаимосвързана система от знаци спрямо посоката му, т.е. не в ос с 
шарнирното окачване, а пeрпендикулярно на него (Обр. 2в). При това 
положение първи знак се явява “ > ”. Симетрично от двете страни на рамената 
му са изрязани два почти еднакви триъгълни знака, като рамената на този в 
горната част се пресичат кръстовидно. След тези три изображения следва 
самият ипсилон, който завършва в долната си част с вертикална черта, тръгваща 
от средата към триъгълния знак в долната част. Прави впечатление, че “ > “ знак 
се допира до вертикалното рамо на ипсилона и заема мястото на очакваната 
хаста от тази страна (Обр. 2в). Последна в този ред на изобразяване е 
вертикалната черта, нанесена до ипсилона. Дали това е хаста към ипсилона, или 
е самостоятелен знак, не би могло да се каже със сигурност, тъй като 
изобразяването на ипсилона в повечето случаи е или самостоятелно, или с две 
симетрично разположени от двете му страни хасти. Не по-малък интерес 
предизвиква знакът, разположен под ипсилона и наподобяващ буквата “F”. 
Разглеждането на цялата композиция в подобен ред се подкрепя донякъде и от 
полукръглата рамка, затваряща в края системата от знаци. Нейната 
незавършеност в началото подсказва донякъде и посоката на четене на надписа.  

Друга една възможна интерпретация е разглеждането на композицията в 
противоположна на шарнирното окачване позиция, при което то се оказва под 
нея (Обр. 2г). Това поставя “ > ” знак в центъра над ипсилона, който в случая е в 
хоризонтално положение, а успоредната на рамото му черта (хаста) се явява под 
знака “V”, като подчертаване. Така погледната системата от знаци наподобява и 
лицев антропоморфен образ, при което рамката по края очертава лицето, 
триъгълните знаци са очите, “V”- образният знак е носът, а успоредните черти – 
устата (Обр. 2г). Това е, разбира се, само едно предположение на базата на 
външна прилика с някои основни антропоморфни белези. Най-вероятно водещо 
при нанасянето на знаците върху амулета е тяхното семантично значение, 
изразено чрез тях. В известните примери до този момент, където се срещат 
подобни знаци, няма такова съчетание. Има обаче някои интересни съвпадения 
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на отделни знаци и техни съчетания, които бихме искали да отбележим. Най-
широко разпространен и популярен е ипсилонът. Относно изясняването на 
датировката, разпространението и семантиката на знака са направени не един 
или два опита и има изказани не малко мнения10. Тук няма да се спираме на тях, 
а само ще отбележим някои паметници, върху които този знак се среща в 
съчетание с други такива, подобно на нашия амулет.  

На първо място, трябва да отбележим седемлъчевата бронзова розета от 
Плиска, върху която има 14 знака, групирани по два на всяко рамо11 (Обр. 3). 
При разглеждането в съпоставителен план на знаците по розетата и тези върху 
амулета се оказва, че почти без изключение те се повтарят и то в тяхното 
съчетание. Така например двата знака – на ипсилона и на ъгловия знак “>”, 
изобразени заедно върху едното рамо на розетата, се съпоставят с ипсилона и 
знака “>”, които са свързани в централната част на амулета. От друга страна 
двата триъгълни знака “Δ Δ” се доближават до разположените в непосредствена 
близост подобни знаци върху две от рамената на розетата. При нея обаче те 
завършват с кръстове. Би могло да се допусне, че схематичното изображение на 
кръст при единия триъгълен знак е всъщност предаване на този, нанесен при 
розетата. Едното от късите рамена на ипсилона  също видимо удължава горното 
рамо на кръста. При долния триъгълен знак тази роля се изпълнява от 
хоризонталната черта, тръгваща от края на вертикалното рамо на ипсилона към 
върха на триъгълника. Както върху едното рамо на розетата, така и при нашия 
амулет, триъгълният знак с кръст е съчетан със знака “F”, който и в двата 
случая се намира над първия. По всяка вероятност това комбиниране на 
символите по двойки и идентичното им последователно разположение и при 
розетата, и при амулета не е случайно и има връзка с посоката на начертание на 
надписа и на неговото лигатурно представяне.  

Някои от отбелязаните при амулета знаци се срещат и при надписите по 
двата бронзови печата с кръст, за които стана дума. Това са правите успоредни 
черти и най-вече “V”- образния знак, който е нанесен два пъти в различно 
положение – прав и обърнат12. Същият знак се среща в съчетание с ипсилона и 
знак, подобен на гръцката буква “Ψ” върху каменния блок от Бяла, Варненско13. 
Той завършва отдолу с хоризонтална черта, която, ако разглеждаме амулета 
обърнат с халката за окачване надолу, наподобява хаста на ипсилон. Някои 
негови разновидности имат малки хасти в края на рамената, което се наблюдава 
                                                        

10 Тотев, Т. За една група бронзови амулети, с. 11 и пос. лит; Овчаров, Д. За 
прабългарските амулети. – МПК, 1, 1977, 10-12; Атанасов, Г. За датировката, 
разпространението и семантиката на медалионите с IYI и двоен кръст. – В: Studia 
protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. В. Бешевлиев. В. Търново, 
1993, 163-171; Рашев, Р. За хронологията и произхода на знака “ипсилон” с две хасти. 
В: Приноси към българската археология, С., 1992, 96-102; P. Georgiev. The Bronze 
Rosette From Pliska. On decoding the runic inscriptions in Bulgaria. – Byzantinoslavica, LVI, 
1995, 547-556. 

11 Vaklinov, S. Ein Denkmal runischen Schrifttums Pliska. – In: Studia in honorem 
Veselin Besevliev. S., 1978, 245-254. 

12 Тотев, Т. За един бронзов печат, с. 202, обр. 2. 
13 Бешевлиев, В. Първобългарски амулети, с. 59, обр. 6 
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и при изображението му върху седемлъчевата розета от Плиска. При това 
положение на амулета незавършените линии на основите на двата триъгълни 
знака могат да се приемат за такива хасти. Най-много варианти в начертаването 
на “V”-образния знак се среща върху строителната керамика от проучването на 
манастира под Вълкашина в околностите на Преслав14. Тук той е подчертан с 
единична или двойна хоризонтална черта, която се допира до върха или е на 
известно разстояние от него. Неговата популярност се потвърждава и от 
изобразяването му върху златния пръстен от Видин15. При колоната със знаци 
от Преслав отново стои обърнатият “V”-образен символ, като и тук той е 
съчетан с ипсилон16. Подобно е положението на двата знака в надпис върху 
каменен блок от Плиска, но при него знакът “V” е изправен17. При условие че 
знаците по амулета се разглеждат спрямо изправения ипсилон, то знакът “V” се 
възприема като “>”. Оказва се, че и този символ е широко разпространен сред 
не малкото разнообразие от знаци. Така например до една от пещерите при 
Мадара е открито подобно на това върху амулета съчетание на знака с ипсилона 
(Обр. 4)18. Често е изобразяван и върху керамични съдове19.  

Не са рядко срещани и съчетанията на ипсилона и “>”със знака “F” в 
различни позиции. Едни от тях са засвидетелствани върху съдове от златното 
съкровище от Над-сент-Миклош20. При съдове No 3 и No 4 са врязани близки по 
начертание знаци, при които знака “>” стои в началото, а знака “F” в края21 
(Обр. 5а-б). В надпис върху надгробна плоча от с. Аспарухово (Кърки жаба), 
Михаиловградско “F” се среща два пъти в различни позиции на начертание22. 
Както отбелязахме той е изобразен и върху едно от рамената на седемлъчевата 
розета. Всички представени знаци се откриват без изключение при езическите и 
при раннохристиянските некрополи, където са представени самостоятелно или с 
други знаци23. Интерес за нас са лигатурите на няколко знака, които се 
доближават до тези по амулета. Така например при едно от съчетанията, 
открито при проучване на ранносредновековния некропол “Варна 2”, ипсилонът 

                                                        
14 Огненова, Л., С. Георгиева. Разкопки на манастира под Вълкашина в 

Преслав. – ИАИ, XX, 1955, с. 383, обр. 9-10.  
15 Станчев, Ст., Ст. Иванов. Некрополът до Нови пазар. С.,1958, с. 103, обр. 28. 
16 Тотев, Т. Каменна колона със знаци от Преслав. – МПК, 3, 1969, 20-22, Обр. 2. 
17 Миятев, К. Крумовият дворец и други новооткрити постройки в Плиска. – 

ИАИ, XIV, 1943, с. 80, обр. 146. 
18 Фехер, Г. Писмени паметници на прабългарите в Мадара. - В: Мадара, II, 1934, 

с. 396. 
19 Дончева – Петкова, Л. Знаци върху археологически паметници от 

Средновековна България VII – X в. С., 1980, таб. VIII-1в, г ; XXV-11. 
20 Ваклинов, Ст., М. Ваклинова. Съкровището от Над сент Миклош. М., 1983. 
21 Попконстантинов, К. Рунически надписи от Средновековна България. - В: 

Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. В. Бешевлиев. В. 
Търново, 1993, с. 145. 

22 N. Mavrodinov. Le trésor protobulgare de Nagy-Szent Miklós. Budapest, 1943. Fig. 
46, 21.; Попконстантинов, К. Цит. съч., с. 151. 

23 Аладжов, Ж. Проучвания върху старобългарските знаци (В търсене на 
закономерности). – РП, XXII, С., 1991, Таб. I-9a, Таб. II-1, Taб. III, Таб. V, Таб. XIII. 
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е с една хаста, а на мястото на другата е поставен “F”24 (Обр. 6). Подобно е 
начертанието от три знака, открито върху каменен блок от Плиска – два 
символа “F” обърнати един срещу друг и ипсилон с хасти25. 

Популярни са и триъгълните знаци “Δ”, които са известни предимно по 
строителната керамика. Върху тухли и керемиди от разкопките при Мадара има 
няколко примера с единично и двойно начертание на знака в една линия 
подобно на амулета тук “Δ Δ” 26.  

Освен на територията на Дунавска България подобни знаци и надписи са 
известни и от Кубратова България на север от Кавказ. Сходно съчетание на 
символи ни предлага надписът върху варовиков блок от Маяцкото градище. 
Ипсилонът тук е без хасти, заема централно място и вдясно от него е начертан 
знакът “F”27 (Обр. 7). Друг един надпис, намерен в басейна на р. Манич, ни дава 
известна представа за мястото на  “>“ спрямо останалите в надписа, съставен от 
23 знака (Обр. 8) 28. По-важното в случая е, че с него започва и с него завършва 
текстът. Това до известна степен потвърждава приетото от нас положение на 
знака “>” при амулета като първи в поредицата от лигатурно свързани символи. 
Би могло да се предполага, че с него започва и завършва цялото съдържание на 
надписа, което се подкрепя донякъде и от кръглата форма на амулета. Подобно 
е съотношението на знаците и при друг един надпис от Кубратова България, 
при който началото на отделните съчетания също започват с този знак (Обр. 
9)29. Интересното тук е, че последователността на трите знака  “>”, “YI” и “F”, 
участващи в по-големия текст, е сходна с тази при амулета, въпреки наличието 
на други символи между тях. Показателни за неслучайната начална позиция на 
“>” са и споменатите надписи от съкровището при Над-сент-Миклош (Обр. 5а-
б). 

Логично е да се предполага, че направените наблюдения не изчерпват 
възможните интерпретации на композицията от знаци върху лицевата страна на 
амулета. Това е само един опит за установяване на тяхната връзка и 
последователност, който няма претенциите за окончателно решение. Бъдещите 
проучвания и изследвания върху произхода, разпространението и семантиката 
на цялата тази знакова система вероятно ще допринесат за едно по-конкретно и 
убедително тълкуване на предназначението и символиката на амулета. По 
аналогия с други подобни паметници бихме могли със сигурност да 
предполагаме употребата му като личен печат, за което подсказва дълбочината 
на врязване на знаците по лицевата повърхност. Извън съмнение е и неговото 

                                                        
24 Пак там, с. 141.  
25 Дончева – Петкова, Л. Цит. съч., с. 163, таб. XXIII, 28. 
26 Попов, Р. Материали от разкопките през 1934 – 1935 г. – Мадара, II, 1936, с. 

36, обр. 49; Фехер, Г. Разкопки в местността Кирика над с. Калугерица. – Мадара, II, 
1936, с. 151, табл. I-4. 

27 Кызласов, Р. Рунические письмености евразийских степей. М., 1994, с. 254. 
28 Пак там, с. 275-276. 
29 Турчанинов, Г. Памятники письма и языка народов Кавказа и Восточной 

Европы. Л., 1971, 66-74. 
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апотропейно (предпазващо) значение, подсказващо насоката, в която трябва да 
се тълкува лигатурата върху амулета.  

Първоначалното ни намерение и цел на настоящата работа се състоеше в 
приятното задължение да представим този нов паметник на раннобългарската 
култура, с което се надяваме да поставим началото на дискусия относно 
неговата интерпретация и значение. Ако сме постигнали това, сме изпълнили 
задачата си успешно. 
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Стоян Витлянов 
 

ЗА ЕДНА ПОЗЛАТЕНА АПЛИКАЦИЯ С ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ВОИН 
 

Stoyan Vitlyanov 
 
ON A GOLD-PLATED APPLIQUED ORNAMENT WITH AN IMAGE OF A 

WARRIOR 
 

The present research work dwells on a gold-plated appliquéd fragment on which front 
part a full-face image of a triumphant warrior is carved in low relief. The warrior has set his 
foot on the thrown away opponent. The warrior is fully accoutred. With respect to the 
composition separate elements of the warrior’s equipment have a close connection with some 
archeologically testified items characteristic of the armaments and accoutrements of the 
Bulgarian warriors 

The source of that plot can be traced in the art of the old Christian East in V-VІ century, 
which kept its artistic style in the provinces of the Byzantine Empire. This finding as well as 
some other artistic items of the Bulgarian medieval art are elements of the great process of 
transferring some characteristic features of the early Christian Eastern culture /taking into 
consideration the two cross signs of ANH type,/ in the Bulgarian lands in ІХ-Х century.  

Due to the vague circumstances under which the appliqued ornament was found, we 
could not come to some certain conclusions about its ethnic origin and the time of its 
application. Though one is absolutely certain that in its plot and the presented motives there 
are mixed eastern and Byzantine elements which could definitely be connected with the 
Bulgarian nomad aristocracy. 
 

 Предмет на настоящото съобщение е фрагмент от позлатена апликация 
/обр. 1/, върху лицевата страна на която в плитък релеф е представен в анфас 
воин в пълно бойно снаряжение. Находката е с неизвестен произход, 
притежание на частно лице. Информация относно обстоятелствата на нейното 
намиране дължим главно на нейния откривател, според когото находката е 
намерена в околностите на Разград, при неизяснени обстоятелства1. Нека 
нашият кратък коментар за тази интересна находка в следващите редове бъде 
посветен на юбиляра на този сборник проф. Иван Карайотов, доктор на 
историческите науки, отдал сили и енергия за укрепване на специалността 
„Археология” в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. 

Разглежданата апликация е изсечена от много тънък бронзов лист с 
размери 111 x 42 мм., след което с пуансон е нанесен рисунъкът, изпълнен чрез 
плитки косо насечени линии. В състоянието, в което е достигнала до нас, с 
опадалата на места позлата и фрагментарност, с недостигналите до нас 
подробности от композицията върху изобразително поле, трудно можем да 
заключим за нейните първоначални размери и предназначение.  

                                                
1 Апликацията ми беше предоставена неотдавна за публикуване от Николай 

Николов от Разград. Използвам случая, още веднъж да му благодаря за предоставената 
възможност да публикувам тази интересна находка. 
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Централно място в представената композиция заема тялото на воин, 
облечен в броня, показана чрез врязани мрежести щрихи. По аналогии можем с 
основание да предположим, че в случая се касае за защитно покритие, най-
вероятно люспеста ризница от типа óλοτίδηροι2. От начина на изобразяване на 
защитния костюм става вероятно въпрос за два различни вида брони. С 
вертикални ивици е представена ризницата до над коленете, която е препасана 
на кръста. Бронята продължава надолу в два крачола, стигащи до под коленете. 
Тя също е представена със защриховани ивици, но вече хоризонтално 
разположени. Ръкавът на ризницата е дълъг, тесен и свършва до китката. 
Краката са обути във високи кожени ботуши, чиито край се губи под ризницата 
или гащите. Върху ботушите от прасеца и глезена се виждат следи от метален 
обков. Главата е едро третирана с поставен сфероконичен шлем с натилник. 
Схематично чрез две точки са показани очите, а с волутообразни извивки – и 
носът. Ръцете са изпънати успоредно напред, държащи вероятно лък. Около и 
под тях са разположени очертанията на два кръстни знака от типа АНХ – най-
значимият символ на древните египтяни.  

Този тип кръст е известен от дълбока древност още като crun anasata, или 
ansate, т.е. кръст с ръкохватка. В него се обединяват два символа – кръст, като 
символ на живота, и кръг, като символ на вечността, които заедно символизират 
безсмъртието. Оттам в Християнската епоха се свързва с безсмъртието на 
душата. Известно е, че християнската църква го възприема като символ на 
вечния живот на Христос. Вярата в силата на този символ се градяла върху 
представата, че именно така изглежда ключът, с който се отваря вратата на 
смъртта. В Древен Египет този знак /заради произхода си е познат под името 
египетски или нилски/ се явява символ на вечния живот. Заимстван е от 
коптските християни, които възприели кръстния символ за свещен знак. 
Точният произход на тази форма не е изяснена. Често пъти той се третира като 
магически възел и като такъв е бил често носен от обикновеното население в 
качеството на амулет. Вярата в силата на този символ се градяла върху 
представата, че така изглеждал ключът, с който се отваря врата на смъртта. 
Общоприето е мнението, че в този кръст се обединяват двата символа – кръст и 
кръг като символи на вечността  и безсмъртието3. Този кръст, заедно с образа на 
домашното божество-покровител Аха, което означава боец, са често срещани 
при изобразяване на бойни сцени. В този смисъл изображението на тези 
кръстни знаци съвсем не е случайно, като се има предвид характера на 
представената бойна сцена. Изобразеният воин е стъпил върху краката на 
повален по гръб вражески войник на бойното поле. Всички подробности, 
представени в очертанието на изобразителното поле, свидетелстват, че става 
въпрос за батална сцена. 

                                                
2 Scriptor incertus. Historia de Leone Armenii bardae filio. – B: ГИБИ, VІІІ, 1961, с. 

23; Leonis Philosophi Tactica, XVIII, 50. – В: ГИБИ, VІІІ, 1961, с. 169; Beševliev, V. Die 
ptotobulgarischen inschriften. Berlin. 1963, № 49, 51, 52; Златарски, В.. История на 
българската държава. І., 1, С., 1918, с. 278. 

3 Овузу, Х. Символы Египта. Москва-Санктпетерберг, 2006, с. 83. 
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Макар че разглежданата находка няма преки аналогии в старобългарската 
култура, в композиционно отношение отделни нейни елементи от екипировката 
на воина намират близки паралели в археологически засвидетелствани 
предмети на въоръжението и снаряжението на българските воини от ІХ-Х век. 
Например по отношение на коничния шлем, който е представен с вертикални 
успоредни линии и натилка, изобразен с напречни насечки, могат да се потърсят 
близки аналогии с цяла група рисунки на коне и конници от Плиска, Велики 
Преслав и други раннобългарски средища4. Шлемът намира близки аналогии с 
шлемовете на българските и византийските войници, изобразени по 
миниатюрите в Мадридския ръкопис на Йоан Скилица5. С подобен коничен 
шлем е изобразен конника на една рисунка върху каменен блок от крепостната 
стена на Велики Преслав6. 

Морфологичните белези свързват изображенията върху апликацията с 
цяла група близки паметници, изработени чрез графична линия, в които са 
изобразени бойни и ловни сцени, хора, животни и символи. Начинът на 
схематично представяне на защитното облекло с мрежа от елховидно 
разположени коси, неравни линии, стои в най-близка връзка с изображения от 
древнотюрските племена в Централна Азия от V-Х в. Врязани по подобен 
начин, последните представят в една серия от ловни сцени от Монголия  
отделни фигури на конници седящи на коне, телата на които са покрити с 
железни доспехи7. Такива са известни и от редица старобългарски селища и 
крепости8. Особено близки аналогии по отношение на изобразяването на 
защитното облекло откриваме в една група ляти бронзови кончета-амулети от 
Северна България, датирани в VІІІ-ІХ в., представляващи кон и ездач9. 
Приведените аналогии и прилики, разбира се, са твърде общи, тъй като в случая 
имаме само силно схематизирани силуети. 

Важно е в случая да отбележим, че художникът-златар и ювелир, 
изработил разглежданата апликация, е проявил изключителен декоративен усет 
и техническо умение, въпреки плоскостното третиране на представените 
изображения. В случая последните въздействат особено ефектно с фона на 
гладката си повърхност. По отношение на ювелирната техника на изпълнение е 
възможно тази апликация да е реплика на провинциално-византийската 
художествена традиция, тъй като в старобългарското изкуство тя в повечето 
случаи е наследник и продължител на стари техники, практикувани още през 

                                                
4 Овчаров, Д. Български средновековни рисунки-графити. С., 1982; Овчаров, Д. 

Въоръжението на ранносредновековната българска конница. – Векове, 1975, 2, 31-35. 
5 Божков, А. Миниатюри от Мадридския ръкопис на Йоан Скилица. С., 1972, с. 

18, 4; с. 20, 5; с. 25, 7; с. 27, 9; с. 29, 10; с. 39, 13 и др. 
6 Овчаров, Д. Български средновековни, табл. ХLV. 
7 Волков, В. В., Э. А. Новгородова. Археологические работы в Монголии. 

Археологические открытия 1973 года. Москва, 1974, с. 536. 
8 Овчаров, Д. Български средновековни. 
9 Mavrodinov, N. Le trésor protobulgare de Nadszentmiklós. Budapest, 1943, 106-

119; Бешевлиев, В. Първобългарски амулети. – ИНМВ, ІХ (ХХІV), 1973, с. 54; Машов, 
Сп. Амулети-кончета във Врачанския музей. – МПК, ХІV, 1974, 2-3, 65-67. 
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Античността. По отношение обаче на сюжета, който е често срещан сред 
различни тюрски или тюркоезични народи, навярно използването на мрежести 
щрихи за изобразяване на защитното облекло е една древна традиция, 
съпътствала прабългарите в тяхното придвижване и установяване в дунавските 
земи. В този смисъл в композиционно отношение сюжетът не е чужд на 
изобразителния репертоар на старобългарското изкуство. През ранното 
средновековие тон на златарската мода давал преди всичко военния бит на 
българското общество. Постепенно при бързото придвижване на племена и 
народи техните стълкновения и съюзи създавали благоприятни условия за 
уеднаквяване на модата, често пъти на различни по произход народи или 
разнородни етнически групи. Затова е трудно понякога да се определят белезите 
на ювелирните произведения на един народ, освен когато са налице 
многобройни и добре датирани паметници. 

Какво е било предназначението на апликацията на този етап на проучване, 
както вече споменахме, е трудно да кажем. Това, че липсва точна аналогия, 
както по отношение на изображението, така и по предназначението на 
апликацията, е пречка за по-обосновано предположение относно характера на 
разглежданата находка. Най-вероятно апликацията е служела за украса, 
апликирана към дърво или кожа.  

Независимо от многото неясноти, свързани с тази интересна находка, като 
неизяснените обстоятелства на нейното намиране и липсата на стратиграфска 
информация, нейното своевременно включване в научно обръщение несъмнено 
ще обогати нашите представи за общата картина на репертоара на 
изобразителното изкуство по българските земи както с нови мотиви, така и с 
нови стилови моменти. По характер и изобразителни елементи, както и по 
орнаментален стил, изобразената сцена би могла да се свърже с военния бит на 
българите. Изобразеният воин без съмнение е триумфиращ воин, стъпил 
победоносно върху поваления противник. Източникът на този сюжет може да се 
търси в изкуството на старохристиянския Изток от V-VІ в., съхранило своя 
художествен стил в провинциите на Византийската империя10. До средата на IX 
век българите изповядват това т.н. "старо християнство" (ранното 
християнство), наричано и арианство, и манихейство, и богомилство (съгласно 
приетите в науката схващания в тия учения, както е известно, се съдържат 
елементи на "ранното християнство"). Тази находка, както и редица други 
произведения на изкуството, са елемент от големия процес на пренасяне на 
черти на раннохристиянската Източна култура в българските земи през ІХ-Х 
век. По отношение на човешките изображения културните влияния, които идват 
от християнския Изток, представляват къси фигури /каквато е изобразена на 
апликацията/ без ясно изразена моделировка, без художествени подробности, 
изпълнени в примитивен линейно-плоскостен стил. В тази техника е изпълнена 
и разглежданата находка, попаднала несъмнено по нашите земи, ако съдим от 
двата кръстни знака от типа АНХ, под влиянието на проникващото 
източнохристиянското изкуство. 

                                                
10 Лазерев, В. Н. Византийская живопись. Москва, 1971, 410 с. 
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Намерена при несигурни обстоятелства, без наличието на успоредици и 
аналогии, днес трудно бихме могли да изкажем по-сигурни изводи относно 
етническата принадлежност и времето на използване на тази апликация. Едно 
обаче е сигурно, че в нейния сюжет и в представените мотиви се наблюдават 
смесени източни, византийски елементи, които най-вероятно трябва да отнесем 
към културата на българската военна аристокрация от времето на Първото 
българско царство. Независимо от предложената работна хипотеза, характерът 
на паметника като такъв остава дискусионен и за автора. 

 
Обр. 1. Позлатена бронзова апликация с изображение на воин 
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА ВЪОРЪЖЕНИЕТО В ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО 
ЦАРСТВО 

 
Konstantin Konstantinov 

 
THE ISSUE ABOUT THE ARMAMENT OF THE FIRST BULGARIAN 

KINGDOM 
 

This article talks about several unpublished or partly published war objects, left from 
the population of Northeastern Bulgaria – sword guards and arrow gads. They belong to the 
established in archaeological literature, group of the weapons of defense divided into two 
subgroups: weapons for battles at short and long distance. The finds have been discovered 
during excavation works in the Civil Complex in the northwestern part of Selishte area in 
Veliki Preslav and at the site of the Proto-Bulgarian village in Badalatsite area, near the village 
of Harsovo, Novi Pazar. Both are gated complexes which are clearly dated back to X century.  

 
Проблемът за средновековното въоръжение заема важно място в 

археологическата литература. На него са посветени както отделни публикации, 
така и редица обобщаващи изследвания у нас 1  и в чужбина 2 . Причина за 
трайния интерес към образците на въоръжението и снаряжението от 
Средновековна България е фактът, че те се откриват сравнително често при 
разкопки. Поради устойчивите си външни белези тези предмети на 
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несъмнено играят важна роля в средновековното общество в широките 
хронологически граници на VIII-XIV век.  

Обект на настоящата статия са няколко непубликувани или частично 
публикувани предмети от военния бит на населението от Североизточна 
България – предпазители на саби или мечове и върхове на стрели. Принадлежат 
към вече утвърдената в научната литература група на нападателното оръжие с 

                                                
1 Бобчева, Л. Въоръжението на славяни и първобългари (от VII до началото 

на IX век). – ВИСб, 1957, 3, 41-77; Бобчева, Л. Въоръжението на българската 
войска от втората половина на IX в. до падането на България под турско робство. – 
ВИСб, 1958, 2, 41-77; Витлянов, Ст. Старобългарското въоръжение. С., 1996; 
Йотов, В. Въоръжението и снаряжението от българското средновековие (VII-XI 
век). С., 2004; Манова, Е. Средновековното въоръжение според някои стенописи от 
Югозападна България от XIII, XIV и XV в. – ИАИ, XXIX, 1966, 67-82; Николова, Я. 
Домашният бит и въоръжението в двореца на Царевец според археологическия 
материал. – В: Царевград-Търнов. Т. 2, С., 1974, 277-392. 

2  Кирпичников, А. Н. Древнерусское оружие, I. Мечи и сабли IX-XIII вв. 
Ленинград, 1966; Медведев, А. Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, 
самострел) VIII-XIV в. – МИА СССР, 1959, № 65, 138-171; Соловьев, А. И. Военное 
дело коренного население Западной Сибири. Новосибирск, 1987; Худяков, Ю. С. 
Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. 
Новосибирск, 1986. 



294

двете й подгрупи: за близък и за далечен бой 3. Находките са намерени при 
разкопките на Гражданския комплекс в северозападната част на м. Селище във 
Велики Преслав и при старобългарското селище в м. Бадалъците край с. 
Хърсово, Новопазарско – затворени комплекси с ясна датировка в рамките на X 
век4. Представянето им в следващите редове е малък принос в проучването на 
въоръжението в Средновековна България. 

Двата железни предпазителя (обр. 1 и 2) принадлежат към групата на 
нападателните оръжия за близък бой. Първият екземпляр (обр. 1), за който вече 
е публикувана частична информация, е намерен при разкопките на Гражданския 
комплекс в м. Селище във Велики Преслав5. Има издължено ромбовидно тяло с 
извити рамене, завършващи в двата края с кръгли сфери. Образец с подобни 
външни белези може да се причисли към предпазителите за саби, тип 3, вариант 
А по класификацията на В. Йотов6. Дължината му е 9,9 см, а най-широката му 
част е 2,1 см. Отворът е с издължена елипсовидна форма. Подобен тип 
предпазители са сравнително рядко срещани сред образците на 
средновековното въоръжение по българските земи. Единични екземпляри са 
известни от сграда в южния сектор на вътрешния град на Велики Преслав7, от 
средновековното селище при с. Одърци, Добричко8 и др. Подобни предпазители 
се срещат и в центрове на територията на Централна Европа, Украйна и Южна 
Русия, където са датирани в хронологическите граници на X-XI в. 9  Най-
известна с такъв предпазител е т.нар. „сабя на Карл Велики” от музея във 
Виена10. 

По-разпространен като тип е предпазителят от старобългарското селище в 
м. Бадалъците при с. Хърсово, Новопазарско (обр. 2). Открит е заедно с други 
археологически материали от Х в. във вътрешността на каменна сграда № 2. 
Има издължена ромбовидна форма с четириъгълен отвор в средата. Дължината 
му е 7,5 см, а размерите на отвора са 2,4 х 1,3 см. Това дава основание да се 
смята, че най-вероятно е бил част от неголям меч с жлеб, използван като 

                                                
3 Йотов, В. Въоръжението, с. 10. 
4 Археологическите материали са от разкопки на ст. н. с. II ст. д-р Стойчо 

Бонев от НАИМ-БАН, Филиал-Шумен, на когото изказвам благодарност за 
предоставената възможност да ги публикувам. 

5 Бонев, Ст. Архитектурен комплекс в Преслав. – В: Преслав. Т. 4. С., 1993, с. 
75, обр. 13а. 

6 Йотов, В. Въоръжението, 69-71. 
7 Витлянов, Ст. Старобългарското, с. 35, 102, табл. IX А5. 
8 Дончева-Петкова, Л. Одърци. Селище от Първото българско царство. Т. 1. 

С., 1999, с. 111, табло LVI742. 
9 Hampel, J. Altertϋmer des frϋhen Mittelalters in Ungarn. B. I. Braunschweig, 

1905, p. 199, fig. 474-494; Ruttkay, A. Waffen und reiterausrϋstung des 9. bis zur ersten 
hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (II). – Slovenska Archeologia, XXIV-2, 1976, 
p. 288, Abb. 31, IA; Кирпичников, А. Н. Древнерусское оружие, с. 68, обр. 13, I, IА; 
Корзухина, А. Г. Из истории древнерусского оружия XI в. – СА, XIII, 1950, 74-79, 
табл. II-IV. 

10 Кирпичников, А. Н. Так называемая сабля Карла Великого. – СА, 1965, 2, 
272-274. 
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3 Йотов, В. Въоръжението, с. 10. 
4 Археологическите материали са от разкопки на ст. н. с. II ст. д-р Стойчо 

Бонев от НАИМ-БАН, Филиал-Шумен, на когото изказвам благодарност за 
предоставената възможност да ги публикувам. 

5 Бонев, Ст. Архитектурен комплекс в Преслав. – В: Преслав. Т. 4. С., 1993, с. 
75, обр. 13а. 

6 Йотов, В. Въоръжението, 69-71. 
7 Витлянов, Ст. Старобългарското, с. 35, 102, табл. IX А5. 
8 Дончева-Петкова, Л. Одърци. Селище от Първото българско царство. Т. 1. 

С., 1999, с. 111, табло LVI742. 
9 Hampel, J. Altertϋmer des frϋhen Mittelalters in Ungarn. B. I. Braunschweig, 

1905, p. 199, fig. 474-494; Ruttkay, A. Waffen und reiterausrϋstung des 9. bis zur ersten 
hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (II). – Slovenska Archeologia, XXIV-2, 1976, 
p. 288, Abb. 31, IA; Кирпичников, А. Н. Древнерусское оружие, с. 68, обр. 13, I, IА; 
Корзухина, А. Г. Из истории древнерусского оружия XI в. – СА, XIII, 1950, 74-79, 
табл. II-IV. 

10 Кирпичников, А. Н. Так называемая сабля Карла Великого. – СА, 1965, 2, 
272-274. 

въоръжение на конници11. По външни белези предпазителят се отнася към тип 
V от класификацията на Кирпичников 12 . Подобни образци са известни от 
Велики Преслав 13 , Пернишката крепост 14 , района на Видинско 15  и др. 
Разпространението им в Западна Европа и по българските земи традиционно се 
поставя в хронологическите рамки на X-XIII в.16 Освен сред археологическия 
материал, мечове с подобни предпазители са познати от старобългарски 
рисунки-графити 17  и от произведения на стенната живопис от Второто 
българско царство18. 

Към групата на нападателното оръжие за далечен бой се отнасят два 
железни върха на стрели от разкопките на старобългарското селище край 
Хърсово (обр. 3 и 4). Първият екземпляр (обр. 3) е открит в североизточния 
ъгъл на каменната сграда. Има рядко срещана форма на острието от два 
разклонени встрани остри шипа. Подобни външни белези го причисляват към 
групата на двустенните (плоски) върхове на стрели, тип 7, вариант А по 
класификацията на В. Йотов19 и към тип 15 по класификацията на А. Медведев20. 
Намира близки паралели със стрели от района на Дворцовия център в Плиска21, 
от м. Селище във Велики Преслав 22 , от Пернишката крепост 23 , от 
старобългарското селище при с. Хума, Разградско24. Подобни екземпляри са 
познати и от Новгород25, както и от центрове на територията на Унгария и 
Словакия, където също са датирани към IX-X в.26 Освен при археологически 
                                                

11 Рашев, Р. Два железни меча от музея в Преслав. – ИНМШ, V, 1972, с. 78. 
12 Кирпичников, А. Н. Древнерусское оружие, с. 50, обр. 10 V. 
13 Рашев, Р. Два железни меча, с. 77, обр. 1а, с. 78, обр. 2а. 
14 Чангова, Й. Перник (Крепостта Перник VIII-XIV в.). Т. 3. С., 1992, с. 167, 

обр. 151; Щерева, И. Към въпроса за мечовете в средновековна България. – 
Археология, 1975, 2, с. 56, обр. 1. 

15 Герасимов, Т. Два средновековни меча. – ИАИ, XVII, 1950, 306-307, обр. 
2552. 

16 Oakeshot, R. E. The archaeology of weapons. London, 1960, 204-205, fig. 106a; 
Щерева, И. Към въпроса за мечовете, с. 56. 

17 Овчаров, Д. Ранносредновековно българско въоръжение и снаряжение. (По 
данни от средновековни рисунки). – ВИСб, 1975, 2, с. 109, таблa IV2 и V2. 

18 Димов, В. Разкопките на Трапезица в Търново. – ИБАД, V, 1915, с. 148, обр. 
109; Манова, Е. Средновековното въоръжение, с. 75. 

19 Йотов, В. Въоръжението, с. 29. 
20 Медведев, А. Ф. Оружие Новгорода Великого. Труды Новгородской 

археологической экспедиции. – МИА СССР, 75, Москва, 1959, с. 167. 

21 Михайлова, Т., Ст. Иванов. Железни предмети от Дворцовия център на 
Плиска (края на X-XI век). – В: Изследвания по българска средновековна археология. 
Сборник в чест на проф. Рашо Рашев. С., 2007, с. 325, 345, обр. 84. 

22 Витлянов, Ст. Старобългарското, с. 21, 90, табл. IV12,13. 
23 Чангова, Й. Перник, с. 179, обр. 16024. 
24 Рашев, Р., Ст. Станилов. Старобългарското укрепено селище при с. Хума, 

Разградски окръг. – РП, XVII, С., 1987, с. 74, табло XLIX40. 
25 Медведев, А. Ф. Оружие Новгорода, с. 167, рис. 1326. 
26 Hampel, J. Altertϋmer, B. II. Taf. 5272; Ruttkay, A. Waffen, p. 331, Abb. 54, 

B5b. 
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разкопки, близки по силует върхове на стрели са изобразени и върху ловни 
сцени от ранносредновековни рисунки-графити по българските земи27. Според 
някои автори са използвани при лов на диви животни28. 

По-широко разпространение сред образците на старобългарското 
въоръжение намира вторият връх на стрела от с. Хърсово. Има издължена 
листовидна форма и ромбовидно сечение, което го причислява към групата на 
двустенните (плоски) върхове на стрели, тип 1, вариант В по класификацията на 
В. Йотов29 и към тип 1/А по класификацията на Ст. Витлянов30. Нейни паралели 
се откриват сред археологическите материали от Плиска31, Велики Преслав32, 
крепостта при с. Ветрен, Силистренско33, както и в средновековните селища над 
тракийския град Севтополис34, при с. Кладенци, Добричко35, при с. Гарван36 и в 
м. Джеджови лозя, Силистренско 37 . Традиционно се датират в широките 
граници на IX-XI в. Подобни върхове на стрели се срещат и в пластове от XIII в. 
от двореца на Царевец38 и от укреплението при дунавския остров Пъкуюл Луи 
Соаре39, което показва устойчивостта във формите и използването им. 

Разгледаните предпазители за саби и мечове и върхове на стрели от с. 
Хърсово и Велики Преслав не се различават съществено от вече познатите 
образци на старобългарско въоръжение от други центрове на Средновековна 
България. Най-вероятно са изработвани от местни майстори за задоволяване на 
нуждите на войската във военно време. Датировката им трудно подлежи на 
категорична преценка поради консервативността им, но според културните 
пластове, в които са открити, могат да отнесат най-общо към IX-X в. Бъдещите 
проучвания в този регион биха хвърлили допълнителна светлина по проблема. 
                                                

27 Овчаров, Д. Ранносредновековно, с. 116, табло I7. 
28 Левашева, В. И. Сельское хозяйство. Очерки по истории русской деревни 

X-XIII вв. – В: Труды Государственного исторического музея. T. 32, Москва, 1956, 
с.108, обр. 17; Овчаров, Д. Ранносредновековно, с. 107. 

29 Йотов, В. Въоръжението, 25-26. 
30 Витлянов, Ст. Накрайници на стрели от Плиска, Мадара и Преслав. – В: 

Плиска-Преслав. Т. 6, С., 1993, с. 121.  
31 Михайлова, Т., Ст. Иванов. Железни предмети, с. 325, 345, обр. 83. 
32  Огненова, Л., С. Георгиева. Разкопки на манастира под Вълкашина в 

Преслав през 1948-1949 г. – ИАИ, ХХ, 1955, 407-408, обр. 531; Чангова, Й. 
Търговски помещения край южната крепостна стена в Преслав. – ИАИ, XXI, 1957, с. 
238, обр. 6. 

33 Атанасов, Г., И. Йорданов. Средновековният Ветрен на Дунав. Шумен, 
1994, с. 33, табл. Х99.  

34 Чангова, Й. Средновековно селище над тракийския град Севтополис (XI-
XIV в.). С., 1972, 91-92, обр. 731-4. 

35 Ваклинов, Ст., Ст. Станилов. Кладенци – ранносредновековно българско 
селище. С., 1981, 73-74, обр. 623. 

36 Въжарова, Ж. Средновековното селище с. Гарван, Силистренски окръг (VI-
XI в.). С., 1986, с. 80, обр. 614. 

37 Въжарова, Ж. Славянски и славянобългарски селища в българските земи 
(VI-XI в.). С., 1965, с. 31, обр. 173. 

38 Николова, Я. Домашният бит, с. 284, обр. 97. 
39 Diaconu, P., S. Baraschi. Pacuiul lui Soare, II, Bucuresti, 1977, fig. 101-20.  
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някои автори са използвани при лов на диви животни28. 

По-широко разпространение сред образците на старобългарското 
въоръжение намира вторият връх на стрела от с. Хърсово. Има издължена 
листовидна форма и ромбовидно сечение, което го причислява към групата на 
двустенните (плоски) върхове на стрели, тип 1, вариант В по класификацията на 
В. Йотов29 и към тип 1/А по класификацията на Ст. Витлянов30. Нейни паралели 
се откриват сред археологическите материали от Плиска31, Велики Преслав32, 
крепостта при с. Ветрен, Силистренско33, както и в средновековните селища над 
тракийския град Севтополис34, при с. Кладенци, Добричко35, при с. Гарван36 и в 
м. Джеджови лозя, Силистренско 37 . Традиционно се датират в широките 
граници на IX-XI в. Подобни върхове на стрели се срещат и в пластове от XIII в. 
от двореца на Царевец38 и от укреплението при дунавския остров Пъкуюл Луи 
Соаре39, което показва устойчивостта във формите и използването им. 

Разгледаните предпазители за саби и мечове и върхове на стрели от с. 
Хърсово и Велики Преслав не се различават съществено от вече познатите 
образци на старобългарско въоръжение от други центрове на Средновековна 
България. Най-вероятно са изработвани от местни майстори за задоволяване на 
нуждите на войската във военно време. Датировката им трудно подлежи на 
категорична преценка поради консервативността им, но според културните 
пластове, в които са открити, могат да отнесат най-общо към IX-X в. Бъдещите 
проучвания в този регион биха хвърлили допълнителна светлина по проблема. 
                                                

27 Овчаров, Д. Ранносредновековно, с. 116, табло I7. 
28 Левашева, В. И. Сельское хозяйство. Очерки по истории русской деревни 

X-XIII вв. – В: Труды Государственного исторического музея. T. 32, Москва, 1956, 
с.108, обр. 17; Овчаров, Д. Ранносредновековно, с. 107. 

29 Йотов, В. Въоръжението, 25-26. 
30 Витлянов, Ст. Накрайници на стрели от Плиска, Мадара и Преслав. – В: 

Плиска-Преслав. Т. 6, С., 1993, с. 121.  
31 Михайлова, Т., Ст. Иванов. Железни предмети, с. 325, 345, обр. 83. 
32  Огненова, Л., С. Георгиева. Разкопки на манастира под Вълкашина в 

Преслав през 1948-1949 г. – ИАИ, ХХ, 1955, 407-408, обр. 531; Чангова, Й. 
Търговски помещения край южната крепостна стена в Преслав. – ИАИ, XXI, 1957, с. 
238, обр. 6. 

33 Атанасов, Г., И. Йорданов. Средновековният Ветрен на Дунав. Шумен, 
1994, с. 33, табл. Х99.  

34 Чангова, Й. Средновековно селище над тракийския град Севтополис (XI-
XIV в.). С., 1972, 91-92, обр. 731-4. 

35 Ваклинов, Ст., Ст. Станилов. Кладенци – ранносредновековно българско 
селище. С., 1981, 73-74, обр. 623. 

36 Въжарова, Ж. Средновековното селище с. Гарван, Силистренски окръг (VI-
XI в.). С., 1986, с. 80, обр. 614. 

37 Въжарова, Ж. Славянски и славянобългарски селища в българските земи 
(VI-XI в.). С., 1965, с. 31, обр. 173. 

38 Николова, Я. Домашният бит, с. 284, обр. 97. 
39 Diaconu, P., S. Baraschi. Pacuiul lui Soare, II, Bucuresti, 1977, fig. 101-20.  

 
 

 
КАТАЛОГ 

 
1. Предпазител на сабя. Желязо. Издължена ладиевидна форма, завършваща 

в двата края със сфери. Отвор с неправилна елипсовидна форма. Силно корозирал. 
Размери: дълж. 9,9 см; макс. ширина 2,1 см. Датировка: IX-Х в. Кв. 104, дълб. 0,60 м. – 
НИАР-Велики Преслав. 

2. Предпазител на меч. Желязо. Издължена ромбовидна форма с 
четириъгълен отвор в средата. Размери: дълж. 7,5 см; размери на отвора – 2,4 х 1,3 см. 
Датировка: IX-Х в. Сондаж 1, дълб. 0,60 м. – пол. инв. № 12/88. 

3. Връх на стрела. Желязо. Двурога форма на острието. Със слабо забележим 
релефен пръстен като опора, преминаващ в шип с кръгло сечение. Размери: дълж. 7 см. 
Датировка: IX-Х в. Сондаж 1, дълб. 0,40 м. – пол. инв. № 8/88.  

4. Връх на стрела. Желязо. Издължена листовидна форма с ромбовидно 
сечение. Слабо изразен надлъжен ръб по плоскостта на тялото. Завършва с шип с 
кръгло сечение, който е отчупен и липсва. Размери: зап. дълж. 4,9 см; макс. ширина 1,7 
см. Датировка: IX-Х в. Сондаж 3, дълб. 0,40 м. – пол. инв. № 28/10. 

Към въпроса за въоръжението в Първото българско царство
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Тотю Тотев 
 

ОЩЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЦЪРКВА № 1 В ДВОРЦОВИЯ МАНАСТИР НА 
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

 
Totyu Totev 

 
MORE OBSERVATIONS ON CHURCH № 1 IN THE PALACE 

MONASTERY OF GREAT PRESLAV 
 

With the exception of two churches in Pliska – one included in the Small palace 
complex and the other № 24 in the Exterior city – the hitherto unearthed ones which belong to 
the sophisticated version of the cross-in-dome church are situated in Preslav. When it became 
capital during Tsar Symeon’s rule, the city turned into a leading centre of all types of material 
and spiritual activity. This architectural type is represented by the monastery churches № and 
№ 2 in the Avradaka area, the church № 1 in the Bial briag valley, the church in the Dulgata 
poliana area, the monastery church with the grave of Mostich and the two churches built one 
upon another near the curve of the interior fortress wall.  

Their ample parallels with numerous monuments of Constantinople and the Byzantine 
East notwithstanding, the Preslav churches listed together here and the one under 
consideration have some domestic features such as the absence of full correspondence 
between the interior and exterior structure of the walls which is obligatory for the 
Constantinople churches, plainness of the narthexes, predilection for stone masonry, semi-
circular apses etc.  

While the architectural plan of the church discussed refers to the sophisticated or 
Constantinopolitan version of the cross-in-dome plan, its magnificent and diverse architectural 
decoration can be compared with the most prominent works of Tsar Symeon’s church and 
monastery building programme.  
 

От основите и стените на разглежданата църква почти нищо не е оцеляло 
до днес и за плана, който те са разчертавали върху изградената за тях каменна 
площадка, ни улеснявят да съдим само хоросанени следи и отпечатъци. На 
няколко места личат дълбоки легла от извадени по всяка вероятност от 
иманярска кирка камъни на най-горния изравнителен ред на площадката. 
Хоросанените отпечатъци от вдигнатата днес основа ни позволиха да заключим, 
че църквата е била с външни размери: 14 х 7 м (обр. 1). В нестигналите до нас 
нейни стени са били употребени правилно обработени бели варовикови 
блокчета. От тях на място намерихме запазени два във вътрешната стена на 
църковния притвор. Хоросанените следи насочват, че кръглата отвътре олтарна 
апсида отвън е била с петстенно оформление. Полепналият хоросан върху 
четири симетрично разположени една на друга каменни плочи от горния ред на 
площадката съвсем определено подсказва за мястото на четирите свободно 
стоящи подпори, върху които е стъпвал църковният купол. При това 
положение, макар и силно обезличена, с основание може да се твърди, че 
разглежданата църква в Дворцовия манастир се отнася към преславския 
кръстокуполен тип. Повече са трудностите, произтичащи от обезличения вид на 
разглеждания паметник относно въпроси, свързани с църковния олтар, 
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външното членение на църковните стени, местата на входовете за влизане в 
притвора и наоса и т.н. Единственият сигурен вход бе засвидетелстван в средата 
на стената, отделяща едноставния, дълбок 2,5 м притвор от кръстовидното 
пространство на църковния наос. Известни податки за наличие на входове 
предлагат хоросанените отпечатъци и по останалите външни стени на притвора 
(западна, южна и северна). Възможно е по преславския обичай входове да са 
били оставени първоначално и от север и юг на притвора. В един следващ 
момент обаче, във връзка с изграждане на гробничната подземна постройка по 
северното протежение на църквата и на тухлената гробнична камера в южната 
част на притвора двата църковни странични входа към притвора са били 
изоставени и затворени.  

Със сигурните следи за четири свободно стоящи подпори за купола, 
наблюденията за две полукръгли ниши в източната стена на наоса, симетрично 
разположени на църковната апсида, с гробничните камери в каменната 
подложка (площадка) и вече споменатите особености, разглежданата църковна 
постройка на Дворцовия манастир не влиза в противоречие с познатите 
архитектурни изисквания и особености на т. нар. „сложен” или „цариградски” 
вариант на кръстокуполната църква в Преслав1. Единственото, което я отделя, е 
отсъствието на предапсидно пространство. С тази си особеност тя държи 
близост с представителите на „съкратения” или още „провинциален” вариант на 
преславския кръстокуполен план с две свободни подпори за купола2. Това 
нейно място сред представителите на типа е оправдано от една страна с по-
ранната ù поява от другите преславски представители на „цариградския” 
вариант, от друга – със здравата ù връзка с една твърде рано утвърдила се 
местна особеност на типа в старобългарското църковно строителство по време 
на Симеоновото царуване. Не бива да се забравя, че отклонения от завършения 
цариградски вариант на кръстокуполния тип се наблюдават и при някои от 
другите му преславски представители3. С липсата си на странични апсиди тази 
църква на Дворцовия манастир бележи пълно сходство с църквата в м. Дългата 
поляна, при която в източната стена на църковния наос има оформени 
полукръгли ниши4. Обединявайки особеностите на двата варианта на 
преславския кръстокуполен план, в реконструирания си вид тя е представлявала 
степенуване на обеми, увенчани с купол. От подкуполния квадрат, очертан с 
четири колони, към външните стени се развили сводове над кръстните рамена. 
Между последните и наосните стени се затваряли междураменните 
пространства – източните с правоъгълна форма, западните – квадратни. 

                                                
1 За особеностите на типа виж: Миятев, Кр. Архитектурата в Средновековна 

България. С., 1965; История на българското изобразително изкуство. Т. 1, С., 1976; 
Чанева-Дечевска, Н. Църкви и манастири във Велики Преслав. С., 1980; Особено 
подробна характеристика на типа в Бояджиев, Ст. Архитектурата на преславските 
кръстокуполни църкви. – МПК, 1981, 3, с. 15 и сл. 

2 Пак там. 
3 За споменатите отклонения виж: Бояджиев, Ст. Архитектурата, с. 16. 
4 Станчев, Ст. Три новоразкрити църкви в Преслав. – РП, III, С., 1948, 91-93,  

обр. 23.       
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Първите са били покрити с полуцилиндричен свод по оста на църквата, а 
вторите – с калоти /слепи куполи/. Еднопространствения притвор, както при 
останалите преславски църкви, е бил покрит с напречен цилиндричен свод. 

Силно обезличения вид на църквата от иманярски изкоп, попадащ върху 
източната част на църковния под, са ни лишили от сигурни изводи относно 
олтарното решение. Изглежда обаче, че полукръглите ниши в източната част от 
двете страни на апсидата не са резултат на по-късно преустройство5. Олтарната 
преграда е била изнесена на запад до първата двойка колони за купола и 
източните междураменни пространства при богослужението са служели за 
презвитерий и диаконикон. С първоначалния вид на манастирската църква ще 
да са били свързани и изградените в дебелината на каменната площадка гробни 
камери в притвора, северното кръстно рамо на наоса и извън църковните стени. 

Преустройството на манастирската църква, което е било свързано с 
изграждането на подземна гробнична постройка с евентуален параклис по 
северната ѝ дължина, не наложило някакви съществени промени в църковния 
наос. Освен затваряне страничните входове на късите стени на притвора, тогава 
ще да е бил отворен вход, осигуряващ достъп от църквата в параклиса над 
манастирската крипта. За неговото място отсъстват каквито и да било следи. 
Най-възможно ни се струва да е бил пробит във външната северна стена на 
кръстовидния наос. 

Нестигналите до нас с дебелина 1-1,1 м църковни стени отвън са били 
разчленени от едностъпални слепи арки, отговарящи на вътрешното 
разпределение на църквата. Многобройните варовикови корнизни дялове с 
полуцилиндричен торус и профилирани редове квадратни дентикули и ”вълчи 
зъби”, намерени при разкопките върху каменната площадка и около нея, 
определено говорят, че каменната фасада на църквата е била раздвижена и 
оживена с подпокривен корниз. При това състояние на запазеност е трудно да 
се добави нещо повече към картината за външната украса на разглежданата 
църква в Дворцовия манастир. А тя, както ще видим по-нататък, не само с 
външния си облик, но преди всичко с богатството на вътрешната си декорация 
се е равнявала донякъде с Кръглата /Златната/ църква6 и църквите на 
извънградските манастири в Патлейна7 и Аврадака8. 

Особено многобройни са постъпилите материали, свързани с украсата на 
църковния под. Само в празната тухлена гробница на църковния притвор се 
откриха няколкостотин детайли (правоъгълни, квадратни, триъгълни, 
многостенни, ромбовидни, кръгли, листовидни и др.) от няколко вида мрамор, 

                                                
5 Въпросът за разширение на олтара и свързаните с това преустройства при някои 

преславски църкви е поставен на сериозна научна основа, виж: Бояджиев, Ст. Велики 
Преслав – постижения и проблеми в архитектурното и историческото му изследване. – 
Архитектура, 1981, 5, с. 21; По въпроса за произхода на ”парабемите” в преславските 
църкви – доклад, четен на един от симпозиузмите на Научен център „Преславска 
книжовна школа” в Шумен. 

6 Миятев, Кр. Кръглата църква. С., 1932. 
7 Господинов, Й. Разкопки в Патлейна. – ИБАД, IV, 1915, 113-128. 
8 Иванова, В. Разкопки на Аврадака в Преслав. – РП, III, 1948, с. 13 и сл. 
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червен, зелен и черен камък, зелена бреша (брегчин), сив стеатит, жълт плочест 
камък и др., които са участвали в рязаната подова мозайка опус сектиле (opus 
sectilae). Когато към тях прибавим и другите 400-500 детайли, които се 
намериха изхвърлени покрай южния край на църковната площадка с 
многобройните легла, отпечатани по фрагменти от хоросанена подложка на 
пода, възможностите за изводи относно характера на изобразителния репертоар 
на майсторите още повече нарастват. Групирани в пана с правоъгълна, 
квадратна и кръстовидна форма, тези разноцветни каменни и мраморни детайли 
изграждат много интересни орнаментални композиции (обр. 2). Специален 
интерес заслужава мотивът ”безкрай” от скачени една за друга шестлистни 
розети в едно от паната, застилащи пода в междураменните пространства на 
подкуполния квадрат. Със сдържания си пастелен колорит подовите пана от 
рязани мраморни и каменни детайли ни най-малко не влизали в противоречие с 
многоцветната рисувана стенна керамична облицовка и орнаменталните мотиви 
от стъкло, рязана кост, преградъчен емайл, скъпи метали и др., инкрустирани в 
мебелировката на църковния интериор. По отношение на цветовата гама и 
някои орнаментални мотиви, подовата мозайка в средищната църква на този 
забележителен в много отношения преславски манастир намира близост с 
мозаечните подове на манастирска църква № 1 на Аврадака9 и на т. нар. 
Дворцова базилика10. 

Мрамор е бил използван не само в подовите пана на църквата. От няколко 
породи мрамор са били изработени колоните в подкуполния квадрат на 
църковния наос с техните бази и капители, плочите с релефно скулптирани по 
тях кръстове, хризми, палметни фризове, колонките с легла за инкрустации от 
олтарната преграда и църковния амвон, плочите за облицовка на стенни цокли11 
и др. За разлика от стотиците детайли в рязаните подови мозайки и керамичните 
плочки за стенна декорация, тези материали са достигнали до нас в силно 
фрагментарен вид и ограничено количество, тъй като през годините на 
османското владичество с тях са били зареждани пещите-варници. Прекрасен 
пример за това се явяват разчистените две пещи при разкопките в източния двор 
на Дворцовия манастир12. Въпреки това от археологическото разкриване на 
разглежданата църква има значителен материал, който с определеност говори за 
мястото, което мраморът е заемал в декоративната система на църковната 
вътрешност. Прекрасно свидетелство за великолепието на мраморната украса се 
явяват два кубични капитела с изящно скулптирани по техните страници 
”цъфнали кръстове” (обр. 3), десетки късове от архиволти и рамки, обхващащи 
вратите с прозорците в църковния наос с шахматни мотиви, фрагментирани 

                                                
9 Пак там. 
10 Овчаров, Н. Подовите мозайки във Велики Преслав. – МПК, 1981, 3, с. 13 и сл. 
11 За стила и характера на преславската каменна пластика виж: Мавродинов, Н. 

Старобългарското изкуство. С., 1959, с. 203 и сл.;  Ваклинов, Ст. Формиране на 
старобългарската култура VI-XI в. С., 1977, с. 208 сл.; История на българското 
изобразително изкуство, с. 88 и сл. 

12 Непубликувани разкопки на автора. 
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плочи за стенни цокли – гладки или запълнени с плиткорелефни палмети, 
розети и други орнаментални мотиви. 

Близо 2000 фрагмента от рисувани керамични плочки, намерени при 
разкриването на църквата, спомагат да се заключи отчасти и за богатството на 
стенния рисуван керамичен декор на църквата. Макар орнаменталните мотиви 
върху повечето плочки да са засегнати и до голяма степен обезличени, не е 
трудно въз основа на връзката им с орнаменталния изобразителен репертоар от 
известните от по-преди паметници като Кръглата (Златната) църква13, църквите 
в Патлейна14 и Тузлалъка15 да се възсъздаде картината за великолепието на 
някогашната керамопластична декорация. Не е без значение да отбележа, че 
сред керамичните плочки от разкриването на църквата има и екземпляри с нови 
и непознати досега орнаментални мотиви. Те са от особена важност, тъй като 
разширяват обхвата както за образното богатство, така и за стила на 
керамичната архитектурна декорация в прославената цар Симеонова столица. 

Най-широко място върху откритите плочки за стенната облицовка на 
манастирската църква са заемали геометричните и растителни мотиви. Подобно 
на плочки от други места в Преслав ги срещаме разграничени един от друг и 
във взаимно съчетание и връзка. Специален интерес сред тази група 
представляват мотивите ”без край”. Това всъщност са орнаментални 
композиции, изградени от еднакви и повтарящи се мотиви за запълване на 
стенни плоскости като пана или свързани в хоризонтални и вертикални фризове 
за обрамчване на изобразителни композиции. Срещат се в два варианта: чисто 
геометричен и съставен от геометрични фигури със силно стилизирани 
растителни елементи (розети, трилистници, отделни листа и др.). И двата 
варианта са познати върху плочки от Кръглата църква и някои други места в 
Преслав16. За пръв път между плочките на манастирската църква се срещат и 
екземпляри, украсени с единични листа, чрез които мотивът ”засечени кръгове” 
намира нови и непознати досега в други преславски паметници съчетания и 
решения. 

Върху неголям брой правоъгълни плочки с дъговидно изрязан горен край 
и П-образни арки, предназначени за украса на олтарната преграда, се среща 
познатият от Кръглата (Златната) църква17 и Патлейна18 мотив ”арки”. При двете 
разновидности плочки от разглежданата църква мотивът се среща с 
предназначение на бордюрна украса. Кр. Миятев, изяснявайки последния, има 
според нас повече право от Й. Щиговски19 и А. Грабар20 извеждайки го от 

                                                
13 Миятев, Кр. Кръглата църква; Миятев, Кр. Преславската керамика. С., 1936. 
14 Господинов, Й. Разкопки в Патлейна, 113-128; Миятев, Кр. Преславската 

керамика, с.74 и сл. 
15 Тотев, Т. Манастирът в „Тузлалъка” – център на рисувана керамика в 

Преслав през IX-X в. С., 1982. 
16 Миятев, Кр. Преславската керамика, с. 74 и сл. 
17 Пак там. 
18 Пак там. 
19 Strzigowski, J. Die baukunst der armenien und Europa.Vien, 1918, II, p. 569. 
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елинистическите пластични канелюри, познати върху корнизни дялове от 
цариградски църкви като архитектурна украса21. Във връзка с едно по-широко 
осветляване генезиса на този мотив не е без значение да посочим голямото 
място, което се пада на канелюрата в орнаменталната система на втория дял от 
преславската художествена култура – каменната пластика22. 

На десетина къса от керамични плочки, свързани вероятно с оформяване 
на олтарната преграда, е представен мотивът ”пауново перо”, засвидетелстван 
от други места в Преслав, освен върху плочки23  и на трапезни съдове24. Силната 
стилизация е довела мотива до дръжка с око, от което излизат радиални лъчи, 
обхванати в полукръг или ромб. С елементите си този мотив намира подчертана 
близост с мотива ”ангелско перо”, известен засега от ограничен брой находки25. 

В стенната декорация на манастирската църква са участвали и плочки с 
изображения на птици (обр. 4). На квадратни плочки птиците са показани 
единично в ход наляво или надясно, включени в кръгли или правоъгълни рамки. 
С изчистения кафяв контур на рисунката и цветовата гама, изградена в жълти и 
синьозелени тонове, птиците се открояват много сполучливо на бледорозовия 
фон на опалената бяла глина. Стилизацията не затруднява разпознаването на 
птиците. Това всъщност са патици или пауни, които държат в човка клонка или 
панделка. Намират известно сходство с птиците от декоративни плочки и 
съдове, открити на Кръглата (Златната) църква26 и Патлейна27. По високите 
крака и извитите човки Кр. Миятев оприличава някои от птиците на ибиси28. С 
единичното си представяне в рамка от скачени кръгове, както и някои белези 
като клонка в човката, качулка отгоре на главата и жълт перлов низ на шията, 
птиците от разглежданата църква се срещат върху византийски и сасанидски 
тъкани от VI в.29 откъдето са преминали и в останалите дялове на 
монументалните и приложни изкуства30. Предпочитанието на птичите 
изображения в църковната декорация може да намери обяснение не само заради 
възможностите за стилизация, но преди всичко заради символиката им в 
изкуството на християнския Изток31. 

                                                                                                                           
20 Grabar, A. Recherches sur les, influences orientales dans l’art balkaniqus. Paris, 

1928, p. 31. 
21 Миятев, Кр. Преславската керамика. 
22 Ваклинова, М. Канелюрата в преславската декорация. – Преслав, II, С., 1976, с. 

209 и сл. 
23 Миятев, Кр. Преславската керамика, табл. VI3 и VII3-14. 
24 Акрабова-Жандова, Ив. Преславската рисувана трапезна керамика. – Преслав, 

II, С., 1976, с. 75, обр. 24. 
25 Миятев, Кр. Преславската керамика, обр. 21. 
26 Пак там, 74-75. 
27 Пак там; Акрабова-Жандова, Ив. Преславската, обр. 23. 
28 Миятев, Кр. Преславската керамика, с. 75 и сл. 
29 Альбаум, Л. И. Живопись Афрасиаба. Ташкент, 1975, табл. VI и табл. XV; 

Falke, O. v. Kunstgeschichte der Seidenwerberei. 64-67. 
30 Миятев, Кр. Преславската керамика, с. 75. 
31 Talbot Rice, D. Pottery of Byzantium and Islamic World. Oxford, 1960, p. 207. 
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Макар фрагментирани и малко на брой, късовете от плочки с човешки 
изображения, свързани с манастирската църква, позволиха да се диференцира 
непозната досега в Преслав разновидност на керамичната икона. Допълнени с 
някои от материалите, постъпили от манастирското ателие за рисувана 
керамика, се изясни и мястото на последните в иконостасната преграда32. 

За първообраз на варианта, към който се отнася средищната църква на 
Дворцовия манастир, е послужила построената в цариградския дворец от 
император Василий I ”Неа” (”Нова църква”) около 880 г.33 При него плановата 
композиция се удължава, тъй като между източното рамо на кръста и апсидата е 
вмъкнато предапсидно пространство, което е имало самостоятелен покрив, по-
нисък от свода на кръстните рамена. В своя завършен вид вариантът на 
кръстокуполната църква с четири свободни подпори представлява степенуване 
на обеми, увенчани с купол. В зависимост от общата височина оградата има по-
малък или по-голям цокъл, до чието равнище са извеждали стъпала. Основното 
ядро, състоящо се от църковния наос, е с кубичен обем. Разположените в него 
четири квадратни или кръгли колони очертават рамената на равнораменен 
кръст и носят устройството на купола. Кръстните рамена се очертават над 
общия обем на куба, а покритията на междурамията лежат по-ниско. По оста 
изток-запад на наоса се долепват и останалите части34. 

С изключение на две църкви в Плиска – в жилищния дворец35 и № 24 във 
Външния град36 – известните досега представители на сложния вариант 
принадлежат изцяло на Преслав, който с прерастването си в столица се 
превръща във водещ център на всички дялове на материалното и духовното 
творчество. Към него се отнасят манастирските църкви № 1 и 2 в м. Аврадака37, 
църква № 1 в долината Бял бряг38, споменатата вече църква в м. Дългата 
поляна39, манастирската църква с гроба на чъргубиля Мостич40, двете църкви, 
строени една над друга до чупката на вътрешната крепостна стена41. Плановата 
им композиция на вписан кръст със свободни междурамия не е резултат на 
историческа еволюция от типа на кръстокуполната църква с плътни 
междурамия и в тази насока не може да се търсят основания за хронологическо 
предимство между отделните варианти42. 
                                                

32 Totev, T. L’atelier de cèramique painte dans le monastere royal de Preslav. – 
Archeologique, 35, 1987, 65-80. 

33 Diehl, Ch. Manuel de l’art byzantin. T. 1, Paris, 1925, p. 430. 
34 Бояджиев, Ст. Архитектурата, 15-16. 
35 Миятев, Кр. Архитектурата, с. 109. 
36 Михайлов, Ст. Разкопки в Плиска през 1945-1947 г. – РП, III, 1949, с. 149. 
37 Иванова, В. Разкопки на Аврадака, с. 65. 
38 Иванова, В. Две църкви в Бял бряг в Преслав. – РП, III, 1949, с. 79. 
39 Станчев, Ст. Три новоразкрити църкви в Преслав. – РП, III, 1949, с. 89. 
40 Иванова, В. Надписът на Чъргубиля Мостич и преславския епиграфски 

материал. – В: Надписът на Чъргубиля Мостич. С., 1955, с. 49. 
41 Иванова, В. Две църкви при чупката на източната стена на Вътрешния град в 

Преслав. – ИАИ, ХХ, 1955, 463-486. 
42 Тотев, Т. Някои наблюдения във връзка с типологизацията на Преславските 

кръстокуполни църкви. – Старобългарска литература, 27, 1994, 3-12; Totev, T. Sur la 
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Независимо от многобройните си аналогии с редица паметници от 
Цариград и византийския Изток, изброените църкви предлагат някои местни 
особености като отсъствие на задължителното за цариградските църкви 
съответствие между външно и вътрешно конструктивно членене на стените, 
неразчлененост на притворите, предпочитане на каменния градеж и 
полукръглите апсиди и др. 

В края на бележките си за разглежданата църква № 1 в Дворцовия 
манастир в Преслав, искам още веднъж да подчертая, че докато по отношение 
на плановата си композиция тя се отнася към сложния или още цариградски 
вариант на кръстокуполния план, то с великолепието и разнообразието на 
своята украса може да бъде сравнявана, както на няколко пъти вече посочваме, 
с най-ярките творби на Симеоновото църковно строителство. 

                                                                                                                           
question des eglises a couple crucitorme de Preslav. – In: La culture materielle et l’art dans 
les terres bulgares. VIe  - XVIIe s. (IAI, XXXVIII), S., 1995; 59-65. 
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Обр. 3. Мраморен капител от разкопките с кубическа форма и релефна украса с 

„разцъфнал” кръст (IX-X в) 
 
 
 
 
 

 
 

Обр. 4. Керамични рисувани плочки с птици (IX-X в.) 
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NOTES ON THE ARCHITECTURAL-GEODEZIC AND 
CARTOGRAPHIC RECORDS OF THE CAPITAL VELIKI PRESLAV 

  
In an attempt to trace the archaeological record of Veliki Preslav, the proposed article 

seeks in general to present the stages of excavation and scientific study. Basis of measurement 
within the area of Second Bulgarian capital and large scale application of results is based 
surveying. In the land covered by it each year exploring different sites, which requires 
accuracy, precision in documenting geodetic measurements and siting of the archaeological 
excavations. As an example in this direction is the stage of archaeological studies of the site 
"Еastern fortress wall – The Outer City" Veliki Preslav in 2007, led by George Maistorski. 

Топографска основа за археологическите проучвания са наличните карти 
и планове1. Въз основа на тях се предприемат и провеждат археологически 
разкопки. В процеса на работа, на база държавната, местната или работна 
опорна мрежа, се извършва архитектурно-геодезическото и картографското им 
документиране2.  

Първи сведения за графично документиране на развалините във Велики 
Преслав откриваме в произведението „Danubius Pannonico-mysicus, 
observationibus geographicis, astronomicis, hidrographicis, historicis, physicis 
perlustratus” от 1726 г., издадено в Амстердам. Това 6-томно съчинение на 
италианския граф Луиджи Фернандо Марсили излиза и през 1744 г. на френски 
език в Хага със заглавие „Description du Danube depuis la montagne de Kalenberg 
en Autriche, jusqu`au confluent de la riviere Jantra dans la Bulgarie: contenant des 
observations geographiques, astronomiques, hidrographiques, historiques et 
physiques”, където в том 2 намираме изображение на Великопреславските 
старини. Графичният образ и сведенията са база за съставяне на първия 
археологически план на Велики Преслав в 1887 г. През същата година в старата 
столица работи и Карел Шкорпил. В 1892 г. той е командирован от Дирекцията 
на просвещението да прави проучвания в района на град Шумен с главен обект 
Велики Преслав. Следва да се отбележат тесните научни контакти на К. 
Шкорпил с професора по геодезия от Виенския университет Хайнрих Хартл. 
                                                             

1 Настоящата статия се обнародва със съгласието на ръководителя на обект: 
„Източна крепостна стена – Външен град” гр. Велики Преслав – Георги Майсторски. 

2 Милев, Г., Х. Духовников. Геодезия в строителството. С., 1987; Авдусин, Д. 
Полевая археология СССР. Москва, 1972; Тодоров, К., С. Попов, П. Герджиков, С. 
Драгойков. Строителен наръчник. С., 1965; Хрелев, Ст., К. Калинков. 
Терминологичен речник по териториално и селищно устройство. Варна, 1993. 
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Във връзка с извършването на топографски дейности Х. Хартл е бил в България 
през периода 1873-1875 г.3 

В лятото на 1897 г. във Велики Преслав са проведени археологически 
проучвания и частични разкопки с държавно финансиране. Теренната работа е 
продължена и през 1898 г. Макар документирани, резултатите и данните от 
измерванията остават непубликувани4. 

През 1905 г. в околностите на Велики Преслав са предприети 
археологически разкопки с допълнителни проучвания от Руския 
археологически институт в Цариград. Съставени са съответни планове за 
археологическата документация. С цел да се направи сравнение и да се намери 
връзка със столицата Плиска, през месец октомври на същата година във 
Велики Преслав отново се провеждат разкопки от Руския археологически 
институт в Цариград. Резултатите от проучванията допълват заснетия през 1887 
г. първи археологически план на Велики Преслав5. 
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Научната работа продължава, като през лятото на 1909 г. 
археологическите разкопки са посетени от К. Шкорпил. Той извършва 
заснемания, прави измервания, документира резултатите и ги обнародва. 

През 1910 г. и 1911 г. разкопките са финансирани от Великопреславски 
граждани, от Министерството на Народното просвещение, както и от градската 
община на Велики Преслав. Продължени през 1914 г., научните търсения не 
спират. Резултатите от разкопките се заснемат, при което се изработват 
планове, представляващи илюстративен материал към съответни научни статии. 

При проучването на старините през 1915 г. се включва и Шуменското 
техническо окръжие, което изработва план на Втората българска столица. През 
1916 г. и в следващите, археологическите разкопки са съпроводени от съставяне 
на карти, планове и документиране на резултатите6. 

Научната работа във Велики Преслав е ползотворна и в периода 1924-
1927 г. Наред с издирвателната и събираческа дейност, теренните изследвания 
през 1927 г. са съпътствани от архитектурни заснемания. Те са предпоставка за 
създаване на графична документация за резултатите от разкопките. През тази 
година К. Шкорпил прави и първите заснемания във Велики Преслав с 
професионален военен топограф. По този начин той реализира и план на 
старата столица през 1927 г. От 1928 г. в археологическите разкопки със свой 
представител се включва и Народният археологически музей в София7. 

Задачите на предприетите през 1930 г. разкопки предвиждат да се 
проверят и доизяснят плановете на разкритите по-рано обекти. През 1935-1936 
г. археологическата работа е в разгара си. Допълнителни проучвания, 

                                                                                                                                                                

Ваклинов. – В: Проф. дин. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура. 
Велико Търново, 2005, 203-210; Георгиев, П. Богоспасеният град Велики Преслав. – В: 
1100 години Велики Преслав, 1, Шумен, 1995, 87-102; Овчаров, Д. Укрепителните 
съоръжения на Плиска и Преслав (проучвания и резултати). – Плиска-Преслав, 4, С., 
1985, 189-199, 5-6; Гатев, П. Северната крепостна стена на Вътрешния град на Преслав 
по данни от разкопките (1973-1977). – Плиска-Преслав, 4, 1985, 189-199. 

6 Тотев, Т. Тридесет години; Господинов, Ю. Разкопки в Патлейна. – ИБАД, IV, 
1915, 113-128; Господинов, Ю. Разкопки в околността на Преслав. – ИБАД, VІ, 1919, 
158-161; Господинов, Й. Разкопките в Патлейна (до Преслав) и значението им за 
българската история. – ИВАД, ІІІ, 1910, 93-100; Джумалиев, Г. Шестдесет години; 
Станчев, Ст. Йордан Господинов; Шкорпил, К. Преслав; Отчет за 
двадесетгодишната дейност; Велков, И. Мадара; Дремсизова-Нелчинова, Цв., В. 
Антонова. Каталог на археологическите; Аврамов, В. Юбилеен сборник; 
Мавродинов, Н. Проучване на църквата във „Вънкашния град” на Преслав. – ГНМ, V, 
1933, 223-228; Иванова, В. Проучване на църквата Гебе-клисе. – ГНМ, V, 1933, 229-
232; Рашев, Р. Към топографията на Плиска и Преслав; Рашев, Р.  Проучвания на 
външната крепостна стена на Преслав. – В: Плиска-Преслав, 4, 1985, 215-222. 

7 Ваклинова, М., И. Щерева. Югозападният двор на Преславския дворец. – 
Плиска-Преслав, 7, Шумен, 1995, 81-91; Рашев, Р. Към топографията на Преслав през Х 
век. – Преслав, 4, 1993, Шумен, 49-54; Джумалиев, Г. Шестдесет години; Станчев, Ст. 
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съпроводени с изработването на схеми, скици и планове, се правят в периода 
1941-1943 г.8 

През пролетта на 1945 г. Народният археологически музей-София, 
предприема основно проучване на развалините във Велики Преслав, а лятото на 
същата година теренните изследвания са в ход. Резултатите от 
археологическите разкопки, продължени през 1948-1949 г., се документират и 
графично – чрез архитектурни заснемания, разрези, скици и ситуационни 
планове9.  

В периода 1950-1960 г. резултатите от теренните изследвания във Велики 
Преслав се документират, като измерванията по време на археологическите 
разкопки и сондажните проучвания след 1956 г. се извършват от бригада 
студенти-геодезисти10. Синхронно е съставянето на топографски скици, 
архитектурни планове, изгледи и пр. Едновременно с това се изгражда и 
стабилизира геодезическата основа във Вътрешния град. Дейностите се 
изпълняват от преподаватели, аспиранти и студенти от Инженерно-строителния 
институт в София. План-квадратната мрежа е завършена в края на 1960 г. 
Съставена е от квадрати 100 х 100 м (при 4 квадрата в 1 квадрант), като 
номерацията е от запад на изток и от север към юг. Тази геодезическа основа 
дълги години е служила за полагане на работната квадратна мрежа 5 х 5 м и не е 
била привързана към Балтийската височинна система11. 

Темпът на теренните изследвания във Велики Преслав през следващите 
десет години (1961-1970) се усилва значително. Системни археологически 
разкопки се провеждат и извън чертите на укрепената градска част. Извършват 
се и архитектурно-геодезически заснемания. През 1970 г. план-квадратната 
мрежа във Вътрешния град се сгъстява до размери 50 х 50 м, а заснеманията се 
извършват от технически сътрудници на АИМ при БАН - София. През същата 
година се изгражда и опорна фотограметрична мрежа, а самото 
аерофотограметрично заснемане е възложено и изпълнено от Научно-

                                                             

8 Миятев, Кр. Разкопки в Преслав през 1930 г. – ГНМ, V, 1933, 189-221; 
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Аврадака в Преслав. – РП, ІІІ, 1948, 13-61; Южната порта на Вътрешния град в Преслав, 
нейният градеж и архитектурен тип. – ИАИ, ХХІІ, 1959, 133-169; Господинов, Й. 
Разкопки из долината Бял-бряг в Преслав. – РП, ІІІ, 1948, 73-76; Станчев, Ст. Три 
новоразкрити църкви в Преслав. – РП, ІІІ, 1948, 79-93; Игнатов, Б. Южната порта на 
Вътрешната крепост в Преслав като обект за консервация и реставрация. – ИАИ, ХХІІ, 
1959, 173-206.  

10 Иванова, В. Разкопки на Аврадака. 
11 Геодезическите дейности по изграждането и стабилизирането на 

геодезическата основа във Вътрешния град на Велики Преслав са извършени под 
ръководството на проф. Владимир Стойнов от ИСИ – София. 
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десет години (1961-1970) се усилва значително. Системни археологически 
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8 Миятев, Кр. Разкопки в Преслав през 1930 г. – ГНМ, V, 1933, 189-221; 
Мавродинов, Н. Проучване на църквата в „Вънкашния град”; Иванова, В. Проучване 
на църквата Гебе-клисе; Гошев, Ив. Българо-гръцки литургически фрагмент от стария 
Преслав. – ГНМ, V, 1933, 233-251; Велков, И. Мадара; Отчет за двадесет годишната 
дейност; Станчев, Ст. Йордан Господинов; Тотев, Т. Тридесет години; 
Карасимеонов, П. Начало на славянобългарската архитектура и история. С., 1943. 

9 Мавродинов, Н. Предговор. – РП, ІІІ, 1948, 5-12; Иванова, В. Разкопки на 
Аврадака в Преслав. – РП, ІІІ, 1948, 13-61; Южната порта на Вътрешния град в Преслав, 
нейният градеж и архитектурен тип. – ИАИ, ХХІІ, 1959, 133-169; Господинов, Й. 
Разкопки из долината Бял-бряг в Преслав. – РП, ІІІ, 1948, 73-76; Станчев, Ст. Три 
новоразкрити църкви в Преслав. – РП, ІІІ, 1948, 79-93; Игнатов, Б. Южната порта на 
Вътрешната крепост в Преслав като обект за консервация и реставрация. – ИАИ, ХХІІ, 
1959, 173-206.  

10 Иванова, В. Разкопки на Аврадака. 
11 Геодезическите дейности по изграждането и стабилизирането на 

геодезическата основа във Вътрешния град на Велики Преслав са извършени под 
ръководството на проф. Владимир Стойнов от ИСИ – София. 

изследователския институт по геодезия, картография и фотограметрия12. 
Крайният продукт, създаден през 1974 г., е кадастрален план на Велики 
Преслав13. 
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което е предмет и на състоялата се в периода 13-14 май 1976 г. Национална 
научно-техническа конференция по „Приложение на геодезията и 
фотограметрията в археологията”. Констатацията на конференцията е 
същественото значение на геодезията, фотограметрията и картографията за 
решаване на основни проблеми по откриване, интерпретиране и документиране 
на различни археологически обекти14. 

Потвърждение на горното е възобновяването и коригирането през 1977 г. 
на цялостната план-квадратна мрежа на Вътрешния град във Велики Преслав, 
като в периода 1977-1978 г. се прави и аерофотозаснемане. То е извършено от 
самолети на Министерството на народната отбрана, а по-късно е допълнено и 
разширено с въздушни снимки на специалисти от Шуменския музей15. 

Тясната взаимовръзка между геодезическата наука и теренните 
археологически изследвания е отчетена и на състоялата се в периода 2-3 
октомври 1981 г. Национална конференция с международно участие на тема: 
„Приложение на геодезията, фотограметрията и картографията при проучване, 
проектиране и документиране на паметниците на културата”16. 

Ползотворната съвместна работа на геодезическата наука и 
археологическото познание проличава и през 1982 г. Повредена с течение на 
времето, план-квадратната мрежа във Велики Преслав вече не изпълнява в 
пълен обем своите функции. Това налага възстановяване на геодезическата 
основа и сгъстяване до квадрати 25 х 25 м. Геодезическата дейност е 
организирана от АИМ на БАН17. 

                                                             

12 Сгъстяването на план-квадратната мрежа и изработването на локалната 
триангулация за аерофотограметричното заснемане е извършено от инж. Петър Вълев 
(АИМ), а самото облитане на обекта и изработване на кадастралните планове – от 
Секция фотограметрия с ръководител ст. н. с. инж. П. Зафиров (НИИГКФ при ГУГК – 
София). 

13 Съгласно картните листи. 
14 Препоръки на Националната научно-техническа конференция по „Приложение 

на геодезията и фотограметрията в археологията”, състояла се на 13 и 14 май 1976 
година в гр. Шумен. 

15 Овчаров, Д., Ж. Аладжов, Н. Овчаров. Големият Царски дворец във Велики 
Преслав. Преславската патриаршия през Х век. С., 1991. 

16 Каменаров, А. Национална научно-техническа конференция „Приложение на 
геодезията, фотограметрията и картографията при проучване, проектиране, и 
документиране на паметниците на културата”. – В: Интердисциплинарни изследвания, 
ІХ, С., 1982, 89-93. 

17 Геодезическите дейности са извършени от инж. Петър Вълев, инж. Атанас 
Каменаров и техн.-геодезист Миладин Кофарджиев. 
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През последните десетилетия на ХХ в. археологическите разкопки във 
Вътрешния град на Велики Преслав са съпътствани от архитектурни 
заснемания, изгледи, разрези, планове и пр., като данните се публикуват и 
обнародват. Това е база за допълнителни проучвания и обобщения. На тази 
основа през 1990 г. Рашо Рашев коригира плана на Вътрешния град на Велики 
Преслав18.  

През м. декември 1991 г. схемата на план-квадратната мрежа е допълнена. 
Проектирането, заснемането и геодезическите дейности във Вътрешния град на 
Велики Преслав във връзка с тази схема са извършени от представители на 
Националния институт за паметници на културата19. 

В периода 1992-2004 г. ежегодните разкопки са в ход, а през последното 
десетилетие територията на Велики Преслав се установява като терен за 
системни археологически проучвания. 

* 
*                  * 

От 2004 г. започват планови проучвания на обект: „Източна крепостна 
стена – Външен град” гр. Велики Преслав с ръководител на разкопките Георги 
Майсторски (тогава Директор на Археологически музей гр. Велики Преслав). 
Теренните изследвания не спират и в следващите години, като през 2007 г., 
продължавайки работата на обекта, са заложени нови изкопи (сектор-СИ) и 
сондажи (№№ 11, 12, 13, 14 и 15)(Обр. 1). По указание на ръководителя, върху 
избраните от него участъци от терена за нови изкопи и сондажи са трасирани и 
стабилизирани самостоятелни работни мрежи. Геодезическа опора са 
ситуационни и теренни точки от кадастралния план на Велики Преслав20. 

За измерванията се ползва конвенционална апаратура – теодолит, 
нивелир, лати, жалони, ролетки и пр. Самите  археологически разкопки и 
разкритите в тях структури се координират обикновено по метода на засечките 
спрямо работната мрежа, посредством ролетка със стоманена лента21. Теренната 
работа е извършена чрез геометрична нивелация на подробните точки 
(стабилизираните с дървени колчета точки от работната мрежа, фиксиращи 
изкопите). Именно с използване котите на характерните точки са определени 
техните положителни или отрицателни превишения, спрямо избрана за база 
ситуационна точка22. Геодезическите измервания продължават с 
                                                             

18 Рашев, Р. Към топографията на Плиска и Преслав, 69-72. 
19 Проектирането и заснемането са извършени от инж. Ив. Григоров под 

ръководството на Св. Бояджиев. 
20 Вълев, П. Геодезични и геофизични методи в подготовката на 

археологическото проучване. – ИНИМ, 4, 1983, 173-176; Вълев, П., А. Каменаров. 
Работни мрежи за геофизично теренно разузнаване и археологически проучвания. – В: 
Интердисциплинарни изследвания, IX, 1982, 71-87; Милев, Г., Х. Духовников. 
Геодезия. 

21 Каменаров, А. Геодезическо и картографско документиране на 
фортификационни съоръжения в Маркели и Дебелт. – В: Тракия и Хемимонт IV-XIV в. 
Варна, б. г. (2007), 100-107. 

22 Хрелев, Ст., К. Калинков. Терминологичен речник. 
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18 Рашев, Р. Към топографията на Плиска и Преслав, 69-72. 
19 Проектирането и заснемането са извършени от инж. Ив. Григоров под 

ръководството на Св. Бояджиев. 
20 Вълев, П. Геодезични и геофизични методи в подготовката на 

археологическото проучване. – ИНИМ, 4, 1983, 173-176; Вълев, П., А. Каменаров. 
Работни мрежи за геофизично теренно разузнаване и археологически проучвания. – В: 
Интердисциплинарни изследвания, IX, 1982, 71-87; Милев, Г., Х. Духовников. 
Геодезия. 

21 Каменаров, А. Геодезическо и картографско документиране на 
фортификационни съоръжения в Маркели и Дебелт. – В: Тракия и Хемимонт IV-XIV в. 
Варна, б. г. (2007), 100-107. 

22 Хрелев, Ст., К. Калинков. Терминологичен речник. 

инструменталното заснемане на отделните археологически изкопи и сондажи по 
метода на полярните координати (полярен метод), а целта е ситуиране на 
разкопките в план23. 

Теодолитът се станционира, като ситуирането е спрямо електрически 
стълбове Ел1 и Ел2 (Обр. 1). С определяне нулевата посока в Ел1, съвпадаща с 
нулата по хоризонталния кръг на инструмента, измерванията за сектор-СИ 
започват. Визира се последователно към характерните точки по контура на 
изкопите, като данните се записват. Теренната работа приключва с измерване 
на дължините до всяка визирана точка. По този начин характерните точки в 
сектор-СИ са определени с полярните си координати – ъгъл и дължина24. 
Снимката на етапа от археологическите разкопки завършва с хоризонталните 
геодезически измервания на сондажи 11, 12, 13, 14 и 15. В случая теодолитът е 
станциониран, като е ситуиран спрямо СЗ-ъгъл на масивната сграда (МС) и 
електрически стълб Ел3, с нулева посока също в Ел3 (Обр. 1). 

С приключване работата по сондажи 11, 12, 13, 14 и 15, геодезическата 
снимка е извършена и характерните точки от работната мрежа са определени с 
полярните си координати. Направените геодезически измервания на 
археологическите изкопи и сондажи са основа за графичното им изобразяване в 
хоризонтална проекционна равнина, т. е. за нанасянето им върху чертожния 
лист в мащаб 1:1000 см25. 

В заключение следва да се отбележи, че още в началните години от 
плановото проучване на Втората българска столица, картографските и 
геодезични заснемания имат централна роля. Факт е, че през годините е 
нарушено систематизираното документиране, архивиране и надграждане на 
геодезическата информация за археологическите открития. 

Днес, в годините на интензивни археологически проучвания и стремеж 
към атрактивна социализация на обектите, геодезическата информация 
придобива изключително значение за достоверното представяне на културно-
историческото ни наследство26. 

 

СПИСЪК НА ОБРАЗИТЕ: 

1. Общ план на археологическите изкопи 

                                                             

23 Вълев, П., А. Каменаров. Полярният метод при архитектурно-
археологическото заснимане в едри мащаби. – В: Интердисциплинарни изследвания, 
VII-VIII, 1981, 111-121; Милев, Г., Х. Духовников. Геодезия. 

24 Тодоров, К., С. Попов, П. Герджиков, С. Драгойков. Строителен наръчник; 
Милев, Г., Х. Духовников. Геодезия. 

25 Авдусин, Д. Полевая археология. 
26 Изказвам своята благодарност на настоящите изследователи на столичния 

център Велики Преслав – проф. д-р Маргарита Ваклинова, доц. д-р Стойчо Бонев, д-р 
Мария Манолова-Войкова, Кремена Стоева, Пламен Славов и др. Сърдечно благодаря и 
на инж. Петър Вълев, на инж. Атанас Каменаров, на инж. Бистра Гяурова от ПГИИ при 
НАИМ на БАН.  
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THE MILITARY CAMPAIGNS OF TSAR SYMEON (893-927) AND THE 
PROBLEM OF BULGARIA’S EXHAUSTION 

(An attempt at historical-statistic analysis) 
 

The paper is an attempt at a short historical-statistic analysis of the military campaigns 
of Tsar Symeon (893-927). The aim is to highlight the economic and demographic effects on 
Bulgaria as aftermath from the fourteen-year war with Byzantium.  

Considering the polarized opinions on the problem in the literature, a balance has been 
proposed between the inevitable positive and negative effects from Tsar Symeon’s military 
campaigns. 

A conclusion has been drawn that it is certainly far-fetched to maintain that Bulgaria 
was totally exhausted as a result of Symeon’s wars. The proposition that these wars prepared 
the fall of the Bulgarian tsardom is a still greater exaggeration. Such conclusions have been 
reasonably determined as extreme in more recent studies. It is mostly not because Tsar 
Symeon’s military campaigns didn’t last long and the expenses for their organization were 
compensated by the obtained spoils, but rather because they were successful in most cases and 
did not allow the enemy’s invasion into Bulgaria. This fact preconditioned a faster 
regeneration of the demographic and economic potential of the state. As the criticism of the 
above is justified, a statement in the other extreme would be equally unacceptable, namely, 
that Tsar Symeon bequeathed to his successor a tsardom of stable demographic and economic 
resources. Therefore the signs of physical (demographic and economic) and especially 
psychological exhaustion as a result of intensive military campaigns in the period 917-923 
should neither be over- nor underestimated. They were one of the factors which made Tsar 
Symeon change the previous course of foreign policy and set the beginning of the end of the 
crisis in Bulgarian-Byzantine relations. 

 
В научните изследвания до средата на 70-те години на ХХ в. на практика 

такъв проблем не съществува, той е неоспорим факт. Всички изследователи са 
единодушни, че цар Симеон в стремежа да реализира заветната си цел – да 
седне на трона на ромейските василевси – надценил демографските и 
икономическите възможности на България, хвърляйки я в непосилен 14-
годишен военен сблъсък с Византийската империя и нейните съюзници. В 
крайна сметка, това изтощаване се превърнало в основна предпоставка, която 
предопределила по-нататъшната нерадостна съдба на Първото българско 
царство1, което според И. Дуйчев след Симеоновата смърт навлязло в  “период 
на линеене, който към края приел отличителните страни на рязък упадък”2.  
                                                

1 Златарски, В. История на българската държава през средните векове. Т. I, 
ч.2. С., 1994(3), 519-520; Успенский, Ф. И. История византийской империи. Период 
Македонской династии (867-1057). М., 1997, с. 304; Рънсиман, Ст. История на 
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Коренно противоположна гледна точка по въпроса се появява в научните 
изследвания от края на 70-те години и началото на 80-те години на ХХ в., която 
отхвърля формулировката на по-старите историци за изтощаването на България 
в резултат от Симеоновите войни. Аргументите, които се изтъкват в подкрепа 
на това становище, са свързани с характера на военните кампании през периода 
914 - 926 г. На първо място, се отбелязва, че тези кампании били краткотрайни, 
водени на чужда територия (византийска, сръбска, хърватска) и не 
предполагали тотална мобилизация. На второ място, вниманието се насочва към 
положителните страни на подобен род военни действия – натрупването на 
военна плячка, развитие на занаятите и т.н. И на трето място, се изтъква факта, 
че непосредствено след смъртта на цар Симеон българите били отново готови 
да воюват с империята3. 

От горния кратък встъпителен преглед на отношението към проблема в 
научните изследвания не е трудно да се констатира, че този конкретен аспект от 
политическото наследство на цар Симеон се оценява в две противоположни 
насоки. Всъщност тази историографска поляризация е лесно обяснима. Към 
известните факти, които представят военните кампании на цар Симеон в по-
старите изследвания, доминира негативният,  а в по-новите - позитивният 
подход. На практика основание имат както по-старите автори, така и техните 
съвременни опоненти. Следователно проблемът не се свежда до отхвърляне на 
едно от двете становища, а да се потърси в обективен план балансът между 
безспорно съществуващите, положителни и отрицателни последици от военните 
кампании на цар Симеон. Възможно ли е да се направи такъв баланс? Без 
съмнение това е много трудно и със задължителната уговорка, че абсолютната 
точност няма как да бъде сред характеристиките му.  

Първо, доколкото позволяват наличните източници, ще започна с една 
обобщаваща статистика (вж. Таблица 1). През целия период от управлението на 
цар Симеон (893-927) са организирани 21 военни кампании, по време на които 
българските войски участват в 12 по-значими битки. Ако от този брой 
изключим т.нар. Първа Симеонова война с Византия и нейните маджарски 
съюзници от 894-896 г. и военната кампания на югозапад през 904 г. с 
аргумента, че те са последвани от сравнително продължителен мирен период 
(до 913 г.), то на практика основното място в статистиката ще заемат 17 военни 
кампании със 7 значими сражения. 

Следователно за периода 913-927 г. средно се пада по повече от една 
военна кампания на година. Тук ще си позволя да изляза от 

                                                                                                                           
Първото българско царство. С., 1993, 143-144; Мутафчиев, П. История на българския 
народ (681-1323). С., 1986, 197-199; Дуйчев, И. Отношенията между южните славяни и 
Византия през X-XII в. – В: Избрани произведения, т. 1. Византия и славянския свят. С., 
1998, с. 63; Войнов, М. Промяната в българо-византийските отношения при цар 
Симеон. – ИИИ, 18, 1967, с. 199. 

2 Дуйчев, И. Цит. съч., 64-65.  
3 Fine, J. A Fresh Look at Bulgaria under Tsar Peter (927-969). – Byzantine Studies, 5, 

1-2, 1978, 88-89; Божилов, И. Цар Симеон Велики (893-927): Златният век на 
Средновековна България. С., 1983, с. 214, бел. 14. 
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средностатистическите данни, тъй като неминуемо трябва да се отбележи, че в 
по-малко от три от тези 14 години са организирани шест от военните кампании. 
Става дума за периода 920-922 г.( вж. Таблица 1, 12-17). Подобна интензивност 
не се среща в нито един друг момент от историята на Първото българско 
царство. Дори и в “епопеята” в двубоя с Византия от края на Х – началото на ХІ 
в. По този компонент, без да подценявам твърдението, че повечето кампании 
били краткотрайни, смятам, че то дори и да отговаря за някои от военните 
начинания, взети поотделно, видно е че разгледана в цялост картината показва 
един почти непрекъснат процес, в който сериозни български военни сили били 
постоянно на бойна нога в различни части на полуострова.    

От политико-географска гледна точка, с изключение на два случая (този 
свързан с битката при Ахелой през 917 г. и нахлуването на ромеите и 
сражението при Термопол от 921 г.), всички останали са проведени на чужда 
територия: 10 във византийска, 4 в сръбска и 1 в хърватска. Пак във връзка с 
географския аспект, трябва да се отбележи, че от 10-те военни експедиции в 
територията на империята, преобладават тези по посока на Константинопол, т.е. 
Източна Тракия. В крайна сметка регионът, очертан от южните склонове на 
Странджа – на север, стените на Константинопол – на югоизток, Черноморското 
крайбрежие - на изток и долното течение р. Марица – на запад, в рамките на 11 
години бил подложен на 8 български нахлувания ( вж. Таблица 1, 5-6, 9, 12, 14-
15, 17, 19). В светлината на този компонент от една страна е ясно, че бележката 
в по-новите изследвания, че в основната част от територията на Българското 
царство от 895 г. вражески крак не е стъпвал, е напълно основателна. От друга 
страна, обаче, твърдението в същите изследвания, че военните кампании на цар 
Симеон били постоянен източник на обогатяване и военна плячка се 
разколебава предвид факта, че по-голямата част от военните експедиции се 
провеждат в една и съща територия.   

По отношение сериозните военни сблъсъци, придружени с по-големи 
човешки загуби, средностатистическата ситуация сочи, че на две години се пада 
едно такова сражение. Разбира се, под “сериозни” военни сблъсъци тук се има 
предвид различни по мащаб сражения. От седем битки, включени в 
статистиката, четири били спечелени от българското оръжие и три са били 
загубени. Като в основния военен конфликт с Византия българите понесли само 
едно, и то явно не толкова значимо поражение, което В. Златарски със 
снизхождение нарича “нищожен инцидент”4. С по-сериозни загуби обаче са 
били военните неуспехи на северозапад – в Сърбия (923 г.) и Хърватска 
(925/926 г.). Българските военни части в тези два сблъсъка по-всяка вероятност 
били избити до крак5.  

                                                
4 Златарски, В. Цит. съч., с. 421. 
5 Вж. Constantine Porphyrogenitus. De Administrando Imperio. Greek text edited by 

Gy. Moravcsik, English translation by R. J. H. Jenkins, New, Revised Edition. Washington 
DC, 1967, 156.91 – 158.126 (по-нататък ще се цитира DAI, I и съответната страница); 
Constantine Porphyrogenitus. De Administrando Imperio. Vol. II. Commentary.  London, 
1962, 135-136; Tодоров, Т. Северозападния сектор на българската външна политика 
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Очертавайки макар и най-общо човешките загуби, не трябва да се 
пренебрегват и победните сражения. Добре известен факт, е че битката при р. 
Ахелой се определя като един от най-кръвопролитните и мащабни сблъсъци 
през Х в. Според ал-Масуди в това сражение победените ромеи дали 60 000 
жертви6. Предвид описанията, които са достигнали до нас относно това 
събитие, би следвало да се предположи, че и победителите българи са 
извоювали тази голяма победа с цената на не малко жертви. Независимо че 
византийските автори се стремят да отдадат поражението на ромеите или на 
случайността, или на некадърността на доместика Лъв Фока, все пак в едно 
отношение може да им се вярва - докато се стигнало до поголовната сеч на 
византийската армия, битката била доста ожесточена и българите също 
претърпели сериозни загуби7. Разбира се, трудно може да се конкретизира 
количественото изражение на тези загуби, но те едва ли ще са били под 1/3 от 
византийските. Освен от загиналите във войните, демографският ресурс в 
България бил намален и от напускането в края на 923 или началото на 924 г. на 
“около 20 000 българи”, които, ако се вярва на писмото на император Роман І 
Лакапин, недоволни от военнолюбивата политика на своя владетел потърсили 
убежище във Византия8.  

Направеният кратък статически обзор, въпреки неизбежните си 
недостатъци, породени най-вече от оскъдната информация в източниците, 
според мен със сигурност дава основание да се отбележи, че поляризацията в 
научните изследвания по проблема относно последиците от войните на цар 
Симеон намалява шансовете за очертаване на реалните му измерения. Със 
сигурност е пресилено да се твърди, че в резултат на Симеоновите войни 
България била тотално изтощена. Още по-преувеличено изглежда твърдението, 
че тези войни подготвили залеза на Българското царство. С основание в по-
новите изследвания подобни заключения се определят като крайни. И не 
толкова защото военните кампании цар Симеон били краткотрайни и разходите 
по-тяхното организиране се компенсирали от придобитата военна плячка, а 

                                                                                                                           
през втората и третата четвърт на Х век. – В: Съвременната история. Времена, 
реалности, промени. Т. 5, В. Търново, 2008, 114-117. 

6 Вж. Божилов, И. България и печенезите (896-1018 г.). – ИПр., 1973, №2, с. 51. 
7 Подробно внимание на описанието на битката при Ахелой във византийските 

исторически съчинения отделя В. Златарски – вж. Златарски, В. Цит. съч., 385-388; 
Ангелов, Д., Ст. Кашев, Б. Чопланов. Българска военна история. От Античността до 
втората четвърт на Х в. С., 1983, 269-271. 

8 В първото писмо на император Роман І Лакапин до цар Симеон, което се датира 
в края на 924 или началото на 925 г. (Daphnopatès, Th. Correspondance. Editée et traduite 
par J. Darrouzès et L. G. Westerink. Paris, 1978, р. 56) е отбелязано, че “ миналата година 
около двадесет хиляди българи, които са намразили вашата войнствена упоритост и 
непримирими замисли, са потърсили убежище в нашата спокойна и мирна държава” – 
Ibid., p. 59.42-45. В по-старите изследвания това сведение се приема като доказателство 
за бунт и размирици в България – вж. Златарски, В. Цит. съч., 476-477. В последните 
проучвания към този текст от писмото се подхожда с доста съмнения и резерви, но не се 
отхвърля, че такова принудително движение на българско население е съществувало – 
вж. Божилов, И. Българите във Византийската империя. С., 1995, с. 16. 
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защото в повечето случаи били успешни и не допуснали вражеско нахлуване в 
България. Този факт създавал обективни предпоставки за едно по-бързо 
регенериране на демографския и икономическия потенциал на държавата. Но на 
фона на основателната критика на горното, според мен необосновано е да се 
стига и в другата крайност, т. е. че цар Симеон оставил на своя наследник едно 
царство със стабилни демографски и икономически ресурси. Тези два 
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пасивността на цар Петър непосредствено след 944 г., когато е имал достатъчно 
основателен повод да поднови активната политика спрямо империята и да се 
намеси в нейните вътрешни работи9. 

В конкретен план човешките загуби и икономическите затруднения 
нямало как да доведат до сериозна демографска и стопанска криза. Освен вече 
изтъкнатото обективно обстоятелство, трябва да се отбележи и основателната 
бележка, че през 20-те години на Х в., независимо от жертвите, дадени през 
войните, самата демографска ситуация позволявала тези загуби да не се усетят 
осезаемо10. При разглеждането на този конкретен аспект не трябва да се 
подценява и неговата психологическа страна. Разгледани в цялост, военните 
кампании на цар Симеон отговарят доста точно на формулата: печелят се битки, 
но не и войната. В тази връзка нормално изглежда в края на този период (923 г.) 
първите признаци на изтощение да доведат след себе си до прояви на 
недоволство към политическата линия, прокарвана до момента. Тези негативни 
тенденции явно не са останали извън полезрението на цар Симеон. Едва ли е 
случаен фактът, че от 924 г. до смъртта си българският владетел не предприел 

                                                
9 Имам предвид падането на фамилия Лакапини от власт, към която принадлежи 

и българската царица Мария. Със сигурност в Преслав не се приели с овации събитията 
от 944-945 г., разиграли се в Константинопол (за тях вж. Острогорски, Г. История на 
византийската държава. С., 1998, с. 369), но до нас не са достигнали сведения за 
някаква по-сериозна директна реакция от страна на цар Петър. 

10 Вж. Fine, J. Op.cit., р. 88. 
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нито една военна кампания срещу империята, а както загатват някои източници 
направил сериозни крачки към преориентиране на българската външна 
политика11. Следователно признаците на физическо и особено психологическо 
изтощаване в резултат на интензивните военни кампании през периода 917-923 
г. не би трябвало нито да се надценяват, нито подценяват, те били един от 
факторите, които накарали още цар Симеон да промени външнополитическата 
линия, следвана до тогава, и да постави началото на края на кризата в българо-
византийските отношения. И по този начин вероятно показал на своя наследник 
пътя, който трябвало да се следва за определен период от време, за да не се 
превърнат признаците на изтощаване в сериозен проблем на Българското 
царство. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Показателна в това отношение е информацията от „Слово за мира с българите” 

– вж. Tодоров, Т. “Слово за мира с българите” и българо-византийските политически 
отношения през последните години от управлението на цар Симеон. – В: България, 
българите и техните съседи през вековете. Сб. в памет на доц. Хр. Коларов. В. 
Търново, 2001, 141-150. 

Тодор Тодоров
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Таблица 1. Военните кампании на цар Симеон (893-927) 
 
 

№ Година Кратко описание (насока, 
резултат) 

Източници  

1. 894 г. Първата война с Византия. 
Победно сражение в Източна 
Тракия. 

Sim. Log.12, р. 116;  
Th. Cont.13, p. 3501-7; 
I. Scyl.14, 17575-17695 

 
2. 895/896 г. Войната с маджарите. На два 

етапа: 1. Две български 
поражения и нахлуване на 
маджарите във Вътрешната 
област на царството; 2. 
Българо-печенежки съюз 
прехвърляне на военните 
действия на север но Дунав и 
тотален разгром на 
маджарите. 

 
 

Sim. Log., 116-117;  
Th. Cont., 3588- 35916; 
I. Scyl., 17695 -17735. 

3. 896 г. Втори военен сблъсък с 
Византия. Българско 
нахлуване в Източна Тракия 
(по посока Константинопол). 
Победа за българите при 
Булгарофигон. 

 
Sim. Log., р. 117; 

Th. Cont.,35921- 36014; 
I. Scyl., р. 17846-56. 

4. 900-904 г. Български военни действия на 
югозапад (предимно в 
Солунската и Драчката теми). 

L. Choerosphaсtès15, p. 
133; ГИБИ, ІV, 183-

184. 
5. 913 г. Поход към Константинопол. 

Няма сведения за реални 
военни сблъсъци. 

 
Sim. Log.,p. 126; 

Th. Cont., p. 3855-24; 
I. Scyl., р. 20012-29. 

 
6. 914 г. Поход в Източна Тракия. 

Обсада и превземане на 
Адрианопол в резултат на 
подкуп. 

 
Sim. Log.,p. 127; 

Th. Cont.,38714-3884; 
I. Scyl., р. 20261-66. 

                                                
12 Sreznevskij, V. I. Slavijanskij prevod chroniki Simeona Logotheta. V.R., London, 

1971. 
13 Theophanes Continuatus. Chronographia. Rec. I. Bekkeri. Bonnae, 1838. 
14 Ioannis Scylitzae. Synopsis Historiarum. Rec. I. Thurn, Berolini et Novi Eboraci, 

1973. 
15 Kolias, G. Léon Choerosphactès magistre, proconsul et Patrice. Biographie-

correspondanse. Texte et trad. Athen, 1939. 
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7. 915  г. Изпращане на военни отряди 
към Солунската и Драчката 
тема. 

Nicholas I16, 53-68. 

8. 917 г. Битката при р. Ахелой и 
голямата българска военна 
победа. 

Sim. Log.,p. 127; 
Th. Cont., p. 38910-19; 
I. Scyl., 20276-20417. 

9. 917 г. Битката при Катасирти(в 
близост до Константинопол). 
Нова българска победа. 

Th. Cont., p. 39015-21 

10. 918 г. Българско нахлуване в тема 
Елада и достигане до 
Коринтския провлак. 

Vita Lucae Iunioris 
Steiriotis – ГИБИ, V, 

с. 232. 
11. 918 г. Военната експедиция в 

Сърбия. Свалянето на Петър 
Гойникович и замяната му с 
Павел Бранович. Не се 
съобщава за реални военни 
действия. 

 
DAI, І, р. 15686-158100. 

12. 920 г. Мащабна българска военна 
експедиция с цел 
овладяването на Дарданелите. 

 
Nicholas I, р. 362. 

13. 921 г. Нахлуване на византийска 
армия начело с доместика Пот 
Аргир в българска територия. 
Победно за ромеите сражение 
при Термопол(дн. Айтоски 
бани). 

 
Sim. Log.,131-132; 
Th. Cont., p. 4001-8; 
I. Scyl., р. 21477-86. 

14. 921 г. Ответно българско нахлуване 
в Източна Тракия и достигане 
до стените на 
Константинопол. Победно за 
българите сражение при 
Пиги(дн. Балъклъ). 

 
Sim. Log., p. 132; 

Th. Cont., 4013-4027; 
I. Scyl., р. 2151-25. 

15. 921 г. Българска обсада на 
Адрианопол. Градът се 
предава на следващата година. 

Sim. Log., 133-134; 
Th. Cont.,40418-40510; 

I. Scyl., р. 21882-95. 
16. 921 г. Българска военна експедиция 

в Сърбия. Сваляне на Павел 
Бранович и издигане на 
Захарий Прибиславич. 

 
DAI, І, р. 158100-110. 

                                                
16 Nicholas I Patriarch of Constantinople. Letters. Greek text and English translation 

by R. J. H. Jenkins and L. G. Westerink. Washington, DC, 1973. 

Тодор Тодоров
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16 Nicholas I Patriarch of Constantinople. Letters. Greek text and English translation 

by R. J. H. Jenkins and L. G. Westerink. Washington, DC, 1973. 
  

17. 922 г. Българско нахлуване в 
Източна Тракия. Превземане 
на Виза. Сражение пред 
стените на Константинопол. 

Vita Mariae Iunioris 
– ГИБИ, V, 80-81; 

Th. Cont.,  40222-40319 

18. 923 г. Българска военна експедиция 
в Сърбия. Поражение на 
българската войска. 

DAI, І, р. 158110-116. 

19. 924 г. Поход към Константинопол. 
Срещата между цар Симеон и 
Роман І Лакапин. 

Sim. Log., 134-135; 
Th. Cont., 40517-4099; 

I. Scyl., 2189-22170. 
20.  924 г. Военна експедиция в Сърбия. 

Превръщането на сръбските 
земи в българска провинция. 

DAI, І, р.158116-126 

21. 925/926 г. Нахлуване в Хърватско. 
Поражение на българския 
отряд. 

DAI, І, р. 158126-128. 
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Милен Николов 
 

20. VІІІ. 917 ГОДИНА. ЕДНА ХИПОТЕЗА ПО ВЪПРОСА – ЗАЩО НАЙ-
ЖЕСТОКАТА БИТКА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ВИЗАНТИЯ ПРИ 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦАР СИМЕОН СЕ Е СЪСТОЯЛА НА 
АНХИАЛСКОТО ПОЛЕ 

 
Milen Nikolov 

 
AUGUST 20TH  917. A HYPOTHESIS ABOUT WHY THE FIERCEST  

BATTLE BETWEEN BULGARIA AND BYZANTINE EMPIRE DURING THE 
REIGN OF  TSAR SIMEON TOOK PLASE ON THE FIELD OF ANHIALO 

 
Being defeated in 911 the Byzantine Empire quitted trying alone to eliminate Bulgaria 

as a political and military factor. During the first war between Simeon and Byzantium in 894-
896, the Empire was already attracting the Magyars who were fighting the real battle in the 
north-eastern part of Bulgaria. This manner of fighting proved most successful and shows the 
way powerful Bulgaria could be defeated – by attracting an ally with a fast cavalry. The 
combination of a cavalry and the Byzantine infantry guaranteed absolutely the defeat of the 
Bulgarians. The hypothesis that during the war of 017 the Byzantine army was aiming exactly 
at passing the furthest eastern parts of the Balkan Mountains and establishing in the region of 
Varna-Marcianopolis where to unite with the cavalry of the pechenegues attracted by John 
Vogas is presented in the article. 

 
Военните победи на българската държава над Византийската империя при 

управлението на цар Симеон, справедливо наречен в по-късно време Велики, са 
вдъхновили не едно литературно, художествено и музикално произведение. Не 
е случаен фактът, че още в „История Славяноболгарская” Св. Паисий 
Хилендарски изрично подчертава, че при цар Симеон „35 години българите и 
гърците нямали никакъв мир. От това време между гърците и българите 
останала голяма вражда и порицание - и до днес. Така Симеон освобождавал 
със сила българската земя…”. Този образ на победоносен владетел още оттогава 
доминира в обществото ни и като че ли оставя на втори план ролята на 
българския владетел като основен фактор за създаването на културното и 
книжовното наследство на българите от ранното Средновековие. Тази линия 
изрично е отбелязана от покойният професор Р. Рашев и вероятно го е 
провокирала да публикува през 2007 г. изследването „Цар Симеон 
Военачалникът”1, в която накратко са описани сраженията между България и 
Византия.  

Битките на цар Симеон са били и вероятно ще бъдат предмет на много 
научни изследвания. Един от проблемите, който се очертава в това отношение, 
е свързан с най-жестоката битка между българи и ромеи при управлението му – 
тази на Анхиалското поле на 20. VІІІ. 917 г. В това сражение българите успяват, 
макар и трудно, да победят цялата византийска армия, събрана от нейните 

                                                
1 Рашев, Р. Цар Симеон Военачалникът. Варна, 2007. 
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Битките на цар Симеон са били и вероятно ще бъдат и предмет на много 
научни изследвания. Един от проблемите, който се очертава в това отношение, 
е свързан с най-жестоката битка между българи и ромеи при управлението му – 
тази на Анхиалското поле на 20. VІІІ. 917 г. В това сражение българите успяват, 
макар и трудно, да победят цялата византийска армия, събрана от нейните 

                                                
1 Рашев, Р. Цар Симеон Военачалникът. Варна, 2007. 

  

източни и западни провинции. Целта на настоящата работа не е отново да се 
повтарят и анализират всички известни факти, свързани с развоя на самата 
битка, а да даде един възможен отговор на въпроса защо именно тук тя се е 
състояла. 

Проблемът е свързан с анализа на конкретни исторически събития на юг 
от Стара планина през ранното Средновековие и най-вече в определяне ролята 
на средновековния град Анхиало във военните кампании на Византийската 
империя срещу България през тази епоха. Съвременните изследвания в това 
направление са дело на П. Георгиев2 и Д. Момчилов3. В основата на 
проучванията им е отлично аргументираната теза, че първоначалният център на 
Българската държава непосредствено след нейното институционализиране е 
Варна или по-скоро зоната Варна-Марцианополис4. Това обяснява  защо при 
военните си походи до управлението на хан Кардам Византия използва като 
военна база Анхиало, откъдето най-пряко и удобно на север водят старите 
римски пътища Анхиало-Одесос и Анхиало-Марцианополис. Впрочем според 
П. Георгиев в непосредствена близост до Анхиало е бил изграден лагер-кампус, 
за съсредоточаване на войски още през VІ в.5 Вероятно при хан Кардам 
военният и политически център е преместен в Плиска, което обяснява и 
преместването на основната северна византийска база от Анхиало при 
Карнобатската крепост Маркели, откъдето съответно преминава най-прекия път 
през Ришкия проход към новата българска столица6. Или казано накратко, 
военните действия на Византия са съобразени от това къде в определен 
исторически период се е намирал политическия и военен център на Българската 
държава. На фона на това добре аргументирано твърдение на пръв поглед 
изглежда необяснимо защо битката на 20.VІІІ. 917 г. се е състояла при 
Анхиалското поле, далеч на изток от пътищата към столицата Преслав – 
проблем, вече поставен от Д. Момчилов. Или с други думи, ако стратегическата 
цел на Византия е унищожаването на Българската държава и на първо място 
нейния политически и военен център, за които е впрегнат целият ресурс на 
империята при кампанията от 917 г., защо сухопътната армия се съсредоточава 
при Анхиало, откъдето тя би могла да се насочи единствено на север към Варна 
и руините на античния Марцианополис? Повече от очевидно е, че в този момент 
задачата не е пряк удар срещу столицата Преслав, а нещо друго, чрез което ще 
бъде постигната стратегическата цел на кампанията. За да се обясни това 
положение, е нужно да се отбележат някои особености на византийските военни 
действия срещу България в предходните столетия. 

                                                
2 Георгиев, П. Крепостта Маркели при Карнобат и въпросът за първата българска 

столица. - В: Сб. Тракия  и Хемимонт ІV – ХІV в., т. І. Варна. 2007, 90-99; Тутхон–
кампусът- “град” на река Ахелой. - В: Сборник в памет на проф. Велизар Велков, В. 
Търново 2010 (под печат). 

3 Момчилов, Д. Плиска и Маркели (средата на VІІ – нач. на ІХ в.). - В: Сб. Тракия  
и Хемимонт ІV – ХІV в., т. І. Варна. 2007, 58-65. 

4 Георгиев, П. За столицата на Аспарухова България. – ИПр., 2002, 5-6, 208-227. 
5 Георгиев, П. Тутхон–кампусът. 
6 Момчилов, Д. Цит. съч., 58-65; Георгиев, П. Крепостта Маркели, 90-99. 
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Сред многобройните войни между двете държави има няколко, в които 
целта на Константинополските императори е била унищожаването на 
българската държава. Последното преди 917 г. такова събитие е войната на 
Никифор І с хан Крум през 811 г., която е с печален за Византия завършек. 
Именно това като че ли кара византийските военачалници да осъзнаят 
безперспективността на подобни кампании, свързани с преминаването на 
естествената лесно защитима позиция каквато е Източна Стара планина и 
отдалечаване от сигурните военни бази. Промяната на военната доктрина е факт 
при първата война на Симеон срещу Византия. През 895 г. византийската армия 
под командването на Никифор Фока е дислоцирана при българо-византийската 
граница, докато същинските военни действия се водят от маджарите в 
Североизточна България7. Тук е нужно да се припомни, че в тази война 
Византия има за цел да наложи една промяна на съществуващи търговски 
отношения и нищо повече. Но първоначалните успехи на маджарите указват 
какъв ще бъде начинът за победа над българите при сериозен военен конфликт–
именно чрез привличане на съюзници и то не какви да е, а такива с бърза конна 
армия, която е способна да унищожи големи територии за кратко време. А ако 
такава армия действа заедно с византийската пехота, то едва ли можем да се 
съмняваме в крайния резултат на военните действия. Вероятно това 
обстоятелство е отчетено и от цар Симеон. Българският владетел е бил наясно, 
че след елиминирането на маджарите като заплаха един обединен византийско-
печенежки удар ще е фатален за България и именно в тази посока би трябвало 
да приемем упоритите му усилия не само за запазване, но и за заздравяване на 
отношенията с печенегите8. Впрочем използваната от патриарх Николай 
Мистик фраза е категорична в това отношение: „И тази работа е постоянна 
грижа на българите”9.  

Имайки предвид тези съображения, можем много по-лесно да си обясним 
защо във византийските извори се обръща такова внимание на печенегите; нещо 
повече, според Константин VII Багренородни добрите отношения с тях са 
единственото условие за надмощие над българи, руси и маджари10. Затова при 
описанието на действията от 916-917 г. ще се анализират отношенията между 
Византия и печенегите до самото сражение на Анхиалското поле, което ще 
позволи и да се предложи решението на зададения в настоящата работа 
проблем.  

                                                
7 Златарски, В. История на българската държава през средните векове. т. І, ч. 

2. С., 1972, 295-299; Венедиков, Й. Военната дейност на Симеона.  - В: Сб. България 
1000 години. 927 – 1927 г. С., 1930, 51-52; Ангелов, Д., Ст. Кашев, Б. Чолпанов. 
Българска военна история от античността до втората четвърт на Х в. С., 1983, 257-
259.  

8 Божилов, И. Цар Симеон Велики (893-927): Златният век на средновековна 
България. С., 1983, с. 123. 

9 ГИБИ, ІV, с. 211. 
10 ГИБИ, V, с. 198; Златарски, В. Цит. съч., 375-376, бел. 45. 
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7 Златарски, В. История на българската държава през средните векове. т. І, ч. 

2. С., 1972, 295-299; Венедиков, Й. Военната дейност на Симеона.  - В: Сб. България 
1000 години. 927 – 1927 г. С., 1930, 51-52; Ангелов, Д., Ст. Кашев, Б. Чолпанов. 
Българска военна история от античността до втората четвърт на Х в. С., 1983, 257-
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8 Божилов, И. Цар Симеон Велики (893-927): Златният век на средновековна 
България. С., 1983, с. 123. 

9 ГИБИ, ІV, с. 211. 
10 ГИБИ, V, с. 198; Златарски, В. Цит. съч., 375-376, бел. 45. 

  

По-важните извори за това са седмото писмо на патриарх Николай до цар 
Симеон11 и съчиненията на Лъв Граматик12, Йоан Зонара13, Лъв Дякон14, 
Продължителят на Георги Монах15, Продължителят на Теофан16, Псевдо-
Симеон17 и Скилица-Кедрин18. Въпреки повторенията на сведенията в част от 
тях те са особено важни в детайлите. Според Лъв Граматик, Продължителят на 
Георги Монах, Продължителят на Теофан и Псевдо-Симеон редът на събитията 
преди битката при Анхиалското поле най-общо е следният: 1. След военните 
действия през 913 г., когато Симеон е пред стените на Константинопол, 
стратегът на Херсон Йоан Вогас обещава да осигури подкрепа от страна на 
печенегите за съвместни действия срещу Симеон. 2. Вероятно през 914 г. Йоан 
Вогас отива при печенегите, споразумява се с тях, взема заложници и се връща 
в Константинопол, където са водени разговори за съвместна война с българите. 
3. Обсада и превземане на Адрианопол през 914 г. 4. Края на 914 г. – нач. на 915 
г. Адрианопол е отстъпен отново на Византия срещу дарове. 5. Императорски 
съвет, на който се взема решение за мобилизиране на всички ресурси на 
империята и обща война срещу Симеон, като се използват печенегите и се 
сключи мир с арабите – последното е факт около средата на 917 г.19 5. Около 
средата на 917 г. Византийската армия, обединила войските от Изтока и Запада, 
потегля към Анхиало. 

Мненията за това, колко са били мисиите на Йоан Вогас и как се датира 
(т) са различни, но имат известна връзка с разглеждания проблем. Според някои 
мисията при печенегите е една и следва да се постави през 917 г., докато други 
учени я поставят най-общо в периода 914-916 г.20 При всички случаи обаче 
според тези извори стратегът на Херсон е бил един път при печенегите за 
сключване на съюз и вземане на заложници, които той лично докарал в 
Константинопол, и втори път непосредствено преди битката на 20.VІІІ.917 г., 
когато е конфликтът му с друнгария Роман Лакапин. Все пак в известен смисъл 
последният момент е неясен. По-скоро Роман Лакапин  е отишъл с флота при 
Дунав сам, а Йоан Вогас е дошъл при реката заедно с печенегите и се е срещнал 
тук с него21. Основание за това ни дават вече посочените извори, според които 
бил изпратен Роман Лакапин, изпратен бил и Херсонският стратег – не се казва 
изрично, че те са тръгнали заедно. Нещо повече, според Продължителя на 
Георги Монах и Йоан Зонара Вогас е изпратен да доведе (!) печенегите, което 

                                                
11 ГИБИ, ІV, 207-216. 
12 ГИБИ, V, 161-162. 
13 ГИБИ, VІІ, 174-176. 
14 ГИБИ, V, 257-258. 
15 ГИБИ, VІ, 142-143. 
16 ГИБИ, V, 127-129. 
17 ГИБИ, V, 177-178. 
18 ГИБИ, VІ, 248-250. 
19 Божилов, И. България и печенегите (896-1018). - ИПр., 1973, 2, с. 45. 
20 Пак там, 42-45. 
21 Златарски, В. Цит. съч., с. 380. 

20.vііі.917 година. Една хипотеза по въпроса – защо най-жестоката битка ...



330 Милен Николов

  

вече конкретно говори за второ негово пътуване при византийските съюзници22. 
Това, както ще стане ясно по-нататък, е важно за изследвания проблем. 

Как представя предисторията на войната патриарх Николай? Писмата му 
до Симеон са коментирани многократно, затова ще припомня само изложения 
от него ясен ред на събитията  в седмото му писмо до българския владетел. То е 
от голямо значение,  понеже цели да оправдае започването на войната от страна 
на Византия и в този смисъл предава всички основания за това от византийска 
страна – които, както сам признава, не са особено сериозни. Първо той отрича 
да е знаел за замисъла на императорския съвет, което е невъзможно, въпреки че 
е изолиран от императрица Зоя след падането на регентството над Константин 
VІІ. Първото основание е, че при стратезите на Тракия и Македония постоянно 
пристигали известия за подготовката на Симеон за нова война с Византия, като 
„българите не желаели повече да се придържат о сключените по-рано 
договори”23. Под един от тези договори трябва да разбираме примирието след 
връщането на Адрианопол на Византия, което е станало към края на 914 или 
самото начало на 915 г., което датира и подготовката за продължаването на 
войната вече от българска страна. Второто основание е свързано с постоянните 
известия от Херсонския стратег Йоан Вогас, според които български пратеници 
непрестанно предлагали съюз на печенегите за общи военни действия срещу 
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патриарх Николай Мистик става ясно, че преговорите с печенегите не са 
еднократни. Едновременно с това и българският цар полага всякакви усилия за 
затвърждаване на връзките между тях и българите. Все пак в продължение на 
                                                

22 ГИБИ, VІ, с. 143; ГИБИ, VІІ, с. 175. 
23 ГИБИ, ІV, с. 210. 
24 Златарски, В. Цит. съч., с. 375. 
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няколко години благодарение на херсонския стратег се създават отношения, 
вследствие на което  в Константинопол пристигат представители на печенегите. 
Дали те са заложници или не, както и дали Йоан Вогас лично ги е довел, в 
случая има второстепенно значение. По-важното е, че след решението на 
императорския съвет за обща война с България е създаден план за воденето на 
войната, като в него вече твърде важна роля играят печенегите. Според него се 
събират войските от източните и западните теми и във взаимодействие с 
отвъддунавските съюзници се започват конкретни военни действия. В тези 
действия византийската армия и конните им съюзници имат определени задачи. 
Византийското пратеничество от 917 г., изпратено при печенегите, под 
ръководството на Йоан Вогас може би от Херсонес, трябва да координира 
изпълнението им от тяхна страна. Уточнена е ролята на флота под 
командването на Роман Лакапин. Предводители на армията са доместика на 
схолите магистър Лъв Фока, Роман Аргир, брат му Лъв и Варда Фока, 
Константин Липс, Мелиас и Йоан Грапсон, както и стратезите на всички 
византийски теми. Армията е събрана, дворцовият протопоп Константин и 
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дървен кръст пред войската, всички войници се заклеват да умрат един за друг, 
тръгват срещу българите и се озовават на Анхиалското поле. Въз основа на 
всичко казано дотук едва ли можем да се съмняваме, че това е част от плана за 
воденето на войната с българите, и именно тук като че ли изпъква една от 
целите на войната. Тя вероятно е била да се преминат най-лесните проходи в 
тази зона, като при успех византийската армия би достигнала зоната Варна - 
Марцианополис. Същевременно, при изпълнение на тактическите им задачи, 
докато трае преходът, печенегите трябва да са преминали Дунав и да 
осъществят придвижване на юг, където византийските войски ще ги очакват в 
зоната на северното подножие на най-източните части на Стара планина. 
Обединението на двете армии – печенежка и ромейска, гарантира безусловната 
победа или по-скоро унищожение на българите. 

Тази хипотеза почива по-скоро на логически умозаключения, но според 
мен е напълно възможна и дава приемлив отговор на въпроса защо битката на 
20.VІІІ. се е състояла при Анхиало. Едва ли при всичките усилия на българския 
владетел той не е бил наясно с това какво се случва при печенегите. 
Осъзнавайки опасността, която между впрочем той е изпитал лично при 
войната от 895 г. с маджарите, Симеон е бил наясно за огромната и напълно 
реална възможност за унищожение на България при този развой на 
политическите и военните действия. Вероятно неговата дълготрайна политика е 
дала резултат, вследствие на което голяма печенежка армия не напада от север 
и дори напротив, част от печенежките племена са му били съюзници във 
войната – мнение, достатъчно добре обосновано от И. Божилов25. Сигурно е, че 
все пак част от тях са останали верни на съюза с Византия, но те показателно 
бързо са се отказали да воюват поради неразбирателствата между Херсонския 
стратег и Роман Лакапин. Според казаното дотук следва, че цар Симеон е нямал 

                                                
25 Божилов, И. България и печенегите, 37-53; Цар Симеон Велики, 123-124. 
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друг избор, освен да даде генералната битка при Анхиалското поле. Той е знаел 
много добре, че част от печенегите ще преминат Дунав и в този случай ако 
византийската армия изпълни своя замисъл, ще бъде принуден да воюва или на 
два фронта, или срещу обединена армия. За него е било важно да спре най-
опасните за него – ромеите, като при успех евентуалното нахлуване на тези 
печенеги, които все пак са спечелени за византийската кауза, ще се оттеглят.  

Вследствие на всичко казано дотук може да се формулира следното 
заключение. При дългогодишните си войни с българската държава 
византийските военачалници променят своята тактика. Те се отказват от 
опитите със собствени усилия да преминат Стара планина и елиминират 
България като политически фактор. Използването на маджарите през 895 г. 
показва, че силните им северни съседи могат да бъдат дълготрайно усмирени 
единствено чрез използването на силни съюзници като печенегите, които са 
вече в ареала на византийското влияние през този период. Това е осъзнато и от 
българския владетел Симеон, който полага дългогодишни усилия по всякакъв 
начин да запази и заздрави съюза си с тях. В продължение на няколко години, 
вследствие на българския натиск, Византия използва всички средства да 
приобщи печенегите и да ги използва за своите цели. В първите месеци на 917 
г. тези усилия се увенчават с успех и част от печенежките племена обещават да 
участват във война срещу България. Основавайки се на това споразумение, 
Византия започва изпълнението на плана си за тотална война с цар Симеон. 
Събрани са войските от източните и западните теми и се осъществява поход 
към България, като от византийския лагер при Анхиало се цели да се преминат 
най-източните Старопланински проходи и при успех в района Варна-
Марцианополис армията да се обедини с печенегите.  

Мисля, че това е един от възможните отговори на въпроса, защо битката 
на 20.VІІІ. 917 г. се е състояла на Анхиалското поле. 
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ЗА РАЗОРЯВАНЕТО НА СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРАКИЯ ПРЕЗ 
1206-1207 г. ПРИ ПОХОДИТЕ НА ИМПЕРАТОР АНРИ – ЕДИН 

МАЛКО РАЗРАБОТВАН ВЪПРОС 
 

Dimcho Momchilov 
 

ABOUT THE RUIN OF NORTH-EAST THRACE DURING 1206-1207 AT 
THE CAMPAIGNS OF EMPEROR ANRI – ONE LITTLE ELABORATED 

SUBJECT 
 
 In two contiguous campaigns which were punitive expeditions, according September-

October 1206 year and July-August 1207 year, the Latin emperor reached to some mediaeval 
towns which were situated at the foot of the East Balkan Mountains. We received this 
information by high-standing knight Geoffrey de Villehardouin who was direct participator in 
the events.  

 Termi=Megali Termi (Aquae Calidae) – today, s Bourgas mineral baths and Eului 
(Avli) near by Marash passage and the place “Five pointed star” were destroyed. Accorbing 
Al-Idrisi these towns were flourished until fifty years. The archaeology excavations of Termi 
(Aquae Calidae) confirmed the destructions and destroyed by fire. 

 At the same time the archaeological investigations in North East Thrace of the most 
important sites – Markeli and the place “Hisarluk” near Sliven gave information for 
discontinuity of the active town life in 12th century or in the beginning of 13th century.  

 It’s possible some of these settlements and areas to had been destroyed and plundered 
between Bulgarian-Byzantine wars in the end of 12th century and there are all reasons to think 
that during the second knight campaign the both towns were destroyed and the region between 
today’s Sliven and Karnobat was plundered. 

 We take the typical pottery of 13th century from Markeli as evidence that 1207 year is 
the upper border of this archaeology site. 
 

 Войните между българския владетел Калоян и втория император на 
латинската империя Анри в Тракия заемат обширно място в историческата 
литература. Тук ще бъде разгледана една фаза от тях, а именно – нахлуването на 
император Анри в Североизточна Тракия и разоряване на значими градове на 
базата не само на писмени сведения, но най-вече по археологически данни.  

 Североизточна Тракия е технически термин, който като териториален 
обхват и идентификация се определя повече по исторически белег1.  

 Два разорени града в Североизточна Тракия в началото на ХІІІ в. като 
следствие от латинската инвазия ще приковават основно вниманието ни. Но 
сведения за тяхното състояние още през средата на ХІІ в. (в 1153 г.) черпим и от 
Ал-Идриси. Арабският географ, посочил и конкретни разстояния между 
отделните селищни структури в тази част на Тракия, спира вниманието ни с 
подробни описания за процъфтяващ стопански живот на два “…измежду 

                                                   
1 Момчилов, Д. Култура и политика на Първото българско царство в 

Североизточна Тракия. Варна, 2007, 13-14. 
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градовете на Румания: Мигали Терме, Афли”2. Така например за Ал-Идриси 
“Град Афли е разположен в равнина. Той е хубав град, благословен кът, с 
широк кръгозор, с непрекъснато следващи обработени полета, с много 
местности и райони. В него има течащи води. От северната му страна (се 
издигат) високи планини, зад които тече реката Дану (Дунав). В този град има 
занаяти и изкусни и сръчни занаятчии. Там се изработват от желязо всякакви 
радости”. Приятно и радващо е и представянето на Мигали-Терме: “Мигали 
Терме е малък град с хубави местности, широки квартали, с много насаждения 
и зеленчуци. Той има стени (градски) и пазари; има добитък и средства за 
препитание”3. 

 Хармонията е нарушена с войните между България и Византия след 
1185 г. и особено с проведените наказателни експедиции на император Анри. 
Източник за случвалите се събития е “Завладяването на Константинопол” от 
Жофроа дьо Вилардуен4. При тези събития, отнасящи се до два похода на 
император Анри, през есента (септември-октомври) на 1206 г. и лятото (юли-
август) на 1207 г. латинските рицари достигат до земите на българите в две 
недалечни точки, като извършват завоевания на цветущи градове, ограбват 
районите, опожаряват и разрушават. Това са съответно през 1206 г. град Ферме, 
а през 1207 г. - Еюлюи5.  

 От Вилардуен знаем, че при похода през месец октомври 1206 г. 
император Анри достига до “… земята на Йоанис, краля на Влахия и България. 
И те достигнаха до един град, който се наричаше Ферме; и го овладяха и 
влязоха в него, и взеха твърде голяма плячка. И те пребиваваха там в 
продължение на три дни, пребродиха цялата околност и взеха голяма плячка, и 
разрушиха един град, който се наричаше Акило.  

На четвъртия ден те потеглиха от Ферме, който беше красив и добре 
разположен; там извираха топли води – най-хубавите в целия свят; и 
императорът заповяда да го разрушат и изгорят; и все със себе си голяма плячка 
от животни и други богатства”6. 

 Според Ив. Божилов през септември 1206 г. император Анри за пръв път 
се отправил на поход срещу България като през Терме (Акве Калиде) достигнал 
до Акило и без да постигне нещо по-съществено, се завърнал в 
Константинопол7.  

 Кр. Гагова определя, че след като Анри прогонил българите от 
околностите на големия тракийски град (разб. Адрианопол – б.м. Д. М.), 

                                                   
2 Недков. Б. България и съседните и земи според “Географията” на Идриси. С., 

1960, с. 69. 
3 Пак там, с. 85. 
4 Вилардуен, Ж. дьо. Завлядаването на Константинопол. (Превод, предговор и 

бележки Иван Божилов). С., 1985, 124, 137-138. 
5 Пак там, 452, 491. 
6 Пак там, 451, 452. 
7 Божилов, Ив., В. Гюзелев. История на средновековна България VІІ-ХІV век. Т. 

І, Анубис, С., 1999, с. 456. 
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препитание”3. 

 Хармонията е нарушена с войните между България и Византия след 
1185 г. и особено с проведените наказателни експедиции на император Анри. 
Източник за случвалите се събития е “Завладяването на Константинопол” от 
Жофроа дьо Вилардуен4. При тези събития, отнасящи се до два похода на 
император Анри, през есента (септември-октомври) на 1206 г. и лятото (юли-
август) на 1207 г. латинските рицари достигат до земите на българите в две 
недалечни точки, като извършват завоевания на цветущи градове, ограбват 
районите, опожаряват и разрушават. Това са съответно през 1206 г. град Ферме, 
а през 1207 г. - Еюлюи5.  

 От Вилардуен знаем, че при похода през месец октомври 1206 г. 
император Анри достига до “… земята на Йоанис, краля на Влахия и България. 
И те достигнаха до един град, който се наричаше Ферме; и го овладяха и 
влязоха в него, и взеха твърде голяма плячка. И те пребиваваха там в 
продължение на три дни, пребродиха цялата околност и взеха голяма плячка, и 
разрушиха един град, който се наричаше Акило.  

На четвъртия ден те потеглиха от Ферме, който беше красив и добре 
разположен; там извираха топли води – най-хубавите в целия свят; и 
императорът заповяда да го разрушат и изгорят; и все със себе си голяма плячка 
от животни и други богатства”6. 

 Според Ив. Божилов през септември 1206 г. император Анри за пръв път 
се отправил на поход срещу България като през Терме (Акве Калиде) достигнал 
до Акило и без да постигне нещо по-съществено, се завърнал в 
Константинопол7.  

 Кр. Гагова определя, че след като Анри прогонил българите от 
околностите на големия тракийски град (разб. Адрианопол – б.м. Д. М.), 

                                                   
2 Недков. Б. България и съседните и земи според “Географията” на Идриси. С., 

1960, с. 69. 
3 Пак там, с. 85. 
4 Вилардуен, Ж. дьо. Завлядаването на Константинопол. (Превод, предговор и 

бележки Иван Божилов). С., 1985, 124, 137-138. 
5 Пак там, 452, 491. 
6 Пак там, 451, 452. 
7 Божилов, Ив., В. Гюзелев. История на средновековна България VІІ-ХІV век. Т. 

І, Анубис, С., 1999, с. 456. 

“…рицарите му оплячкосали Берое, Близимос, Терми и Анхиало”8. За град 
Терми и последвалото го се спира по-обстоятелствено: “След походите на цар 
Калоян на юг от Хемус, в самото начало на ХІІІ в., градът явно влязъл в 
българските предели, тъй като при “наказателната” си акция от есента на 1206 г. 
Анри “пристигнал в земите на Йоанис” и превзел град Ferme. Рицарите влезли 
там и взели голяма плячка. Императорът наредил не само да се опожари 
крепостта, но и да се разрушат баните. Независимо от жалкото състояние, в 
което бил оставен градът, имайки предвид качествата на баните и 
изключителната плодородност на околността, при разпределението на плячката 
ломбардците поискали от императора Берое и Терми, както и земите до 
Пловдив. От този момент нататък името на града не се среща повече в 
писмените извори, но явно селището продължило да съществува и след това9. 
След този поход обаче градът бил оставен в жалко състояние10.    

 За похода от лятото на 1207 г. Вилардуен съобщава, че император Анри 
“…достигна до подножията на планината на Влахия до един град, наричан 
Еюлюи, който Йоанис наскоро отново бе заселил с хора. И когато хората от 
земята видяха да пристига армията, те изоставиха града и избягаха в планината. 
Император Анри се установи край града; и конниците препускаха из страната и 
заграбваха волове и крави, и биволи, и други животни в голям брой. А тези от 
Адрианопол, които бяха докарали със себе си колите си и бяха бедни и лишени 
от провизии, ги натовариха с пшеница и други зърнени храни; и те намериха 
голямо количество храни; и другите коли, които бяха завладели, те натовариха 
извънредно много. Така армията пребивава три дни. И всеки ден конниците 
отиваха да дирят плячка из страната; а страната беше планинска и с високи 
проходи; и тези от армията губеха (част) от своите конници, които отиваха 
(там) безразсъдно. Накрая император Анри изпрати …да охранява 
конниците….Тези четири бойни отреди отидоха да охраняват конниците и 
навлязоха в твърде високи планини. И когато техните хора бяха пребродили 
страната и пожелаха да се завърнат, намериха проходите крепко защищавани. 
Власите от страната се бяха събрали и ги нападнаха и им нанесоха твърде 
големи загуби в хора и коне. И те бяха твърде близо до поражението; така 
близо, че трябваше рицарите да слязат пеш (от планината). И при все това с 
божията помощ те се завърнаха в лагера, но бяха понесли големи загуби”11. 

 Лаконично проследява събитията Ив. Божилов: “При последвалите 
военни действия през 1207 г. между българи и латинци през юли-август Анри 
събрал армията си в Силиврия и за втори път потеглил срещу България. Този 
път латинците достигнали до старопланинските подножия, прекарали три дни в 
град Авли и се завърнали обратно”12.   

                                                   
8 Гагова, Кр. Тракия през Българското Средновековие. Историческа география. 

УИ “Св. Климент Охридски”, С., 2002, с. 59. 
9 Пак там, 312-314. 
10 Гагова, Кр.  Тракия през Българското Средновековие (историческа 

география). Издателство “Аргес”, С., 1995, с. 225. 
11 Вилардуен, Ж. дьо. Цит. съч., 491, 492, 493, 494. 
12 Божилов, Ив., В. Гюзелев. Цит. съч., с. 457. 
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 П. Сустал разглежда град Aule в района на село Горно Александрово, но 
за него походът е през 1207 г.13 За Кр. Гагова този поход е през лятото на 1206 
г.14, а не 1207 г. Рицарите плячкосвали три дни из околността, което 
предизвикало местните жители да ги нападнат, след което латинците били 
прогонени и се оттеглили в Адрианопол15.  

 Град Ферме е град Терми16, което всъщност е античния Aquae calidae. 
Той е разположен в зоната на днешния бургаски квартал Ветрен (между Ветрен 
и Банево). Между многобройните историци и археолози, които са му отделяли 
внимание, няма разминаване по отношение на неговата локализация – районът 
на минералните бани в днешното село Ветрен.  В по-ново време е определян 
като Айтоски, Анхиалски, Житаровски, Ветренски, Бургаски бани. Писмени 
сведения за него има още от дълбока древност:   лечебните  качества на баните 
са отбелязани още от Йорданес при разоряването на  Тракия от готите през 253-
254 г.17 или 268-269 г. по Сустал18. По-късно, вече в средата на VІ в. според 
Прокопий, сериозно внимание му обръща император Юстининан, оградил с 
крепостни стени неукрепените бани  и направил лекуването на болните  
безопасно19. През 1094 г. при войната с куманите императорът Алексий І 
Комнин изпратил в т. н. Терми Кантакузин и Татикий с наемници, както и 
Скалиарий и Елхан да пазят тамошните земи20. И докато в античността само 
готите са се осмелили да го унищожат, то именно поради лечебните свойства на 
бликащите минерални води Юстиниан І го укрепява, а дори и аварите и хан 
Баян го запазват, за да се стигне до варварското отношение на латинците през 
есента на 1206 г. Популярен е в научната литература – особено внимание му 
отделя и П. Сустал21.  

 В зоната на този изключителен археологически обект са били 
извършвани сондажни проучвания в по-ранни периоди и на обекти. През 
последните три години (от 2008 и до настоящата 2010 г.) започна провеждането 
на редовни археологически разкопки, които още през 2008 г. доведоха до 
крайно интересни резултати. Екипът под ръководството на Ц. Дражева 
констатира, че в сондаж 2 (разкрити са мощни зидове недалеч от византийската 
                                                   

13 Soustal, P. Tabula Imperii Byzantini. Thrakien (Thrake, Rodope und Naimimontos). 
Wien, 1991, р. 185. 

14 Гагова, Кр. Цит. съч., С., 2002, с. 151. 
15 Пак там. 
16 Soustal, P. Op. cit., р. 477. 
17 Iordanis. Romana et Getica. – Извори за старата история и география на 

Тракия и Македония. БАН, С., 1949, 108-109, 430. 
18 Soustal, P. Op. cit., р. 477. 
19 Procopii Caesariensis. Procopii Caesariensis opera omnia, recogn. – Извори за 

старата история и география на Тракия и Македония. БАН, С., 1949, III 7 18-23, 434. 
20 Annae Comnenae. Alexias. – ГИБИ, VІІІ, С., 1972, с. 14, 105. 
21 Soustal, P. Op. cit., 477-478; Карайотов, Ив., П. Кияшкина, К. Господинов. 

Бургас. Вечното пристанище. Бургас, 2000, 26-38 и посочената там литература; 
Дражева, Ц., Д. Момчилов. Бургаските минерални бани – контактна зона на епохи, 
народи, култури. – В: Морето – граница или врата. Черноморските брегове и 
безбрежия. 2010, под печат. 
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баня, свързани със стопанска и култова сграда) върху останките от основите 
лежи масивен горял пласт, наситен с пепел и въглени, като стратиграфският 
анализ и находките датират опожаряването след ХІІ в.. Преките наблюдения на 
проучвателите дадоха възможността да се предположи, че горелият пласт е 
свързан с наказателната операция на латинския император Анри Фландърски 
срещу вътрешните тракийски градове през 1206 г.22 Проучването на 
византийските терми и на зоната източно пред тях (пред източната стена) през 
2009 г. показа изграждането на два сравнително добре запазени канала 
(разкритият участък от тях е по около 35 м, като не са засечени северният, 
оставащ под път и в гората и южният  край – под поликлиника от третата 
четвърт на ХХ в., вече нефункционираща). Каналите са датирани по градеж и 
многоброен керамичен материал след ХІІ в. и лежат  върху много плътен горял 
пласт, състоящ се от обилно количество пепел, въглени, останки от греди, 
проследен по цялото разкритие източно от банята. Подобни масивни пожари се 
регистрират и при изчерпването на насипите в същинската баня. На тази база 
археологическият екип стигна до извода, че плътният културен пласт от ХІ-ХІІ 
в. при източната външна стена е силно опожарен най-вероятно през 1206 г. (т.е. 
в началото на ХІІІ в.) от латинския император Анри23 и вече върху това ниво се 
изграждат двата разкрити средновековни канала и останки от жилища и 
стопански сгради. Т.е. сведението от Ж. Вилардуен за изгарянето и 
разрушаването на град Терми от император Анри изцяло подкрепя от 
досегашните археологически резултати. Варварското отношение на латинците 
към превзетия град е факт, независимо от извиращите топли води, “най-
хубавите в целия свят”24.   

 В предложеното изследване не стои като задача въпросът за 
локализирането на град Акило и идеите и споровете за идентифицирането му 
съответно с Анхиало или Айтос, и независимо от фактите, че на разкопките в 
крепостта на местността “Хисар баир” има регистриран втори строителен 
период от ХІІІ-ХІV в.25, интересен е и културният пласт, проучван през 1966 г. в 
Палеокастро край Поморие от М. Лазаров26 – и в двата обекта археологическите 
разкопки все още са недостатъчни за категоричност. При положение, че град 
Акило се идентифицира с Айтос, то това би означавало, че всъщност походът на 
император Анри е заключен в зоната между днешните Бургаски бани и западно 
до Айтос то няма основания да се счита, че през 1206 г. има разрушения и 
плячкосвания в западна посока към Маркели. Същият извод следва да се 

                                                   
22 Дражева, Ц., Д. Момчилов, Г. Колев, Д. Гърбов. Сондажни археологически 

проучвания на обект “Късноантична и средновековна крепост Акве Калиде – Терма”, 
Бургаски минерални бани, кв. Ветрен, Бургас. – В: АОР през 2008 г. С., 2009, с. 479. 

23 Дражева, Ц., Д. Момчилов. Археологически разкопки на обект “Късноантична 
и средновековна крепост “Акве Калиде – Терма”, Бургаски минерални бани. – В: АОР 
през 2009 г. С., 291-293. 

24 Вилардуен, Ж. дьо. Цит. съч., с. 452. 
25 Момчилов, Д. Култура и политика, с. 185. 
26 Лазаров, М. Археологически разкопки и проучвания в Бургаски окръг – 

резултати, проблеми, задачи. – ИБМ, 1, 1969, 16-19. 
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направи и при евентуална локализация на Акило в района на Анхиало (днешно 
Поморие), което би означавало, че в такъв случай най-западната точка са самите 
минерални бани.   

 Локализирането на Еюлюи (Авли) в района на днешния пътен възел 
петолъчката (северно от село Зимница, северозападно от град Стралджа, 
западно от с. Лозенец, източно от село Горно Александрово) показва докъде е 
достигнал през своя наказателен поход през 1207 г. император Анри. 
Географското разположение на този пункт отговаря на описанието, 
предоставено ни от Ж. Вилардуен за възможностите новонаселените от Калоян 
хора да избягат в планината (на север е разположена Гребенец планина, а още 
по на север Стидово), както и че страната е планинска и има високи проходи и 
може да бъде оказвана сериозна съпротива, съпътствана с много жертви от 
страна на нападателите латинци27. И при този средновековен град нямам 
задачата да разглеждам идеите и аргументите за локализирането му - 
досегашната литература по въпроса може обстойно да се проследи в П. Сустал28 

и Кр. Гагова29, но смятам, че местонаходището на средновековния град Еюлюи 
(Авли) трябва да се обвързва с крепостта “Марашко кале” = “Марианско кале”30 
в района на село Терзийско (на 8 км западно) и селището южно и югозападно 
над крепостта - на 7 км северно от Стралджа31, съществували по археологически 
материали през периода ХІІ-ХІV в.32   

 Непълна е представената дотук археологическа картина поради липсата 
на проучвания и по-категорични виждания за Еюлюи (Авли), но в същото време 
разказът на Вилардуен по отношение на действията на латинците при Ферме 
(Терми, Aquae calidae) изцяло се препокриват с резултатите от проучванията. 
Представата за случилото се (за протеклите събития) в тази част на 
Североизточна Тракия при похода на кръстоносците през 1207 г. обаче се 
допълва от археологическите резултати от още два значими обекта – Маркели и 
Сливенския “Хисарлък”. Още в начална фаза при разкопките проучвателите 
(колектив в състав Ж. Аладжов, Ц. Дражева, Д. Момчилов) констатираха, че 
най-късните монети, включително и сграфитокерамиката, се отнасят към ХІІІ-
ХІV в.33 Окончателният извод стана възможен след археологическия сезон през 
1991 г., когато бе установено, че южно и западно от църквата се разкриват 
постройки от камък и кал, явно от най-късния период на живота в крепостта – в 
края на ХІІ и самото начало на ХІІІ в.34     

                                                   
27 Вилардуен, Ж. дьо. Цит. съч., с. 492, 493, 494. 
28 Soustal, P. Op. cit., р. 185. 
29 Гагова, Кр. Цит. съч., 2002, 131-132. 
30 Момчилов, Д. Пътна и селищна система между Източна Стара планина и 

“Еркесията” ІV-ХІV в. (Върбишки, Ришки и Айтоски проход). Варна, 1999, 265-266. 
31 Пак там, с. 257. 
32 Пак там, 265-266; 257. 
33 Аладжов, Ж., Ц. Дражева, Д. Момчилов. Разкопки на крепостта Маркели 

край Карнобат. – В: АОР през 1986. С., 1987, 230-231. 
34 Аладжов, Ж., Ц. Дражева, Д. Момчилов. Разкопки на крепостта Маркели 

край Карнобат. – В: АОР през 1991, С., 1992, 110-111. 
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 Тази теза във вече по-разширено тълкуване представя ръководителят на 
проучванията на Маркели Ж. Аладжов в няколко публикации. Първоначално Ж. 
Аладжов приема, че едва към края на ХІІ в. крепостта търпи сериозно бедствие 
от страна на кръстоносните походи, което налага спешни поправки и ремонти, 
извършвани твърде набързо с подръчни средства. Съвсем наскоро, в самото 
начало на ХІІІ в., крепостта е окончателно разрушена и напусната. Видимо това 
следва да се свърже с кръстоносците или с битките на Калоян от началото на 
века, когато се слага край на живота на това място. От това време вероятно е и 
рисунката графит от южната апсида, която пресъздава един рицар с шлем и 
пера. След началото на ХІІІ в. други материали не се срещат, поне засега не са 
открити35. В малко по-късно изследване Ж. Аладжов приема, че описаните 
действия са в 1206 г. За него едната от графитните рисунки (днес съхранявана в 
ИМ-Карнобат), запазена върху северната страна на южната апсида на 
трикорабната кръстокуполна църква, врязана в мократа, най-късната и най-
груба мазилка на храма, която той описва, както следва: “Представен е човек, 
прав, насреща, в широка и къса наметка, с голяма кръгла глава. В 
изображението правят впечатление две неща: врязаният върху гърдите кръст и 
богато украсената шапка, чиито пера се развяват свободно на вятъра. Важно е 
да се отбележи още, че вместо очи са издълбани две малки дупчици-отверстия, 
което е направено очевидно с някаква цел”. Тълкуванието според Ж. Аладжов 
на изображението може да бъде на кръстоносец в бойно снаряжение, за което 
подсказва кръстът на гърдите, отворите за очите върху шлема и най-сетне 
развяващите се пера от богато украсената шапка-шлем. Разположените на 
сцената вляво от човека кръгове и правоъгълници, маркирани с кръстове, 
авторът разглежда като захвърлени щитове с кръстове след битка36. Откритите 
при разкопките материали на крепостта при Карнобат са най-късно от началото 
на ХІІІ в., след което животът тук замира. Това е съпътствано с големи 
рушевини и набързо направени строителни преправки с глина и кал, явно в 
екстремна ситуация – Ж. Аладжов прави паралел с картината на близката по 
разположение и хронология Сливенска крепост. Приема, че нашествието на 
кръстоносците и войната на Калоян срещу тях ще да са в основата на края на 
крепостта – такова обяснение според него дава и И. Щерева за Цоида37, като  
свързва всичко това с посочената по-горе рисунка.  

 В представената теза има няколко момента, които изискват прецизиране: 
1) смесени са двата похода на кръстоносците - в една година - 1206 г., са 

поставени и двата похода, този срещу Ферме и вторият срещу Еюлюи; 
2) авторът се опитва да аргументира унищожаването (краят) на крепостта 

чрез едната от графитните рисунки, като даде приемливо обяснение, свързващо 

                                                   
35 Аладжов, Ж. Крепостта Маркели – някои стратиграфски и хронологически 

бележки. – В: Сб. Североизточна Тракия и Византия през ІV-ХІV в. София - Сливен, 
1993, с. 123. 

36 Аладжов, Ж. Рисунките-графити от Карнобатската крепост и тяхната връзка с 
историческите събития. – В: Приноси към българската археология. Т. VІ. С., 2009, с. 88. 

37 Щерева, И. Топография, стратиграфия, хронология. – В: Туида – Сливен 1. РП. 
кн. ХVІІІ, С., 2001, с. 39, 94, 121. 
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я с кръстоносците. Идеята относно свързването на изображението с рицари бе 
коментирана още в хода на откриването. На друго мнение в по-ранна 
публикация, посветена също на откритите в апсидата графити, е Ц. Дражева38.  

 Като цяло считам, че не са достатъчно убедителни и категорични и 
двата предложени варианта (съответно от Ц. Дражева и Ж. Аладжов) както 
поради фрагментарността на графитите, така и най-вече поради факта, че няма 
как твърде вероятното унищожаване на Маркели (през 1206 г. или 1207 г.) в 
началото на ХІІІ в. да се обвърже с рисунка върху единия пласт мазилка, 
свързана с кръстоносците, при положение, че църквата е от ХІ в. и дори да има 
по-късно измазване и изписване през ХІІ в., то пак остава значително по-рано от 
коментираното събитие – походите на император Анри в Североизточна 
Тракия.  

 За мен проучванията в Карнобатската крепост Маркели позволяват да се 
установи, че в началото на ХІІІ в. има значително разрушаване, което би могло 
да се обвърже с наказателния поход на император Анри през лятото на 1207 г. – 
тогава, вероятно в началото на ХІІІ в., заедно с крепостта е унищожена и 
църквата, така че на практика в периода на Второто българско царство Маркели 
е съществувала през ХІІ – началото на ХІІІ в.39 И в други публикации съм 
изразявал този извод, до който колективът стигна при проучванията, а именно, 
че: последният християнски храм е просъществувал около два века – началото 
на ХІ до началото на ХІІІ в.40 ХІ-ХІІ в. е период на стопански и търговски 
разцвет, като той много добре се проследява както по архитектурните и 
художествените характеристики и елементи на кръстокуполната църква, 
датирана с начало – края на ХІ, и съществувала до началото на ХІІІ в., така и 
особено по голямото количество монетни находки. Една от тях е колективна 
находка от 37 златни монети от трима императори (Никифор ІІІ Вотаниат, 
Алексий І Комнин и Йоан ІІ Комнин). Събирана в продължителен период от 
около 70 години, находката разкрива нови белези на стопанското развитие в 
тази част на Тракия41.  

                                                   
38 Дражева, Ц. Рисунки графити от средновековната църква в крепостта Маркели 

край Карнобат. – В: Марица-изток. Археологически проучвания. Т. ІІ, 1994, 241-246. 
Drageva, Ts. Two subject compositions of drawings – graffiti in tne mediaeval church of 
Markeli fortress near Karnobat. – В: Сб. Проблеми на прабългарската история и култура. 
4-2. Сборник в памет на ст.н.с. І ст. д.и.н. Димитър Ил. Димитров. Материали от 
петата международна среща по прабългарска история и археология. Варна, 22-24.04. 
2004 г. С., 2007, 303-310. 

39 Момчилов, Д. Пътна и селищна система, с. 137. 
40 Момчилов, Д. Значение на средновековната Маркели (по археологически 

данни). – ПУ “ПаисийХилендарски”. Научни трудове. Т. 1, Кн. 1, 2006, УИ Паисий 
Хилендарски, Пловдив, 2006, с. 150; Средновековният град Маркели (обзор по 
археологически данни). – В: Пътуванията в средновековна България. Материали от 
първата национална конференция “Пътуване към България. Пътуванията в 
средновековна България и съвременният туризъм. - Шумен, 8-11.05. 2008 г. 
Издателство АБАГАР, Велико Търново, 2009, с. 201. 

41 Момчилов, Д. Средновековният град Маркели, с. 204. 
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 В едно предварително съобщение, обработвайки керамиката от Маркели 
от ХІ в. нагоре, М. Манолова я разполага основно в ХІ-ХІІ в. и само с някои 
изключения в ХІІІ в.42 Тази своя теза авторката потвърждава с нова публикация, 
в която са включени голям обем от керамични материали (единствено без 
сграфито керамиката), обхващащи времето ХІ-ХІІІ в.43  

 Изнесеният обзор за финалното съществуване на Маркели насочва края 
на този средновековен град или в края на ХІІ в. или в самото начало на ХІІІ в. 
Свързва се с две исторически събития – или с походите на Асеневци и по-
конкретно на Калоян на юг от Източна Стара планина, като тази теза е сериозно 
уязвима по отношение на заселването, извършвано от Калоян – примерно при 
Авли = Еюлюи (според Вилардуен) и като че ли исторически най-приемливо 
остава  второто събитие - походът на Анри през лятото на 1207 г.    

 Дългогодишните археологически изследвания на Сливенския 
“Хисарлък” (Цоида) навеждат на тезата изследователите и най-вече 
ръководителката на разкопките И. Щерева, че крепостта е напусната и престава 
да се използва като укрепително съоръжение в началото на ХІІІ в. Тя също не е 
сигурна дали това напускане е предизвикано от опустошителните походи на 
Калоян, или пък от латинската инвазия44. И по-късно И. Щерева счита, че 
последният, шести етап “…от обитаването на хълма в рамките на укреплението 
се отнася към ХІІ – началото на ХІІІ в., когато животът тук окончателно 
прекъсва” и след първата третина на ХІІІ в. няма открити никакви трайни 
съоръжения45.  

 Познавайки добре района, ръководителите на двата археологически 
колектива,  проучващи Сливенския “Хисарлък” - И. Щерева, и Маркели - Ж. 
Аладжов, в съвместна публикация защитиха изложената по-горе позиция. За И. 
Щерева “Средновековната крепост при Сливен продължава своето 
съществуване до първите десетилетия на ХІІІ в., когато е окончателно 
изоставена”46, а Ж. Аладжов във връзка с разглеждането на християнския 
култов комплекс отбелязва, че на мястото на старобългарската църква, 
разрушена вероятно в резултат от печенежките нашествия, е изградена през ХІІ 
в. кръстокуполна църква. “Тя (кръстокуполната църква) е разрушена в началото 
на ХІІІ век, когато крепостта престава да функционира, напусната от 
обитателите си”47.  

                                                   
42 Манолова, М. Керамика от ХІ-ХІІ в. от крепостта Маркели. – В: Сб. История и 

култура на Карнобатския край. Т. 4. Варна, 2002, 232-240. 
43 Манолова-Войкова, М. Средновековна керамика от Маркели ХІ-ХІІІ в. – В: 

Сб. Маркели 1. Под печат. 
44 Щерева, И. Приноси към историята на Сливен. – В: Сб. Североизточна Тракия 

и Византия ІV-ХІV в. София-Сливен, 1993, с. 20. 
45 Щерева, И. Топография, стратиграфия, с. 39. 
46 Щерева, И., Ж. Аладжов. Разкопките в Сливен и Карнобат и проблемът за 

прехода от античността към средновековието. – В: Годишник на Департамент 
Археология. Т. ІV-V. НБУ – АИМ при БАН. София, 2000, с. 294. 

47 Пак там, с. 297. 
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 Към настоящия момент не става ясно какво е положението в един 
значим град в региона – Русокастро. Провежданите там интензивни 
археологически проучвания през последните четири години – 2006-2009 г. 
показват според проучвателите (Ц. Дражева и М. Николов) сериозно наличие на 
култура до ХІV в.  

 Археологическите проучвания и резултатите от тях в Североизточна 
Тракия в последните 25 години показват разсипване и унищожаване на значими 
градски средища (цветущи според Идриси) при наказателните походи на 
латинския император Анри в двете военни кампании в подстъпите на Източна 
Стара планина (Сливенския “Хисарлък”, Авли – Еюлюи, Маркели, Терме – 
Акве Калиде). Тази картина най-вероятно ще продължи да се допълва и 
разширява през следващите години.      
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КОГАТО ЕВРОПА „ДОЙДЕ” В БУРГАС. 
ПЪРВИТЕ СТЪПКИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ТЪРГОВСКО ПРИСЪСТВИЕ 

И НА МОДЕРНОСТТА В ЧЕРНОМОРСКИЯ ГРАД ПРЕЗ XIX ВЕК 
 

Ivan Roussev 
 

AS EUROPE “CAME” TO BOURGAS. 
THE FIRST STEPS OF THE EUROPEAN TRADE ATTENDANCE AND OF 
THE MODERNITY IN THE BLACK SEA TOWN IN THE 19TH CENTURY 

 
The present article represents new, so far unknown episodes of the history of Bourgas 

and of the Bourgas area on the grounds of the reports and the correspondence of the first 
French vice-consuls in Varna and Bourgas during the forties till nineties of the 19th century. 

It’s been represented information on the movement of the trade with grain through 
Bourgas and the Bourgas port, on the appearance of the first foreign tradesman in Bourgas, on 
problems, related to their stay in the seaport town, on abuses of the ottoman authority towards 
the Christian inhabitants and the outlanders, on important political developments, on the 
customs of the native population, on its demographic aspect et al.  

By the writing of the article have been used documents from the Diplomatic archive of 
Ministère des Affaires étrangères et européennes à Paris and of Centre des Archives 
diplomatiques à Nantes in France. 
 

На пръв поглед изследователската дейност на историка изглежда като 
работа на самотник – сам над историческите извори в стремежа да се открият 
тайните на миналото. Но само на пръв поглед! Защото никой не е всесилен да 
може и да знае всичко. Още по-малко в историята, в която натрупванията на 
информация и на изследователски методи са започнали от времето Херодот. В 
тава „неписано правило” съм се убеждавал неведнъж. Последното обаче 
доказателство получих неотдавна, когато професионалният шанс ме свърза с 
проф. д.и.н. Иван Карайотов – учен, по чийто път от музейната работа до 
университетската катедра вървя и аз самият. Оказа се, че можем взаимно да сме 
си полезни – той като съавтор на колективна история на Бургас, аз в моите 
интереси върху търговската модерност и върху възрожденската история на 
Варна. Професорът ми предостави все още неизвестни за българския читател 
публикации от средата на XIX в. – два френски пътеписа за Черноморието, в 
които подробно са описани както Бургас, така и Варна, единият от които, чийто 
автор е Ксавие Омер дьо Ел, ще бъде цитиран тук по-долу1. Аз пък се опитах да 
му бъда полезен с резултатите от моите проучвания във Френския 
дипломатически архив („Ке д’Орсе”). 

Впрочем именно издирената в този богат архив от мен преди време 
информация за Бургас и Бургаския край, отнасяща се за средата и втората 
половина на XIX в., ще бъде и градивото на настоящата статия, поднесено с 
                                                

1 Voyage en Turquie et en Perse, exécuté par ordre du gouvernement français pendant 
les années 1846, 1847 et 1848 par Xavier Hommaire de Helle. Tome premier. Paris, 1854. 
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желанието то да бъде едно скромно допълнение към вече известното за 
историята на града в една интересна и преломна епоха, когато се изгражда 
модерният облик на това с все по-нарастващо тогава значение черноморско 
селище. 

*       *       * 
На 22 ноември 1842 г. е възстановено Френското вицеконсулство във 

Варна, след като такова вече е съществувало в пристанищния град в началото 
на века (1802–1814 г.)2. Под юрисдикцията на поста влиза основната част от 
източните български територии и цялото Западно Черноморие – френските 
вицеконсули внимателно следят производството и търговията и помагат на 
потърсилите френска защита във Варна и Варненско, в Провадийско, в 
Шуменско, в Добруджа, а на юг от Стара планина в тяхното полезрение попадат 
Бургас, Анхиало (Поморие) и Карнобат с прилежащите им области, не липсват 
сведения дори за по-далечните Одрин, Стара Загора, Казанлък и Пловдив. От 
1842 до 1849 г. вицеконсул във Варна е френският търговец на зърнени храни 
Франсоа-Гюстав Олив, а от 1849 до 1879 г. го наследява неговият съдружник, 
роденият в Марсилия евреин Адолф-Салватор Тедески. И двамата много 
съвестно изпълняват своите консулски функции и оставят обемна 
документация, в която откриваме интересни сведения за Бургас и Бургаско. 

В центъра на вниманието е търговията със зърнени храни, набираща 
голяма скорост, особено след като през 30-те години на XIX в. падат 
държавните монополи и след подписването на търговските конвенции между 
Османската империя и 13 европейски държави (1838–1846 г.), силно 
либерализиращи европейското търговско присъствие в Леванта. С дата 14 април 
1845 г. Олив изготвя подробен доклад, адресиран до посолството в Цариград, в 
който се дава информация за организацията на търговията със зърно. Зърнените 
храни се транспортират с коли от вътрешността на страната към черноморските 
пристанища Кюстенджа (днес гр. Констанца в Румъния), Мангалия, Каварна, 
Варна, Месемврия (Несебър), Бургас. Там европейски търговци от всички 
националности, представители на раята и на турците, търгуват равностойно и 
един до друг като наддават за стоката. Този, който даде най-висока цена, купува 
зърното. Особено важна е ролята на местния „ага или паша”, който трябва да 
следи за злоупотреби. В тази връзка Олив припомня, че в малките пристанища 
като Месемврия (Несебър) и Бургас агата на селището има само по един 
охранител („сеймен”), което прави задачата му по поддържане на търговския 
ред много трудна3. 

                                                
2 Подробно на историята на Варненското френско консулство през XIX в. се 

спирам в статията: Roussev, I. Les premiers pas de la pénétration consulaire française en 
Bulgarie : le consulat de Varna. – in : Enjeux politiques, économiques et militaires en mer 
Noire (XIVe – XXIe siècles). Edudes à la mémoire de Mihail Guboglu. Sous la direction de 
Faruk Bilici, Ionel Cândea, Anca Popescu, Braïla (Roumanie), 2007, 677-702. 

3 Archives du Ministère des Affaires étrangères et européennes (Архив на 
Министерството на външните и европейските работи на Република Франция – по-
нататък AMAEE), Centre des Archives diplomatiques à Nantes (Център на 
Дипломатическия архив в Нант – по-нататък CADN), Série Constantinople – D – Varna, 
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желанието то да бъде едно скромно допълнение към вече известното за 
историята на града в една интересна и преломна епоха, когато се изгражда 
модерният облик на това с все по-нарастващо тогава значение черноморско 
селище. 

*       *       * 
На 22 ноември 1842 г. е възстановено Френското вицеконсулство във 

Варна, след като такова вече е съществувало в пристанищния град в началото 
на века (1802–1814 г.)2. Под юрисдикцията на поста влиза основната част от 
източните български територии и цялото Западно Черноморие – френските 
вицеконсули внимателно следят производството и търговията и помагат на 
потърсилите френска защита във Варна и Варненско, в Провадийско, в 
Шуменско, в Добруджа, а на юг от Стара планина в тяхното полезрение попадат 
Бургас, Анхиало (Поморие) и Карнобат с прилежащите им области, не липсват 
сведения дори за по-далечните Одрин, Стара Загора, Казанлък и Пловдив. От 
1842 до 1849 г. вицеконсул във Варна е френският търговец на зърнени храни 
Франсоа-Гюстав Олив, а от 1849 до 1879 г. го наследява неговият съдружник, 
роденият в Марсилия евреин Адолф-Салватор Тедески. И двамата много 
съвестно изпълняват своите консулски функции и оставят обемна 
документация, в която откриваме интересни сведения за Бургас и Бургаско. 

В центъра на вниманието е търговията със зърнени храни, набираща 
голяма скорост, особено след като през 30-те години на XIX в. падат 
държавните монополи и след подписването на търговските конвенции между 
Османската империя и 13 европейски държави (1838–1846 г.), силно 
либерализиращи европейското търговско присъствие в Леванта. С дата 14 април 
1845 г. Олив изготвя подробен доклад, адресиран до посолството в Цариград, в 
който се дава информация за организацията на търговията със зърно. Зърнените 
храни се транспортират с коли от вътрешността на страната към черноморските 
пристанища Кюстенджа (днес гр. Констанца в Румъния), Мангалия, Каварна, 
Варна, Месемврия (Несебър), Бургас. Там европейски търговци от всички 
националности, представители на раята и на турците, търгуват равностойно и 
един до друг като наддават за стоката. Този, който даде най-висока цена, купува 
зърното. Особено важна е ролята на местния „ага или паша”, който трябва да 
следи за злоупотреби. В тази връзка Олив припомня, че в малките пристанища 
като Месемврия (Несебър) и Бургас агата на селището има само по един 
охранител („сеймен”), което прави задачата му по поддържане на търговския 
ред много трудна3. 

                                                
2 Подробно на историята на Варненското френско консулство през XIX в. се 

спирам в статията: Roussev, I. Les premiers pas de la pénétration consulaire française en 
Bulgarie : le consulat de Varna. – in : Enjeux politiques, économiques et militaires en mer 
Noire (XIVe – XXIe siècles). Edudes à la mémoire de Mihail Guboglu. Sous la direction de 
Faruk Bilici, Ionel Cândea, Anca Popescu, Braïla (Roumanie), 2007, 677-702. 

3 Archives du Ministère des Affaires étrangères et européennes (Архив на 
Министерството на външните и европейските работи на Република Франция – по-
нататък AMAEE), Centre des Archives diplomatiques à Nantes (Център на 
Дипломатическия архив в Нант – по-нататък CADN), Série Constantinople – D – Varna, 

В доклад на Тедески от 1 ноември 1849 г. Бургас се посочва като едно от 
удобните пристанища, заедно с Месемврия (Несебър) и Анхиало (Поморие), на 
което се товарят и изнасят стоките „от Румелия” (териториите на юг от Стара 
планина). От всички черноморски пристанища най-главно е това на Варна, 
посочва вицеконсулът, след него по важност се нарежда Бургас, после това на 
Балчик, а от останалите през 40-те години на века се изнасят само малки 
количества зърнени храни. Бургас „се захранва” от областите на Айтос, 
Карнобат, Ямбол, Селимно (Сливен), Йени Заара (Нова Загора) и в по-малки 
количества от областите на Ески Заара (Стара Загора) и на Казанлък. Поради 
голямото търсене и високите цени, в края на 1846 и началото на 1847 г. 
допълнителни количества зърно на Бургаския пазар се доставят от областите на 
Андринопол (днес гр. Одрин в Турция) и на Филипополи (Пловдив). Стоката се 
транспортира с коли на селяните. При влизането във Варна, в Бургас или в 
Балчик те заплащат по 20 пари на кола – такса, наречена „градско право”. Като 
качество, ечемикът, изнасян от Варна, Балчик и Бургас, е един и същ, а ръжта и 
царевицата се изнасят единствено през Бургаското пристанище и се отглеждат в 
съседните на града райони4. 

Документацията на Варненското френско вицеконсулство съдържа данни 
и за първите европейци, установили се трайно в Бургас именно във връзка с 
доходоносната търговия със зърнени храни. И най-първите сред тях са двама 
французи – Жозеф Бонал (Joseph Bonnal) и Бертьолми Медан (Berthelemy 
Médan). За двамата споменава също и пътешественикът Ксавие Омер дьо Ел, 
според когото Бонал и Медан идват в Бургас през септември 1842 г., когато 
множество чуждестранни търговци установяват в града свои търговски 
представителства5. 

Според местния спомен, Бонал е бил най-големият дарител на 
католическата църква в Бургас. Той е едновременно и търговец, и чиновник във 
фаровата компания на французина Мишел Паша – притежател на дворец в 
Цариград. В по-късно време Бонал става италиански консул в пристанищния 
град6. През януари – февруари 1886 г. е за кратко „временно управляващ” на 
френското вицеконсулство в Бургас. 

Френските консулски документи дават важни допълнителни подробности 
за двамата търговци. От вписването им в регистъра на намиращите се под 
френска протекция чужденци в района на службата узнаваме, че Жозеф Бонал е 
родом от Смирна (Измир) и че през 1848 г. е на 27 години (следователно е 

                                                                                                                           
art. 1. Rapport fait à l’Ambassade de France de Constantinople par le Vice Consulat Français 
de Varna sur les mesures de blés dites Chénik. Vice Consulat de France à Varna N : 1, Varna, 
le 14 avril 1845. 

4 AMAEE, CADN, Série Constantinople – D – Varna, art. 1. Rapport sur la législation 
des grains et farines des lieux qui alimentent le commerce des échelles en Roumélie et 
Bulgarie sur la mer Noire. Varna, le 1 novembre 1849. Signé par le Gérant par intérim du Vice 
Consulat de la République Française A. Tedeschi. 

5 Voyage en Turquie et en Perse, р. 156. 
6 Керемидчиев, Я. Градината на Йосиф Бонал в Бургас. – ИМЮИБ, 18, (1995), 

185-188. 
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роден през 1821 г.), а Бертьолми Медан е родом от Порт д’Арде, област Горна 
Гарона във Франция и през същата 1848 г. е на 30 години (роден е през 1818 г.)7. 
Първата регистрация на Жозеф Бонал във Варненското вицеконсулство датира 
още от м. декември 1842 г., когато започва да се води регистърът8. През 1844 г. 
Бонал отсъства (вероятно през годината той не е в Бургас), а Медан се появява в 
регистъра на 18 юни 1845 г. със специалната бележка, че е „търговец, който 
идва от Цариград и се установява в Бургас”9. 

Бертьолми Медан е търговец на зърнени храни, но редом с това той 
развива и допълнителна търговска дейност. В писмо на Олив до френския 
посланик в Цариград барон дьо Буркене с дата 31 август 1846 г. е посочено, че 
„от 2–3 години” Медан е съдружник със своя шурей Антоан Матеович (Antoine 
Mateovich), австрийски поданик, с когото заедно притежават в Бургас фурна за 
производство на сухари и грис, продавани на корабите, акостиращи по 
пристанищата в района10. 

В регистъра на намиращите се под протекцията на Варненското френско 
вицеконсулство се появяват и други интересни личности. Тук най-активно 
присъства още един член на семейство Бонал – Анри, по-малък брат на Жозеф. 
Анри е също търговец, родом от Смирна. През 1846 г. той е на 20 години. В 
Бургас пристига през м. август същата година от Цариград. През октомври 1848 
г. пътува до Триест, а през май 1849 г. – отново до турската столица. През юли 
1854 г. той идва от Бурса, регистрира се във вицеконсулството и заминава за 
Цариград. Безспорно целта на всичките тези пътувания е търговска, тъй като 
Анри неизменно се записва като „търговец”, дори като „търговец на едро”11. В 
регистъра е отбелязан и още един търговец с фамилия Бонал, също от Смирна – 
Жан-Батист. В друг документ е направено уточнението, че в началото на 1849 г. 
Жозеф Бонал премества във Варна седалището на своята фирма, а в Бургас 
остава да работи брат му А. Бонал12, но очевидно това е временно решение, тъй 
като и по-късно дейността на Жозеф продължава да се свързва най-вече с града 
на неговото първоначално установяване. 

В регистъра срещаме и името на по-горе споменатия пътешественик и 
писател Ксавие Омер дьо Ел. Както научаваме от заглавието и предговора към 
книгата му, през 1846–1848 г. той прави обиколка из Черноморието и 
наблюденията си представя в подробен доклад пред много авторитетната по 
онова време „Академия на надписите и на литературата” в заседание на 31 
октомври 1851 г. Впоследствие, вече след смъртта на дьо Ел, през 1854 г., 

                                                
7 AMAEE, CADN, Vice-Consulat de France à Varna, vol. 1 (2mi2512), le 16 mars 

1849, № 34, Olive à M. le Général Aupick, fol. 26. 
8 AMAEE, CADN, Vice-consulat de France à Varna, Art. 39, fol. 1. 
9 Ibidem, fol. 3-4. 
10 AMAEE, CADN, Vice-Consulat de France à Varna, vol. 1 (2mi2512), le 31 août 

1846, № 12, Olive à Baron de Bourqueney, Ambassadeur de M. le Roi des Français près la 
Porte Ottomane, fol. 9b-10b. 

11 AMAEE, CADN, Vice-consulat de France à Varna, Art. 39, fol. 5, 6, 11. 
12 AMAEE, CADN, Vice-Consulat de France à Varna, vol. 1 (2mi2512), le 30 avril 

1849, № 36, Tedeschi à M. le Général Aupick, fol. 27. 

Иван Русев



347Когато Европа „дойде” в Бургас. Първите стъпки на европейското ...

неговият пътепис е издаден в самостоятелна книга под заглавие „Пътуване в 
Турция и Персия”. Изданието е финансирано от самото френско правителство, 
което по този начин показва своя интерес към изучения от пътешественика 
регион. В регистъра на Варненското вицеконсулство дьо Ел е записан на 2 
октомври 1846 г. с бележката, че „идва от Цариград и пътува към Яш, че е 
минен инженер, изпратен от Министерството на образованието с научна 
мисия и че е придружен от художника Жюл Лорен и от домашния прислужник 
Пиер Жозеф”13. С това пояснение вече можем да сме абсолютно сигурни за кое 
точно време се отнасят сведенията на дьо Ел за Западното Черноморие, в това 
число и за главните тук градове и пристанища Варна, Бургас, Балчик и пр. 

Още от самото начало на своето установяване в селищата на Западното 
Черноморие европейските търговци са съпътствани от немалко трудности, от 
проблеми, породени от местните порядки, главно от страна на турските 
първенци и управници. Показателен пример за такива проблеми са първите 
търговски опити тук на Бертьолми Медан. Много скоро той става жертва на 
злоупотреба – хаджи Исмаил ага от Карнобат получава авансово от французина 
не малката сума от 4 400 гроша за определено количество зърно от старата 
реколта, сделката дори е скрепена с нужния документ („billet obligatoire”), но 
стоката така и не е предадена. През лятото на 1845 г. Медан търси съдействието 
на мютесарифа (областния управител) и на „султана на Карнобат” (един от 
местните първенци на заселените в района кримски татари, които по 
„пренесена” традиция продължават да се титулуват „султани”), но и това не 
дава резултат14. Стига се дори до намесата на Високата порта. След активни 
действия от страна на вицеконсула Олив през октомври с.г. от столицата 
пристига „везирско писмо”, задължаващо хаджи Исмаил ага да се издължи на 
френския търговец15. 

Проблемите на Медан не свършват дотук. През м. август 1846 г. „един 
рая”, служител при французина, подава жалба срещу него за неполучени 50 
гроша. Следва категоричен отказ на Медан да заплати сумата и разпореждането 
на „агата на Бургас” френският търговец да бъде арестуван и насилствено 
отведен в конака – за Медан това е „нападение над неговия дом”. Със случая 
отново се заема Варненското френско вицеконсулство, чийто титуляр Олив 
прозира зад него промененото отношение към чужденците на Варненския 
каймакам Хайдар паша – промяна, която видимо е настъпила след посещението 
във Варна на султан Абдул Меджид. Именно Хайдар паша е назначил новия 
бургаски градоначалник (заедно с тези на Месемврия и Балчик), а вероятно и му 
е внушил какво и как да направи, за да притеснява чуждите търговци в своя 

                                                
13 AMAEE, CADN, Vice-consulat de France à Varna, Art. 39, fol. 5. 
14 AMAEE, CADN, Vice-Consulat de France à Varna, vol. 1 (2mi2512), le 21 juillet 

1845, № 3, Olive à Baron de Bourqueney, Ambassadeur de M. le Roi des Français près la 
Porte Ottomane, fol. 1a-3. 

15 AMAEE, CADN, Vice-Consulat de France à Varna, vol. 1 (2mi2512), le 24 Août 
1845, № 4, Olive à Baron de Bourqueney, Ambassadeur de M. le Roi des Français près la 
Porte Ottomane, fol. 3-3a; Ibidem, le 13 octobre 1845, № 6, Olive à Baron de Bourqueney, 
Ambassadeur de M. le Roi des Français près la Porte Ottomane, fol. 4b-5b. 
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град. Хайдар паша настоява Олив да призове Медан във Варна. Сигурен, че ще 
бъде подкрепен, той предлага да се свика и ангажира в спора дори меджлисът 
(съветът). Случаят стига чак до Саид паша в Русе – мушира на вилаета. 
Ситуацията се успокоява едва в края на годината, когато каймакамът на Варна е 
сменен16. 

По същото онова време първите европейски търговци в Бургас, а редом с 
тях и местните, се изправят и пред митнически злоупотреби. Разгорещената 
конкуренция в черноморските пристанища, в която дейно се включват и 
търговци от Гърция и от гръцките острови, води до незаконни действия в полза 
на последните. На 25 февруари 1848 г. до Олив достига документ, предоставен 
от гръцкия му колега във Варна. Документът е написан на френски език, 
подписан е от 8 търговци от Бургас и е легализиран от митничаря в града. 
Френският вицеконсул е убеден, че става въпрос за злоупотреба, тъй като 
бургаският митничар не владее френски език17. И това не е изолиран случай – 
въпросът е повдигнат отново през пролетта на следващата 1849 г. Целта е чрез 
фалшифицирани документи да се избегнат мита и такси в полза само на някои 
търговци – най-вероятно на гръцките. Опасявайки се да не бъдат засегнати 
френските интереси в Бургас, Олив настойчиво иска инструкции от посолството 
в Цариград18. 

В архива на Варненското френско вицеконсулство е запазен един 
подробен и много интересен доклад за състоянието на търговията и за 
политическите настроения на населението в Бургас, а и в българските земи 
въобще. Датиран е на 15 февруари 1854 г., адресиран е до френския посланик в 
Цариград, състои се от цели 10 страници, а негов автор е търговецът Бертьолми 
Медан, като с помощта на прочетеното в доклада пред нас окончателно 
„оживява” образът на този французин с всичките негови интереси, симпатии и 
тревоги19. 

Докладът започва с лични сведения за своя автор. Медан споменава, че са 
изминали вече 10 години, откакто се е установил трайно в пристанищния град, 

                                                
16 AMAEE, CADN, Vice-Consulat de France à Varna, vol. 1 (2mi2512), le 10 août 

1846, № 11, Olive à Baron de Bourqueney, Ambassadeur, fol. 9-9b; Ibidem, le 31 août 1846, 
№ 12, Olive à Baron de Bourqueney, Ambassadeur de M. le Roi des Français près la Porte 
Ottomane, fol. 9b-10b; Ibidem, le 14 septembre 1846, № 13, Olive à Baron de Bourqueney, 
Ambassadeur de M. le Roi des Français près la Porte Ottomane, fol. 10b-11 ; Ibidem, le 5 
décembre 1846 (в документа грешно е написана годината: 1847), № 14, Olive à Baron de 
Bourqueney, Ambassadeur de M. le Roi des Français près la Porte Ottomane, fol. 11-12. 

17 AMAEE, CADN, Vice-Consulat de France à Varna, vol. 1 (2mi2512), le 28 février 
1848, № 24, Olive à Baron de Bourqueney, Ambassadeur de M. le Roi des Français près la 
Porte Ottomane, fol. 18b. 

18 AMAEE, CADN, Vice-Consulat de France à Varna, vol. 1 (2mi2512), le 7 avril 
1848, № 26, Olive à M. Car, chargé d’affaires de la République française, fol. 19b-20; Ibidem, 
le 16 mars 1849, № 34, Olive à M. le Général Aupick, fol. 24b-26b. 

19 AMAEE, CADN, Série Constantinople – D – Varna, art. 1. A Le Comte Baraguay 
d’Hilliers, Général de division, Vice Président du Sénat et Ambassadeur de Sa Majesté 
l’Empereur des Français près la Porte Ottomane à Péra. Signé par Médan, Bourgas, le 15 
février 1854. 10 fol. 
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Медан, като с помощта на прочетеното в доклада пред нас окончателно 
„оживява” образът на този французин с всичките негови интереси, симпатии и 
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16 AMAEE, CADN, Vice-Consulat de France à Varna, vol. 1 (2mi2512), le 10 août 

1846, № 11, Olive à Baron de Bourqueney, Ambassadeur, fol. 9-9b; Ibidem, le 31 août 1846, 
№ 12, Olive à Baron de Bourqueney, Ambassadeur de M. le Roi des Français près la Porte 
Ottomane, fol. 9b-10b; Ibidem, le 14 septembre 1846, № 13, Olive à Baron de Bourqueney, 
Ambassadeur de M. le Roi des Français près la Porte Ottomane, fol. 10b-11 ; Ibidem, le 5 
décembre 1846 (в документа грешно е написана годината: 1847), № 14, Olive à Baron de 
Bourqueney, Ambassadeur de M. le Roi des Français près la Porte Ottomane, fol. 11-12. 

17 AMAEE, CADN, Vice-Consulat de France à Varna, vol. 1 (2mi2512), le 28 février 
1848, № 24, Olive à Baron de Bourqueney, Ambassadeur de M. le Roi des Français près la 
Porte Ottomane, fol. 18b. 

18 AMAEE, CADN, Vice-Consulat de France à Varna, vol. 1 (2mi2512), le 7 avril 
1848, № 26, Olive à M. Car, chargé d’affaires de la République française, fol. 19b-20; Ibidem, 
le 16 mars 1849, № 34, Olive à M. le Général Aupick, fol. 24b-26b. 

19 AMAEE, CADN, Série Constantinople – D – Varna, art. 1. A Le Comte Baraguay 
d’Hilliers, Général de division, Vice Président du Sénat et Ambassadeur de Sa Majesté 
l’Empereur des Français près la Porte Ottomane à Péra. Signé par Médan, Bourgas, le 15 
février 1854. 10 fol. 

че за този период е провеждал продължителни пътувания из вътрешността на 
страната (на „Румелия и България”), благодарение на които се е запознал с 
подробности върху живота в тези краища на Османската империя20. 

На първите страници на доклада са поместени обобщени сведения за 
навигацията и търговията в Бургас и Бургаското пристанище през 1853 г. За 
цялата година общият брой на корабите, преминали през пристанището, е 298 с 
общ тонаж от 510 099 т. и със сборна численост на екипажите от 3 028 души. 
Естествено най-многочислени са корабите под османски флаг – 134, следват 
тези под гръцки флаг – 50, под сардински – 35, австрийски – 20, влашки – 12, 
английски – 11, френски – 9, руски – 6, или общо от 19 различни 
националности, като другите, освен изброените, са представени с едва по 
няколко кораба, често не надхвърлящи броя от 2–3. Износът на зърнени храни 
от Бургаското пристанище за същата 1853 г. възлиза на 2 400 023 цариградски 
килета (1 цариградско киле се равнява на около 25 кг) или на 60 000,575 т – 
твърда и мека пшеница, ръж, ечемик, царевица и овес, на обща стойност от 
9 023 864 франка. През същата година е осъществен допълнителен износ от 
други стоки (аби, килими, розово масло и др.) на стойност от 1 512 038 фр., като 
общата стойност на износа за 1853 г. от Бургаското пристанище възлиза на 
10 535 903 фр.21 

Вносът се състои от манифактурни стоки, фини платове, конци, памук, 
стъкларски изделия, мед, кинкалерия, захар, кафе, ром, спирт, зехтин, сапун и 
др. По онова време Бургаското пристанище вече се посещава от параходите на 
„Австрийския Лойд”, които правят тук ежеседмични плавания. Специално са 
изтъкнати предимствата на Бургаския залив, който е изключително удобен и 
естествено защитен в случай на буря22. 

Приведените данни позволяват да се направят някои важни изводи и 
сравнения. Общата численост на екипажите на корабите, посетили Бургаското 
пристанище за една година (над 3 000 души) показва, че през пристанищния 
град са преминали повече чужденци и хора от различните краища на 
Империята, колкото е било неговото население тогава. Може да се предполага, 
че голяма част от моряците и пътниците на корабите са слизали на брега и са се 
разхождали из бургаските улици, а това е една добра възможност за „първи 
срещи” на тогавашните бургазлии с външния свят, с другостта, с европейското. 

Поднесените от Медан данни могат да бъдат съпоставени с други от 
същото време, макар че конкретно за 1853 г. това са най-подробните сведения, 
налични до момента. Цитираният по-горе Ксавие Омер дьо Ел отбелязва, че 
през 1845 г. 109 товара, съдържащи 1 200 000 кг жито (1 200 т), са 
транспортирани от Бургаското пристанище към Цариград и оттам към Европа. 
Изнесените от Бургас зърнени храни все още са по-нискокачествени от тези в 
Галац и в Одеса, но поради бързото усъвършенстване на земеделието у 
българите в скоро време се очаква качеството на българското зърно значително 

                                                
20 Ibid., fol. 1. 
21 Ibid., fol. 1-2. 
22 Ibid., fol. 2, 3. 
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да се подобри, отбелязва френският пътешественик23. Ако се доверим на 
изнесените от дьо Ел и от Медан данни, ще трябва да отбележим едно 
значително покачване на износа на зърнени храни през това пристанище – 50 
пъти увеличение и то само за 8-годишен период (1845–1853 г.). Очевидно 
именно този период – годините непосредствено преди Кримската война (1853–
1856 г.), са белязани с най-голямото търговско оживление за Бургас и района. 

В доклад на варненския френски вицеконсул Тедески е посочено, че от 1 
септември 1843 г. до 31 август 1849 г. през пристанищата на Западното 
Черноморие са изнесени 417 902,514 т зърнени храни (в това число: мека и 
твърда пшеница, ечемик, ръж и царевица) и 6 256,16 т брашно24. Една част от 
тези количества преминава през Бургаското пристанище. 

За сравнение могат да послужат и данните за движението на търговията и 
корабоплаването през Варненското пристанище по същото онова време – данни, 
които отново извличаме от френските консулски донесения. През цялата 1853 г. 
през северното пристанище преминават 366 кораба с общ тонаж от 79 840 т и с 
обща численост на екипажите – 6 279 души. Вносът във Варна през годината 
възлиза на 6 731 855 франка, а износът – на 7 610 125 фр.25 Забелязва се 
предимство в броя на корабите, акостирали във Варна, за сметка на тези в 
Бургас; първите са дори с двойно по-голям екипаж, но с по-малък тонаж, което 
може да се обясни с това, че през Варненското пристанище са преминали 
повече параходи, докато през Бургаското – предимно платноходи. През 1853 г. 
в равностойност бургаският износ все още надвишава варненския и то с около 
1/3. В годините след Кримската война (1853–1856 г.) Варна ще поведе по този 
показател не само спрямо Бургас, но и спрямо всички останали пристанища по 
Западното Черноморие. 

В своя доклад Бертьолми Медан се спира най-подробно на състоянието на 
християнското население и на репресиите, на които то е подложено от местните 
мюсюлмани и особено от страна на местната администрация. Докладът е 
пропит от ясно проявена симпатия към християните в провинцията – най-вече 
към българите (на места се споменава и за гърци), които са окачествени като 
трудолюбиви и склонни към развитие земеделци и от нескрити нападки към 
турската администрация, която е корумпирана и спъва прогреса. Французинът 
най-подробно описва данъчните тежести за раята, липсата на всякакво 
правосъдие (неравнопоставеността на християни и мюсюлмани пред съда), 
фанатизма на управниците (кадиите), растящото недоволство сред българите и 

                                                
23 Voyage en Turquie et en Perse …, 156. 
24 AMAEE, CADN, Série Constantinople – D – Varna, art. 1. Rapport sur la législation 

des grains et farines des lieux qui alimentent le commerce des échelles en Roumélie et 
Bulgarie sur la mer Noire. Varna, le 1 novembre 1849. Signé par le Gérant par intérim du Vice 
Consulat de la République Française A. Tedeschi. 9 fol. 

25 Русев, И. Възрожденска Варна /демографски облик; стопански живот; 
модернизационни проекти; Варна в „Източния въпрос”/. – В: „10 книги за Варна 2009 
г.” /под печат/. 
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отправяните надежди към Русия26. Докладът завършва така: „Раетското 
население на Румелия и на България е отегчено и уморено от турците, най-вече 
българската нация [курсив мой – И.Р.] от районите на Търнова [Търново], 
Видин, Казан [Котел], Силимне [Сливен], Ямболи [Ямбол], Ески-Зара [Стара 
Загора], Кюзанлик [Казанлък], Ксчирпан [Чирпан], Филипополи [Пловдив] и 
Софи [София] няма да се поколебае да грабне оръжието срещу османското 
правителство, веднага след като узнае, че руснаците ще преминат Дунава. 
Факт е, че цари голям ентусиазъм сред гърците и българите в подкрепа на 
русите. Мога да уверя Ваше Превъзходителство, че от 1850 г. до днешни дни 
руски емисари обикалят Румелия и България разпространявайки революционни 
листовки на български език и още от сега във всеки гръцки и български град и 
село има руски агенти, неизвестни за турските власти. Настойчиво моля В. 
Пр. да ме извини, ако съм си позволил да вляза в подробности, които са вън от 
моите компетенции, но патриотичната ми любов на французин, която пазя в 
себе си, ме кара да вярвам, че тези сведения биха могли да бъдат полезни за В. 
Пр.”27. 

Важно е да се подчертае, че в доклада на французина Медан специално се 
отбелязва наличието на българска нация, дори се посочват главните селища на 
тази нация и то цели 16 години преди Султанския ферман от февруари 1870 г.! 
„Подробностите”, които той така деликатно, но убедително поднася на 
посланика придобиват изключителна стойност, още повече като се има предвид, 
че се отнасят за един слабо познат период в нашата история – навечерието на 
Кримската война, и че са събирани не от професионален дипломат, а от един 
търговец и то в резултат на неговите продължителни обиколки из българските 
земи. Пробългарската им окраска не трябва да поставя под съмнение 
обективния поглед на автора на доклада. 

Много ценни са сведенията, които Медан дава за наличието на чужди 
консулски служби в Бургас в началото на 50-те години на XIX в. – сведения, 
които (доколкото ми е известно) документират най-ранното консулско 
присъствие в пристанищния град въобще: „Съществуващите консулски служби 
в този град са Вицеконсулство на Австрия, Проконсулство на Сардиния и 
Гръцка консулска агенция. За тази цел в най-скоро време английското 
правителство ще разкрие консулска служба в този град. Тук няма никаква 
френска консулска служба”28. 

Стойността на „консулската” информация, съдържаща се в доклада на 
Медан, се доказва от факта, че дори в гръцкия дипломатически архив днес няма 
запазени сведения от кога точно съществува гръцкият консулски пост в Бургас. 
Известно е, че „допълнителен” закон от 1858 г. санкционира разкриването на 
вицеконсулство в „Пиргос” (Бургас), създадено „наскоро преди това” от 

                                                
26 AMAEE, CADN, Série Constantinople – D – Varna, art. 1. A Le Comte Baraguay 

d’Hilliers, Général de division …, fol. 3, 5-9. 
27 Ibid., fol. 9-10. 
28 Ibid., fol. 4-5. 
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гръцкото правителство по силата на Органическия закон от 1853 г.29, но от 
данните на Медан вече може да сме убедени, че службата (със статут на 
„консулска агенция”) със сигурност съществува в началото на 1854 г. 

През 1854 г. в Бургас е установен военен гарнизон, 2-ри линеен полк, 
съставен от запасни и 500 души башибозук, които в началото на февруари 
същата година потеглят към Варна, отбелязва в доклада си Медан. 
Дисциплината на редовната войска заслужава похвала, но не може да се каже 
същото за башибозука, чието отпътуване за Варна, според французина, е 
посрещнато от местното християнско население „с удоволствие”30. 

Безспорно докладът на Бертьолми Медан е ценен исторически извор за 
времето, непосредствено преди Кримската война (1853–1856 г.) не само за 
Бургас, но и за българските земи въобще, а както вече бе подчертано, това е 
един сравнително слабо документиран и неизследван докрай период в нашата 
история. 

Междувременно проблеми съпътстват и другия френски търговец, 
установил се в Бургас още през 40-те години на XIX в. – Жозеф Бонал. 
Всъщност проблемите не засягат лично французина, а неговото обкръжение, но 
като „посланик” на модерния европейски правов ред в османската 
действителност, той болезнено реагира и търси тяхното цивилизовано 
разрешаване. 

В 5 ч. рано сутринта на 20 май 1858 г. е убит конярят на Бонал – българин 
на име Никола. Убива го заптието Ахмед. Властите в града обаче правят опит да 
потулят случая и да скрият убиеца. Убитият е поданик на султана, но тъй като е 
бил на служба при френски търговец, то веднага се предприемат нужните мерки 
– по сигнал на Бонал френският вицеконсул Тедески изисква намесата на 
варненския каймакам Раджиб паша за един справедлив процес. Поради 
„безсилието и верския фанатизъм” на каймакама се търси възможност 
процесът да се пренесе в столицата. Със случая е запознат и френският 
посланик в империята дьо Тувенел31. 

В края на м. май от Цариград пристига везирско писмо, разпореждащо на 
варненския каймакам да се направят нужните разследвания, но въпреки това 
ситуацията в Бургас остава тревожна. Поне така я оценява Жозеф Бонал, който 
съобщава, че по улиците на града продължават да се разхождат 
необезпокоявани виновниците за инцидента, а властите се опитват да 

                                                
29 Svolopoulos, C. Les premiers consulats grecs sur le territoire de la Bulgarie actuelle. 

– В: Културни и литературни отношения между българи и гърци от средата на XV до 
средата на XIX в. Втори българо-гръцки симпозиум, София, 18–22 септ. 1980. София, 
1984, с. 54. 

30 AMAEE, CADN, Série Constantinople – D – Varna, art. 1. A Le Comte Baraguay 
d’Hilliers, Général de division …, fol. 5. 

31 AMAEE, CADN, Série Constantinople – D – Varna, art. 1. A. Tedeschi à Thouvenel, 
l’ambassadeur de France à Constantinople, le 24 mai 1858. 
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прехвърлят вината на раята Паскал Мажоглу, който от страх е изчезнал от 
града32. 

За безредиците в Бургас Бонал обвинява „фанатизма” на градския 
мюфтия и на още няколкото турци, които влизат в местния меджлис. 
Обвиненията на французина, а и на варненския френски вицеконсул, са 
подкрепени от следната показателна случка от тогавашната бургаска 
действителност, описана в писмо на Тедески от 7 юни 1858 г. „В Бургас живее 
един рая, който има къща в християнския квартал. Фасадата на къщата е 
обърната към широка 5 м улица, от другата страна на улицата има дюкяни, 
зад дюкяните е градина, а в дъното на градината има турска къща, чийто 
собственик, бащата на мюфтията, тъй като от къщата на раята се вижда 
неговата, го принуждава да си зазида прозорците. Горкият рая многократно 
идва до тук [Варна] и ходи в Константинопол, снабди се с ферман, с фетва, с 
везирски писма, но нищо не помогна. И тъй като той беше дал своя дом под 
наем на един европеец, който веднага отвори прозорците, раята беше 
арестуван, хвърлен в затвора и за да се освободи бе заставен да затвори 
отново прозорците на къщата. Ето това е правосъдието на Бургас” – 
обобщава разказа си вицеконсулът, очевидно воден от собствени наблюдения, 
но и под влияние на кореспонденцията, получавана от Бонал33. По всичко личи, 
че притесняваният рая е бил заможен човек, може би търговец, с голяма 
(вероятно поне на два етажа) къща, контактувал е с европейци, които дори му 
стават наематели, но и всичко това не му помага, за да избегне обидите и 
униженията. В края на своето поредно писмо до посланика в Цариград Тедески 
е категоричен в извода си – въпреки Хатихумаюна положението на раята е по-
тежко, отколкото е било то преди Кримската война34. 

*       *       * 
Нов епизод в проникването на европейската модерност в Бургас през XIX 

в. настъпва веднага след Освобождението (1878 г.), когато в пристанищния град 
се установява ново вицеконсулство – френско. Именно първите френски 
дипломати тук са сред европейците, повлияли в значителна степен върху 
формирането на модерния облик на селището. 

Френското вицеконсулство в Бургас се създава с декрет на правителството 
на Третата република от 21 декември 1878 г., а вече добре познатият на 
българите със своя предишен и твърде успешен консулски мандат в София 
Леандър Льо Ге (1833–1887)35 е определен за негов пръв титуляр със заплата от 

                                                
32 AMAEE, CADN, Série Constantinople – D – Varna, art. 1. A. Tedeschi à Thouvenel, 

l’ambassadeur de France à Constantinople, le 7 juin 1858. 
33 Ibid., fol. 4-5. 
34 Ibid., fol. 6. 
35 Подробно на живота и дейността на консула въз основа на документи от 

Френския дипломатически архив се спирам в: Русев, И. Френският дипломат Леандър 
Льо Ге. – В: Просвета и промяна. Сборник в чест на чл.кор. ст.н.с. І ст. д.ист.н.Румяна 
Радкова и по случай 150-годишнината на Болградската гимназия. Институт за 
исторически изследвания при БАН. София, 2010, 481-494. 
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8 000 франка36. Значението на Бургас като морски и търговски град предполага 
повишени отговорности и ангажименти за новоназначения вицеконсул. Той 
получава статут на държавен чиновник и на нотариус, както и специфичните 
правомощия във връзка с морските дейности, предвидени в декрет от 22 
октомври 1854 г.37 

Критичен, но и обективен, Льо Ге прави следното оригинално описание на 
Бургас и на неговите жители, което впрочем може с голяма доза основание да се 
приеме и като описание на българската следосвобожденска действителност: 
„Градът е малък. Общество там няма никакво. Всичките му жители са 
бакали – играят по кафенетата хазарт с много пари. Вечер се прибират по 
къщите си, хранят се постно и си лягат с кокошките. Жените се показват 
само в неделните дни, за да изметат улиците с несметно дългите опашки на 
фустите си. Чиновниците, почти всичките българи, прекарват времето си в 
пресмятане на това кога ще стане съединението на провинцията [Източна 
Румелия] с княжеството [България] и оставят задълженията си настрана. В 
резултат на това крадците по главните пътища безнаказано ограбват онези 
пътници, които имат неблагоразумието да носят със себе си пари. Доколкото 
лекари и бивши учители са административни и юридически чиновници, не 
могат да бъдат укорявани освен за неопитност и за малодушие. Но за 
нещастие има съдии, които са обвинени за участие в убийства. На тези 
служители им липсва авторитет – такъв, какъвто се придобива в 
университет. С една дума, всичко върви зле, трябва да призная обаче, не 
толкова зле, колкото го предвиждах. Милицията и жандармерията роптаят, 
че не са достатъчно добре заплатени, но аз не знам как те биха действали, 
тъй като, да го кажем, стават едва няколко случки на два месеца”38. 
Критиките на Льо Ге по адрес на съдебната система неволно ни прехвърлят в 
нашето съвремие и ни провокират да се замислим дали за някои проблеми днес 
не е редно да се търсят причините в по-голяма дълбочина и в историческа 
перспектива. 

И въпреки, че е доста критичен към условията на живот в Бургас, 
разполагаме със сведения, които подсказват, че ежедневието на Льо Ге в малкия 
крайморски град не е лишено от някои, макар и дребни, удоволствия и 
развлечения. Със семейството си той посещава манастира на остров „Св. 
Анастасия”39, притежава кобила и явно в свободното време практикува езда (в 
резултат на това си занимание през юли 1880 г. получава лека контузия)40. 

                                                
36 AMAEE, Série « Personnel », 1-re série N : 2498. Бележка в досието от 28 

декември 1878 г. 
37 AMAEE, Série « Personnel », 1-re série N : 2498. Писмо-чернова от министъра на 

външните работи до Бойсе, френски консул в Пловдив, Париж, 11 март 1879 г. 
38 AMAEE, Série « Personnel », 1-re série N : 2498. Писмо от Леандър Льо Ге до 

Розе, Бургас, 29 юли 1880 г. 
39 Интересната история на този остров е представена в: Карайотов, И. Остров 

Света Анастасия. Бургас, 2004. 
40 AMAEE, Série « Personnel », 1-re série N : 2498. Писмо от Леандър Льо Ге до 

Розе, Бургас, 29 юли 1880 г. 
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Френските консули през XIX в. със своето присъствие, култура и обноски 
са една от основните „трансмисии” на европейската модерност на Балканите, в 
частност сред българите. След като преживява в София ужасите на Руско-
турската война (1877–1878), дискомфорта на калните софийски улици и на 
студените сгради, своеволията на турските войници, посегнали на тавата с 
подготвения от готвача му обяд в близката фурна41, вече след края на войната 
Леандър Льо Ге решава да се сдобие с повече удобства в Бургас. Още през 
януари 1879 г. той поръчва на парижката фирма „Ласал и Сие” пълно 
обзавеждане за бургаската резиденция, възлизащо на крупната за тази цел 
стойност от 5 724,90 франка. Сред мебелите и съдовете, подробно описани във 
фактурата, четем такива, които със сигурност ще впечатлят и нашия 
съвременник: „маса за поставяне в средата на хола, стил Луи XVI, черно 
полирано дърво с междинни крачка” на стойност 220 франка, „12 сгъваеми 
стола със седалки от тръстика, декорирани с черен и златен лак” за 216 
франка, фотьойли, игрална маса със зелена покривка, газена лампа във формата 
на топка „японска имитация”, 9 бронзови китайски лампи (ако се съди по 
цената от 220 франка за осветителните тела, „китайското”, доставено тогава от 
Франция, едва ли е било като днес „емблема” на нискокачествената масова 
стока!), нощни масички, тоалетни огледала, малко и голямо огледало за камина 
със златни рамки, купи за шампанско и пр. и пр.42 Можем да си представим 
целия този лукс на фона на следосвобожденски Бургас, броящ едва около три 
хилядно население – един типичен ориенталски, пристанищен, рибарски град. 
Още повече, можем да си представим интериора в дома на Льо Ге през погледа 
на бургазлии и на всичките онези местни гърци, българи, турци, които по един 
или друг повод е трябвало да посетят Бургаското френско вицеконсулство. 

Напускайки България, Ленадър Льо Ге прави равносметка на условията 
при които е работил, на задачите, които са му били поставени, на постигнатото. 
Престоят в София той определя като „време на железницата и на войната” с 
огорчението за недооцененяване, тъй като заплата му е едва 4 000 франка при 
положение, че неговият наследник от самото начало получава 8 000 фр. А 
работата е сложна и отговорна. Многобройните жалби на инженерите срещу 
железопътната компания, проследяването и отразяването на кулминацията на 
българската революция, на началото на Руско-турската война – всичко това го 
изморява. В Бургас е по „времето на руската окупация”. Задълженията му не 
са толкова тягостни, но все пак са отговорни – да се следи изтеглянето на 
руските военни части и изграждането на провинциалната администрация. 
Получава допълнителни средства за пътувания из района, който включва още 6 
града във вътрешността. Трябва да е информиран къде и какво се случва43. 

                                                
41 Льо Ге, Л. Дипломатически доклади от София 1875–1877 г. Състав. Н. 

Нейкова, А. Млъчкова-Спасова, Е. Миладинова-Василева. Под ред. на проф. К. Шарова. 
София, 1997, 65, 195. 

42 AMAEE, Série « Personnel », 1-re série N : 2498. Три писма и една фактура от 
1880–1881 г. 

43 AMAEE, Série « Personnel », 1-re série N : 2498. Писмо на Леандър Льо Ге до 
министъра на външните работи, Яфа, 27 юни 1884 г. 
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И ако началниците на Льо Ге не го оценяват достатъчно добре, то не така 
стои въпросът с българското население, което много скоро засвидетелства 
своята признателност към френския дипломат. В писмо от посолството на 
Франция в Цариград до министъра на външните работи от 2 януари 1879 г. е 
отбелязано следното: „Г-н Министър, общинското управление на София 
кръсти една от централните улици в града „Льо Ге” в знак на признателност 
към първия консулски агент на Републиката за грижите му при защитата на 
гражданите срещу злоупотребите на османските власти и за милосърдието, 
което той показа по време на тежките години 1874–1877”44. Льо Ге получава 
признание и от бургазлии. На 5 декември 1882 г. неговият наследник на поста 
Дюклу изпраща на министъра на външните работи в Париж „… документ, 
издаден от Общината на този град [Бургас] и присъждащ на моя 
предшественик титлата „Почетен гражданин на Бургас”…”45. 

Впрочем решението на Бургаския градски съвет е документирано и добре 
познато в краеведската литература. То съдържа следната аргументация: „…Да 
се даде [на Льо Ге] почетна титла „Бургаский гражданин” за това, че през 
пребиваването му тук [в Бургас] от февруари 1879 г. до май 1882 г. не 
престана да заслужава общото уважение на местните власти...”46. С голяма 
доза основание проф. Иван Карайотов предполага, че Льо Ге е първият почетен 
гражданин на Бургас47. 

Признанието, което Леандър Льо Ге получава от бургазлии, е най-точната 
оценка за мястото и ролята на френския вицеконсулски пост в 
следосвобожденския град още от момента на неговото създаване. По данни от 
Дипломатическия архив на „Ке д’Орсе” на поста от 1879 до 1897 г. се изреждат 
следните лица: Леандър Франсоа Рьоне Льо Ге (Léandre François René Le Gay) 
от февруари 1879 до април 1882 г.; Франсоа-Ксавие Дюклу (François-Xavier 
Ducloux) от април 1882 г. до януари 1886 г.; Жозеф Бонал (Joseph Bonnal) – 
„управляващ” поста през януари – февруари 1886 г.; Доминик Франсоа 
Ордиони (Dominique François Ordioni) от февруари до октомври 1886 г.; Гастон 
Льоме (Gaston Lemay) от ноември 1886 г. до август 1892 г.; на два пъти 
„временно управляващ” поста (очевидно първият път в отсъствието на титуляра 
тогава Льоме) е Луи Гийоа (Louis Guillois), съответно от юли до декември 1889 
г. и от август 1892 г. до май 1893 г.; от май до юни 1893 г. „временно 
управляващ” е В. Х. Василиу (V. H. Vassiliou) – по името може да се съди, че е 
грък; през юни 1893 г. титуляр на поста става Анатол Вийо (Anatole Willox), а 
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И ако началниците на Льо Ге не го оценяват достатъчно добре, то не така 
стои въпросът с българското население, което много скоро засвидетелства 
своята признателност към френския дипломат. В писмо от посолството на 
Франция в Цариград до министъра на външните работи от 2 януари 1879 г. е 
отбелязано следното: „Г-н Министър, общинското управление на София 
кръсти една от централните улици в града „Льо Ге” в знак на признателност 
към първия консулски агент на Републиката за грижите му при защитата на 
гражданите срещу злоупотребите на османските власти и за милосърдието, 
което той показа по време на тежките години 1874–1877”44. Льо Ге получава 
признание и от бургазлии. На 5 декември 1882 г. неговият наследник на поста 
Дюклу изпраща на министъра на външните работи в Париж „… документ, 
издаден от Общината на този град [Бургас] и присъждащ на моя 
предшественик титлата „Почетен гражданин на Бургас”…”45. 

Впрочем решението на Бургаския градски съвет е документирано и добре 
познато в краеведската литература. То съдържа следната аргументация: „…Да 
се даде [на Льо Ге] почетна титла „Бургаский гражданин” за това, че през 
пребиваването му тук [в Бургас] от февруари 1879 г. до май 1882 г. не 
престана да заслужава общото уважение на местните власти...”46. С голяма 
доза основание проф. Иван Карайотов предполага, че Льо Ге е първият почетен 
гражданин на Бургас47. 
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Ducloux) от април 1882 г. до януари 1886 г.; Жозеф Бонал (Joseph Bonnal) – 
„управляващ” поста през януари – февруари 1886 г.; Доминик Франсоа 
Ордиони (Dominique François Ordioni) от февруари до октомври 1886 г.; Гастон 
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г. и от август 1892 г. до май 1893 г.; от май до юни 1893 г. „временно 
управляващ” е В. Х. Василиу (V. H. Vassiliou) – по името може да се съди, че е 
грък; през юни 1893 г. титуляр на поста става Анатол Вийо (Anatole Willox), а 
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от 1894 до 1897 г. длъжността се заема от Матию Жак граф д’Алдовранди 
(Mathieu Jacques Comte d’Aldovrandi)48. Интензивното движение на дипломати 
през бургаската френска резиденция доказва живия интерес към града от страна 
на Франция, а и на европейците въобще в последната четвърт на XIX в., тогава, 
когато с бързи темпове се изгражда модерният облик на Бургас. 

Подобно на Льо Ге, граф д’Алдовранди също оставя трайна следа в 
местната памет. Помни се, че е негова заслугата за снабдяването на градската 
община с модерна за времето помпа с парен котел и с нужните аксесоари. 
Вицеконсулът издейства помпата от фирмата „Ле Батиньол”, построила 
Бургаското пристанище. В знак на благодарност и по предложение на кмета 
Григор Дяков дотогавашната улица „77” в центъра на града е преименувана 
„Конт Андрованди” – очевидно „бургаски адаптиран” вариант на името, под 
което е запомнен френският дипломат. Знак на признателността към Матию 
Жак граф д’Алдовранди е и провъзгласяването му за „Почетен Бургаский 
гражданин”, направено също по предложение на кмета49. 

От изброените поне още един френски вицеконсул в Бургас от онова 
време се откроява със съвестно и професионално отношение към служебните си 
задължения. Става въпрос за Франсоа-Ксавие Дюклу, който оглавява поста от 
април 1882 г. до януари 1886 г. Благодарение докладите на Дюклу научаваме 
важни подробности за Съединението и за свързаните с този акт събития в 
Бургас. През септември 1885 г. в града се установяват нередовни военни части, 
пристигнали от Сливен, Стара Загора и Ямбол. В него обаче липсва редовна 
българска армия, поне до 24 септември. До 21 септември властта в 
департамента е в ръцете на майор Мерчански – руски офицер, началник на 
гарнизона, под чието ръководство се оповестява актът на Съединението на 6 
септември50. На 22 септември майор Мерчански предава своите правомощия на 
друг руски офицер, съвсем наскоро пристигнал от областната столица Пловдив 
– Якобсон, а на 24 септември ръководните функции поема българинът майор 
Муткуров. Мерчански и Якобсон са отзовани и трябва да потеглят за Пловдив51. 

На Дюклу принадлежи заслугата за изготвянето на подробна 
„Етнографска карта на Бургаския департамент за 1882 г.”. На практика 
картата представя разпределението и етническия състав на населението в 
днешна Югоизточна България към 1882 г., като според обясненията на 
френския вицеконсул за основа той е използвал карта на австрийския генерален 
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щаб, с допълнения и корекции, нанесени от Дюклу в резултат на събирани 
лично от него нови сведения52. 

Картата на Дюклу е изготвена в мащаб 1:300 000, като графиката на 
населението, приложена към всяко едно от селищата, също е представена в 
мащаб. Тя дава следното съотношение на етническите групи в основните 
селища от района: Бургас – 1/3 българи, малко по-малко от 1/3 турци, 1/3 гърци 
и малко арменци; Анхиало (Поморие) – 90 % гърци, малко и по равно българи и 
турци; Айтос 80 % българи и 20 % турци; Карнобат – 2/3 българи, по-малко от 
1/3 турци и малко евреи; Созопол – 100 % гърци; Месемврия (Несебър) – 90 % 
гърци, малко българи и малко повече турци; с. Еркеч (днес с. Козичена в 
община Поморие) – 100 % българи; в планинския район на север от Айтос и 
Карнобат преобладаващи са турците, има и малко българи; а на юг е обратна 
пропорцията. Най-западната точка на картата е с. Мокрен (сега в Котленска 
община) с повече турско, отколкото българско население, най-южната е 
Белеврен (днес в община Средец, на българо-турската граница) със 100 % 
турско население, а на север са Доганкойа (най-вероятно става въпрос за с. 
Дуган кая, община Текенлик (сега Трънак) в някогашната Айтоска околия53) и 
Козиклари (?) със 100 % турци. 

*       *       * 
Френските консулски документи от средата и втората половина на XIX в. 

допълват днешната ни представа за историята на Бургас и Бургаско в онази 
преходна и динамична епоха. Те носят „другия поглед” към миналото на този 
край, „погледа” на европееца, на чуждия дипломат и търговеца, дошъл тук, за 
да открива едно „ново” кътче от Стария континент, по стечение на 
обстоятелствата за няколко века откъснато от него и тепърва преоткривано. 
Няма съмнение, че французите са сред главните актьори в този процес, сред 
активните посланици на европейската модерност в българското общество. 
Възрожденската и следосвобожденската история на Бургас е поредното ярко 
доказателство за това. 
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département de Bourgas, en 1882, dressée par le vice-consul (calque). 
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населените места в Царство България, според преброяването на 31 декември 1926 г., 
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GENEVA AND THE BEGINNING OF SETTING UP THE MENSHEVISM  

IN 1903 
 

Since 1903 in RSDRP there are two fractions: Mensheviks and Bolsheviks. Although 
they remain in the field of one and the same party, gradually considerable differences begin to 
become visible. Slowly the Mensheviks turn into representatives of the democratic social 
democracy, while the Bolsheviks begin to walk away from the ideas of social democracy. The 
period after the Second Congress of the party, which is led in 1903, is one of considerable 
importance for establishing the Menshevism as a separate political tendency in Russian social 
democracy. The foundations of this process are laid in the Swiss city of Geneva. 
 

През 1903 г. в Лондон се провежда II-ят конгрес на Руската 
социалдемократическа работническа партия (РСДРП). За разлика от I-вия 
конгрес, който се провежда в Минск през 1898 г., този път нейните делегати 
успяват да приемат програма и устав и да поставят основите на една от най-
интересните и значими политически организации в Русия. Интересна, защото 
развитието и съдбата на РСДРП няма нищо общо със социалдемократическите 
партии в Западна Европа, където в началото на XX в. капитализмът е вече 
водеща стопанска система в нейната икономика. Освен това, там съществува и 
легален политически живот с партии, профсъюзи, парламенти, има свобода на 
събиранията, на печата и т.н. В тези страни буржоазията е стабилен политически 
фактор и не е инертна, тя е силата, която застава начело на буржоазните 
революции и промени. В Русия нещата не стоят така – до 1905 г., когато избухва 
първата демократична революция, са забранени политическите партии, няма 
демократични свободи за народа, запазват се самодържавието с 
административно-полицейската си система и привилегированото положение на 
дворянството. Буржоазията е слаба и нереволюционна, затова нейната роля е 
иззета от революционната интелигенция, което ще сложи траен отпечатък на 
партийния живот в Русия. Партиите започват да се формират не на основа на 
социалните интереси, а на основата на идеологии, които стават консолидиращ за 
тях фактор1. По-голямата част от тези идеи е заимствана от Западна Европа и 
това особено важи за РСДРП, която се образува на базата на марксизма. 
Интересна е и поради друга причина – в Лондон руските социалдемократи не 
само създават своята партия, но и със своите противоречия я разделят на две 
фракции: меншевики, начело с Юлий Мартов, и болшевики, водени от Ленин. 
Вторите ще променят не само съдбата на Русия, а и на целия свят. За тях е 

                                                
1 Леонов, С. Партийная система России (конец XIX в. – 1917 год). – Вопросы 

истории, 1999, 11-12, с. 31. 
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писано и казано много, затова обект на тази разработка ще бъде другата част от 
РСДРП, и по-точно как се формира и обособява тя в самостоятелно идейно-
политическо течение.  

Това не става веднага след конгреса през 1903 г., макар че причините за 
разделянето са заложени преди тази година. Нужни са няколко години 
меншевизмът да се превърне в организация със свои политически възгледи, със 
свой собствен поглед върху бъдещето на Русия. Заради невъзможността да се 
води нормален политически живот в държавата, революционната интелигенция 
е принудена да имигрира в Западна Европа, което спомага за по-голямото 
взаимодействие между руското и западноевропейското революционно  
движение. Обособяването на меншевизма в самостоятелно политическо 
движение е свързано с швейцарския град Женева. Точно там в продължение на 
две години се случват няколко събития, които разграничават меншевиките от 
болшевиките в РСДРП. 

В Женева са живеели почти всички ръководители на меншевиките: Георги 
Плеханов, Юлий Мартов, Павел Акселрод, Вера Засулич и др.  Градът се намира 
във френскоезичната част на Швейцария и е столица на едноименния кантон. 
Разположен е на брега на р. Рона и красивото Женевско езеро. Женева винаги се 
е славела с демократичните си традиции и затова там са намирали убежище 
политически и религиозни емигранти, гонени от своите страни. Тук свой втори 
дом намират участниците във въстанието на Джузепе Гарибалди, участниците в 
Полското въстание от 1863 г., немските социалдемократи, гонени от Германия 
по времето на Ото фон Бисмарк, когато се приема “закон против социалистите”, 
бивши парижки комунари и др.  

През 1864 г. се появяват секции на I-вия Интернационал в Женева, през 
1866 г. в същия град се провежда неговият първи конгрес, а през 1870 г. се 
създава и руска секция.  

Паметните събития, които се случват в Женева, завинаги ще  я свържат с 
революционното руско движение. Там от 1865 до 1867 г. се издава първият 
нецензуриран вестник, който поставя началото на свободната руска преса зад 
граница –  “Камбана”, на Александър Херцен и Николай Огарьов2. През 70-те 
години в швейцарския град излизат още вестник “Набат” на Пьотр Ткачов и 
народническият вестник “Работник”, също така и списание “Община”. В Женева 
е живял и основоположникът на анархизма и един от най-големите врагове на 
Карл Маркс –  Михаил Бакунин. Едно от най-важните събития, случващи се в 
Женева, което има огромно значение за РСДРП, е образуването на първата руска 
марксистка организация –  група “Освобождение на труда” . Тя е създадена на 
25 септември 1883 г. от “бащата на руския марксизъм” Г. Плеханов. 
Участниците в нея си поставят за цел “разпространението на научния 
социализъм” и “борба с народничеството”3. През 1903 г., по време на II-я 
конгрес на партията, “Освобождение на труда” ще се саморазпусне и всичките ù 
                                                

2 “Камбана” излиза от 1857 до 1865 г. в Лондон. 
3 Плеханов, Г. “Об издании “Библиотеки современного социализма” – Женева, 

25 сентября 1883 г. – В: Первая марксистская организация России – группа 
“Освобождение труда” 1883-1903. Москва, 1984, с. 33. 

Ася Атанасова 



361Женева и началото на обособяването на Меншевизма 1903 година

  

членове ще минат на страната на меншевиките. Естествено, от това не следва, че 
тя е поставила основите на меншевизма, но влиянието на нейните участници 
върху неговото формиране е безспорно4. 

С името на Женева се асоциират такива велики личности като Жан 
Калвин, Волтер, Жан-Жак Русо, който е роден там, и др.  

След Лондонския конгрес отношението между двете фракции в РСДРП е 
много обтегнато. Макар че различията си проличават още преди 1903 г., тогава 
те излизат наяве и се вижда огромната пропаст помежду им. Няма никакъв спор, 
че и едните, и другите се опират на марксизма и го възприемат като 
единствената правилна идеология, но това остава едно от малкото неща, които 
ги свързват. Меншевиките искат да създадат демократична партия, изградена по 
западен тип, спазваща правата на своите членове и зачитаща тяхното мнение. Те 
не желаят прибързана революция, която да наложи диктатура на пролетариата, 
не искат капитализмът да бъде прескочен, сигурни са, че за да успее, Русия 
трябва да следва пътя на Западна Европа. Искат да превърнат работническата 
класа в мислеща и самостоятелна организация, която сама да се бори за своите 
интереси, а не сляпо да следва група професионални революционери. Те не 
виждат в останалите опозиционни партии врагове, а партньори, с които могат да 
си сътрудничат. Възгледите на болшевиките са коренно различни: за тях 
марксизмът е учение за диктатурата на пролетариата. Ленин не желае да чака 
образуването на работническата класа, не иска да чака и работниците сами да 
стигнат до извода, че трябва да се освободят от експлоатиращите ги класи. 
Според него социализмът може да бъде постигнат в Русия независимо от 
степента на развитие на капитализма5. Затова на него му е необходима силна и 
централизирана партия, която ще се бори не за по-добър живот на пролетариата, 
а за взимане на властта.  

Въпреки че марксизмът се оказва общото между меншевиките и 
болшевиките, то е и това, което ги разделя, защото го възприемат по различен 
начин. Първите се явяват “хранители” на ортодоксалния марксизъм, изчистен от 
увлеченията и едностранностите, тоест приемат го така, както Карл Кауцки6. 
Болшевиките внасят в него много от руската революционна мисъл от XIX в., от 
народниците и народоволците. Затова и Николай Бердяев казва, че те 
“осъществяват русификация и ориентализация на марксизма”7.  

Има още много причини, водещи до разделянето на руската 
социалдемокрация, което показва и защо двете фракции не успяват да водят 
съвместен политически живот. Меншевиките не желаят да бъдат 
отъждествявани с хора, които искат да използват партията за цели, стоящи далеч 

                                                
4 За повече виж: Тютюкин, С. Меньшевизм: страницы истории. Москва, 2002, 

44-45. 
5 Бердяев, Н. Извори и смисъл на руския комунизъм. Москва, 1994, 112-113; 

Урилов, И. История российской социал-демократии (меньшевизма). Москва, 2005, 
173-174. 

6 Тютюкин, С. Меньшевизм, с. 37. 
7 Бердяев, Н. Извори и смисъл, с. 117. 
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от идеалите на социалдемокрацията. Затова веднага след II-я конгрес започва 
тяхното обособяване в самостоятелно политическо течение. 

През октомври 1903 г. в Женева започва тридневно фракционно 
съвещание на 17 меншевики. Създава се “бюро на малцинството” в състав: Ю. 
Мартов, Федор Дан, П. Акселрод, Лев Троцки и Александър Потресов и се 
приема резолюция, написана от Л. Троцки (началото ù) и Ю. Мартов (тази част, 
където става дума за борбата с болшевиките)8.  

Резолюцията започва с кратко обяснение за това, какво се случва на II-я 
конгрес на РСДРП, как част от нея е изменила на тактиката на в-к “Искра” и 
взема под своя власт всички ръководни органи. Тези действия водят до “разкол 
на партията на затворена, едностранно подбрана централна организация, от една 
страна, и на разпокъсана маса от социалдемократични работници, от друга”9. 
Меншевиките не са съгласни с тези нови правила в РСДРП и смятат за свой дълг 
да признаят “необходимостта в интерес на съхранение и развитие на единството 
на нашата партия да водим енергична и принципна борба с охарактеризираната 
по-горе тенденция на уродливия централизъм”10. Ю. Мартов и неговите 
сподвижници обвиняват болшевиките за разделянето на социалдемократите 
заради желанието им да създадат централизирана партия, която да насочи своето 
внимание единствено към бързото вземане на властта. На няколко пъти в 
резолюцията се казва, че Ленин е установил “обсадно положение” в партията, с 
което цели да поведе борба срещу тези, които са против поетия “нов курс”. На 
съвещанието са приети 9 точки, които начертават пътя на водене борба на 
меншевиките с болшевиките и задачите, които трябва да изпълнят. 
Меншевистката фракция ще се стреми да присъедини към себе си колкото може 
повече социалдемократи и да разшири сферата на своето влияние. Според тях 
една от основните причини за разделянето е “слабостта на местните комитети и 
малката съзнателност на членовете им”, затова те ще се борят да организират 
тяхната работа и да ги преобразуват изцяло. Приемат се и конкретни задачи: “1. 
изразява се от страна на комитета отрицателното отношение към политиката на 
“обсадно положение” и към тези практически стъпки, които както конгресът, 
така и ЦК и ЦО предприемат в духа на тази политика; 2. борба с всякакви 
тенденции на партийните центрове, насочени към потискане на свободата на 
действие или мнение на отделните членове и организации или към укрепване в 
организациите на партията на тяснокръжочни начала; 3. разобличение на 
неработоспособността и несамостоятелността на създадените на конгреса 
партийни учреждения...”11. Меншевиките бойкотират новоизбрания ЦК и новата 
редакция на “Искра”. Тяхното желание е да създадат “литературна група” от 
бившите редактори на “Искра”, която да има правото самостоятелно да издава 
брошури и листовки с цел агитационно-пропагандистка работа. Ако 

                                                
8 Меньшевики. Документы и материалы 1903-февраль 1917 гг. Москва, 1996, с. 

473. 
9 Резолюция совещания 17 меньшевиков в Женеве. – В: Меньшевики. Документы 

и материалы 1903-февраль 1917 гг. Москва, 1996, с. 41. 
10 Пак там, с. 41. 
11 Пак там, с. 42. 
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централните учреждения на партията поставят меншевиките в “нелегално 
положение”, те ще продължат своята работа и ще “апелират към бъдещ 
конгрес”12. Меншевиките създават собствена партийна каса и транспорт, чрез 
които да снабдяват местните комитети на РСДРП със своя пропагандна 
литература. 

По този начин започва дълга и изморителна борба между двете фракции, 
която се пренася постепенно и на територията на Русия. От една страна, тази 
борба е положителна за меншевиките, които не искат да се подчинят на 
“професионалните революционери” в РСДРП, но, от друга, тя измества 
вниманието на всички социалдемократи от истинския им враг – 
самодържавието.  

Следващата стъпка, която води до разграничаването между болшевиките 
и меншевиките и до обособяването на меншевизма в самостоятелна фракция в 
РСДРП, е проведеният II конгрес на Задграничната лига на руската 
революционна социалдемокрация (26-31.10.1903 г.) в Женева. Според устава на 
партията Задграничната лига е единствената организация, действаща извън 
пределите на Русия, която има за цел “пропаганда и агитация”13 и обединение на 
многочислените емигрантски групи на социалдемократите. ЦК на партията 
решава да изработи нов устав на лигата, с който да я контролира, и това води до 
протести от страна на членовете на организацията. Повечето социалдемократи, 
които работят в нея, са меншевики, тъй като тази фракция има много повече 
привърженици извън Русия, сред емигрантите. Затова решението, взето от ЦК, 
съставен от болшевики, не е лишено от логика. Ленин не желае тази важна 
организация на РСДРП да попадне в ръцете на меншевиките. От друга страна, 
малцинството се стреми да превърне Лигата в свой “опорен пункт”14, не 
желаейки да се повтори ситуацията от II-я конгрес на партията, когато 
опонентите се налагат във всички ръководни органи. 

В работата на конгреса са предвидени 6 заседания. Ленин е имал 15 
привърженици с 18 гласа, а Ю. Мартов – 18 привърженици с 22 гласа. Зад 
водача на меншевиките застават П. Акселрод, В. Засулич, Ал. Потресов, Ф. Дан, 
Л. Дейч, Л. Троцки и др. В дневния ред на конгреса са включени: доклад на 
администрацията на Лигата, доклад на делегатите на Лигата на  II-я конгрес на 
РСДРП Ленин и Ю. Мартов, приемане на устав и избор на нова 
администрация15.  Пръв прочита доклада си Ленин, който дава своя версия за 
случилото се на II-я конгрес на партията в Лондон, заявявайки, че Ю. Мартов е 
знаел за неговите планове да изключи от редакцията на “Искра” П. Акселрод, 
Ал. Потресов и В. Засулич. Ю. Мартов реагира остро на това твърдение и 
започва да вика: “Лъжа! Лъжа!”. Дори се стига дотам Г. Плеханов да предизвика 

                                                
12 Пак там, 42-43. 
13 Организационный Устав Российской социал-демократической рабочей партии. 

– В: Меньшевики. Документы и материалы 1903-февраль 1917 гг. Москва, 1996, с. 35. 
14 Тютюкин, С. В., Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста. Москва, 1997,  

с. 187. 
15 Меньшевики. Документы и материалы 1903-февраль 1917 гг. Москва, 1996,  

с. 473.  
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Ю. Мартов на дуел16. Скандалите между тримата стават още по-яростни, когато 
водачът на меншевиките започва да чете доклада си в отговор на доклада на 
Ленин. В него той излага на показ разговори, които са водени от редакторите на 
“Искра” преди II-я конгрес на партията, и по-точно обсъжданията между тях на 
програмата и устава. Ю. Мартов твърди, че Ленин много добре е бил запознат с 
неговата формулировка на параграф първи още преди конгреса, смятайки я за 
“неудачна”. И че му предлага да се спрат на една обща формулировка, но Ленин 
му отказва с думите: “Дебатите за този параграф може да бъдат поучителни”17. 
Ю. Мартов продължава в доклада си: “И именно в тези дебати се прояви 
различието, идващо от голямата разлика, заключващо се в двете формулировки, 
различие на две организационни тенденции, от които едната може да се изрази 
от вчерашните думи на Ленин “Колкото по-широко е движението, толкова по-
малка е организацията” и аргументите на конгреса на неговите привърженици, 
говорещи за това, че първи параграф ще въведе в партията интелигенти-
опортюнисти; а втората се изразява в стремежа да не се създаде строго 
конспирирана и по необходимост тясна организация на професионални 
революционери, която да се откъсне от масата на активните борци, от масата на 
съзнателните и действащи под ръководството на нашите комитети работници”18. 

Според Ю. Мартов “кулминационният момент в борбата” между него и 
Ленин е когато той му предлага да изключат от редакцията на “Искра” П. 
Акселрод, В. Засулич и Ал. Потресов. И най-вече твърдението на Ленин, че Ю. 
Мартов е знаел за това преди началото на конгреса и се е съгласил с него. Но 
опонентът на Ленин твърди, че той го е подвел, казвайки му, че не иска да махне 
трима от редакцията на “Искра”, а да я реорганизира с цел спиране на 
конфликтите в нея. Водачът на меншевиките не вижда нищо друго в тези 
“интриги” на Ленин, освен опит да отстрани трима от старата редакция, които са 
против неговата политика19. 

Докладът завършва с представянето на един разговор между Ленин и Ю. 
Мартов, който се провежда след конгреса в Лондон. “И в тази беседа Ленин ми 
предлагаше да влезна в редакцията, убеждаваше ме в това, че ние, както сме 
солидарни по повечето въпроси, ще сме в болшинство против Плеханов”20. 

Водачът на меншевиките е убеден в думите си и е готов да се свика съд, 
който да установи дали той казва истината, или не, но до такъв съд така и не се 
стига. Нападките, обидите и всичките обвинения, които се изричат на II-я 
конгрес на Задграничната лига на руската революционна социалдемокрация, 
надминават многократно всичко, казано на конгреса в Лондон. Между Ю. 
Мартов и Ленин вече няма тайни, те категорично са изложили своите идеи за 

                                                
16 Цит. по: Тютюкин, С. Меньшевизм, с. 75. 
17 Документы и материалы II съезда Заграничной лиги русской революционной 

социал-демократии 26-30. 10. 1903 г. Из содоклада Ю. О. Мартова к докладу В. И. 
Ленина о II съезде РСДРП. 28. 10 1903 г. – В: Меньшевики. Документы и материалы 
1903-февраль 1917 гг. Москва, 1996, 43-44. 

18 Пак там, с. 44. 
19 Пак там, 44-46. 
20 Пак там, с. 46. 
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бъдещето на РСДРП и на конгреса на Лигата се вижда ясно, че техните пътища 
се разминават и те не могат да продължат заедно. В Женева на преден план 
отново излизат най-наболелите въпроси, които стоят пред РСДРП: 
организационният (или параграф първи) – как да бъде изградена новата партия, 
желанието на Ленин да създаде централизирана тясна организация от 
професионални революционери и нежеланието на Ю. Мартов да се съгласи с 
подобна теза, която противоречи на демократичните му принципи. 

Г. Плеханов остава до края на страната на Ленин, влизайки в пререкание с 
всички меншевики в залата, които оспорват правото на ЦК да утвърди устава на 
Лигата. В отговор на това Ф. Ленгник, член на ЦК, обявява конгреса за 
незаконен и заедно с другите болшевики, начело с Ленин и Г. Плеханов, напуска 
заседанието. 

На следващия ден, въпреки че болшевиките не присъстват на заседанието, 
меншевиките продължават работа. Приети са три резолюции, които одобряват 
основните решения от II-я конгрес на РСДРП в Лондон, но осъждат тенденцията 
към “бюрократичен централизъм”, прокарана от Ленин. В заключителното слово 
на Ю. Мартов, произнесено на 16 октомври 1903 г. в Женева, проличава 
съгласието на меншевиките с програмата, приета на II-я конгрес, и още един път 
се критикуват Ленин и Г. Плеханов за опита им да наложат своята 
формулировка на параграф първи. Ю. Мартов се учудва от политическата 
непоследователност на Г. Плеханов, припомняйки, че преди разглеждането на 
устава той е заявил, че: “Тактиката на Ленин води към сектантство, към 
изключване и заплаха от прогонване на всички способни хора от партията”21, а 
по време на обсъждането му е бил сигурен, че Ленин е прав. Така Г. Плеханов 
“поема страната на това сектантството, за което по-рано е бил против”22. Ю. 
Мартов продължава с потвърждаване на позициите си по няколко въпроса, 
разгледани и дискутирани в Лондон: за Бунда23, за отношението към либералите 
и социалистите-революционери. Относно водената политика към Бунда, 
меншевиките са готови на преговори и отстъпки, но няма да се примирят с 
“възгледите им на национализъм”24. Отделено е внимание и на отношението им 
към либералите и социалистите-революционери. За първите Ю. Мартов е на 
мнение, че съюзът с тях няма да пречи на борбата със самодържавието и отправя 
критика към Г. Плеханов, обвинявайки го, че обръща внимание на П. Струве, а 
не на либерално-демократичното движение, като цяло.  На мнение е и че не е 
нужно да се отделя централно място на борбата срещу есерите.  

Най-важният документ, който се приема, е “Резолюция за борба с 
тенденцията към бюрократическия централизъм в РСДРП” – 16 октомври 1903 

                                                
21 Заключительное слово Ю. О. Мартова по содокладу о II съезде РСДРП. 29 

октября 1903 г. – В: Меньшевики. Документы и материалы 1903-февраль 1917 гг., 
Москва, 1996, с. 47. 

22  Пак там, с. 47. 
23 Бунд – “Всеобщ еврейски работнически съюз на Литва, Полша и Русия” 
24 Заключительное слово Ю. О. Мартова по содокладу о II съезде РСДРП. 29 

октября 1903 г. – В: Меньшевики. Документы и материалы 1903-февраль 1917 гг. 
Москва, 1996, с. 47. 
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г., Женева. В нея се казва, че работническото движение в Русия е на такава 
степен в своето развитие, на която задачите на социалдемокрацията могат да 
бъдат изпълнени “само в рамките и на основите на строго централизирана 
организация”. Централизацията е в отговор на “царящата доскоро анархия” в 
редиците на организацията. От това се вижда, че меншевиките правят разлика 
между необходимата централизация, която има за цел спиране на анархията и 
обединение на всички социалдемократични организации в една партия, и 
“бюрократичната централизация”, която противоречи на “самата идея на 
социалдемократичния централизъм”. Идеята, която иска да прокара Ленин, е 
“несъвместима с историческите задачи на социалдемокрацията, способна е да 
разврати мислите и волята на най-зрелите политически елементи, ... да принизи 
тяхното политическо самосъзнание”. Резолюцията завършва с призив да се 
поведе системна борба “против тенденцията към бюрократичния централизъм в 
името на истинския централизъм на социалдемокрацията, необходим за 
обединението на руския пролетариат в самостоятелна политическа партия”25. 

Меншевиките приемат и нов устав на Лигата, който им дава правото 
самостоятелно да взимат решения по ред въпроси, да издават своя партийна 
литература, да не спазват голяма част от приетия устав в Лондон и др. Не на 
последно място трябва да се посочи, че се приема и нов състав на 
администрацията на Лигата, който е изцяло меншевистки. По този начин в края 
на октомври 1903 г. РСДРП фактически има два центъра: болшевишки – 
редакцията на в-к “Искра”, ЦК и Съвета, и меншевишки–  задграничната Лига.  

Така след II-я конгрес на партията в Лондон, когато делегатите се 
разделят на болшевики и меншевики, свиканият конгрес на задграничната Лига, 
вместо да помогне да се изгладят различията, ги задълбочава още повече. 

Събитията след II-я конгрес на партията в Лондон имат голямо значение 
за самоидентификацията на меншевизма, а и след споровете по време на 
заседанията на Лигата Г. Плеханов напуска редиците на болшевиките и минава 
на страната на меншевиките. Това им помага да си върнат ръководните постове 
в партията и редакцията на в-к “Искра”, който от 1903 г. се издава в Женева. На 
неговите страници ръководителите на меншевизма започват словесна битка с 
Ленин и болшевиките. Най-много статии пишат Ю. Мартов и Г. Плеханов. На 20 
ноември 1903 г. излиза статията на Г. Плеханов “Какво не правим?”. В нея той 
се възмущава от “казармената дисциплина”, която иска да въведе Ленин в 
партията. Той съветва да се избягват конфронтацията и разколът26. Същия месец 
излиза и статията на Ю. Мартов “Нашият конгрес”, където продължава 
критиката към ленинския бюрократичен централизъм 27. 

Следващият документ, издаден в Женева от меншевишката фракция, е 
“Писмо от редакцията на “Искра” към местните комитети на РСДРП в Русия”, 
пуснато през декември 1903 г. С него те искат да запознаят социалдемократите в 
                                                

25 Резолюция о борьбе с тенденциями к бюрократическому централизму в 
РСДРП. 29 октября 1903 г. – В: Меньшевики. Документы и материалы 1903-февраль 
1917 гг., Москва, 1996, с. 48-49. 

26 Тютюкин, С. В., Г. В. Плеханов. Судьба, с. 190. 
27 Искра, бр. 53, ноември 1903 г. 
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Русия със своите позиции, които са заели по време на конгреса в Лондон, и да 
покажат бъдещите задачи, с които трябва да се справят. В него се посочва, че и 
двете фракции желаят създаването на “силна централизирана партийна 
организация”, но разногласията започват с въпроса: “Как да се направи това?”28. 
Писмото продължава с обяснение за това, как Ленин иска да наложи в партията 
пълна дисциплина, как тя трябва да се ръководи от редакцията на “Искра”, която 
да контролира останалите ръководни органи. В РСДРП ще се провежда 
“искровска” политика и който не е съгласен с това, няма да се допуска до 
ръководни постове. По този начин, според меншевиките, Ленин ще откъсне 
голяма част от социалдемократите от самата партия и ще се получи пропаст 
между водачите и останалите членове на организацията. Затова те смятат за свой 
дълг да не се съгласят с болшевиките и да заемат “опозиционно” положение 
спрямо тях.. Редакцията на “Искра” е благодарна на Г. Плеханов, че е 
възстановил стария ù състав, и обещава, че ще възроди водената от него 
политика. Задача на меншевиките ще бъде да се спре разколът и да се борят за 
“единството на всички зрели елементи на партията, при което ще стане 
немислимо делението на “ленинци” и “мартовци”. За тях е много важно да се 
поддържа тясна връзка между комитетите и редакцията, което е важно и за двете 
страни29. 

Това писмо, написано от “новата” редакцията на “Искра”, се стреми да 
покаже на местните комитети на РСДРП, че меншевиките се разграничават в 
своите действия от болшевиките, че те не подкрепят тяхната политика. 

Следващата 1904 г. продължава да е време на самоидентификация и 
обособяване на меншевизма в самостоятелно политическо течение. Заедно с 
организационните различия започват да проличават и тактическите 
разминавания в РСДРП. Те са свързани със започналата Руско-японска война от 
1904 г., с отношението на социалдемократите към либералното движение в 
Русия и с надигащата се революция.  

До 1917 г. меншевиките и болшевиките, въпреки големите си различия, не 
се разделят и съществуват в рамките на една партия – РСДРП. Но те ясно 
показват своята несъвместимост още със самото си образуване през 1903 г. 
Меншевиките се стремят към демократически социализъм от западен тип, а 
болшевиките – към комунизъм с неговите отрицания на много от 
основополагащите черти на социалдемокрацията30.  

Меншевизмът продължава да се формира като самостоятелно движение 
до 1917 г., когато става и пълното разделяне на РСДРП на две партии, но 
първите години на самоидентификация и на отделяне от болшевизма са най-
важни. Това е времето след  II-я конгрес на РСДРП, когато лидерите на 
меншевиките ясно заявяват, че не желаят да се отъждествяват с болшевиките. 
Когато проличава, че тоталитарните и демократичните принципи са 
                                                

28 Письмо редакции “Искры” к местьным комитетам РСДРП в России декабрь 
1903 г. – В: Меньшевики. Документы и материалы 1903-февраль 1917 гг., Москва, 1996, 
с. 50. 

29 Пак там, 51-53. 
30 Тютюкин, С. Меньшевизм, с. 37. 
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несъвместими31. Затова може да се твърди, че началото на обособяването на 
меншевизма в самостоятелно политическо течение започва в Женева. 

                                                
31 Урилов, И. Из истории раскола РСДРП. – Отечественная история, 2003, 4, с. 

25. 
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PARTIES’ PROJECTS FOR THE AMENDMENT OF THE TURNOVO 

CONSTITUTION ON THE EVE AND DURING THE 5TH GRAND 
NATIONAL ASSEMBLY 

 
The Turnovo constitution was a fundamental document which marked the beginning of 

the modern Bulgarian state. The political development of the Third Bulgarian state led to some 
constitutional changes. The objective of this narrative is to reveal the parties’ projects for the 
amendment of the constitution in the light of the announcement of Bulgarian Independence on 
22 September 1908. 

The author presents the notions of parliamentary and non-parliamentary parties in this 
period. All political forces expressed various opinions on the constitutional amendments 
through their newspapers and the parliamentary tribune on the 4th national Assembly and 5th 
Grand National Assembly. They walked a long road from the project of the ruling Democratic 
Party to the decisions of the Grand National Assembly. 

Amendments had different meaning. In fact, constitutional amendments from 1911, 
both negative and positive, were in force until 1947, which showed that they were satisfactory 
to the Bulgarian society. 

 
Търновската конституция (ТК) е основополагащ документ, отбелязал 

началото на модерната българска държавност1. С годините тя се превръща в 
паметник на някогашните български въжделения за свободно и демократично 
обществено развитие в унисон с модерните за времето европейски практики. В 
хода на приложението си ТК се превръща в идейно знаме на демокрацията, най-
висша гаранция за съхраняване правата на личността и на свободния обществен и 
политически живот. Демократичният механизъм на действие, който следва да се 
получи при прякото й приложение, не се задейства винаги и в пълнота. Той 
започва да се пропуква и в българските условия не успява да създаде собствен 
устойчив модел. ТК започва да се нарушава още с първите по-сериозни 
изпитания, на които се поставя политическото ни развитие. Едновременно с това 
призиви за доработване на ТК я съпътстват през целия период на съществуване. 
Те са част от общия конституционен дебат.  

                                                
1 За нея виж: Вълканов, В. Търновската конституция в спор с времето. Варна, 

2009; Вълканов, В. 100 години от създаването на Търновската конституция. С., 1986; 
Манолова, М. Създаване на Търновската конституция. С., 1980; Владикин, Л. 
История на Търновската конституция. С., 1936; Милюков, П. Българската 
конституция. С., 1905.  
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Основните опити за промени и самите доработки и поправки са правени на 
три пъти2. Първият път е по време на княжеските пълномощия на княз 
Александър І Батенберг (1881-1883). Доработването е неуспешно, има временни 
резултати – за около две години, но е много сериозен опит за цялостно и по-
трайно изменение на ТК. До голяма степен то е опит за ревизиране дейността на 
Учредителното събрание в посока, посочена тогава от консерваторите, но 
неосъществена поради съпротивата на либералното мнозинство.  

Второто доработване е осъществено през 1893 г. от ІІІ Велико народно 
събрание (ВНС) и е наложено както от държавната необходимост за създаване на 
династия, така и от желанието на княз Фердинанд да сключи брак с католическа 
принцеса. Съгласие за това може да даде само папата, но той поставя условие 
децата от този брак също да бъдат кръстени в католическата вяра, нещо, което ТК 
забранява поне за едно от тях, за бъдещия престолонаследник. Промяната е 
извършена, а покрай нея са променени и някои други членове.  

Третото и последно доработване е през 1911 г. поради обявяването на 
българската независимост на 22 септември 1908 г., но и заради натрупания 
обществен опит, включително и чрез най-сериозните дискусии през 1904 г., 
свързани с 25-ата годишнина от приемане на ТК. Предмет на настоящия 
материал са тъкмо партийните проекти за промяна на ТК в навечерието и по 
време на V ВНС.  

Както посочихме, третата конституционна поправка е свързана с 
българската независимост от 1908 г., но се извършва през 1911 г. Закъснението на 
този важен държавен акт с около две години се дължи на необходимостта 
историческото събитие да бъде международно санкционирано. До към края на 
1910 г. всички проблеми, произтичащи от това събитие, в основни линии са 
уредени вече и може да се пристъпи към промяна на основния закон. За 
министър-председателя Ал. Малинов обаче е необосновано да се свика ВНС само 
за да се прередактират всички ония места в ТК, в които държавата се титулува 
като княжество, а държавния й глава като княз. Затова той поставя на царя едно 
условие за свикване на ВНС – да се подготвят и внесат всички необходими 
изменения в основния закон, които се налага да се направят3. След постигнатия 
консенсус се подготвя и законопроекта за изменение на конситуцията. 

Предстоящите промени на ТК се обсъждат на ІІІ редовна сесия на ХІV 
Обикновено народно събрание (ОНС), открита на 15 октомври 1910 г. 
Инициативата е на Демократическата партия, ангажирала се и провела една от 
най-успешните в нашата нова история народностна акция – обявяването на 
независимостта (1908). Решава се да се предложи на бъдещото V ВНС да се 
променят всички членове на ТК, където се споменават думите „княз”, 
„княжество” и „княгиня” съответно с „цар”, „царство” и „царица”. Но заедно с 
това и покрай това се предлага да се изменят членове 13, 17, 19, 24, 35, 38, 55, 72, 
76, 86, 91, 92, 121, 127, 161, 162, или общо шестнадесет члена на ТК.  
                                                

2 Гешева, Й. Държавната институция Велико народно събрание (1879-1911). 
Исторически аспекти. С., 2001.  

3 Малинов, А. Странички от нашата нова политическа история. С., 1993, с. 
109.  
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Демократическата партия като управляваща дава своите предложения като 
законопроект за изменение на ТК. Това е нормална практика, още повече че през 
първото десетилетие на ХХ век с новите си начала, програмни възгледи и 
социално-класов състав тя се превръща в „модерна” обществена сила, способна 
да бъде фактор в обществено-политическия живот на страната, отговарящ на 
интересите на властващата буржоазна класа и монархическия институт. На власт 
демократите продължават икономическата политика на стамболовистите. Те се 
стремят да стимулират развитието на търговията и промишлеността, като се 
борят да издигнат страната до равнището на големите европейски държави. 
Хомогенното правителство, начело с лидера на партията Александър Малинов, 
възстановява буржоазната демокрация, потъпкана от стамболовистите4. След 
историческия акт те подготвят необходимите промени на ТК.  

Политическите партии разполагат с малко време. За законопроект за 
изменение на конституцията започва да се говори конкретно след 23 януари 1911 
г., когато Малинов представя проекта на княза. Опозиционните вестници – 
„Мир”, „Утро”, „Реч”, „Дневник” и др. изразяват съжаление, че не са успели да 
излязат със свои виждания за изменението на конституцията. Затова се получава 
така, че в събранието никой не предлага алтернативен проект, а обсъжданията 
минават набързо. Едновременно с парламентарните дебати вървят и 
вестникарските дискусии. Обобщените изказвания са обнародвани в Алманах на 
Българската конституция5. 

Управляващата партия предлага Законопроект, който предвижда промяната 
да бъде следната: 6 

„§ 1. Думите „княжество”, „княз”, „княгиня”, „княжески”, „княжеска” и 
„княжество” навсякъде, дето се срещат в конституцията, се заменяват с думите 
царство, цар, царица, царски, царска и царско.  

§ 2. Чл. 6 се изменява тъй: Българският цар носи титлата Негово 
Величество цар на българите, а престолонаследникът – титлата Царско 
Височество.  

§ 3. Чл. 17 се изменява тъй: Царят е представител на държавата във 
всичките й сношения с иностранните държави. Той, със съгласието на 
правителството свързва и утвърждава всичките сговори с иностранните държави 
и ги съобщава на Народното събрание, щом интересите и сигурността на 
страната допущат това.  

Обаче търговските договори, както и всички договори, които налагат 
разходи на държавата или съдържат изменение на съществуващите закони или 
засягат публичните или гражданските права на българските поданици, получават 
сила само след приемането им от Народното събрание.  

                                                
4 Николова, В., Д. Саздов. (Състав.) Програми, програмни документи и устави 

на буржоазните партии в България 1879-1918. С., 1992, с. 165. 
5 Алманах на Българската конституция. Пловдив, 1911, 751-768. Това както и 

СД на ХІV  ОНС и V ВНС ще бъдат нашата основа за анализ предвид изискванията за 
обем на материала. 

6 Стенографски дневници (СД) на ХІV ОНС, ІІІ РС, LХХVІ заседание, 5 февр. 
1911, 2813-2814. Още Малинов, А. Странички, 109-114. 
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§ 4. Чл. 19 се изменява тъй: Царят е длъжен да се намира постоянно в 
царството. Ако навреме излазя от него, той си назначава за заместник или 
престолонаследника, ако е пълнолетен, или Министерския съвет. Правдините и 
длъжностите на наместника ще се определят с особен закон. За излизането си и за 
назначението на наместник царят съобщава на Министерския съвет, който 
оповестява за това чрез „Държавен вестник”. 

§ 5. Чл. 24 се изменява тъй: Царското достойнство е наследствено в 
мъжката низходяща права линия на Негово Величество царят на българите 
Фердинанд І Сакс-Кобург-Готски. За престолонаследието ще се издаде особен 
закон.  

§ 6. Чл. 35 се изменява тъй: Народното събрание с особен закон определя на 
царя и на неговия двор цивилна листа. Тя не може да бъде уголемена без 
съгласие на Народното събрание, нито намалена без съизволение на царя.  

§ 7. Чл. 38 се изменява тъй: Българският цар не може да изповядва друга 
вяра, освен източноправославната. Изключение се прави само за нинецарстващия 
цар.  

§ 8. Чл. 55 се изменява тъй: Чужденци могат да приемат българско 
поданство, според наредбите на особен закон, който ще се издаде.  

§ 9. Чл. 72 се изменява тъй: По работи криминални от военен характер 
военни лица се съдят от военни съдилища, когато се намерват на действителна 
служба.  

§ 10. На чл. 73 се прибавя следната втора алинея: Не могат да се създават 
изключителни съдилища или комисии под някакъв предлог и под каквото й да е 
наименование, освен във военно време, или когато било страната, било част от 
нея се обяви във военно положение, съгласно особен  за това закон.  

§ 11. Чл. 76 се отменява.  
§ 12. В чл. 86, алинея първа, думата „пет” се заменява с думата „четири”.  
§ 13. Чл. 121 се изменява тъй: Народното събрание разглежда проекта на 

бюджета статия по статия.  
§ 14. В чл. 127 думите „15 декемврий” се заменяват с думите „15 февруарий 

идната година”. 
§ 15. На чл. 161 първият ред се изменява тъй: Министерствата са девет, а 

след пункт 8 се прибавя следното: 9) Министерство на народното здраве и 
труда”. 

Отново, едно чудно съвпадение, както през 1893 г., се променят тринадесет 
члена на ТК, а един се предлага за отмяна (чл. 76).  

В мотивите към законопроекта за изменение на ТК се обяснява как чл. 13, 
уреждащ съдебната власт, е крайно недостатъчен с обясненията си, 
прокламиращи независимостта на съдебната власт. Как по отношение на 
съдебната власт в самата ТК същестувават вътрешни несъответствия – 
едновременно се забраняват извънредните съдилища, но и се дава възможност за 
спекулации. Член 17, даващ право на външнополитическо представителство на 
държавния глава, е ограничен (според Берлинския договор) само в отношенията 
със съседните страни. Сега това положение следва да се поправи и да се счита, че 
не само съседните, но и всички държави по света са в един и същ режим спрямо 

Росица Ангелова 



373

независимото българско царство. Предлагат се и някои второстепенни добавки – 
като например уточнението за правото на монарха да назначава и 
престолонаследника за свой наместник, когато напуска страната.  

Демократите предлагат да се премахнат неяснотите около приложението на 
чл. 72 във връзка с подсъдността на военните лица на военни съдилища. Също да 
се направи усредняване спрямо дотогавашната практика на депутатския мандат – 
три години от 1879 до 1893 г. и пет години през периода 1893-1910 да се промени 
на четири години, по примера на Франция и Белгия. Във връзка с усложняването 
на управленските дейности на правителството се предлага заличаване на 
дотогавашната възможност за назначаване на комисари, като се създаде нова 
институция – тази на държавни подсекретари (по един за всяко министерство), 
както и назначаване по преценка на министри без портфейл.  

По време на разискванията в ХІV ОНС и в навечерието на свикването на V 
ВНС политическите партии обнародват програмите си за конституционни промени в 
тази връзка. Това се прави за първи път. Предишните народни събрания са свиквани 
в обстановка, която не дава такава възможност. Основната част от партийните 
виждания е обнародвана през 1911 г. в специален Алманах. Най-важното в тези 
програми е следното: проправителствени партии, подкрепят конституционните 
проекти на властта. Друга група мнения запазва неутралитет и третира по-
второстепенни въпроси. Трета група отрича най-важните текстове за промяна. 
Но като цяло се налага впечатлението, че всички партии искат повече свобода 
за гражданите и по-малко ограничения в ТК. 

От опозиционните партии най-голямо влияние и потенциал има Народната 
партия (НП), затова и тя веднага след обявяването на независимостта, настоява за 
свикване на ВНС, което да узакони историческия акт7. Тя иска в ТК да бъдат 
направени необходимите изменения, произтичащи от този акт. Конституцията, 
според НП, е доста напредничава и удовлетворява нуждите на българския народ. 
Прилагана от способни и честни държавници, тя ще способства за 
благоденствието и напредъка на българския народ. Народняците смятат, че не са 
необходими други изменения в основния държавен закон. Те се опират на 
европейската практика, която показва, че конституциите се състоят от по-малко 
членове – гръцката – 110, румънската – 133, белгийската – 139, и ако се увеличи 
на близо 200 – не е ли много? – питат народняците8. 

Народните представители от парламентарната група на НП вземат активно 
участие при обсъждане на законопроекта за изменение на конституцията в ХІV 
ОНС. Измененията и допълненията на някои членове в основния закон се налагат 
от новия държавен статут на страната, промяната в титлата на монарха и 
настъпилите обществено-икономически промени.  

НП се обявява за такива изменения на конституцията, които да приведат в 
единство фактите с правото. Лидерът на партията Иван Евстр. Гешов смята, че в 
дебатите не се засягат още два въпроса, които са от важно значение. Според член 
                                                

7 Подробно за позицията на Народната партия виж: Ангелова, Р. Развитие и 
дейност на Народната партия (1899-1911). Велико Търново, 2003, 184-188.  

8 СД на ХІV ОНС, ІІІ РС. Кн. VІІІ. С., 1911, LХХІ зас., 31 ян. 1911, 2530-2532; 
Правда, бр. 29, 13 юни 1909; бр. 104, 30 окт. 1910. 
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1 на ТК, намаляването или уголемяването на територията на Българското 
княжество не може да стане без съгласието на ВНС. В конкретния случай с 
обявяването на независимостта де юре трябва да се уреди въпросът с 
присъединяването на Източна Румелия към България, а това може да направи 
само бъдещото ВНС. Вторият въпрос засяга чл. 144, отнасящ се до състава и реда 
на изборите за ВНС. Необходимо е правителството да изясни дали ще създаде 
особен избирателен закон, или ще действа по съществуващата практика. 
Настойчиво се поставя искането да се определи дата на провеждане на избори за 
ВНС9. 

Подробно становище по предлаганите изменения се излага от видния юрист 
и народняк Теодор Теодоров. Още през 1908 г. Народната партия изтъква 
необходимостта от поставяне на новото политическо положение на страната в 
единство с основния закон чрез санкцията на ВНС – онзи институт, който в най-
пълна степен представлява народния суверенитет. Дългото отлагане може да се 
оправдае само с опасността от война. Друга причина, според дейците на НП, не 
може да защити позицията на правителството, защото не е нормална практика 
ежедневно да се нарушават над 80 члена на конституцията10. 

Народняците смятат, че е необходима промяната на чл. 24. Според тях 
редакцията на члена може да доведе до недоразумения, тъй като тя определя, че 
престолонаследието е в лицето на първия избран княз. На отправените упреци, че 
тази промяна се желае от НП, но противоречи на борбата й срещу личния режим, 
Теодоров подробно и ясно дава виждането на партията по същността на 
понятието „личен режим”. Когато Народната партия – казва той - говори против 
личния режим, тя никога не мисли, че се бори за република, нито че се бори 
против личности, нито че отваря династически въпроси в България, нито лично 
против княза тогава, царя днес. Борбата против личния режим е борба за 
правилно прилагане на конституцията от държавния глава... То е борба против 
един режим на личности в полза на режима на конституцията, на колективността, 
на обществения ред”11. Парламентарната група на НП одобрява направената 
редакция, тъй като текстът на чл. 24 дава възможност за различни тълкувания12 и 
за борба в бъдеще на различни кандидати за българския престол. В този смисъл 
исканата промяна, според няродняците, има за цел да се закрепи една династия в 
България, която е гарант за сигурността и стабилността на страната. 

Относно чл. 35, определящ цивилната листа на царя, народняците се 
изказват за урегулирането й посредством закон. Сред най-оспорваните поправки 
е тази за член 17. Народната партия е атакувана по-късно от опозицията по време 
на дебатите в V ВНС, че скоро е забравила своите аргументи относно 
измененията на конституцията. В действителност предлаганата от Теодоров 
редакция е следната: „Царят е представител на царството във всичките му 

                                                
9 Пак там, с. 2532. 
10 СД на ХІV ОНС, ІІІ РС. Кн. VІІІ. С., 1911, LХХ зас., 30 ян. 1911, 2473-2485. 
11 Пак там, с. 2478. 
12 Чл. 24 от ТК определя, че княжеското достойнство е наследствено в мъжка 

низходяща прав линия на първий избран княз. Първият български княз, избран на 17 
април 1879 г., е Александър І. 
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сношения с иностранните държави. Той свръзва и утвърждава в съгласие  и под 
отговорност на министрите или правителството всичките сговори с иностранните 
държави и ги съобщава. Съобщава ги на НС тутакси, щом интерсите и 
сигурността на държавата го позволява”13. Сравнена с приетата редакция от 11 
юли 1911 г., става ясно, че НП и в опозиция, и на власт стои на една и съща 
позиция. При окончателното приемане на чл. 17 от ВНС тя се съобразява и 
приема мнението на опозиционните политически сили.  

НП се обявява против промяната на чл. 55 относно приемането на 
българско поданство, и чл. 127 – за удължаване времетраенето на редовните 
сесии на Народното събрание. Промяната на мандата на парламента от пет на 
четири години се приема като рационална и водеща към подобрение на 
обществено-политическите порядки. Що се отнася до промяната на чл. 76, 
визиращ правото на държавния глава да спира изпълнението на законите при 
опасност от нарушаване на обществената безопасност, НП желае отмяната му да 
се свърже с промяната на чл. 72, отнасящ се до подсъдността на военните лица. 
Належащо, според нея, е един от двата члена да остане и да определи по-точно 
принципите на подсъдността на българските граждани, цивилни и военни – в 
мирно и военно време. Освен това се иска да се уточни изрично в кои случаи 
военните лица са подсъдни и на какви съдилища, за които да се изработи отделен 
закон, а за всички останали случаи да важи общата подсъдност на гражданските 
съдилища14.  

Подкрепа се дава и на член 47, който предоставя права на княза да 
управлява с наредби, имащи силата на закон, при опасност за държавата от 
вътрешен или външен характер. Изказва се мнение, че добросъвестно приложен 
този член е една полезна мярка за действие при нужда. По въпроса за 
заместването на царя, когато последният е в чужбина (чл. 19 от ТК), 
парламентарната група на НП смята, че при отсъствието на царя функциите му 
следва да се изпълняват от Министерския съвет, за което последният съобщава на 
народа или го оповестява чрез „Държавен вестник”. 

Оживени са дебатите относно увеличаване броя на министрите и 
възможността да имат свои помощници – държавни подсекретари. По принцип 
НП смята, че двете нововъведения – министър без портфейл и държавни 
подсекретари са напълно излишни, несъобразени с българската практика. Тя 
предлага да се възстанови длъжността „главен секретар”, който ще върши 
текущата работа в министерствата. Смята се, че назначенията на държавни 
подсекретари отново ще разбуни партизански страсти. Заради ангажиментите си 
те ще прекарват времето си в парламента и така работата в подведомствените им 
министерства отново ще изостава. По принцип се приема нуждата от заместници 
или помощници на министрите, като се изхожда от примера, че е възможно 
военен министър да е цивилно лице и да има нужда от специализирана военна 
помощ. Това важи и за останалите министерства.  

Различно мнение застъпват лидерите на партията при обсъждане, дали да се 
увеличи броят на министерствата. Според Гешов има нужда от девето 
                                                

13 Пак там, с. 2479. 
14 Пак там, с. 2485. 
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министерство – на народното здраве и труда. Това схващане той излага четвърт 
век по-рано в съчинението си „Чиновнишкий пролетариат” и го подкрепя с 
мнението на френския икономист Артур Манжен. В конкретния период на 
развитие на производителните сили и производствените отношения нуждата от 
отделно министерство е все по-голяма. За Гешов бъдещето е в развитието на 
индустрията, оттам идват и увеличението на работническата класа и 
ангажиментите по обществената хигиена и работническото законодателство15.  
Т. Теодоров по принцип е за увеличение на броя на министерствата и за по-точно 
разпределение на сферите между тях. Той обаче не приема да има Министерство 
на народното здраве и труда – не че от него няма нужда, но Теодоров предпочита 
да има министерство на държавните имоти. Надеждите му са, че чрез печата, в 
предизборните речи, обществото ще се изкаже какъв предмет на действие да има 
новото ведомство. Признание за парламентарния опит на народните 
преставители от НП е включването на Гешов в специалната парламентарна 
комисия за разглеждане на предложенията на всички партии. По-късно на НП ще 
се падне трудната задача да подготви и проведе избори за V ВНС и да узакони 
измененията на конституцията.  

В навечерието на V ВНС се оформя първата група от партии, които 
отбелязват еднаквост в исканията си. На първо място са социалисти-тесняци от 
БРСДП (т.с.). Политическата партия на Димитър Благоев и неговите следовници 
не пропуска да пропагандира „революционния” си социализъм и отделно иска 
държавни гаранции за закрила на работническия труд16. Но не използват много 
силни думи и като че ли не критикуват пряко монархическата уредба. 
Социалистите-тесняци предлагат платформа от лозунгов тип. Те се обявяват за 
балканска демократическа република и за тържество на освободителния 
революционен социализъм. Настояват за изборно право на всички граждани и 
избиране от народа на всички власти, за самоуправление на общините, пряко 
участие на народа в законодателството, за свобода на словото, печата и 
сдружаванията17. Сред политическите им искания са още за въвеждане на 
съразмерна (пропорционална) избирателна система като цялата страна е една 
избирателна колегия; за пълно самоуправление на общините и премахване 
централния контрол; пълна свобода на сдружаванията и премахване 
ограниченията на събрания на открито; закриване военните и всякакви 
изключителни съдилища; намаляване срока на военната служба; народна 
милиция вместо постоянна войска; съдебна защита срещу актовете на местната 
и централната власт и стабилизиране положението на държавните служители. 

Социалистите поставят още искания, несвързани с Независимостта. Сред 
тях важно място заемат социалните – Закон за закрила на работническия труд 
(забрана на труд за лица на възраст под 14 години и нощен труд); непрекъсната 
работническа почивка от 36 часа седмично; болнични компенсации с право на 
заплата за известен период; създаване на камари на труда и държавен 
                                                

15 СД на ХІV ОНС, ІІІ РС. Кн. VІІІ. С., 1911, LХХV зас., 4 февр. 1911, с. 2809. 
16 Основно вижданията си тесните социалисти излагат на страниците на 

„Работнически вестник”. 
17 Работнически вестник, бр. 36, 31 ян. 1911.  
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инспекторат по труда; хигиена на труда; право на държавните служители на 
сдружаване; задължителна работническа осигуровка и пенсия за старост. 
Икономическите им искания са за въвеждане на прогресивно-подоходен данък; 
премахване на всички косвени данъци: акцизи, мита и привилегии; намаляване 
данъчните тяжести на работния свят с освобождение от облагане на малките 
приходи; премахване излишните бюрократически формалности и служби в 
държавата; съкращение на военните разходи; подобрение положението на 
държавните и общински служащи; безплатна медицинска и съдебна помощ за 
бедните граждани.  

Земеделците от БЗНС също излагат своите идеи за конституционни 
промени в парламента и в печата18. В парламентарните избори за ХІV ОНС 
БЗНС се очертава като най-многобройната опозиционна политическа 
групировка в парламента, което е свидетелство за чувствителното нарастване на 
неговото влияние в страната. Съюзът посреща сдържано обявяването на 
независимостта през есента на 1908 г. и също като радикалдемократите и някои 
други опозиционни политически сили заема крайни антимонархически 
позиции, може би едни от най-крайните, апелира за още по-пълен народен 
суверенитет19. Земеделците единствени пряко заявяват лозунга „република 
вместо монархия”. Те са против царската титла на княз Фердинанд, защото се 
укрепва монархизмът, който пък според тях е отживял времето си. Обявяват се 
против новата редакция на чл. 17 от ТК, защото тя е опасна и нарушава правата 
на народа да се самоуправлява. Според лидера и депутат в ХІV ОНС 
Александър Стамболийски, само този член ограничава прерогативите на 
монарха и го прави да царува, но не и да управлява. С промяната му се дава 
възможност вече не само да царува, но и да управлява – да ръководи външната 
политика. А така се създават условия за съществуването на т. нар. личен режим. 
БЗНС се изказва против изменението на член 35 от ТК, защото се нарушават 
правата на народа. Според партията „услужливи” правителства ще прибягват 
често до увеличаване на цивилната листа на монарха, за да поддържат добри 
отношения с него. А значителното възнаграждение, което се дава на 
българската корона, ощетява държавната хазна, поощрява порочния живот и 
създава изкуствена аристокрация в България.  

Земеделците са против измененията на чл. 19 и чл. 24 от ТК. Те смятат, че 
престолонаследникът не може да замества царя, тъй като не е положил клетва. 
Относно въпроса за вероизповеданието (чл. 38), Стамболийски е за запазване на 
съществуващото положение в ТК. Такова е становището и по отношение идеите 
за ново министерство, въвеждането на длъжността подсекретар и министър без 
портфейл, с които нововъведения ще се увеличи бюрокрацията и 
партизанщината. 

                                                
18 Основен текст ще бъде изказването на Ал. Стамболийски по време на 

обсъжданията в ХІV ОНС. За повече виж Петрова, Д. Земеделският съюз в защита на 
Търновската конституция. – Земя и прогрес, 1984, кн. 4, 51-53; Земледелческо знаме, бр. 
42, 12 май 1911, бр. 53, 15 юни 1911, 

19 За Ал. Стамболийски търновския акт от 22 септември 1908 г. е преврат. – СД на 
ХІV ОНС, ІІІ РС. Кн. VІІІ. С., 1911, LХІХ зас., 29 ян. 1911, с. 2439. 
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Земеделците подкрепят премахването на военно-полевите съдилища и 
намаляването на четири години мандата на НС. Стамболийски предлага НС да 
заседава четири месеца, но от 15 октомври до 15 декември да работи, след това 
един месец - до 15 януари да има ваканция и отново да заседава от 15 януари до 
15 февруари.  

Земеделските конституционни идеи за промяна на ТК доразвива в своето 
изказване и депутатът в ХІV ОНС Димитър Драгиев20. Димитър Драгиев Колев 
е водач на умереното крило в БЗНС в началото на ХХ век, близък до идеите на 
толстоизма за ненасилие в живота и със сериозен парламентарен опит – депутат 
в ХІІ-ХVІІІ ОНС и V ВНС. Той приветства търновския акт и се обявява за 
административно деление върху самоуправлението на общините. Открито се 
обявява за намаляване правомощията на българския монарх. Настоява всеки, 
който постъпва на военна служба да дава клетва за вярност и на отечеството, 
защото който се кълне в отечеството, се кълне да бъде верен и на княза. Драгиев 
се обявява за отмяна на правото на амнистия за престъпления по избирателния 
закон, защото никой няма право да променя волята на българския избирател. 
Що се отнася до чл. 20, който постановява, че наследникът на престола трябва 
да живее в княжеството и може да излиза от него със съгласието на княза, 
следва да се добави и със съгласието на Министерския съвет.  Категорично иска 
отмяната на членове 47 и 48. Земеделският деец настоява за промяна в чл. 70, 
който постановява, че князът и наследникът на престола се освобождават от 
всякакви даждия, държавни берии и тегоби. Тази постановка следва да визира 
само цивилната листа на монарха. Непрекъснатите покупки на имоти дават 
основание БЗНС да иска и да подкрепя и по-радикална редакция – държавният 
глава и неговият наследник да разполагат само със своята заплата и да нямат 
право да закупуват и владеят частни имоти, особено земи21.  

По отношение мандатността Драгиев е за мандат на парламента и 
окръжните съвети по три години, а за градските и селските общини две години 
и това е нещо, което отговаря на действителните нужди и условия в България. 
В заключението си Д. Драгиев изтъква, че според него и БЗНС законопроектът 
за изменение на конституцията не отговаря на назрелите обществени нужди и 
на волята на мнозинството от българския народ. Отделно земеделците изявяват 
искания в три групи, но не уточняват дали и как те да се превърнат в 
конституционни задължения. 

Либералите (радослависти) са в труден период на опозиционно 
съществуване22. Сериозен удар срещу партията е нанесен с процеса срещу д-р 
Васил Радославов и другите нейни водачи, устроен срещу тях през юни 1903 г. 
За извършените от тях нарушения и престъпления в качествата им на министри 
през периода януари 1899 – ноември 1890 г. д-р В. Радославов и останалите 
негови колеги бивши министри получават присъди от Държавния съд с 
различни срокове и са хвърлени в затвора. И макар второто стамболовистко 
                                                

20 СД на ХІV ОНС, ІІІ РС. Кн. VІІІ. С., 1911, LХХ зас., 30 ян. 1911, с. 2494-2506. 
21 Пак там, с. 2499.  
22 За позицията на НЛП виж Попов, Ж. Народнолибералната (стамболовистка) 

партия в България (1903-1920). С., 1986, с. 80. 

Росица Ангелова 



379

правителство да прокарва още в края на 1903 г. амнистия за водителите на ЛП 
влиянието на партията в политическия живот на страната спада значително. 
Показател за това са парламентарните и местни избори, проведени през този 
период. Почти във всички тях тя се нарежда на едно от последните места по 
броя на получените гласове и мандати. Въпреки това ЛП не губи кураж, тъй 
като разчита на своите добри отношения с двореца.  

Идеите на либералите радослависти за промени в ХІV ОНС развива Петър 
Пешев23. Това не е случаен факт. Той е утвърден български политик, юрист и 
публицист, един от най-близките съратници на Радославов и доайен на 
партията, заемал постовете министър на правосъдието (1894, 1899-1900, 1913) и 
министър на народното просвещение (1913-1918). За радославистите 
изменението на титлата на държавния глава се налага само по себe си, заедно с 
факта на провъзгласяване на независимостта. ЛП има в своята програма 
поставено като цел изменението на българската конституция в либерален дух и 
затова подкрепя всички промени, които се предлагат от правителството на Ал. 
Малинов и осигуряват правилно и конституционно управление в страната. 
Промяната на чл. 17 е полезна, като действията на държавния глава при 
сключването на подобни договори ще става най-малко със знанието на 
министър-председателя. За радославистите не е необходима промяна на чл. 24 
от ТК, освен в алинеята, визираща, че за наследството ще се изработи особен 
закон. Такъв закон не е належащ и следва този член на ТК да изчерпи всички 
въпроси относно династията, която ще управлява България. За повече яснота и 
сигурност предлагат да се отбележи особения начин на престолонаследието: в 
пряма низходяща линия за първородения от мъжки род. Що се отнася до чл. 28 
формално „съгласието на великото народно събрание” ще затрудни 
определянето на регенти за престолонаследника. По-добре е това да става в 
съгласие с държавния глава, правителството и обикновеното народно събрание. 

Според П. Пешев по отношение състава на ОНС някои български 
граждани са лишени от правото на избиратели и от правото на избираеми. С 
обикновени закони са лишени от право на избираемост българските чиновници 
и духовенството, а от право на избиратели – циганите. Следователно 
необходимо е ВНС да санкционира отнемането на правата на тези три 
категории граждани, тъй като щом ТК допуща всички български граждани без 
разлика да бъдат избираеми и избиратели от известна възраст нагоре, това 
право не може да им се отнема. Така ще се върви към намаляване и отнемане 
политическите права на българските граждани. Ако това е така, то следва да 
бъде специално и изрично разпоредено в основния закон на държавата. Пешев 
се обявява за въвеждането по примера на белгийската конституция на 
задължително гласуване. Това е добре с оглед на факта, че българските 
граждани имат права, но и задължения и едно от тях следва да бъде – да 
упражни своите избирателни и политически права.  

                                                
23 СД на ХІV ОНС, ІІІ РС. Кн. VІІІ. С., 1911, LХІХ зас., 29 ян. 1911,  2463-2466. 

Още за възгледите им виж: Реч, бр. 1357, 22 юни 1911; Народни права, бр. 26, 9 февр. 
1911; Воля, бр. 72, 4 юни 1911; Вечерна поща, бр. 3158, 3 юни 1911.  
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По отношение срока на сесиите на НС радославистите се изказват за 
увеличението му. Тази промяна ще допринесе за по-зрялото обсъждане на 
предлаганите законопроекти. От полза е и намаляването на мандата на НС, 
защото практиката показва, че „в продължение най-много на три години всяко 
народно представителство остарява, изхабява се и влиза в разрез с 
общественото мнение”24. Пешев подкрепя създаването на министерство на 
общественото здраве и на труда, защото най-главното и най-същественото за 
един народ, за да може той да напредва, да прогресира е да бъде запазено 
неговото здраве, защото, когато народът е здрав, ще има здрава мисъл, ще има 
„здрава душа в здраво тяло”. Либералите одобряват дъпълването на 
министерския съвет с още един министър без портфейл, който за тях трябва да 
бъде политическо лице и ще носи отговорност пред държавния глава и пред 
страната. Не приемат за належащо нововъдението за държавните подсекретари. 

Либералите отдават важно значение на самоуправлението на общините и 
окръжията. Те настояват в проекта за изменение на ТК да се направи 
необходимото, за да се гарантира колкото е възможно повече това само-
управление.  

Според ЛП належащи са реформите в съдебната власт, особено по 
отношение на административното правосъдие. Радославистите одобряват 
измененията в частта за военните съдилища, защото е несправедливо 
правосъдието да бъде нееднакво за българските граждани. Обявяват се за 
промяна в чл. 155 от ТК – за углавната отговорност на министрите. Българският 
опит показва, че в това отношение разпореждането на чл. 155 е непълно, неясно 
и предизвиква нееднакво разбиране, тълкуване и прилагане. Държавният съд в 
своята практика възприема възгледа, че нарушението на кой да е закон е 
нарушение на конституцията. Този възглед за радославистите е неправилен и те 
предлагат конституцията да разпореди, че нарушението на законите от 
министрите е наказуемо. 

Отделилите се през април 1904 г. от Либералната (радославистка) партия 
съмишленици на Димитър Тончев са по-активни по отношение 
конституционните промени25. Предвид факта, че те скоро се ситуират в 
политическото пространство и търсят обществена подкрепа и членска маса 
надълго и обстойно предлагат аргументирани свои политически идеи за 
конституционните промени. Позициите им са смислени и заслужават внимание. 
Те искат отмяна на чл. 47. Едно далновидно предложение, което ако бе 
реализирано, отнема правно-формалистичния подход на звенарите през май 1934 
г. Не че не би се намерил друг предлог, но поне този, съгласно чл. 47, като най-
удобен щеше да липсва и по този начин заговорническите идеи биха били 
много силно затруднени. Предлагат също (като много от останалите партии) 
специален текст, оповестяващ пълния народен суверенитет.  

Младолибералите искат специален нов текст, който да гарантира, че 
законите нямат обратна сила. Незнайно защо обаче те предлагат и 
въвеждането на текст, ограничаващ „завинаги” престолонаследието по женска 
                                                

24 Пак там, с. 2465. 
25 Алманах на Българската конституция, 760-764. 
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линия?! Те предлагат собствени редакции на изискваните от XIV ОНС промени в 
ТК за начина, по който може да се изменява и преглежда конституцията, а 
именно: Чл. 168. Щом се приеме предложението за изменение и преглеждание 
на конституцията, Народното събрание се счита за разтурено по право. Избори 
за ново Народно събрание се произвеждат в предписания от чл. 137 срок. 
Правителството внася в това събрание законопроект за изменение на 
конституцията, който, след приемането му, се внася за обсъждане във Великото 
народно събрание. Това събрание е властно да приеме, измени, допълни или 
отхвърли приетия от народното събрание закон за изменението. То обаче няма 
право да обсъжда, изменява и допълва и други членове от конституцията, 
неозначени в гласувания от събранието закон. Великото народно събрание 
трябва да бъде свикано за обсъждане закона за изменение на конституцията 
най-късно шест месеца след обнародването на последния. 

За народния суверенитет тончевистите смятат, че всичките власти 
произтичат от народа и се упражняват по установения от конституцията ред. Те 
предлагат забрана на произволните закони на Обикновеното народно събрание и 
смятат, че нито един закон не може да има обратна сила във вреда на придобити 
вече права според предшестващите закони. Относно административното 
правосъдие са за административно правосъдие, създадено само с особен закон. 
Пререканията между административните и обикновените съдилища ще се 
решават от Върховния Касационен съд. 

Исканията им за бюджета са следните: „Бюджетът е единствен. Годишните 
приходи и разходи на държавата, постоянни и временни, редовни и извънредни, 
се вписват в бюджета, който ежегодно се обсъжда и приема от Народното 
събрание. Законодателната и изпълнителната власт само веднаж в годината, 
през обикновената сесия на Събранието, могат да установяват държавните 
приходи и разходи. Не могат да се искат свръхсметни допълнителни и 
извънредни кредити за каквито и да било нужди. Върховната Сметна палата 
се натоваря да бди при извършване визита на платежните заповеди и да не 
допуща да се харчи повече или да се ангажира съкровището с работи, 
доставки и постройки, които по размерите си превишават бюджетните 
кредити. За работи, доставки и постройки, за които не е било отреден кредит 
в бюджета и извършването на които не може да се отложи без вреда за 
държавата до новия бюджет, могат да се похарчат до 1 500 000 лева. Но сумата 
за подобни неотложни нужди трябва да се вписва ежегодно в бюджета. 

За държавните заеми тончевистите имат конкретни искания: чл. чл. 124 и 
125 трябва да се заменят със следния текст: „Ни един заем не може да се сключи 
без съгласието на Народното събрание. Но ако държавата се заплашва от война, 
външни нападения, вътрешни вълнения, глад и големи стихийни бедствия 
министрите могат със съгласието на царя да сключат заем и да го разходят без 
предварителното съгласие на събранието до размер на 5 млн лева. Народното 
събрание в най-близката си сесия се произнася съществували ли са, или не 
условия за сключване на заема и го утвърждава”. 

Според младолибералите по принцип законодателната власт принадлежи 
само на Народното събрание. За изключителни случаи и при известни условия, 
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конституцията дава право и на княза да законодателства под отговорността на 
министрите, т.е. да издава разпореждания, които имат сила на временни и 
условни закони, догдето Народното събрание, в най-близката си сесия, ги 
одобри. При създаването на конституцията, когато Народното събрание не 
може по разни причини да се свика тъй бързо и когато няма закони по много 
области, чл. 47  има оправданието. Но днес той е не само излишен, но и вреден 
при едно неоправдано негово прилагане. Ето защо Либералната партия иска 
премахването на чл. 47. 

Специално внимание отделят на чл. 17 - „Царят е представител на 
царството във всичките му сношения с чуждестранните държави. Той, със 
съгласието на министерския съвет, свързва и утвърждава всякакви договори с 
чуждите държави и ги съобщава на Народното събрание, щом интересите и 
сигурността на страната го позволяват. В подобни случаи, а също тъй и когато 
съображения от голяма важност го изискват да се държат в тайна работите за 
отношенията на царството с иностранните държави, се съставя особен протокол. 
Присъстващите министри са абсолютно задължени, под страх на тяхната 
отговорност и под санкцията на членове 153 и 155, да изкажат и изложат 
мнението си, което ще бъде отбелязано в протокола. Ако решението, което 
подлежи да се вземе, е противно на конституцията или на истинските 
интереси на царството, министрите са длъжни да се съпротивляват 
енергически. Онзи от тях, който не е вписал в протокола особено мнение, се 
счита, че е бил съгласен с взетото решение и отговаря за него. 

Младолибералите имат мнение и по въпроса за престолонаследието. За 
тях царското достойнство е наследствено в мъжка низходяща права и законна 
линия на царя на българите Фердинанд І Сакс Кобургготски, по агнатски ред на 
първородството и с изключване завинаги жените и техните низходящи. Що се 
отнася до цивилната листа на царя определянето й по размер и по време следва 
да стане с текст  в самата конституция. За МЛП България е земеделска страна и 
ако се допусне и приеме от ВНС и девето министерство, то желателно е да се 
образува министерство на земеделието и горите. 

Прогресивнолибералната партия е сред партиите със запазен периметър в 
българското политическо пространство. В началото на ХХ век тя се включва 
активно в политическия живот на страната. За кратко време е управляваща. 
Отличителна черта е нейната трайна и последователна русофилска 
външнополитическа ориентация. В навечерието на V ВНС ПЛП има своите 
виждания за конституционни промени. Конституционният проект на 
управляващите според лидера на партията д-р Стоян Данев следва да се раздели 
на две – част, отнасяща се за положението на държавния глава и част, засягаща 
правата на гражданите26. По първата част той смята, че тя е юридическо 
оформяне на съществуващото положение. Д-р Данев се обявява категорично за 
изработване на закон за цивилната листа на монарха. Самият той по време на 
управлението на ПЛП, в качеството си на министър председател (21 дек. 1901- 
6 май 1903 г.) пристъпва към изработването на подобен законопроект, воден от 

                                                
26 СД на ХІV ОНС, ІІІ РС. Кн. VІІІ. С., 1911, LХХ зас., 30 ян. 1911, с. 2488-2494. 
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желанието да не се подлага цивилната листа на критика и пазарлък всяка 
година. 

По въпроса за положението на държавния глава от гледище на външната 
политика Данев смята, че е необходим по-голям прагматизъм. Известни 
отношения, оформени между държавите, не стават обществено достояние, но са 
факт и се налагат от живота. Следователно изменението на чл. 17 е наложено от 
живота и е практика за много напреднали конституционни държави. В своите 
мемоари по-късно Данев ще отбележи „Все пак от време на време, па и сега 
още, се подлага на критика изменението на чл. 17 от Конституцията...Критиката 
е прекалена първо, защото в случая държавният глава действува с участието на 
правителството, второ, защото се касае за съглашения чисто политически, вън 
от стопанските, които съглашения твърде често по своя характер трябва 
временно да останат непременно тайни. Във всякий случай не е тая нова 
прерогатива на държавния глава, която на дело е нанесла някакъв 
съкрушителен удар на принципите на народовластието, защото на парламента 
принадлежи в решителния момент да се произнесе по това споразумение. При 
твърди устои на народовластието новооформените начала в областта на 
външната политика не могат да имат съдбоносно значение за страната. Така 
мислех аз като председател на Велико нар. събрание. Така мисля и сега като 
прост смъртен”27. 

За ПЛП Великото народно събрание има ограничен мандат и той се 
определя от дневния ред, който гласува обикновеното народно събрание. В 
България не може да се оправдае съществуването на сенат. За това няма нито 
исторически, нито обществено-политически причини и традиции. Поради това 
д-р Данев и неговата партия са категорично против учредяването на втора 
камара – сенат. Що се отнася до авторитета и значението на народното 
представителство, необходими са още реформи. Следва да се подчертае 
принципът на несменяемостта на съдиите, да се определи точно властта на 
военните съдилища и особено да се определят принципите на 
административното правосъдие. Прогресистите приветстват отмяната на чл. 76 
и риторично повдигат въпроса за уместността да се премахне и чл. 47 от ТК.  

Относно народното представителство д-р Данев счита за навременно 
вписването в конституцията на пропорционалната избирателна система, на 
даване на пасивно избирателно право на част от българския народ - членовете 
на Върховния касационен съд, професорите от университета и т.н. Приветства 
определянето на мандата на парламента на четири години, но предлага на всеки 
две години да се попълва състава с нови депутати. Как това на практика ще 
изглежда Данев не развива в своето изказване. За прогресистите проверката на 
изборите трябва да се предостави на независима институция, каквато е 
Върховния касационен съд. Това ще допринесе за по-голяма обективност и 
сигурност относно мандатите на опозиционните депутати. Най-важно за ПЛП е 
да се запазят правата и интересите на българския гражданин.  

                                                
27 Данев, Ст. Мемоари. С., 1992, с. 120. 
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Радикалдемократическата партия не е въоръжена със строга научна 
теория, но същата има редица прогресивни, демократически елементи. 
Нейните програмни възгледи, политически позиции и дейност изиграват 
известна положителна роля в обществения живот на страната. 
Радикалдемократите използват фразеология, тогава изглеждаща като че ли 
скандална28.  

Коста Сидеров изразява мнението на партията от парламентарната 
трибуна на ХІV ОНС29. Това е естествено предвид факта, че 
горнооряховският адвокат е единственият депутат на РДП. Той оспорва 
споделянето на законодателната инициатива на парламента с монарха и 
настоява тя да се трансформира на такава между НС и МС. По-скоро всеки 
един министър и МС като колективен орган да имат законодателна 
инициатива, но това би било ограничение на царските прерогативи. Настоява 
за отхвърлянето на чл. 47. 

За тайните политически договори радикалдемократите смятат, че 
държавният глава е представител на държавата във всичките й сношения с 
иностранните държави. От негово име и с одобрение на Народното събрание 
правителството свързва всякакви договори и съглашения с иностранните 
държави. За излизането на държавния глава вън от държавата те определят, 
че той е длъжен постоянно да се намира в държавата. Той не може да излиза вън 
от държавата без съгласието на Министерския съвет. Сидеров обвинява 
демократите, че промяната в ТК относно чл. 19 е съгласувана тясно с българския 
владетел, предвид факта, че престолонаследникът скоро ще навърши 18 години. 
Монархът все повече според него се стреми да управлява страната. По 
отношение пълнолетието на престолонаследника Сидеров посочва 21 години, 
както е за всички граждани. Относно цивилната листа на монарха сумата за 
обдържането на държавния глава и на неговия двор да се определи изрично 
от Великото народно събрание, като се махне прибавката, според която 
обикновеното Народно събрание може да уголемява тази сума. Това 
изменение според радикалите е вратичка между монарха и болшинството в 
Народното събрание30. 

Коста Сидеров смята, че военните лица, когато са на действителна служба, 
трябва да се съдят от военни съдилища само по престъпления от дисциплинарен 
характер. Радикалната партия одобрява предлаганото запрещаване на 
изключителните съдилища и комисии, иска това запрещаване да бъде безусловно, 
като се махне втората половина от предложената прибавка към чл. 73. 

Други необходими от гледището на Радикалната партия изменения на 
конституцията са: а) създаване на действително и пълно местно самоуправление 
и б) въвеждане пропорционалната система и при изборите за народни 
представители да се измени чл. 127 от Конституцията така: Народното 
                                                

28 Възгледите на РДП са разгледани и от Стефанов, Хр. Българската радикална 
партия (1906-1949). С., 1984, 86-89. Още виж: Утро, бр. 156, 8 юли 1911; Радикал, бр. 
73 и 74, 1-4 юни 1911; Алманах на Българската конституция, с. 767. 

29 СД на ХІV ОНС, ІІІ РС. Кн. VІІІ. С., 1911, LХХ зас., 30 ян. 1911, с. 2513-2520. 
30 СД на ХІV ОНС, ІІІ РС. Кн. VІІІ. С., 1911, LХХ зас., 30 ян. 1911, с. 2519. 
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събрание се събира на редовна сесия в София всяка година на 15 октомври. 
Сесията трае до 15 февруари. По решение на Народното събрание сесията може 
да се продължи и след последния срок. Когато нуждата наложи, държавният 
глава, по решение на Министерския съвет, свиква Народното събрание на 
извънредна сесия. Народното събрание се свиква на извънредна сесия и тогава, 
когато това поискат повече от половината народни представители. 

От същия характер е и следното необходимо изменение на конституцията. 
Според чл. 109 „законопроектите и предложенията на правителството се внасят в 
Народното събрание от надлежните министри по княжеска заповед”. Това 
последното е едно ограничение, което в някои случаи може да бъде твърде 
чувствително. Радикалната партия иска да се изхвърлят думите „по княжеска 
заповед”, така че министрите да могат свободно и неограничено да внасят в 
Народното събрание приготвените за тях законопроекти и предложения. 
Радикалите настояват чл. 136 от Конституцията да се измени така: „държавният 
глава, по предложение на Министерския съвет, може да разпуща събранието и да 
назначи нови избори за народни представители. Не може, обаче, да бъде 
разпуснато Народно събрание, което е отказало кредит на едно министерство”. 
Към чл. 119 да се добави нова алинея: „Държавните данъци се гласуват ежегодно. 
Законите, с които те се установяват, имат сила само за една година, ако не са 
възобновени със специално решение на Народното събрание”. При това постановление 
на конституцията, ако едно Народно събрание бъде разтурено преди да е гласувало 
необходимото решение за продължаване силата на данъчните закони, правителството, 
което е разтурило събранието, не ще има право да събира данъци”. Искат към чл. 71 от 
Конституцията да се добави следната нова алинея: „съставът на армията всяка година се 
определя от Народното събрание”.  

РДП иска да се премахне от ТК чл. 47. Тя настоява да се изхвърлят в член 149 
думите „и ръководство”, като се каже само: „Изпълнителната власт, под върховния 
надзор на държавния глава, принадлежи на министрите и на техния съвет.” Да се 
допусне раздаването на учреден орден за отличия само във време на война. Според 
депутата К. Сидеров държавният глава и неговото семейство не трябва да се 
освобождават от определените по закона даждия и държавни берии. Нещо повече, 
българският владетел не трябва да се стреми да трупа имоти, защото това ще го отклони 
от държавния път  и ще го накара още повече да се обърка в интриги и частни интереси.  

Други промени се искат за чл. 131, в който се установява клетвата на депутатите, 
да се каже, че представителите ще имат при своята работа едничко пред очи общото 
благо на народа, а думите „и княза” да се махнат; за чл. 164,  в който се казва за какво 
всяко длъжностно лице дава клетва, че ще е вярно на Конституцията; в чл. 11, където се 
говори за клетвата на войниците, да се каже: „Който постъпя във военна служба, дава 
клетва, че ще е верен на отечеството”; съдебните места и лица действат не от името на 
държавния глава, а от името на закона; в чл. 8 на Конституцията се казва: „Лицето на 
държавния глава е свещенно и неприкосновенно” и трябва да се махне думата 
„свещенно”.  

Сред другите промени е необходимостта да се обезпечи чрез особен член на 
Конституцията административно правосъдие, за да могат гражданите да намерят 
съдебна защита против незаконните разпореждания на административните власти, с 
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които се накърняват частни или публични права. За вреди и загуби, причинени от 
министър или длъжностно лице, с умишлено противозаконни разпоредби, да се запише 
в конституцията, че отговаря причинителят. Иска се да се установи несменяемостта на 
съдиите като конституционен принцип. Народното събрание да може да предава 
министрите на съд и за някаква вреда, причинена на държавата за лична или частна 
полза. Радикалдемократическата партия категорично се обявява против назначаването 
на държавни подсекретари и министър без портфейл. Това само ще донесе нови 
разходи за държавния бюджет. Според нея законопроектът не отговаря на очакванията 
на българския народ за промени в Търновската конституция31. 

Българската работническа социалдемократическа партия (обединена) в края на 
първото десетилетие на ХХ век не е многочислена, но взема дейно участие в 
обществено-политическия живот на страната. Посреща с радост обявяването на 
независимостта през есента на 1908 г., но също се обявява против укрепването на 
монархическия институт. Затова още в края на януари 1911 г. излиза с апел към 
българското работничество, като го призовава да замени конституционната монархия с 
парламентарна република. Исканията на партията за промени в конституцията се 
свеждат до: изменение формата на управление на държавата; пропорционална 
избирателна система и всеобщо избирателно право за всички български граждани над 
20 години без разлика на пол; възраст на народните избраници – 25 години; мандат на 
Народното събрание – 2 години; пряко избиране на всички административни, 
общински и други власти; учредяване на административно правосъдие. Освен това 
широките социалисти приветстват предложението на кабинета за премахване на чл. 76; 
искат ограничаване правата на княза и правителството по чл. 47 (за правото на княза в 
извънредни ситуации да издава разпореждания, имащи силата на закони); предлагат 
премахване на ал. 2 от чл. 82 на Конституцията и гарантиране свободата на събранията 
и манифестациите; изрично постановление, че никой закон не може да противоречи на 
конституцията и даване право на съда да обсъжда противоконституционността на 
законите32. 

Всички политически сили в парламента и извън него дават своите идеи за 
конституционни промени в навечерието на Петото Велико народно събрание. 
Основният дебат в работата на V ВНС се води около един фундаментален 
въпрос: за отношението между трите власти - изпълнителна, законодателна и 
съдебна и оттам има ли „личен режим” на монарха Фердинанд и доколко с 
предложените промени в конституцията се засилва неговата лична власт и  се 
ограничава властта на Народното събрание. Второстепенен характер има 
въпросът за формата на държавно управление, който се повдига от част от 
опозицията, но управляващите успяват да го парират33.  

                                                
31 СД на ХІV ОНС, ІІІ РС. Кн. VІІІ. С., 1911, LХХ зас., 30 ян. 1911, с. 22520. 
32 Камбана, бр. 1158, 31 ян. 1911.  
33 По тези и редица други въпроси, свързани с политическия живот в страната в 

началото на ХХ век и персонализирането им в исторически лица, политически партии и 
институции, историческата наука в България е дала сравнително добър обяснителен 
отговор (Й. Гешева, М. Манолова, М. Андреев, Хр. Стефанов, Ж. Попов, В. Методиев, 
Л. Стоянов и др.). Те обаче не са предмет на нашето изложение. 
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Великото народно събрание е специализирана законодателна институция 
в България. То има разширен състав в сравнение с ОНС и има изключителни 
права да решава определен кръг въпроси. Според Търновската конституция 
само ВНС има право да прави промени в конституцията, когато това се налага, 
по описан специален ред и определено парламентарно мнозинство (2/3). След 
редовно проведени избори, от 5 юни 1911 г., управлението на страната вече е в 
ръцете на коалиционно правителство, съставено от членове на Народната 
партия и Прогресивнолибералната партия. Министър-председател е Иван Е. 
Гешов, който е председател на Министерския съвет и министър на външните 
работи и на изповеданията. Останалите министри са: Александър Люцканов 
(министър на вътрешните работи), Стефан С. Бобчев (на народното 
просвещение), Теодор Теодоров (на финансиите), Петър Абрашев (на 
правосъдието), ген. Никифор Никифоров (на войната), Антон Франгя (на 
обществените сгради, пътищата и съобщенията), Димитър Христов (на 
търговията и земеделието). МС и управляващите политически партии имат 
консервативен подход към явленията и са склонни да приемат проекта без 
изменения и без много шум във ВНС. Но опозицията проявява небивала 
активност и подлага на анализ всяка дума и всяко изречение от предложения 
проект.  

V ВНС е открито в Търново на 9 юни 1911 г. Законопроектът за изменение 
на конституцията е внесен на 11 юни, събота, на ІІІ редовно заседание от 
секретаря Стоян Русев34. Представените за изменение параграфи са 15 и в 
съдържателен план могат да бъдат подредени в 3 категории и да бъдат 
определени като приемливи и допустими или като неприемливи и силно 
дискусионни35: 

1. Само четири параграфа са наложителни от акта от 22 септември. Те са 
формално последствие от едно изменено, ново фактическо положение. Това са 
параграфи: 1. и 2., които уреждат царското достойнство на българския 
държавен глава: княз - цар, височество - величество; § 7, който е също чисто 
формален, понеже се санкционира едно фактическо и съществуващо 
положение, че българският цар не може да изповядва друга вяра, освен източно-
православна, и че се прави изключение само за нинецарствующия цар; и § 13, 
където се задължава НС да разглежда бюджета на независимата страна статия 
по статия, като се изхвърля писмената мотивировка. 

2. В два члена се съдържат поправки, които подобряват съществуващата 
конституция. Те са чл. 19 (§ 4), който урежда по един определен начин въпроса 
за наместничеството; и § 5, отнасящ се към чл. 24, който урежда унаследяването 
на трона и създаването на царстваща династия на цар Фердинанд. Тук се 
отнасят и членове 17 и 35, които са силно дискусионни, тъй като увеличават 
правомощията на монарха в политически и икономически план (дават 
възможност на царя да сключва тайни договори без знанието на НС и се 
увеличава неговата цивилна листа). 
                                                

34 Подробно за V ВНС виж: Гешева, Й. Държавната институция, 227-300. 
35 Стенографските дневници на V ВНС.  София, 1911, 928 с. 
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3. Останалите 7 члена са изменения, наложени от историческото време: 8 - 
за поданството, 9 - за компетентността на военните съдилища, 10 - за 
въвеждането на изключителните съдилища във военно време, 11, който отменя 
чл. 76, отнасящ се до ограничаване на личната свобода и неприкосновеността на 
жилището по време на обявено военно положение, 12, намаляващ на 4 години 
мандата на НС, 14, който увеличава зимната сесия от 15 декември - на 15 
февруари, 15 – урежда ново министерство - Министерството на народното 
здраве и труда. Те са приемливи и допустими. 

Обсъждането на измененията в конституцията преминават бурно. 
Политическото пространство в Парламента се разделя на две основни групи: 
управляващи и опозиция. Народняците и прогресистите заемат дясната страна 
на парламента и центъра. Техният брой е 343. Това е парламентарната десница. 
Опозиционните групи (земеделци, либерали, народнолиберали, демократи, 
радикалдемократи и социалдемократи - тесни и широки) заемат част от центъра 
и лявата половина на залата. Техният брой е 72. На червената маса стоят 
членовете на правителството, които също се включват активно в дебатите. 
Председателството на ВНС, д-р Ст. Данев, и неговите заместници Михаил 
Маджаров и Иван Пеев, не допускат разхищение на парламентарно време извън 
обсъжданите въпроси. Двамата представители на Демократическата партия - 
Рашко Маджаров (адвокат) и д-р Петър Цончев (лекар), която е разработила 
проекта, го подкрепят безрезервно. И управляващи и опозиция се явяват на 
заседанията много добре подготвени. Център на опозиционния дебат става 
групата на земеделците, която е най-многобройна (51 човека). Около нея 
гравитират социалистите и радикалите (около 10 души). Те оформят левицата в 
парламента. С добре подготвените речи излизат: Д. Страшимиров, д-р И. 
Момчилов, д-р Х. Мутафов, проф. Й. Феденхехт и др. Репликите често са много 
остри и многословни. В това отношение първенството се държи от Илия 
Янулов, Ал. Стамболийски, д-р Петър Джидров, Марко Турлаков, Димитър 
Страшимиров, Янко Сакъзов, В. Власковски и др. – всички земеделци и 
социалисти. 

На първо четене по предложението за конституционни промени вземат 
отношение 21 човека, от които трима по два пъти. Това са: И. Гешов, А. 
Людсканов, Т. Теодоров, А. Буров, Т. Влайков, В. Власковски, Р. Маджаров, д-р 
И. Момчилов, д-р Х. Мутафов, В. Николов, И. Пецов, д-р В. Радославов, С. 
Русев, Я. Сакъзов, П. Станчев, А. Страшимиров, Д. Страшимиров, Х. Тодоров, 
И. Толев, М. Турлаков, Н. Цанов. Отношението към обявяването на 
независимостта и промените, настъпили в личностен план за държавния глава, 
са изразени от Марко Турлаков от БЗНС кратко с думата „преврат": „По нашето 
схващане, днешното предложение за изменение на конституцията е едно 
предложение за оформяне на свършените факти, едно предложение за оформяне 
на оня акт, който стана в 1908 г. и който акт, заедно с обявяването на България 
за независима държава, заедно с обявяването на българската независимост, 
премина и по-нататък в един преврат, като се нарушиха, най-съществените 
части от Българската конституция. Понеже чл. 167 е ясен и категоричен, как 
стават измененията на конституцията, ние смятаме, че извършеното на 22 
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септември с обявяването на България за независима и с провъзгласяването й в 
царство, въздигането на държавния глава с титлата „цар”, това последното е 
един преврат, е едно посегателство върху конституцията”36. 

За Иван Толев (ПЛП), изразител на управляващото мнозинство, 
независимостта е един „блян” за целия български народ и „скъсване” веднъж 
завинаги с Турция, макар че по начина, по който това е станало, може да се 
възрази: „Може да се каже за и против начина, по който стана, може да се каже 
много нещо, може би, за начина, по който отпосле трябваше да се оформи това, 
което стана, но за самия факт, извършен на 22 септември 1908 г., не може, освен 
да се говори одобрително, защото провъзгласяването на България като 
независима държава беше един блян за целия български народ, защото тази 
независимост беше онова събитие, което скъса и последните връзки, които ни 
съединяваха с нашия дотогава сюзерен – Турция”37. 

Янко Сакъзов - социалист от БРСДП (о), смята, че Фердинанд тайно от 
парламента и част от министрите е подготвил акта от 22 септември в съучастие 
с австрийската дипломация (заради анексията на Босна и Херцеговина), 
предизвикал е Балканската „криза”, а сега с искането за промяна на чл. 17 от 
конституцията иска да узакони своя „личен режим", вземайки в свои ръце 
ръководенето на цялата външна политика: “Член 17, който дава право на 
българското правителство, на българския княз, да прави тайни сговори, 
политически съглашения с чужди държави, за сметка на България, вие мислите, 
това е малко, това е нищо? Когато на българския княз, който има възможността 
да си докарва това правителство, което той иска, когато на този български княз 
вие давате правото, само той и неговото правителство да знае това, което 
сключва с другите държави, аз ви питам какво вие оставате на народа, какво 
давате в неговите ръце?”38. 

Според Атанас Буров от управляващата Народна партия, за всички 
грешки и пропуски, включително и нарушаване на конституцията, преди 22 
септември и след това, е виновно предходното правителство на 
Демократическата партия, начело с министър-председателя Ал. Малинов, а не 
Фердинанд. А самият акт на независимостта и обявяването на България за 
„царство”, а държавния глава за „цар” са нещо положително ако „гледаме 
сериозно като добри българи”. И продължава: „Титулът на държавния глава е 
едновременно титул и на държавата. То е въпрос, който има своето значение не 
само вътре в страната, а и вън от нея. Днес България в международно 
отношение е царство България; днес царското достойнство на държавния глава 
е признато от всички сили; днес държавата ни, като юридическа личност, в 
сношенията си с външните държави, е царство България. Можем ли ние сега, 
като сериозни хора, като сериозна държава, от желание да правим демонстрация 
срещу г. Малинова, от желание да спазим една форма, която фактически е вече 
погазена, която фактически не можем да върнем назад, …такава демонстрация 

                                                
36 Пак там, с. 37.  
37 Пак там, с. 43. 
38 Пак там, с. 127. 

Партийни проекти за промяна на Търновската конституция в навечерието ...



390

…пред цял свят ще ни изобличи като несериозни хора”39. И абсолютно сигурен 
в крайния резултат от бъдещите гласувания на поправките в конституцията Ат. 
Буров заявява: „Ще изменим конституцията с известни поправки или без 
поправки, но с туй няма да изменим управлението на България ни на йота, 
защото дотогаз, докогато известни писани текстове нямат зад себе си 
организирана и съзнателна сила, за да застави всички да ги респектират, 
дотогава тези текстове ще бъдат празна дума40. Тук той намеква, и е абсолютно 
прав, че в България няма гаранции за спазването на законите, включително и на 
основния закон - конституцията от страна на княза. Затова сам потвърждава, че 
в България има „личен режим” на княза – вече цар и няма начини той да бъде 
ликвидиран, поради слабостта на самите политически партии. 

Много от изказалите се депутати посочват случаи на заобикалянето на 
законите от Фердинанд, било при получаването на субсидии за честите му 
пътувания зад граница, било за ползване на държавни имоти като лични, било 
за отпускане пари за ордени, медали, частни сбирки, писмени материали, 
обзавеждане, строеж на конюшни, перални, покупка на земи, гори и дори 
остров на занижени цени и др. Това прави монархическата институция „твърде 
скъпа" за българския народ, който живее в лишения и плаща големи данъци. И 
когато се обсъжда отговорността на владетеля за управлението на страната и 
нейната външна политика Д. Страшимиров (БЗНС) репликира „у нас, според 
конституцията, държавният глава не е отговорен”41, на което д-р Хр. Мутафов 
(ПЛП) му отговаря: „Това е отговорността на кабинетите, това е политическата 
отговорност на министерствата, която, като гръмоотвод служи, за да запази 
едно общество от гибелния път на революциите и сътресенията”42. 

Въпреки че управляващите признават политическото си безсилие пред 
монарха, те са склонни да фиксират за цивилната листа на владетеля една 
солидна сума и да утвърдят конституционно създаване на династия на цар 
Фердинанд І 43, както и да увеличат правомощията му във външната политика 
(чл.17), с оглед присъединяването на Македония и Тракия. В това отношение 
характерна е безотговорната теза на д-р Иван Момчилов от НЛП, който прави 
следното обобщение по въпроса: „Много пъти съм го казвал, ще го кажа и сега: 
царят е цар, но и той е човек. В интимната натура на хората е да се мъчат да 
разширяват своите права, своите владения, да се мъчат да се засилват за сметка 
на другите. Това е интимната психика на човека. Това трябва да разбираме и да 
не искаме от хората да дават туй, което не могат да дадат”44. 

За преглеждане на предложенията за изменение на някои членове на 
конституцията е създадена комисия от 35 члена. В състава й влизат 
представители от всички политически партии, сред които са и известни юристи. 
На второ четене дебатът е по отделните членове и гласуването е член по член. 

                                                
39 Пак там, с. 156-157. 
40 Пак там, с. 170. 
41 Пак там, с. 215. 
42 Пак там. 
43 Пак там, с. 199. 
44 Пак там, с. 199. 
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По наименованието на държавата и членовете на семейството на държавния 
глава се изказват 15 човека, от които министър председателят И. Е. Гешов – два 
пъти. Докладва и обобщава направените предложения Ат. Буров. Макар в 
комисията по този въпрос да няма контрапредложения, Народното събрание е 
слисано от изказването на Ал. Стамболийски, който на няколко пъти издига 
лозунга „Долу царската титла; да живее народовластието в България”45 и „Да 
живей републиката”46. По § 2, чл. 6 за титлата на държавния глава и на 
престолонаследника докладва отново Ат. Буров. Изказват се 8 човека. В 
доклада Ат. Буров доказва необходимостта от промяна със следната 
аргументация: „Преди всичко тя (титлата цар, Ваше Величество) вече 
съществува, възприета е, употребява се, както в нашите вътрешни държавни 
актове, така й в нашите външни държавни актове, следователно, няма за какво 
да се правят редакционни изменения, които не могат да имат никакви 
практически последствия, а само биха затруднили работата на нашето 
управление. Второто съображение е, че титлата, която старите български царе 
са имали, е същата тази „цар на българите”, „цар българом”47. Тук народните 
представители са скандализирани от изказването на опозиционния народен 
представител Илия Янулов от БРСДП (о), журналист по професия, който изнася 
данни от интервюта на цар Фердинанд пред парижки вестници, където 
българският народ е характеризиран с неласкави думи. Ораторът е 
апострофиран многократно. Добрият тон по време на заседанието е нарушен.  

По § 3 (чл. 17) за сключванeто на договори с другите държави докладчик 
на комисията е отново Ат. Буров. Той подчертава, че се предлага тази редакция, 
за да се защити „самостоятелната външна политика на България”48. Изказват се 
14 души. Всички са много добре подготвени и предлагат примерни текстове от 
чуждестранни конституции: френска, белгийска, шведска, японска, сръбска, 
румънска и др. Д-р Й. Феденхехт и д-р Ив. Момчилов правят редакционни 
поправки. Гласуването е поименно. Приет е първият вариант. 

По § 4, чл. 19 за наместничеството докладва и обобщава И. Толев. 
Изказват се 10 народни представители. Спори се по два основни пункта - 
престолонаследник - Министерски съвет; прокламация или „Държавен 
вестник”. Избират се вторите варианти (МС, ДВ) По § 5, чл. 24 за 
престолонаследието докладва Ат. Буров. Изказват се 5 човека. Кр. Пастухов – 
БРСДП (о), и д-р П. Главинов - Народна партия, подчертават в речите си, че 
Фердинанд не е имал по рождение по-висока титла, от тази, която му се гласува 
по Търновската конституция и сега пак българският народ и Българската 
конституция оформя царското му достойнство и правото му да създаде 
династия в България.49 На възраженията на опозицията да не се упоменава 

                                                
45 Пак там, с . 305. 
46 Пак там, с. 306. 
47 Пак там, с. 368. 
48 Пак там, с. 411.  
49 Пак там, с. 549 и сл. 
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името на владетеля в конституционния текст, десницата отговаря: „гледаме 
това, което е разумно, това, което е целесъобразно” (И. С. Бобчев)50. 

По § 6, за чл. 35, относно цивилната листа на царя докладва и обобщава 
Ат. Буров. Комисията счита да не се фиксира точно цивилната листа на царя в 
конституцията, за да не се накърнява неговият международен престиж. Изказват 
се 11 народни представители. Дебатът минава под стария български девиз 
„добър и богат цар”. Че Фердинанд е богат и живее в лукс, изнасят факти 
всички изказали се. Представителите на левицата посочват, че зад този лукс на 
владетеля стоят милиони външни заеми, високи данъци и бедстващо селско и 
градско население. Особено остро е изказването на д-р Петър Джидров от 
БРСДП (о), който доказва, че „България има скъпа монархическа институция”51. 
По § 7, чл. 38 за вярата на държавния глава докладва Ат. Буров. Изказвания - 
няма. Същото е и по § 8, чл. 55 за приемането от чужденци на българско 
поданство. По § 9, чл. 72 за военните съдилища докладва д-р Х. Мутафов. 
Изказват се 15 човека. Спорът се води за това дали има увеличаване или 
намаляване на права при тези съдилища, що е войнска чест и патриотизъм и др. 
Стига се до мнението, че офицерът е преди всичко гражданин, а след това 
патриот-воин. По §10, чл. 73 за създаването на изключителни съдилища и 
обявяването на военно положение докладва д-р Х. Мутафов. Изказват се 10 
народни представители. Особено силно е изказването на д-р Й. Феденхехт 
(РДП) за „гражданските свободи в България”52 и отказът от създаване на 
„изключителни” съдилища. По отменянето на чл. 76. докладва отново д-р Х. 
Мутафов. Изказвания няма. Членът касае ограничаването на свободата на 
личността и неприкосновеността на жилищата във военно време. 

По § 12, чл. 86 за продължителността на мандата на народните 
представители докладва д-р Х. Мутафов. Изказват се 6 човека. Тенденцията за 
намаляване на мандата от 5 на 4 и повече години (2) се води от идеята 
контролът над изпълнителната власт да бъде по-ефективен, с включване на 
различни слоеве от населението в него. По § 13, чл.121 за начина на гласуване 
на бюджета докладва д-р Х. Мутафов. Изказвания няма. По § 14 за 
времетраенето на сесиите на Народното събрание докладва отново д-р Х. 
Мутафов. Изказват се 8 човека. Тенденцията е Народното събрание да заседава 
постоянно на 2 сесии - зимна и лятна. По § 15 за броя на министерствата 
докладва д-р Х. Мутафов. Думата вземат 22 народни представители. Изказват се 
различни мнения относно държавното ръководство на обществения и 
стопанския живот на страната, за компетентността, отговорността и 
чиновническият подход към явленията. Министерствата се уточняват на 10. 

Третото четене е извънредно кратко. Докладва и обобщава Ат. Буров от 
специалната комисия. Постъпва само едно предложение по чл. 127 - от 
старозагорския народен представител Васил Димчев относно 
продължителността на сесията на НС (от 15 октомври до 15 декември и от 15 
януари до 15 март). Предложението е прието. Изказва се министър- 
                                                

50 Пяк тям, с. 561. 
51 Пак там, с. 569. 
52 Пак там, с. 727 и сл.. 
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председателят И. Е. Гешов в началото и в края на заседанието, който изразява 
задоволство от работата на V ВНС по поставения за разрешаване въпрос. За 
него е пределно ясно, че конституционните промени, направени по повод 
обявяването на независимостта на България на 22 септември, формално 
узаконяват едно съществуващо вече политическо положение в страната и пред 
света. Но V ВНС прави жест към монарха Фердинанд, жест, поискан от самия 
него, вписвайки името и фамилията му в основния закон с титлата цар, с което 
укрепва царското му достойнство и увеличава престижа му в страната и в 
Европа, с надежда, че с това се издига и международния престиж на България 
пред света.  

Що се отнася до функционирането на трите власти - механизмът е вече 
отработен: България е конституционна монархия и монархът „управлява” по 
предписаните конституционни правила. А те не са много, нито са достатъчно 
стабилни и високи, за да не могат да се заобикалят. Т.е. родила се е една 
Балканска политическа цивилизация с азиатски лукс и нрави, макар че България 
е в Европа и учените-юристи в Парламента дават примери с конституциите и 
политическите практики на САЩ, Франция, Великобритания, Италия, Германия 
и др. и се опитват да моделират европейски политически модел и стил в 
България, но техните идеи, се възприемат частично. 

Цялостното гласуване на измененията в конституцията става поименно 
(по предложение на Д. Страшимиров). Това става на 23-то заседание, петък, 8 
юли 1911 г. От 415 народни представители по списък - отсъстват 24. От 
присъстващите: 326 гласуват „за”, 64 – „против”, 1 – „въздържал се”- адвокат 
Венедикт Попов, варненски народен представител. 

Обявяването на независимостта на България от Турция на 22 септември 
1908 г. и превръщането й в царство начело с цар Фердинанд І са отразени в 
измененията на Търновската конституция от 1911 г. по следния начин: 

1. Думите: „княжество”, „княз”, „княгиня”, „княжески”, „княжеска” и 
„княжеско” навсякъде, дето се срещат в конституцията, се заменят с думите: 
царство, цар, царица, царска и царско. 

2. Чл. 6. Българският цар носи титлата Негово Величество цар на 
българите, а престолонаследникът - титлата Царско Височество. 

3. Чл. 17. Царят е представител на държавата във всичките й сношения с 
другите държави. От негово име правителството преговаря и сключва с другите 
държави всички договори, които се утвърждават от царя. Тия договори се 
съобщават от министрите на Народното събрание, щом като интересите и 
сигурността на страната допущат това (член 92 от Конституцията). Обаче 
договорите за мир, търговските, както и всички договори, които налагат 
разходи на държавата, или съдържат изменение на съществующите закони, или 
засягат публичните или гражданските права на българските поданици, стават 
окончателни след приемането им от Народното събрание. В никой случай 
тайните постановления на един договор не могат да унищожат явните му 
постановления. 

4. Чл. 19. Царят е длъжен да се намира постоянно в царството. Ако 
навреме излазя от него, той си назначава за наместник Министерския съвет. 
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Правата и длъжностите на наместничеството ще се определят с особен закон. За 
излизането си и за назначаването наместник царят съобщава на Министерския 
съвет, който оповестява за това чрез „Държавен вестник”. 

5. Чл. 24. Царското достойнство е наследствено в мъжката низходяща 
права линия, по реда на първородство, на Негово Величество царят на 
българите Фердинанд І Сакс-Кобург-Готски. За престонаследието ще се издаде 
особен закон. 

6. Чл. 35. Народното събрание с особен закон определява на царя и на 
неговия двор цивилна листа. 

7. Чл. 38. Българският цар не може да изповяда никаква друга вяра, освен 
източноправославната. Изключение се прави само за нинецарствующия цар. 

8. Чл. 55. Чужденци могат да приемат българско поданство според 
разпоредбите на особен закон, който ще се издаде. 

9. Чл. 72. Един особен закон ще определи кои криминални работи, 
извършени от военни лица на действителна служба, се съдят от военни 
съдилища и кои - от общите съдилища. 

10. На чл. 73 се прибавя следната втора алинея: Не могат да се създават 
изключителни съдилища или следствени комисии под никакъв предлог и под 
какво и да е наименование. Във военно време или когато при належаща 
опасност, произхождаща от външно нахлуване или въоръжено въстание, 
страната или част от нея се обяви във военно положение, действуват 
предвидените в закона военнополеви съдилища. Военното положение се 
обявява със закон, ако Народното събрание заседава, или с указ, под обща 
отговорност на министрите, ако не заседава. В последния случай Народното 
събрание се свиква в пет дни за потвърждение на издадения указ. 

11. Чл. 76 се отменява. 
12. В чл. 86, ал. първа, думата „пет” се заменява с думата „четири”. 
13. Чл. 121. Народното събрание разглежда проекта на бюджета статия по 

статия. 
14. В чл.127. Сесията трае от 15 октомври до 15 декември и от 15 януари 

до 15 март следната година. 
15. Чл. 161. Министерствата са десет: Външни работи и изповедания, 

вътрешни работи и народно здраве, на народно просвещение, финанси, 
правосъдие, на войната, министерство на търговията, промишлеността и труда, 
на земеделието и държавните имоти, на обществените сгради, пътищата и 
благоустройството, на железниците, пощите и телеграфите”. 

Управляващите политическите сили в V ВНС (Народната и 
Прогресивнолибералната партия) и гравитиращите към тях представители на 
десницата се оказват достатъчно силни, единни и организирани, за да тушират 
опозицията (земеделци, социалисти, радикали) и нейното желание за отстояване 
на народния суверинитет и конституционните му гаранции. „Отговорните" 
министри и „народните" представители от десните партии прехвърлят цялата 
външна и частично вътрешна политика на страната в ръцете на един-единствен 
безотговорен пред никого фактор – монарха. Скрит в одеждите на 
конституцията той узаконява своята „лична” власт. Факт с печални последици в 
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по-нататъшната българска история. Положителни последици имат промените в 
чл. 121, 127, 161, 86, 72, 73, 55 и заличаването на чл. 76, относно организацията 
на НС, МС, Съда и защитата на правата и свободите на гражданите.  

Дълъг път извървяват исканията за конституционни промени на 
политическите партии – от проекта на управляващата Демократическа партия 
до решенията на V ВНС. Добри или лоши конституционните промени, 
узаконени през 1911 г., действат до 1947 г., факт, който показва, че в една или 
друга степен те удовлетворяват българското общество. В зависимост от 
вътрешното или международното положение на страната никоя политическа 
партия не успява да наложи своите идеи за промяна на Търновската 
конституция до нейното отменяне през 1947 г.  

Партийни проекти за промяна на Търновската конституция в навечерието ...
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БЪЛГАРИТЕ И СЪГЛАШЕНСКИТЕ ВОЙНИЦИ СЛЕД ПЪРВАТА 
СВЕТОВНА ВОЙНА (1918-1920 Г.): ЕЖЕДНЕВНИ КОНТАКТИ, 

ВЗАИМНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ 
 

Stefan Minkov 
 

THE BULGARIANS AND THE SOLDIERS OF THE ENTENTE AFTER 
WWII (1918-1920): DAILY CONTACTS, MUTUAL IMPRESSIONS AND 

INFLUENCES 
 

In the years of the Entente occupation, the relations between the Bulgarians and the 
Entente people passed through several stages: from violence and arbitrary acts committed by 
the Entente soldiers and officers in the beginning of the occupation regime through 
establishment of normal relationships when the ‘other’ person was not perceived as an 
‘enemy’. Various types of contacts were realized. There is difference in the attitude of the 
French, English and Italians towards the Bulgarians due to both individual and national 
characteristics and the policy of the respective country towards Bulgaria. The most cordial 
relationships were between the Bulgarian and Italian soldiers and officers, which caused 
negative reactions in the Eastern army’s headquarters and in Paris and resulted in measures 
taken for limiting the contacts. Bulgaria made a lot of friends in the Western Europe as a result 
of the established relationships and gained impressions in the years of the occupation regime. 
 

 Българското население приема донякъде с облекчение подписването на 
Солунското примирие през септември 1918 г. Световната война нарушава рязко 
естествените процеси в българското общество1. Сама по себе си тя е 
екстремално преживяване за всеки отделен човек, преобръща живота както на 
отделния индивид, така и на няколко поколения, станали свидетели на нейните 
ужаси, на недоимъка и болестите. С навлизането на съглашенските войски в 
България обаче българският народ се изправя пред нови изпитания, свързани с 
поведението на войниците от Източната армия.   

Отношенията българи – съглашенци на битово ниво могат да се разгледат 
както през призмата на окупираните, така и през очите на окупаторите. Тези 
отношения носят отпечатъка на националните (и племенните) специфики, на 
продължилите с години военни действия, които променят възгледите и 
постъпките и на облечения в униформа, и на цивилния. В периода от октомври 
1918 до средата на 1920 г. на българска територия се случва това, което в 
съвремието е модерно да се нарича „сблъсък на цивилизациите” или „среща на 
културите” – наложен от военни и политически обстоятелства контакт, който 
обаче протича на неравностойна основа като от едната страна са победителите-
окупатори, а от другата – българското общество, принудено да приеме 
съжителството с довчерашните врагове. И както винаги се случва, постепенно 
се размива създаденият и целенасочено формиран чрез пропагандата абстрактен 
образ на врага, който се измества от реалния образ, изграден в ежедневните 
                                                             

1 Големанов, Н. Пол и смъртност (България, 1900-2005). С., 2001, с. 49. 
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контакти между българи и съглашенци. Този образ не е еднозначен и 
еднопланов, защото се формира на базата на личностните контакти и съдържа в 
себе си огромното число на индивидуално съставени мнения, начини на 
възприемане и тълкуване на действителността, зависи от индивидуалната 
интелигентност и възприемчивост, както и от личностната нагласа за приемане 
на чуждите особености. Това е в еднаква степен валидно, както за българите, 
така и за съглашенските войници и офицери. Съществуват опити за 
регламентиране на тези отношения, за ограничаване на връзките между 
съглашенци и българи, за вместването им в рамките на официалните контакти.  

В България навлизат английски, френски и италиански контингенти, но 
като националност, те представляват пъстра картина. Освен представителите на 
държавата – окупатор от съответната нация, из територията на страната могат 
да се срещнат източноазиатци (японци и индокитайци), араби (мароканци, 
алжирци, тунизийци), представители на черна Африка (сенегалци), индийци, 
малгаши, американци (само като дипломатически и военни представители, и 
медицински работници2), бели южноафриканци, канадци, австралийци, 
новозеландци, ирландци и шотландци.  

Необходимо е да се направи уговорката, че изложените по-долу факти и 
позиции не могат да покрият цялостното многообразие от контакти и 
впечатления, а по-скоро имат за цел да създадат една обобщена картина за 
характера на връзките между българите и съглашенците, за възникналите 
проблеми по скалата окупатор – окупиран, за влиянията, които изпитват 
помежду си, т. е. да представят „духа” на истинския, живия контакт. 

Периодът, започнал непосредствено след подписването на Солунското 
примирие и навлизането на съглашенските войски на българска територия, носи 
характеристиките на първобитното разбиране за отношенията между победител  
и победен и пренасяне на формулата „горко на победените!” на най-ниско ниво, 
чрез снижаване на контрола над войсковите контингенти като им се дава 
възможност да „споделят плячката”. Това се дължи в голяма степен на 
неподготвеността на съглашенското командване на Изток за провеждането на 
настъпателни операции, както по отношение на тиловото и интендантско 
осигуряване на войските, така и поради станалото традиционно през Първата 
световна война погазване на нормите на воюване. 

 В края на войната пристигат сведения за насилия и грабежи от страна на 
съглашенците. Съобщенията са от Кюстендил, Перник, Свищов, Варна, от 
десетки села от Дупнишка, Струмишка, Софийска, Радомирска, Свищовска, 
Трънска, Русенска и др. околии3. Село Драгомирово, Свищовско, е окончателно 
съсипано4. Сведенията за насилия са свързани предимно с френските 
контингенти, като особено се „изявяват” обозните части и колониалните 
                                                             

2 Deygas, J.-F. L`armée d`Orient dans la guerre mondiale. Paris, 1932, р. 190. 
3 ЦВА, ф. 24, оп. 3, а.е. 72, л. л. 95-96, 98, 113, 120, 122, 144, 154, 160, 179, 192 и 

др.; ЦДА, ф. 176 К, оп. 3, а.е. 1435, л. л. 2, 6-9, 27 и сл.; Камбуров, Г. Териториалните и 
военните клаузи на Ньойския договор и тяхното изпълнение. – ВИСб., 1969, № 5, с. 32; 
Христов, Хр. България, Балканите и мирът 1919. С., 1984, с. 26. 

4 Христов, Хр. Революционната криза в България. С., 1957, 342-343. 
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контингенти. Уплашеното население бяга към вътрешността на царството5. 
Заместник-кметът на Коньовската община, Кюстендилско, съобщава на 18 
октомври 1918 г., че селяните смятат да избягат в гората, за да се спасят от 
насилията и грабежите на съглашенците. Съобщава се за разбиването на къщи и 
складове, за изнасилвания и убийства6.  

 В едно писмо на Добрович до бившия цар Фердинанд от края на 
октомври се описва държанието на съглашенските войници на българска 
територия. Прави се констатацията, че най-пострадали от насилията са 
Кюстендил и околните села, където масово са изнасилвани жени и малолетни. В 
насилията особено се отличават колониалните войски. Добрович констатира 
коректното държание на англичаните7.  

 Подполковник Печигаргов, командир на местно подразделение, съобщава 
на 12 октомври 1918 г., че в Гюешево е пристигнала дружина от 1-ви 
колониален полк. Въпреки че той предупреждава началника й, че дружината ще 
бъде снабдявана от етапния командир, французите си позволяват да заграбват 
сено, разрушават оградите, използват складирани траверси за огрев, вземат от 
населението овце, които заплащат по нереалната цена от 20 лева. В друга своя 
телеграма от същия ден подполк. Печигаргов съобщава за отвлечено от трима 
негри местно момиче, което е освободено след намесата на двама български 
войници8. 

 Някои автори отдават нарушенията на договореностите в Солун със 
„занижената дисциплина и недостатъчният контрол” и на действията на 
„отделни недобросъвестни представители и групи от съглашенските войски”9. 
Тези констатации по принцип са правилни, но не отчитат цялостната палитра от 
чувства и емоции, зародили и развили се у войнишките маси в годините на 
войната и непосредствено след приключването на военните действия, както и 
спецификите на човешката природа, националните специфики на 
преминаващите през България войски, както и индивидуалния характер на 
отделни войници и офицери (това последното е невъзможно да бъде 
определено). През първите месеци след края на военните действия българинът 
все още е възприеман като враг, образ, който през войната целенасочено е 
създаван от съглашенската пропаганда. При колониалните войници 
допълнително действа и комплексът от „белия човек” – експлоататор, отделил 
ги от традиционната среда, захвърляйки ги да се бият на чужда територия и за 
чужди интереси. 

Въпреки многобройните свидетелства за насилия и своеволия в края на 
войната от страна на съглашенските войници, в отделни изследвания се прави 
констатацията, че престоят на съглашенските ешелони по маршрутите им за 

                                                             
5 ЦВА, ф. 23, оп. 2, а.е. 355, л. 14. 
6 ЦДА, ф. 173 К, оп. 3, а.е. 1837, л. 1; Христов, Хр. Революционната криза в 

България, 341-342. 
7 Груев, Ст. Корона от тръни. С., 1991, с. 92-93. 
8 ЦВА, ф. 24, оп. 3, а.е. 72, л. 10-12. 
9 Йонов, М. Българската армия като държавна институция след Първата 

световна война 1919-1929. С., 1995, с. 18. 
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придвижване „е краткотраен, без конфликти с българските административни 
и военни власти”10. Според К. Тодоров съглашенските войски в България се 
държат по-добре от бившите съюзници на страната и поради това народът ги 
посреща дружелюбно11. Противоположните интерпретации на фактите поставят 
въпроса, доколко и в каква степен в условията на война насилието е допустимо 
средство за постигане на военните цели. Отговорът на този въпрос изисква 
пространно изложение и сам по себе си поражда нови въпроси. Поради тази 
причина ще се огранича да изтъкна следните обстоятелства: след Солунското 
примирие България вече не е воюваща страна и е в договорни отношения с 
армиите на Антантата, регламентиращи условията, при които съглашенските 
части ще пребивават на нейна територия. Действията на съглашенците са в 
нарушение на тези условия и подлежат на санкции. Но това е правната страна, 
която се разминава с реалността – всеки опит за санкциониране на 
нарушителите се сблъсква с липсата на реални възможности те да бъдат 
издирени и наказани.  

Сведенията за извършвани системни своеволия и нарушения от 
окупационните или преминаващи през страната съглашенски войски 
принуждават българското командване многократно да отправя протести до 
съглашенските военни власти. В отговор обаче съглашенските органи често 
изказват недоверие относно привежданите факти или ги отричат напълно. 
Например, в писмо до началник-щаба на българската армия италианската 
военна мисия уведомява, че няма да дава ход на никакви оплаквания от 
българска страна при условие, че в протокола за нанесените щети не присъства 
подписа на италиански представител12. 

Документите пазят спомена за десетки случаи, свързани с отношенията 
между българското население и френските войски. Ще бъдат приведени някои 
показателни примери за насилия от страна на френски войници и офицери 
спрямо български граждани и мерките, предприети за преодоляването на 
подобни инциденти.  

На 24 януари 1919 г. френският комендант на гара Гюешево поручик 
Бонсон арестува госпожица Райна Цекова за това, че е взела лопата, оставена на 
пътя от френски войници. Комендантът задържа жената в продължение на един 
час и я изнасилва13. На 30 януари 1919 г. редник Яне Петров е обран от войник 
от колониалните войски. Този и други случаи се отнасят до началника на 
съответния съглашенски гарнизон, който трябва да предприеме необходимите 
мерки. В повечето случаи липсват документи за окончателното разрешаване на 

                                                             
10 Йонов, М. Българската армия като държавна институция, с. 17; Йонов, М., 

К. Данаилова. Резултати и последствия за българската армия от участието на България 
в Първата световна война през 1915-1918 г. – В: 80 години от Първата световна война. 
В. Търново, 2000, с. 126. На същото мнение е и Ж.-Ф. Дейга. Вж. Deygas, J.-F. L`armée 
d`Orient dans la guerre mondiale,  р. 291. 

11 Тодоров, К. Изповедта на една луда балканска глава. С., 1994, с. 148. Авторът 
воюва в годините на войната в състава на Чуждестранния легион. 

12 Йонов, М. Българската армия като държавна институция, 18-19. 
13 ЦВА, ф. 23, оп. 2, а.е. 364, л. 1. 
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проблема, но в конкретната ситуация такъв е запазен. Френският офицер 
обещава да строи всички войници и пострадалият да посочи виновника. Това не 
се случва, защото междувременно съглашенското подразделение получава 
заповед да замине за София14. В писмо до ген. Кретиен от 20 февруари НЩ на 
българската армия описва горния случай. Главнокомандващият на 
съглашенските войски в България дава нареждане да бъде проведена анкета15, за 
резултатите от която липсват сведения. 

През февруари 1919 г. жителите на община Своге изпращат изложение за 
поведението на френските войници в региона. То е характеризирано, особено 
това на сенегалците, като нетърпимо и предизвикателно. Често местното 
население е подлагано на безчестия и побоища, краде се от селата, вършат се 
произволни реквизиции. Посочват се десетки случаи като например раняването 
с нож на Винко Лозанов, нападението над снахата на Геро Иванов на центъра на 
Своге и други16.  

На 3 февруари 1919 г. пияни френски войници нападат около съдебната 
палата в София връщащи се от театър жени. Става сбиване между французите и 
кавалерите на дамите. Този инцидент завършва без жертви17. В своите спомени 
К. Муравиев пише за конфликтите на французите с населението, особено от 
страна на сенегалци и индокитайци. Описва случай с един сенегалски пост на 
ул. Витошка, който карал минувачите да слизат от тротоара18. 

На 14 март 1919 г. група пияни френски матроси скъсват във Варна два 
български национални флага. Кап. Самсон моли окръжния управител да не 
отдава голямо значение на този факт, който по всяка вероятност е дело на 
„неразсъдливи младежи, които не са били в състояние да преценят 
последствията от постъпката си”19. 

През юли 1919 г. в столицата стават много произшествия, дължащи се 
най-вече на новопристигналите френски войници. Наранени са граждани, 
нападнати са публични домове. За да се пресекат подобни случаи се създават 
смесени патрули, определено е работно време за питейните заведения, 
забранява се продажбата на вино и ракия на френски войници20. 

На 6 юли 1919 г. по доклада на началника на 1-ва конна дивизия, две 
френски роти от пияни войници обикалят Лом и предизвикват поредица от 
инциденти. Стават сблъсъци с изпратените български потрули, при които са 
ранени един български и четирима френски войници21.  

На 29 юли 1919 г. в София става произшествие, което често се цитира като 
симптоматично за отношенията между френските окупационни войски и 
българите. Няколко френски войници, минавайки около дюкяна на 

                                                             
14 Пак там, л. 5-6. 
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17 ЦВА, ф. 22, оп. 3, а.е. 226, л. 7. 
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Дюкменджиев, намиращ се на ул. Гробарска, закачат дъщеря му, а след опита за 
намеса на бащата – го убиват. Насъбралите се граждани се сбиват с французите, 
един от тях е убит, а други са пребити. От гнева на тълпата пострадват и други 
френски войници, незамесени в инцидента22.  

 През есента на 1919 г.  френските войници убиват във влак две жени като 
се опитват да представят случая като случаен инцидент, но разследването 
достига до заключението, че е извършено убийство23.  

Горепосочените случаи са незначителна част от произшествията, 
регистрирани в документите от този период. Те дават възможност за обобщение 
на престъпленията, вършени от френски войници и офицери. Основните от тях 
са кражбите и незаконните реквизиции на имущество. Насилията са по-малко, а 
убийствата – единични случаи. Няма обаче засвидетелстван случай на 
наказание на провинилия или провинилите се, въпреки опитите на българските 
власти да издействат такова. Наблюдава се тенденцията, въпреки че това не 
става ясно от приведените примери, на постепенно нормализиране на 
обстановката в страната и намаляване на произшествията. Те са най-много в 
края на войната, когато съглашенските контингенти преминават през българска 
територия, снабдителните им бази не са изградени и те изпитват остра нужда от 
продоволствие. През този период все още доминира изградената в годините на 
войната представа за българите. Дългогодишният престой в окопите създава 
определени психични нагласи и предизвиква нужди, възможността за 
задоволяване на които се предоставя след навлизането в България. 

С установяването на гарнизони в страната инцидентите намаляват, както 
поради индивидуализирането на контактите, така и най-вече поради затягането 
на дисциплината сред съглашенските войници, функционирането на 
българските и съглашенски военнополицейски органи и патрули, 
подобряването на интендантското осигуряване. През лятото на 1919 г. отново 
има зачестяване на инцидентите, което се дължи на пристигналите нови 
френски контингенти. 

Единични са случаите, когато на насилията от страна на французите се 
отговаря с насилие. Тези актове не могат да бъдат причислени като съпротива 
срещу съглашенските войски, а като реакция на самозащита. През октомври 
1918 г., при опит на френски войници да отнемат имущество в Цървеничката 
махала, Кюстендилско, местните селяни започват да ги замерват с камъни. 
Французите откриват огън, български фелдфебел отговаря, при което е убит 
един френски войник24. 

На 6 юни 1919 г. в Подуене става сбиване между български войници и 
алжирци, в което се намесват и граждани. Като краен резултат, на алжирците е 
нанесен „порядъчен бой”25. 

 Горепосоченият случай с линчуването на френските войници след 
убийството на Дюкменджиев е показателен за нагласите на българите, 
                                                             

22 ЦВА, ф. 22, оп. 3, а.е. 226, л. 187. 
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25 ЦВА, ф. 23, оп. 2, а.е. 364, л. л. 64, 67. 



402

 

характеризира сплотеността на българското общество в тогавашната епоха, 
свидетелства за преодоляването на първоначалния страх от окупационните 
войски. 

Въпреки изстъпленията на френски войници и офицери, в българското 
общество се прави трезва и диференцирана преценка за отношението на 
французите към българското население като се констатира, че не липсват 
„благородни, достойни и честни войници и офицери”26. 

 Контактите не се изчерпват само с престъпления и инциденти. 
Документите пазят спомена за анекдотични случаи, характеризиращи 
многопластовите отношения между българи и французи. На 23 януари 1919 г. 
командирът на 12-та погранична рота поручик Чакалов изпраща рапорт до 
началника на пограничната стража. В него се описва следният случай. На 12 
януари френският войник „Service renseignement”* удря български часови, след 
което нанася плесница и на началника на митницата. Накрая взводният 
командир го накарал да даде името и частта си, след което го освободил27. В 
случая, поради незнание, българските погранични власти записват не името на 
провинения, а наименованието на службата. Друга комична ситуация се случва 
на 5 август в Княжевската баня, когато двама френски офицери се заблуждават 
и влизат в женското отделение28. 

Съществуват макар и единични опити да бъдат унизени българите и да им 
се напомни, че са загубили войната. Най-фрапиращият случай е свързан с 
командващия съглашенските армии на Изток. При посещение на ген. Франше 
д`Еспре в Русе през ноември 1918 г. той поздравява френската рота и 
подминава строените за посрещането му български войници, загърбвайки 
знамето29.  

Сравнението между поведението на френските войски с това на англичани 
и италианци показва значителни разлики в отношението им спрямо българското 
население. Още с пристигането си в българската столица английските и 
италиански контингенти се изтеглят в околностите й. Полицейските функции са 
предадени изцяло на френските войски. Дори Коста Тодоров, убеден 
франкофил и изтъкващ в спомените си единствено положителните страни на 
съглашенската окупация, посочва разликата между поведението на французи и 
англичани от една страна, и италианци – от друга30. 

На 9 ноември 1918 г. началникът на разузнавателното бюро в Свиленград 
поручик Стоян Бояджиев донася за дислокацията на английските войски в 
региона. Той изтъква, че отношението им към българското население и към 

                                                             
26 Пешев, П. Историческите събития и деятели от навечерието на 

освобождението ни до днес с бележки за живота ми. Чуто, видяно, преживяно. С., 
1993, с. 598. 

* Продоволствена служба (фр.) 
27 ЦВА, ф. 23, оп. 2, а.е. 364, л. 14. 
28 Пак там, л. 72-74. 
29 Муравиев, К. Договорът за мир в Ньой, 65-66; Попов, Ст. Безсъници. С., 1992, 

с. 30; Българската идея. С., 1994, с. 23. 
30 Тодоров, К. Изповедта, с. 156.  
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българската армия са добри31. Английското държание се характеризира с 
умерена коректност и с типичната за англичаните студена учтивост. При нужда 
обаче английските войски се намесват за пресичане на всички опити за 
нарушаване на реда. По време на гръцката демонстрация във Варна на 1 януари 
1919 г., при която се стига до сбиване, английските войници се намесват, спират 
гръцките буйства и въдворяват ред32. Отношенията между жителите на Варна и 
войниците и офицерите от 26 английска дивизия са характеризирани като 
„изключително сърдечни”33. 

В съзнанието на Ст. Попов са запечатани спомени от детските му години 
за разположените в Русе съглашенски войски: „шотландци, които свиреха с 
гайдите си всеки ден на площада пред хотел „Бристол”, на алжирци и 
сенегалци, които илюстрираха измяната на Съглашението към Европа, и на 
италианци, чиято бедност в сравнение с тази на англичаните ни отвори още 
на младини очите за разликата между бедни и богати нации”34. П. Мирчев 
също описва спомените от своето детство и контактите си с италианските 
войници, които са „по-достъпни и приказливи”35. 

Италианските войници и офицери в България се държат коректно спрямо 
местното население. Особено впечатление това прави на населението в Южна 
Добруджа, което е подложено на репресии от завръщащите се румънски власти.  

На 17 февруари 1919 г., в телеграма до френския министър на войната, 
ген. Франше д`Еспре изразява безпокойството си от факта, че някои италиански 
и български офицери се побратимяват36. На официален обяд, даден от българска 
страна на италианските офицери в Лом, са разменени неформални любезности, 
а командирът на 161 италиански батальон дори пожелава преуспяването на 
България и справедливото решаване на българския национален въпрос37. През 
юли 1919 г. командващият италианската бригада „Ивреа” ген. Белтрамо вдига 
тост за българската армия и за българската нация38. В друг случай френският 
генерал обвинява италианския представител в страната за неговото 
българофилство39. 

Българското население и официалните власти не пропускат да изразят 
благодарността си за демонстрираното добро отношение на италианците към 
българите. В края на февруари 1919 г. министър-председателят Т. Теодоров 
лично изразява задоволството си пред барон Алиоти, че в района на Струмица 
                                                             

31 ЦВА, ф. 23, оп. 2, а.е. 365, л. 137. 
32 Пешев, П. Историческите събития и деятели,  с. 597. 
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са настанени италиански войски40. В мемоар от 20 юли 1919 г. от населението 
на Балчишкия край до италианския военен министър се изказват благодарности 
за поведението на италианците и за техните „съчувствие, хуманност и 
примерна коректност”41. Цар Борис ІІІ също изказва пред барон Алиоти 
благодарности за приятелското отношение на италианските войници към 
българите и симпатиите, които народът изпитва спрямо тях42. 

За италианските войници във Враца Здравко Дафинов пише, че много 
обичали децата, подхвърляли ги от ръка на ръка и постоянно ги целували. По 
нататък той продължава: „Майка ми обаче много се страхуваше да не ме 
откраднат, каквито слухове се носеха из града, както и други слухове, че ядели 
жаби и котки. Дали това е истина, не зная, но котките в махалата 
действително намаляха след тяхното пристигане”43. Националните 
особености на италианските войници и офицери понякога се възприемат с 
неразбиране и учудване от българите, но никога те не стават причина за 
насмешка или недоволство. Разликите между двата народа, въпреки че са 
многобройни, избледняват пред това, което ги обединява – хуманността, 
бедността, близостта на манталитета. Присъствието на италиански контингенти 
в страната не се разминава без произшествия, но тези инциденти не променят 
цялостното впечатление, че италианските войници и офицери не се държат като 
окупационна армия. 

През август 1919 г. италианските войски изплащат компенсация на Петър 
Енчев от Варна, баща на малката Веселина, блъсната от италиански камион, в 
следствие на което е ампутирана ръката й. В молбата на бащата от 11 юли се 
казва: „Италианските власти, които са дали толкова доказателства за 
справедливост и симпатия към българите, вярвам да не откажат своята 
помощ на нещастното ми момиченце, което за това протяга към тях 
останалата си здрава лява ръка”44. Ако се абстрахираме от прагматичната цел 
на П. Енчев, който чрез писмото си придава драматичен характер на случая, за 
да получи финансова компенсация, не може да не направи впечатление 
цялостната му оценка за отношението на италианските военни към българите. 

По ирония на съдбата, няколко дни след този инцидент български камион 
прегазва на княжевското шосе италиански войник, който след инцидента е с 
опасност за живота45. В архивите не бе открита информация за развитието на 
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са настанени италиански войски40. В мемоар от 20 юли 1919 г. от населението 
на Балчишкия край до италианския военен министър се изказват благодарности 
за поведението на италианците и за техните „съчувствие, хуманност и 
примерна коректност”41. Цар Борис ІІІ също изказва пред барон Алиоти 
благодарности за приятелското отношение на италианските войници към 
българите и симпатиите, които народът изпитва спрямо тях42. 

За италианските войници във Враца Здравко Дафинов пише, че много 
обичали децата, подхвърляли ги от ръка на ръка и постоянно ги целували. По 
нататък той продължава: „Майка ми обаче много се страхуваше да не ме 
откраднат, каквито слухове се носеха из града, както и други слухове, че ядели 
жаби и котки. Дали това е истина, не зная, но котките в махалата 
действително намаляха след тяхното пристигане”43. Националните 
особености на италианските войници и офицери понякога се възприемат с 
неразбиране и учудване от българите, но никога те не стават причина за 
насмешка или недоволство. Разликите между двата народа, въпреки че са 
многобройни, избледняват пред това, което ги обединява – хуманността, 
бедността, близостта на манталитета. Присъствието на италиански контингенти 
в страната не се разминава без произшествия, но тези инциденти не променят 
цялостното впечатление, че италианските войници и офицери не се държат като 
окупационна армия. 

През август 1919 г. италианските войски изплащат компенсация на Петър 
Енчев от Варна, баща на малката Веселина, блъсната от италиански камион, в 
следствие на което е ампотирана ръката й. В молбата на бащата от 11 юли се 
казва: „Италианските власти, които са дали толкова доказателства за 
справедливост и симпатия към българите, вярвам да не откажат своята 
помощ на нещастното ми момиченце, което за това протяга към тях 
останалата си здрава лява ръка”44. Ако се абстрахираме от прагматичната цел 
на П. Енчев, който чрез писмото си придава драматичен характер на случая, за 
да получи финансова компенсация, не може да не направи впечатление 
цялостната му оценка за отношението на италианските военни към българите. 

По ирония на съдбата, няколко дни след този инцидент български камион 
прегазва на княжевското шосе италиански войник, който след инцидента е с 
опасност за живота45. В архивите не бе открита информация за развитието на 
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случая и дали от българска страна е изплатена някаква компенсация, но може да 
се предположи, че това се случва. 

Единствените проблеми, които италианските войници създават, са 
свързани с лошото интендантско осигуряване на техните войски. Те продават 
нелегално бензин на населението; има случаи на кражби и участие в 
контрабандната търговия. На 4 март 1919 г. например, италиански войници 
разбиват на гарата в Плевен вратите на вагон, пълен с фасул, и открадват шест 
чувала46, на 5 август в италиански автомобил са открити 750 кг. контрабанден 
кашкавал47 и др. 

Българските власти и население реагират срещу проектите за изтегляне на 
италианските войски от страната. Особено силна е реакцията на населението в 
спорните територии, където италианците си спечелват реномето на справедливи 
посредници в отношенията със сърби, румънци и гърци, на защитници на 
българите от репресиите и терора. Дори на чуждите представители в страната 
прави впечатление, че българите съжаляват за изтеглянето на италианските 
войски48.  

В историографията доброто отношение на италианските войници и 
офицери към българското население се обяснява с черти от 
народопсихологията, както и с липсата на колониални войски, които „да избият 
недоволството и умората си” върху българите49. Това удачно обобщение може 
да се допълни с близките политически интереси на двете държави и със 
залегналото в Рим разбиране за бъдещата роля на България като съюзник на 
Италия.   

Българското общество приема съглашенските офицери и се стреми да ги 
приобщи към обществения живот. Съглашенците са канени на официални 
приеми, балове, в тяхна чест са давани „матинета” и „соарета”, обгрижвани са 
от столичния и местния елит, от светските дами. Ето как П. Нейков описва 
обстановката в окупирана София: „Обеди, вечери, големи чайове се даваха в 
тяхна [на съглашенците – бел. С. М.] чест в народняшките дворци, дето се 
събираше „каймакът” на женския свят. Упорити девойки, жадни за други, по-
питомни хоризонти, бяха решили да изкористят окупацията и да пленят 
окупаторите. Други, по-лекомислени, се бяха поддали на по-непретенциозни 
съблазни сред разпуснатостта на нравите, последица на всяка по-дълга 
война”50. Авторът споменава за книгата „Бомби и рози”, писана от французин 
под псевдоним, която разкрива тогавашния живот на софийския „хай-лайф”51. 
За съжаление не успях да открия тази книга, която би могла да илюстрира 
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гледната точка на един французин за отношението на софийското общество към 
съглашенците. Банкети за съглашенски офицери са давани и в провинцията, 
като такива дори се обсъждат от общинските управления52. Варненското 
гражданство дава на английските офицери в града приеми два – три пъти 
седмично в „Трите извора”53. 

Могат да бъдат дадени различни характеристики на неформалните връзки 
между българи и съглашенци и всички те са правдиви, защото зависят от 
мотивите, които движат действията на отделните индивиди и групи. От една 
страна това може да се прецени като национално отговорна политика, защото 
се привличат представители на противниковата страна към българската кауза, 
или е в сферата на партийната политика, целяща извличането на 
вътрешнополитически дивиденти. В други случаи това е екзотично 
преживяване, разнообразяващо живота на „хай-лайфа”, жадуващ нови емоции 
след войната. Част от контактите могат да се преценят през призмата на 
психологическата нагласа на победения като израз на човешките садо-
мазохистични наклонности. Не бива да се пропускат и личните мотиви за 
финансови изгоди, за политическа кариера, за промяна на социалния статус, 
показността като форма на социално общуване, възникването на 
междуличностни симпатии, любов и т. н.  В очите на мнозинството българи 
обаче това е „пир по време на чума”, неприятна показност и фриволничене с 
чужденците в условията на икономическа криза, по време, когато България е 
изправена пред поредната национална катастрофа. К. Муравиев сочи, че 
приятните условия за съглашенските войници и офицери се създават със 
съдействието на някои от буржоазните партии, които осигуряват „добре 
мебелирани салони, богато отрупани маси, музика, танци и приятно 
общество”. По-нататък авторът прави интересни констатации: „Тези, които 
бяха приемали доскоро германците, сега отвориха широко вратите си за 
новите окупатори...Средната класа и беднотията се държаха резервирано, 
без това да избие в ксенофобия. В тия среди всякакво приятелство и 
кокетиране с победителя будеше недоумение”54. 

През този период в столицата разцъфтява проституцията, като 
представителките на древната професия се изчисляват на 15 00055. Числеността 
им не е от голямо значение; по-важното е, че причините са свързани с общата 
разпуснатост на нравите след войната, с установяването на съглашенски 
контингенти в София и околността и с натрупването на спекулативни капитали 
в предходните години. Вероятно и другите големи градове не са отминати от 
разпространението на този порок. 

В столиците на съседните държави преценяват неформалните връзки на 
българите със съглашенците като опит да се повлияе върху бъдещето на 
България, чрез създаване на пробългарски настроения и симпатии. В броя си от 
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18 януари 1920 г. гръцкият вестник „Неологос” пише: „В канцелариите на 
разните съюзнически служби българите изпращат като машинописки най-
красивите жени на софийската аристокрация, които скоро биват заменяни с 
други, защото съюзниците, честни и верни на своите задължения, остават 
безучастни към стрелите на софийските сирени”56.    

Връзките между съглашенските военни и българското общество 
дотолкова се активизират, че това прави впечатление в Париж и Цариград. 
Вероятно натиск за ограничаването им оказват и българските съседи, които се 
опасяват, че тези връзки могат да накърнят политическите им интереси и 
претенции. Въпросът получава своето развитие след един прием, даден от 
Доминик Мърфи, на който присъстват пълномощни министри, видни 
общественици и съглашенски офицери. Дали този прием е поводът за по-
сетнешните събития, остава неизвестно. Три дни по-късно ген. Кретиен 
получава заповед от ген. Франше д`Еспре, с която на офицерите се забранява да 
присъстват на обществени събирания, на които присъстват и българи57. Ген. 
Кретиен дава секретни инструкции на подчинените си, в които се напомня, че 
мирът все още не е сключен и българските офицери „са офицери от 
наприятелска армия”58. 

Италианският комендант на Лом, в разговор с началника на българския 
гарнизон през февруари 1919 г., го информира, че по нареждане от Париж е 
получил писмена заповед, с която се заповядва съглашенските офицери да 
избягват контактите с българите, но да продължават да бъдат внимателни и с 
добри обноски. Италианците са недоволни от това разпореждане, смятат, че то 
има политически причини и цели да се предотврати итало-българското 
сближение, което би било във вреда на френските интереси59.  

Заповедта на ген. Франше д`Еспре: съглашенците да се държат на 
„любезно разстояние” от българското общество, е изпълнявана стриктно от 
френските и английските офицери и войници, докато точно обратното, 
италианският генерал Момбели дава съвет на своите офицери да общуват с 
висшите софийски кръгове и да присъстват на приеми и балове. В резултат от 
това (но не само от него) много италиански офицери се женят за български 
момичета60. Тук не може да бъде пропуснато да се отбележи, че този факт се 
дължи не само на контактите, но и на народностния характер на италианците. 
Те са открити, весели, опитват се да спечелят популярност, най-вече сред 
жените. Близостта им до българския манталитет е очевидна, те са най-близо и 
до българския стандарт на живот. 

Контактите между българи и войници от съглашенските армии са 
постоянни и неизбежни. Често съглашенците споделят своите виждания 
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относно различни политически въпроси, изразяват антивоенните си настроения. 
Всички жадуват да се завърнат в родината си и определят отминалата война 
като зло за човечеството61. Обмяната на мнения и досегът с друг начин на 
възприемане на реалността не могат да не дадат отражение върху българите, да 
променят техните разбирания и възгледи. Тези процеси обаче трудно се 
изследват в тяхната цялост. Както бе споменато нееднократно, еволюцията на 
възгледите е приоритет на отделни индивиди и като такава има минимално 
отражение върху българското общество в неговата цялост. Влиянието на 
съглашенците може да се проследи в друга насока. 

За много българи, присъствието на съглашенски войници и офицери 
означава досег с чужди обичаи и култура. Ст. Попов си спомня за възможността 
на неговото поколение да учи английски език. Живеещият в тяхната къща 
английски офицер на заминаване му подарява походната си библиотека, от 
която той запазва разказите на Оскар Уайлд и съчиненията на Уилям 
Шекспир62. На българското население прави впечатление, че много от 
камионите на съглашенците са управлявани от жени63. Всичко това способства 
за разширяването на кръгозора на българите и до докосването им до нови 
хоризонти. 

Много от българите за първи път виждат негри и азиатци, което им прави 
голямо впечатление. Те са наричани „жълтооки и чернокожи крепители на 
френската империя”64 и „африкански и азиатски диваци”65. Колониалните 
войски предизвикват най-голям интерес и едновременно с това – най-негативни 
реакции сред българското общество, предвид на тяхното държание. Едно от 
най-безобидните определения за чернокожите е „белозъби сенегалци”66. 

Друг аспект от отношенията между българи и съглашенци е свързан с 
икономическата криза в страната. Съглашенците често предприемат мерки за 
подпомагане на българското население с дефицитни продукти. С 
посредничеството на съглашенското главно командване през март 1919 г. е 
отпуснат 10 т. сапун, предназначен за нуждите на столичани67. От трибуната на 
Народното събрание депутатът И. Янулов изказва благодарност за тези грижи 
за населението на България68. Съглашенците откриват и безплатни кухни за 
българските деца от бедните квартали69. 

Различни български обществени организации и институции също 
осъществяват по различен повод връзки със съглашенски офицери и войници. 
Тези връзки са инициирани и от двете страни.  
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Съглашенските офицери – масони влизат в контакт с българските 
масонски ложи70. В периода на съглашенската окупация италиански военни 
използват ситуацията за пропагандиране на идеите си и разрастване на 
влиянието на ложите, чиито членове са те. През юни 1919 г. в София е основана 
италианската масонска ложа „Деметра” с първомайстор поручик Франческо 
Гоци, в която първоначално влизат само италианци, но по-късно са приети и 
българи71. 

След войната в България, както и в цяла Европа, паралелно на 
националистическите и левите организации, се засилва влиянието и на 
пацифисткото движение. Естествено е, че то получава пълната подкрепа на 
съглашенските държави и респективно, на техните войски, дислоцирани на 
българска територия. Възникват и дружества, подкрепящи политическите 
трансформации в Европа и утопичните на този етап идеи, станали особено 
популярни след обявяването на 14-те точки на американския президент Уудроу 
Уилсън, за действена международна организация, гарантираща мира и 
единението на народите72. В някои от техните документи определено прозира 
конюнктурно угодничество пред победителите, съчетано с нюанси на 
национален нихилизъм. В мнението на Българското дружество за мир чрез 
съюзяване относно избора на седалище на ОН, публикувано през май 1919 г., се 
поддържа кандидатурата на Цариград, като един от мотивите е, че към 
тогавашния момент градът е „разсадник на европейската и американската 
култура в околните земи”73. 

Във връзка със съглашенците в защита на българските национални 
интереси се включват и дейците на науката, културата, както и редица 
обществени структури. На 25 декември 1918 г. тринадесет български 
институции и организации, между които Университета, БАН, Съюзът на 
българските учени, писатели и художници, Българското историческо 
дружество, Българският женски съюз и др., излизат с обръщение до ген. 
Кретиен, в което се апелира за възможността българите да защитят своите 
национални интереси и за справедлив мир74. Тези връзки обаче не излизат извън 
сферата на официалните контакти, осъществявани с определена политическа 
цел. 

Почти липсват сведения за контакти и отношения между българското 
духовенство и съглашенските войски. Известно е едно посещение на охридския 
митрополит Борис при ген. Кретиен, по поръчение на Светия синод. 
Посещението става през март 1919 г. и има за цел да увери френския генерал, че 
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Българската православна църква няма нищо общо с политиката на 
правителството на В. Радославов75. 

На 11 май 1919 г. в салона на военния клуб се провежда тържествено 
събрание на „Алианз франсез”, на което организацията възстановява дейността 
си. Събранието е проведено под председателството на ген. Кретиен76. По-късно 
френски офицери участват в събранията на дружеството, четат сказки и т. н. На 
22 юни например в програмата е включен поручик Амбрози, който трябва да 
говори по темата „Лиризмът на френската поезия през ХІХ век”77. 

След примирието съглашенските военни представители в окупирана 
България се сблъскват с една непозната страна, представата за която е 
изграждана години наред през призмата на врага. Отношението им към страната 
и населението, наблюденията, които правят, зависят изцяло от личната им 
култура и впечатлителност, както и от специфичните особености на нацията, 
към която принадлежат. Без съмнение, създадените впечатления се оформят на 
базата на постепенно натрупан опит, резултат на конкретни преживелици. 
Образът на врага постепенно е изместен от конкретния образ на българина, 
видян в ежедневния контакт на битово ниво. Съглашенските войници и 
офицери коментират своите наблюдения върху спецификите на страната, върху 
бита и поминъка на българите, техните нрави и обичаи, дават оценки за 
последиците от войната, за същността на българския национален въпрос и за 
справедливия характер на българската кауза. 

В спомените си главнокомандващият Източните армии ген. Франше 
д`Еспре описва своите наблюдения върху обичаите на македонските българи. 
Македония е единственият регион, върху който той има конкретни наблюдения. 
В дневника си той пише: “В Македония, най-вече сред християните, мъжете се 
женят млади. Щом като жената забременее, мъжът (80%) заминава за 
Съединените щати. Заминалите, ако не измрат, завръщат се след няколко 
години със спестени пари. Жените, с голям морал, живеят в семейството, 
надзиравани от свекървите и старците. В селата много хора говорят 
английски. Намират се някои хубави къщи, построени от “американците”78. 
Прави впечатление, че Франше д`Еспре не дава оценка, а само констатира 
своите наблюдения. В думите му не личи нито симпатия, нито антипатия. 
Генералът споменава за една забавна грешка. През зимата анамитски войски са 
настанени по квартири в селата в Македония. Жителите на тези села използват 
случая, за да научат децата си на френски език, но когато дружината си 
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заминава, оказало се, че децата говорели на анамитски79. Други френски 
офицери в спомените си също дават обективна картина за живота на 
населението в Македония80. 

Шарл Анри не се поколебава да даде оценка за положението на България 
на Балканите и за мястото на страната във френската политика. Тази оценка се 
разминава чувствително с възприетата от Ке д`Орсе, като набляга на 
необходимостта от умереност по отношение на претенциите на съседните 
държави81. 

Англичаните добре познават същността на българския национален и в 
частност на македонския въпрос; както по време на войната, така и след нея те 
събират сведения от първа ръка82. Американците също не се задоволяват с 
информации от втора ръка по македонския въпрос и предприемат действия за 
проучването му на място. През лятото на 1918 г. в Македония са изпратени 
майор Линдсей Блинер и Луи Крантон като пратеници на президента Уилсън83. 
След края на военните действия американски военни продължават да обикалят 
спорните територии и да проучват етническия им характер и настроенията на 
местното население.  

С оглед на настоящото изследване обаче ще наблегна върху 
възприемането от страна на съглашенците на други страни от живота на 
българите – техния бит, култура, национален характер.  

Първите впечатления на съглашенците са свързани с безразличието или 
враждебността, с която ги посрещат българите84. 

Основните впечатления на съглашенските офицери от България са 
свързани с аграрния характер на българското стопанство, констатира се, че 
страната е богата, но това богатство не е концентрирано в индустрията, а в 
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земеделската партия; 90 % от българското население е ангажирано в селското 
стопанство и в манифактурното производство. Не е пропусната и вродената 
интелигентност на българина86. 

Българският селянин е характеризиран като човек, който чрез тежката 
работа лекува последиците от войната87. Френските военни подчертават 
добрите страни на българския национален характер, често съпоставяйки ги с 
тези на съседните народи. Най-често българите са съпоставяни с гърците, по-
рядко – със сърбите и почти никога не се сравняват с румънците88. Изтъква се 
спокойствието, примирението и желанието на българите за обнова, чрез упорит 
труд89. В своя статия от 4 април 1920 г. в.”Тан” пише: „...има една друга 
България. Това е България, която са видяли със собствените си очи и с 
вроденото си чувство за справедливост всички наши войници от източната 
армия...Това е отечеството на един издържлив и работен народ, морален до 
пуританство и патриот до заслепение, който, отказал се днес от своята 
експанзионистична политика, горд в своето наказание, не иска нищо друго, 
освен да обработва полето си и да се радва на мирно съществуване”90. 
Българската нация е характеризирана като „нация от селяни, нова нация”, която 
не притежава „милитаристичен дух”91, но се нуждае от дисциплина, без която 
би била обхваната от раздори и смутове92. На други места се казва, че този 
„суров” и „амбициозен” народ не заслужава получената репутация, че е 
„варварски”93. 

Френските офицери изтъкват факта, че политическата, съдебната и 
административната власт в България са заимствани от френската, най-вече от 
Наполеоновия кодекс. Особено впечатление прави проникването на френската 
култура в страната и връзката на българското образование с културата и 
образованието на Франция94.  

Освен с положителните страни на българския национален характер, 
съглашенците се сблъскват и с някои от неговите отрицателни характеристики. 
Още през декември 1918 г. на гара Каспичан е открадната останалата без надзор 
чанта на английския генерал Рос95. 

На френските военни в България прави впечатление, че френският език и 
история са предмет на специално внимание в българските училища, нещо, което 
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не се наблюдава в гръцките и турските96. На среща с Гр. Василев ген. Бриджес 
констатира, че в София всички говорят френски и никой – английски97. 
Познанията на българи по френски език не рядко са характеризирани от самите 
французи като перфектни, което се обяснява с това, че много от тях са френски 
възпитаници98. 

Първоначалните впечатления на френските офицери от София не са 
блестящи. Българските офицери не ги поздравяват, а народът не се държи като 
победен. Предлаганите услуги са много малко и „давани не от сърце”99. 
Французите смятат, че не получават същото отношение на учтивост, с което 
българите се отнасят към германците през войната100.  

Много от съглашенските офицери и войници, били в окупационния 
корпус, остават завинаги приятели на България. Не е възможно да се издирят 
хилядите обикновени италианци, французи и англичани, запазили добър спомен 
към страната и към българския народ. Един от тях е ген. Кретиен. Известни 
защитници на българите са френският капитан и журналист Жак Фиески, който 
още по време на мирната конференция пише статии и провежда срещи в защита 
на българската кауза101, полк. Леон Ламуш, защитаващ справедливостта на 
българската кауза в Македония и др. Според твърденията на един съвременник, 
малкото френски търговци, интересуващи се от България след войната, 
произхождат от редиците на бившата Източна армия102. 

От другата страна са хората, които не са се постарали да вникнат в 
психологията и характера на българите и които пречупват отношението си през 
призмата приятели/врагове. Много от тях създават мнението си единствено въз 
основа на чутото от гърци и сърби. Други се интересуват единствено от 
външната страна – изостаналостта на България, която не може да предложи 
достатъчно на победителите. През септември 1920 г. в. „Ревю дьо Пари” 
публикува пътните бележки на Л. Брьон. В тях той прави сравнение на 
българофилството на войниците и офицерите от окупационните войски с 
общото българофобство. Авторът достига до заключението, че българите са 
познати във Франция единствено по докладите на техните съперници и врагове: 
сърби, румънци, гърци103.  

Някои висши военни представители на Франция поддържат изявена 
антибългарска позиция и това са хората с най-голямо влияние сред френските 
политически среди. На първо място е ген. Франше д`Еспре, който се намира под 
влиянието на Гърция. Другият е ген. Бертло, командващ Дунавската армия, 
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чиито щаб резидира в Букурещ. В един свой доклад той пише за враждебното 
„състояние на духовете” и „наглото поведение” на българските офицери, 
войници и на българското население104.  

Благоприятните за България донесения на френските военни 
представители не оказват голямо въздействие върху формирането на 
официалната политическа стратегия на Франция. Често тези донесения се 
разглеждат в Ке д`Орсе като бламиране на френската политика и водят до 
вземането на мерки срещу техните автори105. Подобен е случаят с отзоваването 
на ген. Кретиен. 

Често се правят оценки за перспективите пред страната и за влиянието на 
отделните държави от Антантата в нея. В бюлетина на френската армия от 30 
юли 1919 г. се констатира, че в България спада френското влияние за сметка на 
италианското, което прониква по различни начини – чрез концерти, 
организирани за софийските жители, чрез интервюта на италиански 
журналисти, с възможностите, предоставяни на търговци и студенти да пътуват 
до Италия. Английското влияние се определя изключително като 
икономическо, американците също провеждат агресивна икономическа 
политика106. 

Документите са запазили случаи, когато войници и офицери от 
окупационните армии демонстрират своята искреност пред българи. Най-често 
това е свързано с оценка на действителността и с недоволство от положението, 
в което са поставени. 

Съглашенските войници попадат в България в спокойна обстановка, която 
не предполага в техните редици да възникнат брожения. Основните причини за 
тяхното недоволство са продължаващата мобилизация и невъзможността да се 
завърнат по родните си места, както и перманентно тлеещата омраза на 
колониалните войници към „белите”, свързвана с колониалното господство. 
Пред български военен „един от главатарите на френските колониални 
войски” заявява: „много нещо даде настоящата война, но най-доброто е, че ние 
колониалните войски научихме как живеят хората и какво е свобода. Сега, 
когато си отидем, ние ще посочим на Европа, че можем да живеем и без 
нейната опека”107. В друг случай колониален войник заявява, че за България 
войната е свършила, но за тях – не е. „Те воювали три години за френската 
кауза, а сега щели да се бият против тях, за да отмъстят за своите братя 
мохамедани, които толкова много страдали от тях, а също и да се 
обединят”108. 
 Контактите между българи и съглашенци на битово ниво се разминават 
с утвърдените разбирания за окупация и за отношения между победители и 
победени. Първоначалните изстъпления постепенно се заменят от нормални 
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войски” заявява: „много нещо даде настоящата война, но най-доброто е, че ние 
колониалните войски научихме как живеят хората и какво е свобода. Сега, 
когато си отидем, ние ще посочим на Европа, че можем да живеем и без 
нейната опека”107. В друг случай колониален войник заявява, че за България 
войната е свършила, но за тях – не е. „Те воювали три години за френската 
кауза, а сега щели да се бият против тях, за да отмъстят за своите братя 
мохамедани, които толкова много страдали от тях, а също и да се 
обединят”108. 
 Контактите между българи и съглашенци на битово ниво се разминават 
с утвърдените разбирания за окупация и за отношения между победители и 
победени. Първоначалните изстъпления постепенно се заменят от нормални 

                                                             
104 Димитрова, Сн. Възстановяване...репарации...гаранции,  89-90. 
105 Пак там, 46-47. 
106 Дойнова, Цв. Документи за България в архива на историческата служба на 

френската армия. – Известия на държавните архиви, 18, 1970,  с. 283. 
107 ЦВА, ф. 22, оп. 3, а.е. 226, л. 259. 
108 Пак там, л. 363-364. 

 

взаимоотношения, характерът на които зависи най-вече от индивидуалността и 
от мотивите, движещи хората, които ги осъществяват. Многобройните примери 
за разликите в отношението дават основание да се твърди, че всяко едно 
обобщение рискува да уеднакви многообразието и да го вкара в рамка, която 
няма да обхваща напълно индивидуалните и национални специфики на 
участващите в този интеркултурен контакт.  
 
 

Българите и съглашенските войници след Първата световна война (1918-1920 г.)...
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ВЛИЯНИЕТО НА ИГРИТЕ И ИГРАЧКИТЕ ВЪРХУ ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА ТРАДИЦИОННИТЕ „ЖЕНСКИ” И „МЪЖКИ” МОДЕЛИ НА 

ПОВЕДЕНИЕ В БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИОННА КУЛТУРА 
 

Ivelina Eftimova 
 

THE INFLUENCE OF GAMES AND TOYS ON BUILDING THE 
TRADITIONAL "FEMALE" AND "MALE" BEHAVIOURS IN THE 

BULGARIAN TRADITIONAL CULTURE 
 

Children’s games and toys are interesting and valuable source of information for 
establishment “female” and “male” behaviors in the Bulgarian traditional culture. Usually the 
parents choose the toys and occupation of their young children but it’s true that girls and boys 
have their own preferences. Partly they are congenital and depend on the temperament of the 
child. But they are acquired during early socialization, which impose rules on appropriate 
behavior in harmony with gender and culture of the Bulgarian traditional society. 

 
В основата на индивидуалните полови разлики в поведението на 

момчетата и момичетата (респ. мъжете и жените), според социално-
ролевите теории от ХХ век, е родителското възпитание и социалните 
познания. Момичетата и момчетата се възпитават по различен начин от 
родителите, третират се по различен начин от учителите и връстниците и 
не без значение е и това, че те подражават на различни модели, 
създадени чрез медиите или обществото като цяло. Иначе казано, 
социалният живот и институциите канализират, предопределят 
поведението и живота на момичетата и момчетата1.  

Безспорно е, че децата възприемат модел на поведение, който 
зависи от непосредственото им обкръжение. Те израстват под прекия 
контрол и възпитание на родителите, които избират първите играчки и се 
намесват в игрите и заниманията. Обикновено те поощряват определен 
вид игри за дъщерите и друг вид за синовете си. Проблемът тук е кое се 
оказва решаващо за предпочитанията към определен вид играчки и стил 
на игра – родителите или природата, т.е. доколко тези предпочитания са 
естествено вродени у децата. Това е доста сходно с въпроса за 
“кокошката и яйцето”. Несъмнено и двата фактора оказват влияние върху 
налагането и възприемането на подходящото поведение според пола на 
момичетата и момчетата. Игрите, които играят и играчките (купени или 
собственоръчно направени), които използват децата, са ценен източник 

                                                             

1 Lippa, R. A. Gender, Nature and Nurture. New Jersey-London, 2002, p.131. 
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на информация за изграждането на “женските” и “мъжките” модели на 
поведение в българската традиционна култура.  

Трябва да се отбележи, че фактори като образование, 
непосредствена околна среда (село/град), социално-класово различие, 
неминуемо оказват влияние върху забавленията и игрите на децата.  
Разбира се, това важи най-вече за постиндустриалните общества. 
Използваният в статията материал е от лични фондове от ТДДА – гр. 
Шумен, сведения от вестници и списания, излизали в края на XIX и 
началото на XX век, автобиографична литература, както и интервюта с 
граждани, родени и отраснали в Шумен през 20-те г. на XX век. Той 
отразява до голяма степен традиционните игри от времето около 
Освобождението на България през 1878 г. и следващите няколко 
десетилетия и се отнася основно за градовете Шумен, Разград и Варна.  

Социално-ролевите теории до голяма степен са обвързани с 
психологичните теории за природата на детското развитие, които са 
особено полезни за разбирането на света на детето, който е различен от 
света на възрастните. В психологията се оформят няколко основни 
теории за развитието на детето2. От тях бихевиористично-когнитивната и 
генетичната са пряко свързани с детската социализация. Също така тези 
теории допълват идеята, че зад индивидуалните разлики (в т.ч. и 
половите разлики) в поведението на децата стоят родителското 
възпитание и обществото. 

Предложената през 60-те години на ХХ век теория за 
“самосоциализацията” на децата от Л. Колберг защитава тезата, че децата 
не са просто пасивни реципиенти на външните влияния (конкретно от 
родителите и тези, които се грижат за тях), но и в същото време се 
опитват да разберат пола (доколкото могат). Това е т.нар. когнитивна 
теория, според която децата се самоопределят като момчета или 

                                                             

2 Това са психоаналитичната теория на З. Фройд, Его-психологията на Е. Ериксън, 
теорията на А. Адлер, когнитивно-бихевиористичната теория на Б. Скинър и А. 
Бандура, културно-историческата теория на Лев Виготски, генетичната теория на Ж. 
Пиаже и хуманистичната теория на А. Маслоу и К. Роджърс. Според 
психоаналитичната теория неосъзнаваните процеси са преобладаващи в сравнение с 
осъзнаваните и имат изключително значение за духовния живот, т.е. всичко, което се 
случва във вътрешния живот не е случайно; културно-историческата се основава на 
идеята, че съзнанието съществува като преобразувано съзнание, което е в състояние да 
усилва само себе си и, че историческото развитие на паметта е свързано с насочването 
на човека към използването на особени, изкуствени мнемотехнични средства за 
организиране на паметта (изкуствени знакови системи); хуманистичната идея се 
съсредоточава върху неповторимостта на вътрешния свят на детето, което притежава 
вътрешната свобода да се отнесе съзнателно към своя вътрешен свят и да се 
самоусъвършенства (Стаматов, Р. Детска психология. Пловдив, 2003, 11, 49-51, 76).  
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момичета, или както образно се изразява Колберг – “поставят си 
съответните етикети – мъж или жена”3. Това обикновено става на 2½ - 3-
годишна възраст. Обаче осъзнаването на постоянството и 
невъзможността да се промени притежаваният пол се проявява малко по-
късно, когато децата навършат 5-6 години.4 Веднъж вече поставили “своя 
етикет”, момичетата и момчетата се стремят да се държат и действат 
според него, т.е. според обществено приетото за нормално поведение на 
единия и на другия пол.  

Според социално-ролевите теории към 3-годишна възраст децата са 
в състояние да се самоопределят като момичета или момчета, т.е. да 
поставят правилно половия си “етикет”. По това време се наблюдава и 
тенденцията за партньори в игрите да се предпочитат членове от 
собствения пол. Това се възприема като пряко следствие от 
възможността за определяне на пола, което от своя страна е причина и за 
засилване на половото разделяне. С други думи, формираните момчешки 
и момичешки представи за двата пола се възприемат и изразяват като 
“ние срещу тях”5. 

Възможно обяснение за това предпочитание и поведение се крие в 
момчешкия и момичешкия стил на игра. Момчетата играят по-буйно, 
шумно, групово ориентирано и състезателно за разлика от момичетата. 
Като цяло те са доста по-импулсивни, доминиращи и неотговарящи на 
вербалните възможности и предпочитания на момичетата.6 
Предпочитанията на момичетата и момчетата към определени видове 
игри е отразено още от първите събирачи на българските традиционни 
народни игри. Дойчин В. Стойков обособява игрите не само според вида 
(игри на скачане, игри с чертежи, игри на броене и гонене и т.н.) и 
според предмета, с който се играят (игри с топка, игри с камък, игри с 
тояга и т.н.), но и според пола на участниците, т.е. по полов признак – 
“игри на момичетата” и “игри на момчетата”7. К. Шапкарев при 
описването на игрите от Охрид също ги разделя на мъжки и женски.8 По-
късно Хр. Вакарелски отново прави разлика между игрите на единия и 
                                                             

3 Kohlberg, L. A Cognitive-Developmental Analysis of Children's Sex-Role Concepts and 
Attitudes. – In: Maccoby, E. E. (Ed.) The Development of Sex Differences. Stanford, 1966, p. 
93. 
4 Пак там, с. 95. 
5 Lippa, R. A. Gender, p. 140. 
6 Пак там. 
7 Стойков, Д. Детински залъгалки, игри и др. – В: СбНУНК, 1892, 7, 215-221; Стойков, 
Д. Детински залъгалки, игри и пр. – В: СбНУНК, 1892, 8, 260-275; Стойков, Д. 
Детински залъгалки, игри и пр. – В: СбНУНК, 1893, 9, 217-223. 
8 Шапкарев, К. Игри на възрастни момчета и момичета от Охрид. – В: СбНУНК, 1926, 
36, 275-304.  
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момичета, или както образно се изразява Колберг – “поставят си 
съответните етикети – мъж или жена”3. Това обикновено става на 2½ - 3-
годишна възраст. Обаче осъзнаването на постоянството и 
невъзможността да се промени притежаваният пол се проявява малко по-
късно, когато децата навършат 5-6 години.4 Веднъж вече поставили “своя 
етикет”, момичетата и момчетата се стремят да се държат и действат 
според него, т.е. според обществено приетото за нормално поведение на 
единия и на другия пол.  

Според социално-ролевите теории към 3-годишна възраст децата са 
в състояние да се самоопределят като момичета или момчета, т.е. да 
поставят правилно половия си “етикет”. По това време се наблюдава и 
тенденцията за партньори в игрите да се предпочитат членове от 
собствения пол. Това се възприема като пряко следствие от 
възможността за определяне на пола, което от своя страна е причина и за 
засилване на половото разделяне. С други думи, формираните момчешки 
и момичешки представи за двата пола се възприемат и изразяват като 
“ние срещу тях”5. 

Възможно обяснение за това предпочитание и поведение се крие в 
момчешкия и момичешкия стил на игра. Момчетата играят по-буйно, 
шумно, групово ориентирано и състезателно за разлика от момичетата. 
Като цяло те са доста по-импулсивни, доминиращи и неотговарящи на 
вербалните възможности и предпочитания на момичетата.6 
Предпочитанията на момичетата и момчетата към определени видове 
игри е отразено още от първите събирачи на българските традиционни 
народни игри. Дойчин В. Стойков обособява игрите не само според вида 
(игри на скачане, игри с чертежи, игри на броене и гонене и т.н.) и 
според предмета, с който се играят (игри с топка, игри с камък, игри с 
тояга и т.н.), но и според пола на участниците, т.е. по полов признак – 
“игри на момичетата” и “игри на момчетата”7. К. Шапкарев при 
описването на игрите от Охрид също ги разделя на мъжки и женски.8 По-
късно Хр. Вакарелски отново прави разлика между игрите на единия и 
                                                             

3 Kohlberg, L. A Cognitive-Developmental Analysis of Children's Sex-Role Concepts and 
Attitudes. – In: Maccoby, E. E. (Ed.) The Development of Sex Differences. Stanford, 1966, p. 
93. 
4 Пак там, с. 95. 
5 Lippa, R. A. Gender, p. 140. 
6 Пак там. 
7 Стойков, Д. Детински залъгалки, игри и др. – В: СбНУНК, 1892, 7, 215-221; Стойков, 
Д. Детински залъгалки, игри и пр. – В: СбНУНК, 1892, 8, 260-275; Стойков, Д. 
Детински залъгалки, игри и пр. – В: СбНУНК, 1893, 9, 217-223. 
8 Шапкарев, К. Игри на възрастни момчета и момичета от Охрид. – В: СбНУНК, 1926, 
36, 275-304.  

другия пол. Изобщо игрите, разчитащи на сила, юнащина и хазарт, са 
обикновено мъжки, останалите са женски и за малки деца. Те 
съдържат повече или по-малко насока към пластика, изкуство.9 

В монографичното си изследване “Български народни игри и  
представления” В. Попов предлага една двустепенна класификация на 
българските традиционни народни игри: според същността на играта и 
преследваната в нея цел и според полово-възрастовия състав на 
участниците. Игрите, които се включват в първата група, са два вида: 
състезателни (спортни, хазартни и др.) и развлекателни (фабулни, игри с 
хореографски елементи и др.). Във втората група игрите се обособяват 
на: игри на най-малките деца; игри на момичетата и момчетата; игри на 
момите и момците; игри на възрастните, които могат да се разграничат 
съобразно с пола на участниците в тях – мъжки, женски и смесени.10 В. 
Попов отбелязва, че най-многообразната група игри, тези на момичетата 
и момчетата, се характеризира с точни наименования и конкретни 
правила. Момчетата предпочитат най-вече спортните и хазартни игри. 
При момичетата с нарастването на възрастта им се увеличават интересът 
и предпочитанията към развлекателните игри, предимно фабулни, т.е. 
тези игри, които са изградени върху една обща схема с наличие на 
конфликт и определени персонажи.11 В описаните детски игри от 
Варненско12 ясно се забелязват различните предпочитания. Игрите, които 
се изпълняват в съпровод от кратки песнички, са типично момичешки. 
Момчетата предпочитат игрите с повече движение, скачане, прескачане, 
борба, изобщо игри, в които победата създава високо самочувствие.13 

До 2-3-годишна възраст детето опознава света чрез играчките, 
които му се дават и чрез забавленията, които му се предлагат от страна 
на родителите. След тази възраст децата постепенно започват да си 
измислят игрите, с които възпроизвеждат непосредственото си социално 
обкръжение или по-точно семейна среда. На тази възраст, както се 
отбеляза вече, децата са способни да сложат правилно собствения си 
“полов етикет” и предпочитат партньорите в игрите им да са 
представители на собствения им пол. Тези игри, които се обозначават 
описателно (без конкретни наименования), всъщност представляват 
имитация на реалния живот. Те са ясно разграничени по пол, тъй като 
                                                             

9 Вакарелски, Хр. Етнография на България. С., 1977, с. 469. 
10 Попов, В. Български народни игри и представления (изследване върху игровото 
начало в българската традиционна народна култура). С., 1993, с. 19.  
11 Пак там, 22-23. 
12 Добрева, П. Старинни детски игри във Варненско. – Българска етнография, 1985, 4, 
32-35 
13 Пак там, 34-35. 
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отразяват реалността и възпроизвеждат света на възрастните, в който 
мъжките и женските роли са ясно разграничени. Затова момиченцата си 
имат и предпочитат свои игри, а момченцата – техни.14  

В края на ХІХ и началото на ХХ век, въпреки променящите се 
условия, детските игри си остават в общи линии непроменени. Разбира 
се, в новите градски условия магазините предлагат нови, разнообразни 
играчки от различни материали. Някои от игрите и игровите форми 
стават неактуални. Други се променят под влиянието на “външни” 
фактори, като новата “професионално-официална” култура, чужди, най-
вече западноевропейски влияния и т.н.15 Тези промени донякъде са 
отразени в съветите, които се дават на майките (най-често от богатите и 
интелигентни семейства), които задържат децата си вкъщи от страх, че 
навън може да срещнат “развалени” деца. “Разумните” родители не 
трябва да забравят, че лишаването на децата от игри и чист въздух може 
да им се отрази неблагоприятно. Те ще станат меланхолични, замислени, 
болнави. Затова майките не е редно да се ужасяват, като видят сина си 
да играе на полето с “дрипльовците”, като смятат това за 
неприлично16. Също така не е редно да затормозяват децата със заучаване 
на неестествени обръщения и маниери: как да посрещат гостите, как 
да им говорят или едва що проговорили на български език, да ги учат на 
чужд17.  

За по-голямата част от децата в градовете игрите на техните 
родители и по-големи братя и сестри остават актуални. Кръстьо 
Арнаудов отбелязва в спомените си за Разград: Това, което си спомням 
от моето детство и юношество, вероятно важи и за много стари 
времена, тъй като по нищо не личеше, че нещо се е променило от 
Освобождението на България от османско иго до 20-те и първата 
половина на 30-те години18. Остават и различните предпочитания. 
Момчетата предпочитат играта на “лимки”, с които се целят в 
предварително изкопани дупки, които представляват градове. Този, 
който “превземе” повече градове, е победител. Или пък играта 
“кудкудяк”, при която целта е да се уцели с топка някой от бягащите 
играчи. За всеки ударен се слага по едно камъче в изкопана дупка и се 
вика “Кудкудяк!”. Този, който има най-много събрани камъчета, е 

                                                             

14 Попов, В. Български народни игри, 26-27. 
15 Пак там, с. 148. 
16 Майка и дете, 3, 1905, с. 63. 
17 Майка и дете, 2, 1908, с. 5. 
18 Арнаудов, К. Щрихи от миналото на Разград. Разград, 2001, с. 44. 
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победител19. Тези и други подобни игри са с много ясно изразена групова 
и състезателна ориентираност и са особено любими на момчетата.  

Типично момчешките игри са не само по-бурни и агресивни, но и 
нараняванията в тях не са рядкост. В игра като “Царство” момичетата не 
участват, а са само зяпачи около играчите20. Макар, че тази игра може да 
се изпълнява и от момичета, и момчета, то според спомените на д-р Р. 
Рачев я играят само момчетата. Това не е случайно, тъй като в разказа му 
играчът, който представлява “държавата”, която посочи “царят на 
България” трябва по най-бързия начин да побегне, за да избяга както от 
ударите на “сплъстената космата топка”, хвърлена по него от “царя”, така  
и от останалите играчи – “държави”.21 Разновидност на играта “Царство” 
е “Куцукано царство”. В нея бягащият играч – “държава” куцука на един 
крак, но в момента, в който стъпи и на свития си крак, започва бой с 
юмруци по гърба му, като на бясно куче сопите. Играта беше мъжки 
побой по дадени правила. Но изглежда боят не е достатъчен. Победените 
са “обяздвани” от победителите, които ги пришпорват с пети и ги 
наричат “алаши”, “ешеци” (магарета).22 Така победените не просто са 
победени, но и засрамени, унизени. Нещо недопустимо за един истински 
мъж. Крайният резултат е винаги търсеният реванш. И така до 
безкрайност.  

Разпространената в цялата страна игра “челик”, “челяк” във 
всичките й разновидности (“обикновен челяк”, “писан челяк”, “голям 
челяк”) също може да се окаже опасна. И макар, че чрез нея се вадеха 
очите на невнимателните играчи и зяпачи23, тя е много обичана от 
децата игра24. Тук отново има победител. Това е онзи, който изпрати 
“челика – сопа” най-далеч. Често възникналите спорове кой е победител 
завършват със спорове със сопи по глава, шия, рамене и задници25. Не 
само това, ами и вкъщи следва доотръскване26. Тук отново играчите са 
предимно момчетата. А и това “доотръскване” без съмнение е наказание 
по-скоро за момчетата.  

Безспорно всяка по-груба игра не само че се играе предимно от 
момчетата, но и не представлява интерес за момичетата. Винаги е на 
лице едно предпочитание, което се отразява много добре в думите на 

                                                             

19 Стоянова, В. У дома преди 100 години. Варна, 2001, с. 50. 
20 Архив РИМ – Шумен, отд. Етнография, п. Ш-1, с. 1. 
21 Пак там. 
22 Пак там. 
23 Пак там, с. 2. 
24 Стоянова, В. У дома, с. 50. 
25 Архив РИМ – Шумен, отд. Етнография, п. Ш-1, с. 2. 
26 Пак там.  
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Люба Милкова от Варна: Докато момчетата играеха на лимки със 
събраните от лимонадените шишета стъклени топчета, ние се 
стремяхме, подритвайки добре изгладената керемидка, без да попадаме 
на очертанията на квадратите, да достигнем до “небето” – 
предпочитаната от момичетата игра на “хаджилък”27.  

Когато играта се играе от два отбора, на практика може отборите да 
се съставят и по полов признак – момичешки и момчешки, както е 
например при играта “Касълда”. При нея участниците се крият и 
побеждава тази група, която открие повече от играчите на 
“противниците”.28 Тук и момичетата се включват в организирана групова 
игра, при която има победители и победени. Но за победените няма 
никакви последствия, както няма и награда за победителите. Играта е 
просто за развлечение.  

В играта на “мижанка”, “мужеском”, мижещият играч след като 
преброи до 5 или до 10, трябва да открие останалите, които през това 
време са се скрили някъде. Играта се оказва полезна, защото в нея се 
развива усет и хитрост на детето да се скрие и изненада мижещия, за 
да го изпревари и заплюе на мястото за мижене29.  

За по-малките деца започват да излизат и детски списания, в които 
се отпечатват приказки, забавни истории, занимателни игри, както и 
поднесена по лесен за възприемане начин научна информация. Във в. 
“Младина” се дават обяснения за различни игри, подходящи и за 
момичетата, и за момчетата. Например играта “Познавач”, в която двама 
играчи се обръщат един срещу друг със скрити зад гърбовете си ръце. 
Решават кое число от 1 до 10 да покажат с пръстите си. А този, който е 
наред да “играе”, трябва да познае сбора от всички пръсти, които е 
подготвил “противника”.30 Тази игра е особено подходяща за малките, 
които се учат да събират числата. 

Момичетата и момчетата израстват заедно. Братя и сестри със 
съседските деца от махалата участват в общите игри. Игрите им са 
забавни, развлекателни, някои развиват съобразителност, мислене, 
хитрост и не на последно място – помагат за физическото им развитие и 
укрепване. Децата играят по всяко време на годината. През зимата по 
пързалките, а когато се затопли навън – по поляните, по улиците, в 
градините на къщите, из лозята. Особено през лятната ваканция, когато 

                                                             

27 Стоянова, В. У дома, с. 51. 
28 Пак там, с. 50. 
29 Архив РИМ – Шумен, отд. Етнография, п. Ш-1, с. 2. 
30 Младина, 8-9, 1900, с. 7. 
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децата са свободни през целия ден, а и се стъмнява късно, игрите навън 
не спират. 

През лятото се играе на “стражари и апаши”, “господари и роби”, 
“хайдути и потераджии”, “американци и индианци”, на “мижанка”, 
“дълго магаре”, “прескочи кобила” и мн. др. А това е времето на лятната 
ваканция, когато мръква късно, времето е твое31. 

През горещите летни дни много приятно развлечение за децата в 
Разград е къпането и плуването по множеството вирове в р. Бели Лом. Но 
това е привилегия само за големите момчета. По-малките се допускат до 
водата само с тяхно благоволение. Тези, които не се съобразят с 
“големите”, намират дрехите си намокрени и с вързани на възел ръкави, 
които нито с плач, нито с нокти и зъби можеха да развържат.32 По-
богатите родители, които се считат и за по-интелигентни, не пускат 
децата си да се къпят в реката по най-различни причини. Въпреки това, 
когато поотраснат, макар и поизостанали в плувните си умения, за 
разлика от останалите, които свикват с водата още от предучилищна 
възраст, те също се присъединяват към редовните посетители на местата 
за плуване. Първите басейни в Разград са отворени през втората 
половина на 30-те години на ХХ век. Чак тогава се появяват първите 
групички от момичета, които се учат да плуват.33  

С голямо удоволствие в страни от плажуващите се къпят в морето 
варненските момчета, въпреки, че сами момчетата не ни пущаха на 
плажа. Но по повод, че отиваме да играем, се отскубвахме за малко, за 
да поскитаме край морето, да се къпем и да се учим да плуваме. 
Хвърляхме дрехите и по гащета се втурвахме във водата.34 

А през зимните дни голяма радост за всички са пързалките. Малки 
и големи се пързалят с шейни и къси ски – ледоходки. Кънките се 
появяват масово и в Разград в края на ХІХ век. Внасяни са главно от 
Австро-Унгария, Русия и Германия и са привилегия основно за дребно-
буржоазната интелигенция в града. Ледената пързалка се образува от 
водата, излизаща от близо 20-те чучура на чешмата “Башбунар”, която 
залива няколко декара площ. Така заледената пързалка се запазва почти 
през цялата зима. На нея се пързалят и момичета, и момчета. По-
големите не пропускат да изтъкнат както уменията си за пързаляне, така 
и новите си модни облекла – дълги рокли с корсети, туники, джакети, 
рединготи, широкополи шапки, бомбета, гети и др. Така се описва 

                                                             

31 Стоянова, В. У дома, с. 51. 
32 Арнаудов, К. Щрихи от миналото, с. 45. 
33 Пак там, 45-46. 
34 Стоянова, В. У дома, с. 101. 
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кънкьорството в Разград до края на Балканските войни, след което 
популярни стават спортните шейни, “снежанките” (високи заоблени 
кънки), а в последствие и ските.35 

В пързалки се превръщат и много удобните за това стръмни улици 
на Шумен. Всеизвестен в града е дърводелецът бай Злати, който 
майстори най-бързите шейни, предпочитани от всички пред 
“купешките”, които са бавни и неустойчиви.36 Всекидневното 
стълпотворение от шейни, деца и “каици”  е обичайно за зимните дни. 
Споменатият “каик” представлява дълга 2-3 м. дървена табла от сковани 
дъски на две ребра с кормило (подвижна част) за управление37. На него 
се пързалят по 6-7 души едновременно, наредени един зад друг, като 
последният го засилва. “Каиците” се правеха и управляваха от по-
големите батковци. Ние, по-малките, бяхме приемани за возене като 
гости “по милост”38.  

Обичани от всички са игрите с топка, купена, направена от 
сплъстени косми или изработена с особено внимание и “майсторство,” 
при което важното е да отмъкнеш от къщи кълбо прежда за “сърце” – 
тогава топката подскача и е чудесна за мач39. Играта на “Народна 
топка” е особено увлекателна и предпочитана.40 С топка се играе до 
някоя стена като топката се удря в стената, а играчът прави различни 
фигури и улавя топката, без да позволи да падне на земята. Играта 
“Залаганка”, в която трябва да се удари с твърда спластена космена топка 
прибягващия играч, който притичва и бърза да се скрие зад стена или 
зид, се играе най-вече от момиченцата смесено с момчетиите на по-
малка възраст41. 

Особено влияние върху игрите след Освобождението оказва и 
училището. През 1894 г. в България пристигат десет учители – 
инструктори по телесно възпитание от Швейцария. Така във Варненската 
мъжка гимназия постъпва на работа Жорж де Режибюс. За първи път 
момчетата виждат едно истински умело подритване и жонглиране с 
топка и бързо се увличат по новата игра – футбол (това между другото е 
началото на футбола не само във Варна, но и в страната). През 1897 г. 
Министерството на просветата разпространява и напечатан правилник на 

                                                             

35 Арнаудов, К. Щрихи от миналото, 69-70. 
36 Пеев, З. Нежни, но и други времена. Моите спомени за главната улица на Шумен. 
Игрите на моето детство. Шумен, 2002, с. 38. 
37 Пак там.  
38 Пак там, с. 39. 
39 Стоянова, В. У дома, с. 49. 
40 Пак там, с. 50. 
41 Архив РИМ – Шумен, отд. Етнография, п. Ш-1, с. 2. 
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играта. Създават се махленски футболни клубове, уреждат се срещи.42 
Така много бързо все повече деца от най-различни възрасти започват да 
играят според правилата.  

Футболната игра се пренася от Варна в Разград от възпитаници на 
мъжката гимназия още през 1894 г. Но началото на истинския футбол 
става малко по-късно, когато в Разград през 1915 г. се завръща Добри 
Бояджиев, завършил Робърт колеж. Той основава спортен клуб “Христо 
Ботев” и е първият треньор по футбол в града.43 

В мирните годините до Балканските войни се появяват и 
утвърждават няколко спорта в България и конкретно във Варна – 
гимнастика, туризъм, колоездене, футбол и първият яхт-клуб. За това 
спомагат контактите с корабните екипажи от най-различни страни, както 
и близостта на Робърт колеж в Цариград, където физическото възпитание 
се преподава от високо квалифицирани, добре подготвени кадри и където 
завършват образованието си не малко българи.44  

Разделянето по полов признак при игрите става също така и според 
възрастта. По-големите момчетата се обособяват в отделна група, за 
разлика от момичетата, които също имат свои предпочитания, но в 
същото време и по-голяма склонност да играят смесено с момчетиите на 
по-малка възраст. От друга страна, не трябва да се забравя, че 
момичетата отрано се научават да помагат на майките си във 
всекидневната домакинска работа и когато поотраснат (в училищна 
възраст) обикновено не играят навън, а се занимават с домашните си 
задължения. От тях се очаква да се научат на домакинска работа преди да 
се оженят. Не звучи особено мило забележката: На Пан’уфца 
момичештету станалу кос коджемити жениште, пък се на пъту 
камъчки играй45, т.е. щом момичето порасне, не трябва да играе на пътя, 
а да поеме женските си задължения вкъщи.  Затова когато се описва как 
през горещите летни дни къпането в реката (Разград) или в морето е сред 
любимите занимания, се подчертава, че това се отнася само за по-
големите момчета. А през зимата по пързалките при бързото спускане с 
“каик”, който се прави и управлява от по-големите батковци, ако някой 
по-малък бъде допуснат да се пързаля с тях, това става по-скоро като 
гости “по милост” и зависи от благоволението им46. 

                                                             

42 Гьоков, К. Исторически физкултурен и спортен справочник на гр. Варна (1889-
2000). Варна, 2002, с. 3. 
43 Арнаудов, К. Щрихи от миналото, с. 75. 
44 Гьоков, К. Исторически физкултурен, 3-5. 
45 ТДДА – Шумен, ф. 638 К, а.е. 5, л. 48.  
46 Пеев, З. Нежни, но и други времена, с. 39.  
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Освен предпочитанията към определени игри според пола, прави 
впечатление и това, че момчетата се описват като сръчни, ловки, 
способни да измайсторят играчки за съседските момичета. Отново те са 
тези, които като поотраснат, предпочитат да играят отделно. От една 
страна, стилът им на игра е по-буен, шумен, те са по-импулсивни, с 
много по-голяма склонност и желание да доминират и открито да 
изразяват физическата си сила и агресия. В една игра, която е определена 
като мъжки побой по дадени правила, а губещият е налаган с юмруци по 
гърба като бясно куче, не е изненадващо, че момичетата не желаят да 
участват, а са само зяпачи около играчите47. 

Каквито и промени да търпят игрите, предпочитанията на 
момичетата и момчетата се запазват. По-бурните, агресивни игри, 
разчитащи на сила, юнащина и хазарт си остават мъжки, а останалите 
са женски и за малки деца.48 По този начин съвсем непосредствено 
момчетата и момичетата, въпреки индивидуалните си качества и 
характери, започват да се държат по начина, който очакват родителите 
им, а и социалната среда като цяло.  

От посочените по-горе примери се вижда, че въпреки склонностите 
на децата към определени играчки и игри, в най-ранните им години 
определяща е ролята на родителите (в повечето случаи на майката). Те 
поощряват определен вид игри и занимания, които всъщност изграждат 
постепенно поведението на децата. В списанията не само се дават съвети 
на родителите, какви играчки да дават на децата си, но се отбелязва, че с 
възрастта вкусовете на децата се разделят49. Момченцата предпочитат 
кончета, дървени саби, пушки, пищови, обичат да разиграват битки, а 
когато строят различни постройки с кубчета  най-голямо удоволствие им 
прави шумното им събаряне50. За момиченцата няма по-добри играчки от 
куклите. Куклите, както и всякакъв вид играчки, имитиращи домакински 
уреди – ютийки, метлички, четчици, комплект съдове и други подобни, 
свързани с бъдещите задължения на всяка жена като майка и домакиня, 
са представени не само като подходящи, но и като предпочитани от 
момичетата. Така или иначе, родителите избират играчките и 
заниманията на малките си деца, но ясно се вижда, че момичетата и 
момчетата имат свои предпочитания. Донякъде те са вродени и зависят 
от темперамента на самото дете, обаче в голяма степен са придобити в 
процеса на ранната социализация, който им налага правилата за 

                                                             

47 Архив РИМ – Шумен, отд. Етнография, п. Ш-1, с. 1. 
48 Вакарелски, Хр. Етнография, с. 469. 
49 Родителска грижа, 2, 1908, с. 41. 
50 Пак там, с. 40. 

Ивелина Ефтимова
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47 Архив РИМ – Шумен, отд. Етнография, п. Ш-1, с. 1. 
48 Вакарелски, Хр. Етнография, с. 469. 
49 Родителска грижа, 2, 1908, с. 41. 
50 Пак там, с. 40. 

подходящо поведение в хармония с пола и културата на традиционното 
българско общество, според която мъжът е главата на семейството, а 
жената – съпруга, майка и домакиня. 

Влиянието на игрите и играчките върху изграждането на традиционните ...
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СЪКРАЩЕНИЯ 
ABBREVIATIONS 

 
 
АОР - Археологически открития и разкопки 
БИБ - Българска историческа библиотека 
ВИСб - Военноисторически сборник 
ГАМП - Годишник на Археологически музей Пловдив 
ГДА-НБУ - Годишник на Департамента по археология на  Нов български 
                   университет 
ГИБИ - Гръцки извори за българската история 
ГНАМ - Годишник на Народния археологически музей 
ГНМ - Годишник на Народния музей 
ГРАМП - Годишник на Регионалния археологически музей Пловдив 
ГСУифф - Годишник на Софийския университет. Историко- 
                  филологически  факултет 
ГСУ нцсвп - Годишник на Софийския университет. Научен център за 
                     славяно- византийски проучвания “Иван Дуйчев” 
ГСУфиф - Годишник на Софийския университет. Философско- 
                   исторически  факултет 
ГСУ фкнф - Годишник на Софийския университет, Факултет по  
                     класически и нови филологии 
ИАИ - Известия на Археологическия институт 
ИБАИ - Известия на Българския археологическия институт 
ИБМ - Известия на Българските музеи 
ИВАД - Известия на Варненското археологическо дружество 
ИИИ - Известия на Института по история 
ИИМКн - Известия на Историческия музей -Кюстендил 
ИИМХ - Известия на Исторически музей-Хасково 
ИМСЗБ - Известия на музеите в Северозападна България 
ИМЮБ - Известия на музеите от Южна България 
ИМЮИБ - Известия на музеите от Югоизточна България 
ИНИМ - Известия на Националния исторически музей 
ИНМБ - Известия на Народния музей-Бургас 
ИНМВ - Известия на народния музей-Варна  
ИНМШ - Известия на Народния музей-Шумен 
ИПр - Исторически преглед 
ИРАИК - Известия  Русского археологического института  
              в Константинополе 
ИРИМР - Известия на Регионалния исторически музей Русе 
ИСтЗИМ - Известия на Старозагорския исторически музей 
ЛИБИ - Латински извори за българската история 
МИА СССР - Материалы и исследования археологии СССР 
МПК - Музеи и паметници на културата 
РП - Разкопки и проучвания 
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