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Увод

В историята на европейската цивилизация създаването на българската държава
и на средновековната българска култура представлява брънка от свързана
верига процеси и събития от етническата, политическата, социалноикономическата и културната обстановка в стария свят. Основаването на
организирана държава на славяни и прабългари и кристализирането на една
своеобразна материална и духовна култура в нея представляват едновременно
резултат и начало. То е резултат от многовековното развитие на славяните и
тяхната култура в земите на Средна и Югоизточна Европа, от една страна, и на
политическото и етническото израстване на прабългарите в степна Евразия от
друга. Основните съставки на средновековната българска държавност и култура
имат следователно дълга предистория. Създадена веднаж, държавата със своята
политическа организация, единна икономическа и културна политика улеснява
образуването на една нова народност, в която се вливат славяните,
прабългарите и някои остатъци от заварено балканско население в нейните
земи. Тази носа, славянска народност, която се нарича българска, става жизнен
социален организъм със свой материален и духовен облик. Тази народност
представлява през следващите векове основата на една нова за Европа култура,
която преживява многобройни изпитания и сътресения, за да доживее до наши
дни.
Създаването в старите земи на Източноримската империя на една нова държава
в края на VII в. не представлява изолирано явление. Старата европейска
цивилизация е в развалини. Повече от три века вече не съществува Западната
Римска империя, а повече от двеста години са минали откак е свален и
последният император в Рим. В богатите земи на старите западни провинции
на империята се разпореждат германски народи със своите царе — остготи или
лангобарди в Италия, визиготи в Испания, франки в Галия, вандали в Северна
Африка. Източната империя стои здраво на краката си и славянските
заселници в средните и южните части на полуострова не успяват да унищожат
нейните главни центрове. Идването на прабългарите и появата на България на
политическата сцена стават преломен момент в живота на полуострова. Новата
държава на славяни и прабългари играе ролята на «варварите» в Западна
Европа. Но колко различна е тази роля! В една Галия например голяма част от
градовете, създадени от римляните, продължават да бъдат средища на
търговски и културен живот под егидата на църквата, западнали и обеднели, но
запазили своята администрация и култура. Кралете на франките не само не
разрушават старите порядки, но се мъчат да вместят новия живот, който
започва в старите рамки. Подобно развитие наблюдаваме в Италия. Кралете на
остготите в Равена съперничат с императорите в Цариград в поддържането и
използуването
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на културното наследство. В западните провинции културата на новите
заселници и цялостният живот на новите европейски народи не спират пулса
на старите икономически и културни връзки на завладените земи.
Прабългарите подобно на някои от германските завоеватели на Запада се
настаняват в Малка Скития и Долна Мизия не като рушители. Тези две
провинции са жестоко опустошени вече преди това. По унищожените от
пожарищата развалини на старите градове растат бурени. Славянските маси са
заели всички вътрешни земи на полуострова и с живота на старата Източна
империя остават свързани само крайбрежните градове на Черно, Егейско и
Адриатическо море, някои по-големи центрове по главните пътища. През VII и
VIII в. във вътрешните земи на полуострова започва живот на нова етническа,
икономическа и политическа основа. Българските владетели поставят в
действие икономика и държавна организация от съвсем нов тип с традиции,
които нямат нищо общо със средиземноморската култура наБалканите. Докато
на Запад след разпадането на имперската власт остава църковната организация,
която продължава да има Рим за свой център и бързо християнизира
завоевателите, на Балканите славяните и прабългарите дълго остават езичници
и откъсват огромни територии от диоцеза на Цариградската патриаршия.
Местните епископски средища са в развалини. Това положение продължава
повече от един век. Българската държава укрепва постепенно от началото на IX
в., българската власт прехвърля билото на Хемус и обхваща все повече нови
територии на юг и югозапад. В същото време тя преваля отвъд Карпатите, за да
обхване старите територии на Аварския каганат. Старата България между
Хемус и Карпатите се превръща в огромна държава от Срем и Пеща до Охрид
и Одрин и от Фрушка гора до Бесарабия. До това време славяни и прабългари
са почти равностойни стопани на земите по Дунава. Оттогава в пределите на
България навлизат нови големи славянски маси, значително повече от
прабългарите в новите земи Трансилвания и Битолско. Навлизат жителите на
съживените след сътресенията на Великото преселение няколко големи града
на Тракия и Македония, дотогава свързани с империята. От тази етническа и
културна амалгама през IX в. се раждат новата българска народност и новата
славянска по своя характер старобългарска култура.
Както се вижда, създаването на старобългарската култура представлява
продължителен и сложен процес, свързан с цялостната история на Европа на
границата между античността и средновековието. Правилното разбиране на
този процес изисква да се анализират отделните му прояви. Заедно с това
пълното вникване в характера на старобългарската култура (както и на всяка
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друга) може да се постигне при нейното проследяване в дълбочина, в нейното
развитие и изменение.
Предмет на това изследване са главно материалната култура и изкуството на
Първото българско царство (VII—XI в.). За епохата на додържавния период са
отбелязани главно онези елементи на материалната и духовната култура на
славяни и прабългари, които вземат участие или са се отразили на понататъшното развитие на българската култура.
Обширно и сложно е понятието култура. Погледнато най-общо, тя включва
всички съставки на цивилизацията — от начини и база на производството до
съвсем абстрактни прояви като религия.
Тук обаче понятието култура ще включи в себе си тези съставки на
материалната култура и изкуството, които правят от пъстрата етнически
смесица на славяни, прабългари и балканско население една единна българска
народност с единна българска култура. Не са включени въпросите на поминъка
на населението с изключение на онези моменти, които могат да изяснят факти,
свързани с развитието на изкуството. Повече внимание е отделено на тези
въпроси, които най-пълно могат да осветлят процеса на изграждане на
общобългарската култура. Духовната култура е отразена преди всичко в
проявите на изкуството. Тя ще бъде разглеждана дотолкова, доколкото е
свързана с тълкуването и осмислянето на произведенията на изкуството и
писмеността, запазена в археологическите паметници.

I. Материална и духовна култура на славяните и прабългарите до
образуването на българската държава
□ □ □ Селата на славините и антите са разположени по продължение на реките и се
допират едно до друго така, че помежду им няма значително разстояние. . . Те
живеят в лесове, блата и неизброими езера. Правят много изходи на своите жилища
поради различните опасности, които обикновено ги сполетяват. Заравят на тайно
място необходимите си вещи, не държат на открито нищо излишно.
Псевдомаврикий — Стратегикон (VII в.)
□ □ □ В земите близо до Каспийско море живеят българи със свой език, народ езически
и варварски, който подобно и на други степни народи живее в шатри. Храната им се
състои от месо на добитък и риба, а също и диви зверове, които убиват с оръжие.
Захарий Ритор — Църковна история (VI в.)
1. Произход, прародина, ранна история на славяните и прабългарите
Славяни
Прабългари
Славяни. При сегашното състояние на археологическите проучвания трудно
може да се установи времето, когато славяните и прабългарите се обособяват
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като самостоятелни и оформени етнически образувания със специфични черти
на материалната си и духовна култура. От анализа на отдавна познатите
писмени исторически извори за славяните, сигурно е, че те са вече известни
около началото на н. е. като огромен етнически масив, разположен източно от
Висла и северно от Карпатите [1], и че се различават от своите западни съседи
германските племена, добре познати на римляните. Обхватът на славянските
земи в източна посока остава неизвестен на римските автори. Установяването
му може да стане въз основа на анализа на археологическите култури в този
обширен район и проучванията на средноруските земи (Белорусия, Северна
Украйна и Средна РСФСР) донесоха много ново в това отношение през
последните десетилетия. [2] Пак такива проучвания, провеждани отдавна в
обширните земи източно от Одер, помогнаха на археолозите от Полша и СССР
да проследят по-ранните етапи в живота на населението там и да набележат
териториално и хронологически ония култури, които са предшествували
славянската или представляват нейни по-стари фази. [3] В опитите да се
проследят назад през вековете пътищата на раннославянските племена и
тяхната култура някои изследвачи достигат до твърде отдалечени епохи.
Основавайки се на дълбоките традиции на земеделската култура у славяните и
на генетическите връзки между културите на желязото и тези на бронзовата
епоха, от една страна, и между последната и енеолитната — неолитната
култура, от друга страна, има учени, които извеждат славянския етнически
масив още от третото и дори от четвъртото хилядолетие пр. н. е. [4] Заедно с
това локализирането на славянските земеделски племена в гористите земи
северно от Карпатите и в поречието на Двина, Припет и Днепър в източна и
югоизточна посока не противоречи, а се подкрепя от историята на
индоевропейските народи, основана на езикови данни. Както е известно,
древният, изведен по научен път общославянски език представлява важна група
в индоевропейското езиково семейство. Редица езикови белези показват
близост или контакти между праславянския и някои древни езици, като
балтийски, келтски, ирански и кавказки. Това представлява сериозен аргумент
за твърдението, че праславянското население е живяло в много дълбока
древност в съседство с древните носители на тези езици или, с други думи,
древните славяни са заемали междинно положение между Средна и Западна
Европа, Балтийските земи и степите на Югоизточна Европа и Предкавказието.
13

Проследяването на древната история на славяните по археологически път е
трудно поради едно обстоятелство, което е валидно в много други подобни
случаи. На предполагаемата древнославянска територия са открити и изучени
много археологически култури, които илюстрират живота на местното
население в течение на няколко хилядолетия пр. н. е. Всички тези култури
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обаче са безписмени. Идентифицирането на носителите им не се постига нито
лесно, нито със сигурност. Но някои важни черти, които характеризират тези
култури и са тясно свързани с бита и произхода на населението им, служат като
сериозно указание за известна непрекъснатост в живота по тези земи или поне
за известна приемственост между различните му фази. Такъв белег е
погребалният обред. Трупоизгарянето става всеобщо разпространен обред в
старите славянски земи, особено през късножелязната епоха. [5] Този обред
съпътствува славяните през всички следващи векове по всички земи, гдето те се
разселват, и изчезва едва при възприемането на християнството. Този обред е
важно указание за това, че поне през втората половина на първото хилядолетие
пр. н. е. на север от Карпатите живее население, което може с известни
уговорки да се смята за протославянско. [6]
В навечерието на новата ера настъпва важен преломен момент в развитието на
славянските племена. Започва разпадането на родовата община и на
обществения строи, чиято основа е тя. Появява се неравномерност в развитието
на икономиката на отделни обществени групи. Поставя се началото на
наследственост на властта на вождовете у отделните племена. Славянските
племена са на прага на военната де мокрация. Тези вътрешни промени в
живота на славяните довеждат до раздвижване, което към началото на н. е. се
проявява като експанзия. Постепенно славян ските племена завземат земите на
запад към Одер, на юг към Среднодунавската равнина и на изток и югоизток. [7]
Те се превръщат през следващите векове във важен фактор на големите
етнически раздвижвания, които носят условното название Велико преселение
на народите.
През този втори етап единният етнически масив на славяните се разчленява на
три дяла. В резултат на разширението към запад в славянски се превръщат
земите между Одер и Елба и по на запад до планината Харц, земите на Бохемия
и Моравия до Дунав, дн. Словакия и Западна Унгария чак до адриатическото
крайбрежие. [8] Славяните са в Среднодунавската равнина по времето, когато
тези земи стават средище на хунския племенен съюз през края на IV—V в. и
остават там през останалите векове, независимо че господари на степите стават
между VI—VIII в. аварите. [9] Славяните през V в. са заели вече плътно
обработваемите земи около Карпатите и са достигнали бреговете на Долния
Дунав срещу укрепената граница на Източната Римска империя. Войните,
които започват между славяните и Византия в края на V в. и завършват през VII
в., са важен етап в тяхната експанзия към юг. [10] В резултат на тия войни
славяните завземат всички територии на северната половина на полуострова и
големи части от южната половина в същинска Гърция. Както отбелязва един
съвременник на славянското нашествие през втората половина на VI в. Йоан
Ефески, славяните се настанили в земите на империята като в свои собствени.
[11]
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За движението на славяните към юг, VII в. е предел, когато те достигат върха на
своята мощ и остават на доскоро ограбваните и изоставени от самите тях земи.
ит този момент насетне започва тяхната консолидация и вътрешно социално
развитие, които ги довеждат до прага на държавност. Ролята на славянска
държава върху голям дял от югоизточните и срединните земи на Балканския
полуостров започва да играе основаната в резултат на единението на
прабългари и мизийски славяни в края на VII в. българска държава. Понататъшното политическо и културно развитие на югоизточните славяни на
Балканите е тясно свързано с нея.
И така в развитието на раннославянското общество и култура съществува един
додържавен период. Той може да се раздели на два нееднакви по
продължителност етапа. Първият завършва приблизително с I в. н. е. Началото
му остава все още не14

определено. Вторият обхваща първите седем века от н. е. Той завършва с
основаването на българската държава.
Разбира се, тази периодизация не е еднакво валидна за всички славянски групи.
Това се отнася особено до втория етап, когато започва разклоняването на
славянския ствол и обособяването на отделни славянски групи на запад, на
изток и на юг. Славянските народи от различните клонове достигат в различни
времена до държава, т. е. до организация, която да играе активна роля в
областта на културата. България, която още при основаването си става държава
и на славяните, е в същност най-старата славянска държава, която се създава в
Европа, като оставим настрана ефимерната организация, създадена от
франкския търговец Само у западните славяни (в днешна Западна Унгария).
[12]

Прабългари. Вторият етнически компонент на българската народност през
средновековието са прабългарите. Наричаме ги така за разлика от названието
българи, което означава вече една нова народностна формация, в основата си
славянска, създадена през ранното средновековие. Прабългарите са били
тюркоезичен народ, чиято прародина се намира далеч на изток, в сърцето на
Азия. Както и другите тюркски народи, в своите първоначални земи,
разположени около и в Алтайските планини, прабългарите са представлявали
едно единно цяло с монголските и манджурските племена. Точният обхват на
тази най-ранна епоха в историята на древните тюрки не може да се установи.
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Сигурно е само, че тя обхваща значителен период от време през второто и
третото хилядолетие пр. н. е. [13] Следващата епоха в живота на
древнотюркските народи е характерна с политическата власт на хуните. Тя се
поставя между III в. пр. н. е. и V в. от н. е., сиреч обхваща 8 века. През това време
се
обособяват
големите
масиви
на
тюркските,
монголските
и
тунгусоманджурските племена, които получават свои характерни белези,
особено в езиково отношение. [14] В същото време под влияние на
политическата съдба на хунския племенен съюз тюркските, монголските и
манджурските племена разширяват своята територия, като обхващат открай
докрай всички степни земи на вътрешна Азия, от Великата китайска стена до
Поволжието. По-специално на разделянето на хунския съюз на две — източни
хуни и западни хуни, се дължи и разпространението на тюркските народи на
юг в историческия Туркестан и Средна Азия и в Източна Европа. Хунската
епоха в историята на тюркските народи подготвя следващия период на
самостоятелното им културно и политическо развите и на хегемонията на
тюркските народи в степна Евразия през V—X в. от н. е.
Тази периодизация в историята на тюркските народи се основава главно на
езикови данни. [15] Археологическите паметници от най-ранната епоха в
Средна Азия и по-точно Алтайския район не могат да се свържат с тюркското
население и отъждествяването на археологическа култура с етнически
общности е също така трудно, както в европейската протоистория. Трудността
става още по-голяма за следващия период, когато населението в тези гористостепни земи преминава към номадско скотовъдно стопанство. [16] Битът на
населението на огромни територии се диктува от поминъка на чергарството,
контактите между отделни племена стават по-интензивни и чести, създават се
условия за остри сблъсъци и струпване на огромни богатства. Заедно с това
обаче изчезват многобройни останки на уседнал домашен бит, в неуловими за
археологията остават следите от селищата и жилищата. Цялото население или
огромното му мнозинство живее в леки преносими сглобяеми шатри — юрти.
Инвентарът е също преносим. Богатствата на дома се изразяват в струпването
на декорирани тъкани — килими, покривки, завивки, кожени облекла и
принадлежности, дървени мебели и апликации. Всички тези произведения на
богато приложно изкуство са изложени на унищожаване много повече,
отколкото редките метални предмети, които се намират обикновено в
гробовете. Тази е причината, поради която на културата и изкуството на
степните народи се гледа пренебрежително от страна на ония, които я
преценяват с критериите на класическото средиземноморско и европейско
изкуство и култура.
15
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През епохата на могъщество на тюркските народи след V в. културата на
тюрките играе ролята на продължител на традициите на хунската епоха и в
същото време активно взаимодействува самостоятелно с културното и
художественото наследство на народите, които първият и вторият тюркски
хаганат превръща в свои подвластни поданици на огромни територии.
Тюркското надмощие в степна Евразия се отразява и на интензивния културен
и художествен обмен с цивилизациите на юга — средиземноморската,
близкоизточната, средноазиатската, китайската.
За разлика от ранната култура на славяните в развитието на културата на
прабългарите, както и на останалите номадски народи, важен фактор е
централизираната военноплеменна организация. Тя се чувствува още през
хунско време и продължава да играе определяща роля и през следващата
епоха, когато се оформят собствено тюркски политически обединения.
Традициите, създадени вече в големите степни номадски военноплеменни
съюзи през предходната епоха в развитието на културата и изкуствата,
продължават да живеят и по времето на първия и втория тюркски хаганат. Тези
традиции дават отражение върху културата на всички тюркски класови
общества и влияят на народи, чието етническо и политическо съзряване става
или с участието на тюркски елемент или под силното му въздействие. Такъв е
случаят и с прабългарите.
Естествено през най-ранния, алтайския период в историята на тюркските
народи не може да се говори за обособеност на прабългарите като племе или
народ със собствени специфични етнокултурни белези. Така например
неопределени ще да са били и другите им сродни племена. В много понапреднал стадий на развитие, трябва да предполагаме, са се намирали ония
племена, които в бурната история на вътрешна Азия през последните три века
пр. н. е. и първия век от н. е. носили събирателното име Хунну. Може да се
предполага, че прабългарите са били в състава на това обединение, известно и в
историята със същото име — Хунну. Тюркският език на прабългарите,
засвидетелствуван в няколко важни по-късни документи, показва, че в
обединението Хунну те са се намирали някъде в западните му предели,
вероятно в Източен Туркестан или Джунгария между други тюркски народи.
Но когато към края на I в. н. е. Севернохунският съюз бил разбит от китайците
и целият западен край трябвало да се подчини на империята, огромно
количество степно номадско население в този край предпочело да остави своите
земи, за да запази свободата си. През т. нар. Джунгарски врати на планините
Тиен Шан те преминали в евразийските степи на дн. Източен Казахстан. [17]
Пред тях се откривал простор на запад. В обширните земи на казахските степи,
Южен Сибир и Приуралието същинските хуни и тюркските народи, тръгнали
към запад с тях, обърнали гръб на вътрешна Азия, подчинена на Китай, и
заживели между местните южносибирски угорски племена. [18] За тях останал
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открит пътят към Средна Азия и на юг към Иран и пътят към Европа. Както
изглежда,
150-годишното
мирно
съжителство
на
прабългарите
с
южносибирските и уралските народи се отразило твърде дълбоко върху тяхната
етническа обособеност. Защото през следващите векове, когато стават известни
на Европа, те представляват самостоятелна общност, различна както от хуните,
така и от останалите тюрки. По пътя си към Северното Черноморие те минават
през Средното Поволжие, където няколко века по-късно част от тях ще се
върнат като постоянни заселници, а на юг в степите на Приазовието и
Предкавказието те представляват група сродни помежду си племена, различни
от останалите тюрки. [19]
Животът на прабългарите в степите на Южна Русия има изключително важно
значение за етническото и културното им развитие. [20] Почти три века по тези
земи те живеят в досег със старото местно население, което има ирански
произход — аланите. Отначало като номади те общуват с това население, което
е уседнало и предимно земеделско, поради насъщната нужда от обмен на стоки
и пласирането на продуктите на тяхното стопанство. В своята история всички
номадски общества от всички времена са имали нужда от продуктите на
земеделските общества, които те са си доставяли било по пътя на редовния
грабеж, било чрез мирен обмен. По-късно,
16

Карнаухово (СССР). Градище. Фрагмент от устието на съд с вътрешни уши
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Карнаухово. Градище. Жилище и стопанска сграда

Суворовская станица (СССР): а. съд с излъскани ивици;
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Суворовская станица (СССР): б. съд с врязани линии

Деснобрежно цимлянско градище. Керамика
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Деснобрежно цимлянско градище. Керамика

Саркел (СССР). Амфора със знак на плещите, внесена от Византия
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Саркел (СССР). Характерни по форма и украса съдове

Саркел (СССР). Характерни по форма и украса съдове
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с. Глодоси (СССР). Накити от съкровище

с. Глодоси (СССР). Накити от съкровище

- 17 -

Малая Перешчепина, Полтавска област (СССР). Части от снаряжение и
коланни украси от колективна находка
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с. Възнесенка. Коланни украси от погребение
с. Възнесенка. Коланни украси от погребение

когато част от прабългарските родове започват да отсядат на постоянни
живелища, те започват да се приобщават към поминъка и бита на най-близкото
земеделско население — в случая аланите. Така те възприемат и оная култура,
чиито носители са земеделците, независимо от нейното ниво и характер. В
своята история всички номадски общества са показвали лекотата, с която се
нагаждат към новите условия и с която възприемат по-прогресивната култура,
каквато във всички случаи е културата на земеделците. Така е било в Източна и
вътрешна Азия, гдето хунските племена се стремят към постиженията на
китайската култура и подчинявайки се на империята, възприемат бита на
земеделското население зад Великата стена или по оазисите на Източен
Туркестан. Така е било и в Средна Азия, гдето те са били подложени на
продължителното въздействие на старата земеделска цивилизация по Амур и
Сърдаря. Така е станало и по Сеиерното Черноморие, Приазовието и
Предкавказието. Тук към старите тенденции в номадското общество се прибавя
още един много силен фактор: непосредствената близост до Понта и ония
крайбрежни стари градове, които оцеляват през хунското нашествие и служат
като постоянно открита врата към цивилизацията на Източната Римска
империя. Въздействието на тази висока цивилизация — независимо от
временните трудности и застой — върху номадите е било винаги резултатно в
културно отношение. То се оказва решаващо в случая с прабългарите, които
независимо от разместванията си по Черноморието — от Предкавказието до
Хемус — живеят още преди разселването си 300 години еднакво свързани и
отделени от Византия. Така наред с иранското влияние от местното аланско
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население постоянно действуващ фактор във формирането на тяхната култура е
била културата на Византия.
И така в своята ранна история, преди съществуването на Дунавска България,
прабългарите са имали многовековно развитие, тясно свързано със съдбата на
хуните. Не случайно в «Именникът на българските ханове» генеалогията на
първите владетели започва с великия Атила — Авитохол. На второ място в нея
стои името на Атиловия син Ернах-Ирник, който след разпадането на хунската
империя повежда част от своите племена и се настанява на юг от Дунав в дн.
Северна Добруджа, там, гдето след два века се настаняват прабългарите на
Аспарух и вероятно заварват потомците на Ирниковите хуни.
Този ранен период може да се раздели на три етапа. Най-старият започва с
неясните очертания на техния живот в рамките на обединението Хунну и на
западните хуни до настаняването им в Южен Урал. Следващият обхваща
живота им в казах-станските степи и Южен Урал и завършва с настаняването
им по Северното Черноморие, Приазовието и Северен Кавказ. Третият етап
съвпада с живота им по периферията на Източноримската империя —
Византия, и крайбрежните градове, с борбите за независимост на голямото
племенно обединение «Велика България» начело с хан Кубрат срещу
настъплението на Западнотюркския хаганат в лицето на хазарите и с
разселването на прабългарските племена в Европа и създаването на държави по
Долния Дунав и Средното Поволжие — Дунавска и Волжко-камска България.
[Previous] [Next]
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2. Археологически култури, свързани със славяните
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Славяните във Великото преселение на народите
Раннославянската култура в долнодунавските земи
Пшеворска култура. Най-ранните археологически паметници, които се
припишат на славяните, се намират в гористите земи на сегер от Карпатите. Те
датират от епохата на прехода от ранножелязната към късножелязната епоха и
в земите на днешна Полша са разпространени в поречието па р. Висла и между
р. Висла и р. Одер. Най-сигурният белег за непрекъснатото развитие на
местното земеделско население в тези и съседните земи са погребалните
съоръжения, неизменно свързани с обреда на трупоизгарянето. В така
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наречената култура на камбановидните гробове изгорелите останки на
умрелите се събират в една широко отво17

рена разлата урна, която се захлупва с плитка паница. Положена в проста яма,
урната се покрива отгоре с дълбока и широко отворена делва, която я затваря с
устието надолу подобно на камбана. Дребни незначителни останки от
облеклото и накитите на покойника се слагат в погребалната урна заедно с
изгорелите му кости. Този прост погребален ритуал издава скромния и
непретенциозен бит на земеделско-скотовъдното население в тези земи в
епохата, когато много древноевропейски народи се намират на същия стадий
на развитие. Погребалният ритуал като своеобразно отражение на духовната
култура на древните земеделски племена и народи в Европа показва
устойчивите черти на определени етнически и социални отношения. Този
обред не е присъщ само на населението в северната половина на Средна
Европа. Той се среща и по на север в Прибалтийската област, и по на юг всред
племената на големите южноевропейски етнически масиви на илирите и
траките. По някои особености във формите и декорацията на съдовете,
оставени от носителите на сродна земеделско-скотовъдна култура в разните
части на вътрешността на континента, някои дребни различия и постоянно
срещани съчетания от предмети, устойчивата връзка на този погребален обред
с формата на погребението и вида на селището и жилището, с трайните белези
на икономическия и обществения живот вече издават характерни особености,
специфични за определени племенни групи. Тези постоянни белези, чието
развитие може да се проследи през няколко века все в тази част на Европа,
дават основание да се свързва културата на камбановидните гробове както с
ранните, така и с по-късните култури.
Културата на камбановидните гробове служи като съединително звено в
непрекъснатата еволюция на земеделските народи в тази част на Европа. Тази
култура е култура на желязото, но нейните корени са потънали дълбоко в
културата на бронзовата епоха, която в обширни земи на днешна Югоизточна
Германия, Чехословакия и Полша е представена от блестящите паметници на
лужичката култура в края на II хилядолетие пр. н. е. [21] Нейното по-късно
развитие пък се слива с т. нар. пшеворска култура, която в същите тези
обширни райони представлява следващата фаза на протославянската култура.
[22]
Пшеворската култура обаче е само една от археологическите култури, които от
последния век пр. н. е. и през първите три-четири века на н. е. биха могли да се
свържат със славянските племена. В тази епоха, която съвпада с най-голямата
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политическа, икономическа и културна мощ на Римската империя, когато
славянският свят става непосредствен съсед на Римската империя по Дунава,
славяните навлизат в историческия си период успоредно с разширението си
към юг. Римските писатели Плиний Стари (I в.) [23], Тацит (I в.) [24], Птолемей
(I—II в.) [25] сочат обширни територии на изток от Висла, населени с венеди
(това е първото име, с което славяните влизат в писаната история). Но на
старите славянски територии, където е разпространена пшеворската култура,
римските писатели споменават и германски племена и пред изследвачите на
тази култура стои проблемът дали тази култура е чисто славянска, дали в някои
райони нейните паметници не са оставени от племена от друг произход и дали
следователно пшеворската култура не отразява само една по-висока фаза в
развитието на много разнородни земеделски племена в този обширен район.
Според римските писатели венедите се простирали и далеч на изток от Висла,
там, гдето пет века по-рано древногръцкият историк Херодот (V в. пр. н. е.)
поставя един земеделски народ, различен от скитите — неврите. [26] В такъв
случай археологическите паметници в поречието на Буг и Припет, съвременни
на пшеворската култура и също разглеждани като протославянски, са оставени
от земеделско население — наследник на древните неври.
Пшеворската култура се характеризира неизменно с некрополи, в които
погребенията са извършени с трупоизгаряне. Над погребенията не се издигат
могили и затова и тази култура се означава като фаза от т. нар. култура на
«полетата с погребалните урни». Но докато в по-ранната епоха погребенията се
извършват в съдове с ярки къснохалщатски или латенски форми, сега всред тях
се забелязва все повече
18
влиянието на провинциално римската керамика, която достигала по търговски
път. По стените на урните се явяват меандрови ивици или редици от врязани
точки, оставени от търкалящо се върху влажната глина назъбено колело.
Контактът със средиземноморската култура в нейния римски вид се отразява
дълбоко в развитието на местните племена от старите им земи. Интензивната
търговия е засвидетелствувана с многобройни находки на римски вносни
предмети, предимно луксозни метални съдове от бронз или сребро, накити и
стъклени предмети. В същото време в Римската империя се появява янтарът,
който е бил важен продукт на славянския износ. Много колективни находки от
римски републикански и императорски монети в земите отвъд Карпатите
показват, че славяните са търгували не само с янтар, а вероятно са изнасяли
различни традиционни за Средна и Северна Европа суровини и зърнени храни.
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Пшеворска култура, Полша
Предмети, намирани най-често в селищата и некрополите

В южната част на старите славянски територии се появява и местно
производство на сива керамика, точена на бързо въртящо се грънчарско колело,
докато в останалите райони славянската керамика е все лепена на ръка.
Непосредствено северно от Карпатите около Краков са открити и
производствени работилници за такава керамика; нейното разпространение
върви в една ивица по посока към изток и югоизток и издава известни връзки и
влияния и откъм земите
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на Долния Дунав и понтийското крайбрежие. Желязната металургия в
северните склонове на Карпатите достига до високо развитие. [27]
Селищата на земеделско-скотовъдното население на пшеворската култура са
разположени на възвишения. Жилището е обикновена землянка с омазани с
глина стени и под. Многобройни железни оръдия, между другото сърпове и
лемежи, потвърждават земеделския и уседнало-скотовъден характер на
поминъка на населението.

Зарубинецка култура. На изток и югоизток от ареала на пшеворската култура от
същото време се оформят някои култури, които някои автори смятат отчасти
или изцяло за славянски.
Към II—I в. пр. н. е. се появява в гористите ниски земи на Южна Белорусия,
Западна и Средна Украйна т. нар. зарубинецка култура. [28] Това е типично
земеделска култура, но обработката на земята се извършвала по още
примитивен начин, но удобен за гористите земи, в които живеели нейните
носители — с мотика. Населението обитавало укрепени селища, в които
жилищата са полуземлянки или сглобявани от греди. Некрополите са все от
типа на «полета с погребални урни», гдето над урните, съдържащи изгорелите
кости на умрелите, няма високи насипи.
Керамиката на зарубинецкото население е лепена на ръка, твърде груба, сивочерна, понякога с излъсквана повърхност. Явно грънчарското колело е още
непознато на това раннославянско население. Но то навярно търгува с римските
долно-дунавски провинциални градове, защото на територията на
зарубинецката култура се срещат римски провинциални бронзови фибули,
стъклени мъниста.
Укрепените селища и масово разпространеното желязно оръжие показват, че и
тук, както в Полша, населението живее в условията на чести стълкновения
между съседните родове и племена. Тази настъпателна политика се чувствува
на север, гдето постепенно носителите на зарубинецката култура изтласкват
местното балтско население и по течението на р. Десна и в Смоленска област
занасят по-висока земеделска култура,

Черняховска култура. Към края на своето съществуване — III в. от н. е., крайните
южни райони на зарубинецката култура попадат в ареала на една нова култура
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— черняховската, която става в известен смисъл продължител на земеделските
традиции на гористо-степната област на Източна Европа. Черняховската
култура е, както по всичко личи, една сборна култура, оставена от население с
различен произход. [29] Основната му част са били германски племена,
преминали във II в. от южнобалтийското крайбрежие през славянските земи и
настанени в териториите на днешна Западна Украйна и Средното
Поднепровие. В ареала на черняховската култура са влизали и местни степни
обитатели от сарматски произход. Затова в некропола при Черняхов южно от
Киев и в много други некрополи на тази култура липсва единство в
погребалния обред. Наред с трупоизгарянето, което само не винаги
продължава традициите на зарубинецката култура, често се откриват
погребения с трупополагане, и то по различни начини. Селищата на
населението, носител на тая култура, са неукрепени. Жилищата са прости
землянки с глинени печки. Богатият и разнообразен инвентар, намиран главно
в некрополите, се състои от бронзови и железни предмети, накити от бронз и
сребро. Високо била развита желязната металургия и златарството.
Грънчарството произвеждало великолепни сивочерни съдове с интересни
форми и щампована или излъскана украса. Грънчарският кръг бил добре
познат на майсторите. Освен това населението се ползувало от вносни съдове,
между които и стъклени, идващи по търговски път от долнодунавските римски
градове. За интензивна търговия с Римската империя свидетелствуват
многобройните находки на римски сребърни монети в ареала на черняховската
култура. Съществуването ѝ съвпада с историческите известия за пребиваването
на готите — германски племена, в този район. Мно20
гобройните пожарища, в които загива черняховската култура през втората
половина на IV в., отговарят на историческите свидетелства за страшното
нашествие на хуните.

Славяните във Великото преселение на народите. С хунското нашествие в Европа
настъпва най-драматичният период от голямото движение на племена и
народи в края на античността. Великото преселение на народите започва с
преминаването на скирите и готите от Прибалтика към Черноморието и
Средна Европа. [30] През II в. в раздвижването по северните граници на
Римската империя и във войните с Рим се намесват карпи, бастарни и сармати.
През III в. от север в Средна Европа нахлува германското племе гепиди.
Тласъкът на хунската вълна през IV в. раздвижва най-вече германските племена,
които за дълго са най-подвижните етнически групи в Централна и Югоизточна
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Черняховска култура. Южна Русия
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Европа. Почти половин век европейските народи живеят в ужаса от силата на
хуните и когато обединените усилия на римските императорски войски и на
западногерманските племена успяват да ги разгромят на Каталаунското поле
през 451 г., хунската държава бързо изчезва от картата на Европа. [31] Отдъхват
си и народите в границите на старата империя и многобройни европейски
«варвари», които били притиснати от хунската мощ. Тогава в
средноевропейските и долнодунавските земи след изтеглянето на германските
племена се оказват славяните. Към края на V в. вече многобройни свидетелства
на съвременници отбелязват тяхното присъствие навсякъде, гдето преди това
граничните крепости на Източната империя се опитвали да задържат хунските
отреди. Как славяните се озовават толкова на юг, все още не е напълно ясно,
както не е било ясно и на тогавашните жители на стария свят. Във всеки случай
за Източната Римска империя настъпвали тежки дни, които никакви мерки,
предприети от императора за укрепване на балканските земи, не могли да
предотвратят.
В края на V в. на дунавската граница на Византия започва да се надига голямата
вълна. [32] Целият VI в. минава под знака на малки и големи нахлувания на
славяните. Към техния натиск се присъединява неочакваната сила на нов
азиатски нашественик — аварите, които заедно със славянски отряди или
самостоятелно плячкосват старите богати провинции. [33] Намесват се от време
на време през същия този век и прабългарите, които обитават Приазовието и
Причерноморието. Към края на века в резултат от едновековните усилия на
«варварите» картината в старите балкански провинции на Източната империя
се изменила коренно. Дълбоко на юг от Дунава, чак до най-южните предели на
континентална Гърция, опустошените обработваеми земи на полуострова са
заети от славянски племена. Голяма част от старите цветущи градове са в
развалини. Старото местно население се е оттеглило на юг и се е приютило в
тук-там оцелелите градове на вътрешните провинции. Славянските земеделски
общини съживяват буренясалите ниви и запустели градини, но не докосват
тънещите в пустош развалини на старите римски вили. Техните селища се
гушат в ниските равни долини край реките или по склоновете на бърдата. Бавно
и постепенно древните земи се възвръщат към живот.

Раннославянската култура в долнодунавските земи. Културата на славяните в тази
бурна епоха на нашествия и войни е твърде малко позната. В гористо-степните
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земи на Източна Европа почти не съществуват черняховски паметници или
стават много редки. [34] Земеделското население се е оттеглило по-далеч от
откритите степи на север в по-защитените гористи земи. Но славяните, които
през предишните векове са се придвижили неусетно за обитателите на юга в
земите на средното и долното течение на Дунава, останали на мястото си,
защото не успели да се върнат назад в старата си родина, нито да преминат в
пределите на империята. Затова по всички хълмисти полета на карпатодунавските земи се появява една култура, която несъмнено при надлежи на тях.
Тя носи своето название по най-характерния си белег — керамиката, изучена
най-напред в Прага, а по-късно при Житомир в Западна Украйна. Посте22

Керамика пражки тип, Чехословакия

пенно пражко-житомирският тип керамика бе открит и на други места,
особено в Румъния. Същият този керамичен тип се появява и на юг от Долния
Дунав в най-старите славянски селища на територията на империята. [35]
Селищата и некрополите, в които се среща тази керамика, пазят неизменно
основните черти на древната славянска култура и това е най-сигурният
аргумент за техния славянски характер. Керамичните съдове, намерени в Прага,
имат свои дребни особености, които ги отличават от съдовете, намерени при
Житомир или на други места, но по всички раннославянски находища тези
находки издават онова вътрешно единство, което характеризира изобщо
раннославянската култура по време на нейната най-голяма експанзия.
Гърнетата са сравнително високи, широко отворени урни с несиметрични
яйцевидни форми. Дъната им са плоски и дебели, а устията имат леко
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извърнати навън неравни ръбове. Глината е груба и в нея има голям примес от
пясък или счукан шамот (предварително препечена глина), за да се улесни
опалването на съда. Работени са на ръка, лепени без помощта на каквото и да е
най-примитивно съоръжение. До епохата на своите разселвания славяните не
познават грънчарското колело и дълго време и в новите си земи правят съдовете
си на ръка.
Раннославянските селища са неукрепени дори в новозаселените земи и това
говори несъмнено за силата на племенната организация, която е осигурявала
спокойствието на обитателите им. Те се състоят от по 20—30 землянки, чиито
стени са омазани с глина. В един от ъглите на четириъгълното, в повечето
случаи правоъгълно помещение е разположено на каменна основа огнището
или каменната или глинената печка. Обстановката в това скромно, но удобно и
топло жилище е непретенциозна. Основният домашен инвентар са глинените
съдове, няколко необходими сечива от желязо, костени предмети, глинени
прешлени за вретено. Край землянките обикновено има ями, специално
устроени и покрити, за да пазят сухо зърното, необходимо на семейството.
Редовно в тези селища се срещат железни инструменти, железни наралници,
железни части от оръжие, които говорят за добре развито железарство. Костите
от домашните животни показват високо развитото скотовъдство, в което
преобладава едрият рогат добитък. [36]
Славянската експанзия към вътрешността на Европа е била резултат от
обществените изменения у славяните. Родовият строй достигнал до предела на
своето развитие с военнодемократичната организация, която осигурявала
необходимата строгост и дисциплина, така необходими в героичната епоха на
завладяването на източноримските земи. Настанили се в новите територии на
Балканския
полуостров,
славянските
племена
запазили
своята
военнодемократична организация, която обединявала не само военната сила на
племето, но и стопанските сили на отделните родове и семейства. Постепенно в
различни части на полуострова се обособили постоянни славянски обединения,
които не проявявали особен стремеж към подчинение на
23

централната имперска власт. С течение на годините тази независимост на
славяните, която се различавала твърде много от поведението на други
«варварски» заселници в долнодунавските земи, настанени със или против
съгласието на империята, но постепенно привличани на византийска служба
като защитници от нови нашествия, започнала да тревожи местната и
централната власт. Тревогата била още повече оправдана от честите нападения,
които някои племена в Македония извършвали над втория по големина и
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богатство град на империята на полуострова — Солун, независимо че в същото
време славянският земеделец и скотовъд мирно пазарувал в оцелелите градове
по големите пътища и със своя мирен земеделски труд вливал нови сили в
изнемощелия организъм на страната. [37] През VII в. и особено през
следващите векове централната византийска власт засилила своя натиск над
полунезависимите и независимите славянски области, които византийците
наричали Славинии, но в цялата северна половина на полуострова вече това
организирано завръщане на византийската власт било закъсняло. На
политическата арена на Балканите наред със славяните се появява една нова
сила, която попречила на византинизирането и елинизирането на славяните.
Това била българската държава.
В общия натиск на юг през V—VI в. взели участие славяни от два големи клона.
Едни идвали откъм равнините на Молдавия и Влашко през Долни Дунав, други
— откъм северозапад по долината на р. Морава. Езиковите и етнографските
данни отдавна са показали убедително още през миналия век, че централните и
югоизточните части на полуострова са заселени от едно единно славянско
население, което ранновизантийските автори наричали «славини». [38] Сродни
помежду си племена заемат не само долината на Дунава, но и Тракия,
вътрешна Дакия, Македония, Родопската област и континентална Гърция чак
до Пелопонес. Те идват отвъд Дунава, гдето около Карпатите, източно и
западно от високите планини, останало да живее също такова, сродно нему
население. В науката е прието този голям етнически масив да бъде наричан
«български славяни», тъй като тази група племена става основата, върху която
се създава по-късно българската народност. [39] На запад тези племена
съседствуват с друга голяма група славянски племена, които се простират на
запад от р. Морава и образуват единно езиково и етнографско семейство в
цялата западна част на полуострова до полуостров Истрия, Панония и
Словашко. Малко след настаняването на тази първа славянска вълна откъм
северозапад — от Панония, среднодунавската равнина — нахлува втора вълна
от оная група племена, която по-късно става основата на сърбохърватското
езиково семейство. [40] В борбата на Византия за възвръщане на зависимостта
на новото население в европейските ѝ владения главните удари и главните
загуби понасят племената от българската група славянски племена. Значителна
част от тях, особено в Пелопонес и Средна Гърция, биват елинизирани до
голяма степен вече към X—XI в., когато в средната и североизточната част на
полуострова са в разцвет българската народност и култура в границите на
българската държава.
Историческата съдба на южните славяни и по-специално на българските
славяни ги довежда в една земя с много древна култура и в съседство с една
империя, носител на традициите на висока многовековна цивилизация. Един
варварски в очите на византийците свят влиза в непосредствен допир на място с
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постиженията на балканската и средиземноморската култура. Този допир и
многовековното общуване на българските славяни, на славянската народност —
българи, с Византия става един от факторите при формирането на българската
култура през средновековието. Необходимо е поради това да се спрем поподробно на конкретната обстановка, която славянските племена от
българската група заварват в старите византийски провинции от сегашната
територия на България, гдето разполагаме с точни данни, и на пътищата и
формите, в които се е осъществявало възприемането на старото наследство и
съвременния византийски опит в областта на бита и културата.
Преди това обаче трябва да се върнем назад, за да проследим пътищата на
прабългарската култура преди настаняването на нейните носители в
долнодунавските земи.
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din, 1955. — MCA. IV, 1957, c. 187—194; Ж. Въжарова, Славяните на юг от Дунава.
— Арх., VI, 2, 1964, с. 23—33; Славянски и славянобългарски селища в
българските земи от края на VI—XI в., С., 1965; Славяни и прабългари (тюркобългари) в светлината на археологическите данни. — Арх., XIII, 1, 1971, с. 1—22;
Славяне и праболгары в связи с вопросом средиземноморской культуры. — Във:
Славяните и средиземноморският свят, С., 1973, с. 239—266; Г. Хьшку и А.
Рафалович, Славяне и тюркоболгары в VI—X вв. на территории Молдавии по
археологическим данным, пак там, с. 161—182.
36. Ж. Въжарова, Славяните на юг от Дунава, с. 33, бел. 5—8.
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37. А. Бурмов, Славянските нападения срещу Солун в «Чудесата на св. Димитър»
и тяхната хронология. — ГСУ—ФИФ, 1952, с. 167—215; В. Тъпкова-Заимова,
Нападения «варваров» на окрестность Солуни в первой половине VI в., — ВВр,
XVI, 1959; Нашествия и етнически промени. . . , с. 111; Д. Ангелов, Образуване на
българската народност, С., 1972, с. 136 сл.
38. Б. А. Рыбаков, Анты и Киевская Русь. — ВДИ, 1939, 1; А. В. Мишулин, Древние
славяне в отрывках греко-римских и византийских писателей по VII в. н. е. —
ВДИ, 1941, 1, с. 230 сл.; П. Н. Третьяков, Анты и Русь. — СЭ, 1947, 4; М. Ю.
Брайчевский, Антський период в історіі східних слов’ян. — Археологія, VII, Кіев,
1952.
39. Д. Ангелов, Образуване на българската народност, с. 380—385.
40. J. Kovačević, Varvaska kolonizacija, c. 43.
3. Прабългарската култура и нейното развитие
Таштъкската култура в Минусинската долина
Прабългарското движение на запад
Заселване на прабългарите в Приазовието и Прикаспието
Салтово-маяцката култура и прабългарите
Кутригурите и пастирската култура
Прабългарите и Византия в Северното Черноморие
«Велика България» и нейното разпадане
Таштъкската култура в Минусинската долина. За собствено прабългарска
материална и духовна култура, в това число и изкуство, може да се говори едва
от VI в., т. е. приблизително сто и петдесет години отпреди тяхното разселване
и основаването на Дунавска България. Но техният тюркски език, обществен
строй и военноплеменна организация, тяхната религия, календар и някои
белези на тяхното традиционно приложно изкуство говорят за далеч подълбоката древност на тяхната етническа, политическа и културна история.
Най-ранната, уловима в археологическо отношение общотюркска фаза на
тяхната култура би могла да се открие в сърцето на вътрешна Азия около
Алтайските планини. В епохата, когато древните тюрки попадат под властта на
хуните — около III в. пр. н. е., съюзът на 24-те хунски рода (от монголски
произход) се превръща в господар на цяла степна Азия от Тиеншан до
Манджурия. [41] В тази епоха, когато в икономиката на алтайските народи
навлиза желязото на смяна на бронза, ярки по своя характер паметници
илюстрират културата на древнотюркското население в тучните планински
долини. Особено показателна в това отношение е тъй наречената таштъкска
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култура, изучена в Минусинската долина под северните хребети на Алтайските
планини. [42]
Таштъкската култура е оставена от население с развито земеделие, но с още поразвито скотовъдство. Сезонното чергаруване на скотовъдците между
високопланинските пасища през лятото и дълбоките топли долини през
зимата осигурявало бързото натрупване на богатства в ръцете на едни за сметка
на други. Земеделието било мотично независимо от наличността на соха и плуг,
но осигурявало постоянно зърно за цялото население. Уседналостта на част от
населението се доказва и от наличността на домашни птици.
Най-пълни данни за характера на културата през тази епоха предлагат
некрополите. Независимо че погребалният обред на богати и бедни бил
трупоизгарянето, което остава типичен древнотюркски ритуал, гробовете
съдържат интересни находки, разкриващи важни черти на тяхната материална
и духовна култура. Освен трупоизгаряне практикувано било и трупополагане в
гробове, обложени с цели греди в 2—3 реда.
Обикновеното население прибирало изгорените останки на своите покойници
в глинени съдове и ги поставяло в малки квадратни или правоъгълни камери,
образувани от изправени каменни плочи. На дъното им покрай урната с
горените кости слагали съдове и дребни предмети. Много по-богати и поголеми били дървените подземни камери, квадратни по план, със страни до 9 м
дълги, строени от цели стволове на дървета. Наклонен ход води до гробницата.
Такива гробници съдържат останките на богати представители на родовете,
превърнали се вече в аристократична върхушка на тюркското общество. В
някои от тях са били оставени погребални маски, моделирани от глина и
оцветени, предаващи чертите на знатния покойник. Останки от чадъри в някои
големи гробници, части от церемониално копринено облекло издават
далечното влияние на китайската култура, пренесена от хуните. Някъде в
гробниците слагали и ритуални кукли, облечени в коприна, предназначени в
представите на населението да заместят покойника. При погребването на
останките на знатни покойници убивали и заравяли често голямо количество
домашни животни. В една гробница са намерени кости на 14 коня, 58 глави
едър рогат добитък, 25 глави дребен рогат добитък, нещо, което красноречиво
говори за изключителните възможности на скотовъдното население.
За обстановката, в която живеело местното тюркско население под властта на
хуните, говори откритият при гр. Абакан и изучен чрез разкопки дворец на
хунски наместник в Минусинската долина. [43] Той бил ограден с глинена стена
с тържествена порта и кули. Самата сграда била богато украсена. Бронзови
дръжки на вратите
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Глинени съдове от Ноин-ула.
Украсени с излъскани ивици по повърхността и с релефни знаци по дъната

изобразявали рогати демони. Специална отоплителна инсталация под пода
правела сградата топла зиме. Керемидите на покрива носят надписиблагопожелания. Останки от богата покъщнина издават връзки с Китай. Освен
местните съдове намерени са типично хунски. Но и те, както и местната
керамика в отделни случаи напомняли с някои специфични форми на високи
котли, стари образци от скитско време.
Битът на тюркското население независимо от разнородния му състав бил
типичен за бита на всички степни пастирски народи на вътрешна Азия в този
етап, когато водещ отрасъл в икономиката им става екстензивното скотовъдство.
[44] Независимо че желязото е основната суровина в производството, в бита на
населението широко място заема бронзът, особено за украшения, прикрепени
към кожени дрехи, колани, конска сбруя. Кожата има всестранно приложение.
Вълнените тъкани са всеобщо разпространени. Използуват за разни цели плъст.
Костени детайли в облеклото и конското снаражение се срещат навсякъде.
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Скелетът на подвижната сглобяема шатра (юрта), конструкцията на леки или
тежки четириколесни коли са от дърво. Дървото се обработва умело за всякаква
подвижна покъщнина. Широко приложение има у номадите на вътрешна Азия
керамиката независимо от меховете, удобни при пренасяне на течности.
Лепени на ръка глинени съдове се срещат заедно с произведени на леко
грънчарско колело. Последните носят и украса от проста права или вълниста
линия или от лъскави ивици, блестящи на сивочерния матов фон на съда.
Художествената култура на пастирските народи от всички времена, в които са
живи родовите традиции, се изразява в изключително богатство на тъкания
орнамент. Одежди, настилки, покривки от най-различен вид са една насъщна
необходимост за живота. Те са предмет на особено богата украса от
орнаментални мотиви. В тази епоха във вътрешна Азия са живи и плодовити
традициите и на едно своеобразно изобразително изкуство, което се оформя
още през скитско време. Това е т. нар. зверинен стил, гдето реалистичните
образи и групи главно на животни се разчленяват, стилизират или
геометризират, за да се превърнат в орнамент. Многобройни бронзови
апликации с животински образи са често явление във вътрешна Азия още в
епохата на хунското могъщество там. В некропола на хунските шанюи
(вътрешни вождове) в Ноин Ула (Монголия) са намерени тъкани с богата везана
украса в зверинен стил, гдето наред с изображения, в които се чувствува
китайско влияние в тематика и трактовка, има и великолепни образци на
собствено вътрешно-азиатски художествен вкус, продължител на древните
алтайски традиции от ранната класическа епоха. Някои от големите
погребални камери в Ноин Ула възпроизвеждат вътрешната обстановка на
богато номадско жилище в тази епоха с големи везани тъкани по стените или
плъстени килими. Значителна част от тези произведения на
26

художествената тъкан са очевидно внесени в хунската държава отвън, от Средна
Азия или от по-далеч, но това означава, че изкуството на народите от вътрешна
Азия не се е развивало откъснато от големите художествени средища на късната
античност в Предна Азия и Средиземноморието или Причерноморието. [45]
Произведенията на това богато изкуство са загубени в много други райони на
Азия. Само щастливото обстоятелство, че в големите погребални камери от
скитската и хунската епоха, градени с огромни греди дълбоко под нивото на
терена в зона на вечна замръзналост, са били внесени такива килими, е
позволило тяхното запазване. И днес произведенията на това изкуство,
предназначено за уюта на номадското жилище, правят изумително
впечатление с размерите си и със замаха на своето изпълнение. Изглежда, че
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подобни тъкани са били присъщи и на тюрките през тази епоха. Запазените
произведения на художественото бронзолеярство от по-късно време в
древнотюркски комплекси показва непрекъснатите традиции на едно богато и
разнообразно приложно изкуство.

Прабългарското движение на запад. Притиснати откъм изток от Китай и от
сянбийците, един дял от хунските народи се оттегля към запад през втората
половина на II в. от н. е. [46] Хунското придвижване към Европа е било бавно и
постепенно по тия пътища, по които във вътрешна Азия са достигали далечни
сведения и редки стоки. Такова бавно и постепенно преместване на
малобройния вече народ му е позволило да си отдъхне от предишните
сътресения и беди. В същото време то дало възможност с течение на
десетилетията обезсилените родове да нараснат по численост и сила. Главна
роля в този етнологически процес, изглежда, е играл двувековният контакт на
хунската орда с племената на Южен Урал и на Южен Сибир. В този период от
историята на хуните има много неяснота. Не е ясно например каква е била
обществената организация, която е успяла да съхрани хунската общност, кои са
били в същност угорските племена, с които хуните влизат в траен контакт, и в
какво се е изразявал той. Но от анализа на описанията, които римските автори
правят на хуните като физически тип, става ясно, че при първите си контакти с
европейските народи те вече далеч не са имали монголоидни черти, каквито,
трябва да се предполага, са имали първоначално. И все пак неяснотите се
увеличават, когато съпоставим данните за хуните с тези за тюрките.
Независимо че самите тюркоезични народи са представлявали смесица от
антропологични черти и култури, все пак хуните през цялата си
вътрешноазиатска история остават чужди на тюрките и различни от тях. Трябва
да се заключи следователно, че и като етническа и езикова общност те са били
по-скоро монголско племе. При тяхното придвижване през казахстанските
степи никъде не се явява в историческо свидетелство или археологически
паметник сведение за тюрките, които, предполагаме, са споделили тяхната
съдба. А за придвижването на тюрки заедно с хуните на запад се заключава от
появата на тюркоезичните прабългари по време и след хунското господство в
Средна Европа. От друга страна, смята се, че вече по източните европейски и
южноуралски степи хуните са тюркоезичен народ и като наследник на техния
език се сочи чувашкият език по Средна Волга. [47] Ако последното е вярно,
трябва да се приеме, че още с преминаването си в Западна Азия и Източна
Европа хуните са били тюркизирани дотам, че да възприемат езика на своите
съюзници, споделящи тяхната съдба.
Всичко, което се отнася до историята на хуните в периода между 155 и 350 г.,
остава несигурно и оскъдно. Не по-сигурно е то и за тюркските народи и по- 39 -

специално за прабългарите, които по същото време според някои изследвачи
живеят в тесен контакт п угорско население на Южен Урал. [48] Във всеки
случай може да се смята за напълно сигурно, че около началото на новата ера
значителна част от тюркските племена заемат обработваемите земи по горното
течение на Аму и Сърдаря, независимо че основната им маса продължава да
обитава Джунгария и плодородните оазиси по долината на р. Тарим и Източен
Туркестан, отвъд Тиеншан и Памир. Но запла27

хата от страна на Китай, борбите с хуните постепенно карат значителни маси
тюркско население да бяга на запад и да дири убежище във Фергана, Согдиана
и Бактрия, райони на древна земеделска цивилизация. Както е известно, едно
от тези тюркски племена, юечжи, което през II в. пр. н. е. напуска Джунгария и
се заселва в Бактрия, става ядрото на една огромна империя, създадена около
началото на н. е. и просъществувала до III в. — Кушанското царство. [49]
Непосредствената близост до старите културни и стопански центрове на Средна
Азия и Хорезм, възможностите за общуване с иранската култура по време на
партската държава и Северозападна Индия се отразяват много сериозно на
развитието на културното ниво на тюркските племена и народи в тази част на
континента. Това се отнася не само до земеделските племена в предпланините и
в горното поречие на двете големи средноазиатски реки, но и до номадските
племена. Прабългарите през тази епоха са несъмнено номади. Но, както е
установено за средноазиатските номади в ново време, древните тюрки също са
извършвали със своите стада огромни преходи, надминаващи 2000 км всяка
година. Зиме те живеят далеч на юг в близост до своите земеделски
сънародници. На пролет излизат със стадата си и се придвижват към север
постепенно с изгарянето на тревата на юг и с диренето на свежи пасища на
север. Така средноазиатските номади са могли не твърде интензивно да общуват
с големите цивилизации на Близкия Изток и Средна Азия и същевременно с
народите на Южен Урал. Навярно така ще да е било и с прабългарите в
началото на н. е.

Заселване на прабългарите в Приазовието и Прикаспието. Когато хуните настъпват
в Източна Европа и стоварват своя удар в 370 г. над готите в степите на
Северното Черноморие, техните дотогавашни земи остават свободни. За
прабългарите настъпва един стогодишен период на мирно собствено развитие
на обширните простори на степите на днешен Казахстан. [50] Укрепва тяхната
икономическа сила, засилват се и се увеличават техните родове. От общата маса
на тюркските племена и народи в тази епоха може с по-голяма сигурност да се
отделят прабългарите. За това помагат сведенията на един византийски автор,
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Приск, който разказва как аварите, вътрешно-азиатски тюркски народ, в
натиска си на запад принудили сабирите да нахлуят в земята на сарагури, огури
и оногури и да ги изгонят към запад. [51] А знае се, че тези три племена и
особено последното се свързват или идентифицират по-късно определено с
прабългарите на Северен Кавказ. Анализът на данни от различен характер,
главно исторически и археологически, показва, че изселването на прабългарите
от казахстанските степи ще да е станало на три вълни, които последователно
заемат югоизточноевропейските и предкавказките степи, полуопразнени или
напълно обез-людени от вълната на хунското нашествие преди това. [52] Това
изселване започнало през шестдесетте години на V в., сиреч след разпадането
на хунската държава в 453 г. Потокът от прабългари — заселници на
черноморските и приазовските степи, е срещнал навярно обратния поток на
хуните, които опразвали среднодунавската равнина и се пръскали на изток. От
втората половина на V в. насетне основната маса от чергарско население в
степната зона на Източна Европа е била съставена от прабългарите и други
тюркски племена.
Една част от тях, не намирайки достатъчно простор .за своите стада, се пръскат
на няколко места още по към запад и техните следи се откриват по-късно в
областта на Карпатите, в Среднодунавската равнина и дори в Италия. [53]
Пребиваването на прабългарите в степите на Северното Черноморие и
Предкавказието представлява повратен момент в тяхното икономическо,
социално и културно развитие. Два века прабългарските родове и племена
живеят в земи, по чието крайбрежие векове наред е цъфтяла висока култура.
В тези земи прабългарите заварват остатъци от едно древно уседнало население
от сарматски произход — аланите, и заживяват в близък контакт с него. Тази
близост се е диктувала от чисто икономически фактор — необходимостта от
обмен на продукти
28

на скотовъдите с тези на земеделците. Но последствията от този контакт са
били големи в областта на материалната и духовната култура.
Не всички територии в южната европейска част на СССР, гдето са живели
прабългарите, са изучени в археологическо отношение достатъчно подробно.
Така, докато по поречието на Дон, крайбрежието на Азовско море и течението
на р. Кубан са вече познати стотици находища, когато в степите е живяло
прабългарско население, [54] сведенията, с които разполагаме за поречието на
Днепър и особено за територията западно от тази река, са твърде ограничени.
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Независимо от това благодарение на обширната изследователска работа,
извършена от съветските археолози в посочените райони, може уверено да се
каже, че са изучени главните етапи, по които се е развивало прабългарското
общество в продължение на 4—5 века.
Преди всичко вече са установени формите, в които се е осъществил преходът от
номадски към уседнал бит на прабългарското население. Установено е, че този
преход е закономерно следствие в развитието на всички номадски народи. [55]
Прабългарите пристигат в Европа с едно напълно подвижно скотовъдно
стопанство, при което цялото население се движи със стадата през цялата
година. Не е могло да бъде иначе при условията на движението на цяло племе
от Казахстан до Черноморието в продължение на десетина-двадесет години.
Установили се веднъж в новите си земи, прабългарите преминават към друга
стопанска организация, при която цялото население чергарува от пролет до
есен из степта, а зиме се завръща в постоянни зимовища покрай реките в
защитени топли жилища. Така минават годините на петия и шестия век.
Поради тези условия на живот в земите, обитавани от прабългарите, не са
открити трайни следи от тяхната култура, датирани през V—VI в. Едва през VII
в. започва да се образува културен пласт в зимовищата, но много тънък и
понякога едва забележим. Най-трайният археологически материал в такива
сезонни селища край реките са късовете от византийски амфори, с които
прабългарите са си доставяли вино и масло от градовете на черноморското
крайбрежие. При оценката на тези факти трябва да се има пред вид, че в
постоянни селища с глинени жилища остават да живеят бедните членове на
обществото, чието стадо е вече толкова малко, че няма нужда от широки степни
пасища. Такова бедно население живее със старата си номадска материална
култура и от неговото жилище не остава в земята почти нищо освен няколко
къса от глинени съдове. Богатите чергарски родове в зимовищата си оставят
обширни следи, много по-големи от селищата на бедното население. Това са
следи от т. нар. аили, т. е. обществени групи, обвързани в общия икономически
живот у тюрките номади. Терминът е взет от тюркското номадско стопанство в
ново време.
През VII в. започват все по-отчетливо да се очертават в долините на големите
пълноводни реки земеделски поселения, разположени около каменна крепост,
която се явява заедно със социално-имуществените противоречия в
прабългарското общество и става форма, характерна за следващите векове.
Някои отделни трайни селища се укрепват с ровове и валове, а в замъците се
издигат стени от бели дялани блокове.
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Салтово-маяцката култура и прабългарите. Районите на разпространение на
прабългарите в северночерноморските степи (Приазовието) се характеризират
с ареала нат. нар. салтово-маяцка култура. Това е една своеобразна култура,
която представлява резултат от повече от двувековната симбиоза на тюркската
прабългарска култура със сармато-аланската, по произход иранска култура на
местното заварено население, оцеляло след хунското нашествие.
Салтово-маяцката култура [56] носи названието си от двата големи паметника
по течението на р. Донец и р. Дон: градището и некропола при с. Салтов на р.
Донец и градището при с. Маяцкое на р. Тихая Соена, приток на Дон. Нейните
паметници се датират в периода VII—X в. и разкриват ония страни на
материалната и духовната култура на степното население на Причерноморието,
които съответствуват на класовата структура на обществото и на фазите на
политическа организация. Извън29

редно важен е обаче фактът, че тъкмо към края на VII в., когато се появяват
първите характерни белези на тая култура, тя получава широко
разпространение на запад от югозапад по Долния Дунав, в Кримския
полуостров, а през VIII в. и по средното течение на р. Волга и р. Кама. С други
думи, появяването на тази култура в различни европейски области става
едновременно с разместването на нейните носители. Хро-нологически това
съвпада с разселването на прабългарите през втората половина на VII в.,
документирано от сигурни писмени исторически свидетелства. По този начин
се потвърждава едно от най-важните явления при мигрирането на една култура
— по-старите черти се явяват в старите живелища, а по-новите — там, където
носителите на дадена култура серазселват. При салтово-маяцката култура е
характерно още и това, че докато нейната предистория се долавя в степите на
Южна Русия, то в Подунавието, Карпатската област и в Поволжието тя няма
местни корени, а идва в завършен вид. [57]
Салтово-маяцката култура в степната област на Северното Черноморие през
VII—X в. има пет варианта, които се разполагат в различни части на създадения
към края на VII в. хазарски хаганат. [58] Основната част от населението —
носител на тази култура, в самия хаганат са били прабългарите, икономически
и политически тясно свързани с аланите. Последните са се намирали в
привилегировано положение в хаганата.
Основните белези, които характеризират прабългарския вариант на салтовомаяцката култура, се съдържат в погребалните комплекси. Навсякъде
прабългарите погребват своите мъртви чрез трупополагане в обикновени
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правоъгълни ями, докато аланите правят дълбоко в земята куполовидни
камери (ями), до които води наклонен ход (дромос). Тези катакомби са
устроени така, че да приемат останките на няколко души. Обредът е
трупополагане. Докато аланите погребват заедно с мъртвите и цели коне в
дромосите, прабългарите полагали убития при погребението кон направо в
гроба на покойника. В сравнение с богатото разнообразие от вещи, положени в
аланските катакомби, в гробовете на прабългарите инвентарът се състои от
ограничен брой предмети — части от облекло, оръжие и керамика. Тези
различия в погребалния обред стават още по-подчертани с различията в
антропологическите белези на погребаните. Докато аланите в катакомбните
погребения са кавказци — европеоиди, прабългарите в ямните погребения
покрай европеоидните си белези имат подчертано ясни монголоидни примеси.
Този факт особено недвусмислено показва еволюцията, която се е извършила с
прабългарите. Групата племена, която носи названието българи през тази
епоха, е съставена от смесено население с преобладаващо европеоидни черти.
Дълбокото влияние на старата степна сарматска култура върху прабългарите,
което е действувало в продължение на няколко столетия, се е отразило не само
върху някои външни форми в материалната култура, но и върху такива
традиционни прояви на племенността — погребалния обред. Масово в
районите на разпространение на прабългарския вариант на салтово-маяцката
култура е прилаган обредът на трупополагането, традиционният сарматски
ритуал, възприет от прабългарите. Там древният тюркски обред на
трупоизгарянето е почти забравен. [59] Тук-там из степите на Черноморието и
на Поволжието се появяват след разпадането на хунския племенен съюз
погребения с трупоизгаряне, несъмнено оставени от тюркски, и то тъкмо
прабългарски обитатели на степта. Всичко това означава, че процесът на
промени, който настъпва у прабългарите в Европа, не се е отразявал
равномерно у всички, че е имало и племена, където трупоизгарянето се е
задържало много по-дълго, отколкото у други техни сънародници. Може да се
предположи също, че този процес не се е развивал равномерно във всички
прослойки на прабългарското общество, което в V—VII в. се е намирало в
процес на усилено социалнокласово разслоение.
Има няколко важни указания за това неравномерно развитие у различните
прабългарски племена. Така по времето, когато в северночерноморските степи
господствуват прабългарските племена, в Поволжието се появяват погребения с
трупо30
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изгаряне и същите вещи, каквито се намират в ямните погребения в
черноморската област (части от голям рефлексен лък, върхове на стрели,
коланни токи, апликации и подобни). [60] Из степните земи тук-там се срещат
трупоизгаряния и между гробове с трупополагания в обикновени ями. При
това някои трупоизгаряния по своя инвентар издават богатството и знатността
на погребания. Това вече навежда на мисълта, че древнотюркският обред се е
задържал поне у някои родове и че тези родове ще да са представители на
родовата
прабългарска
аристокрация.
Обикновеното
население
от
обединяващите родове, които не са могли да живеят по старому като номади, са
предпочитали да усядат на постоянни живелища и да преминат към земеделие
като средство за прехрана. Тази част от прабългарите очевидно се оказала и
най-възприемчива към заварената сармато-аланска култура на степното
население и към влиянието на византийските търговски градове на
черноморското крайбрежие. [61]

Кутригурите и пастирската култура. За прабългарското население, което
заемало земите източно от р. Днепър и в Приазовието, византийските автори
през VI—VII в. съобщават различни племенни названия, които озадачават
изследвачите, затрудняват ги в точното определение на етническата им
принадлежност дотам, че за много от тези племена се отрича прабългарският
произход. [62] Тези трудности се обясняват с подвижността на отделните
племена, с тяхната сравнителна разнородност, резултат от различните
кръстосвания и етнически заемки, както и с разновременността на сведенията за
тях, взети по повод на техните взаимоотношения или на нападенията им срещу
Византия. За прабългарските племена, които обитавали земите западно от р.
Днепър или изобщо били разположени най-далеч на запад от всички други
прабългарски племенни групи, се дава от някогашните извори и от новите
изследвачи названието кутригури («малките гури»). Една интересна
археологическа култура, датираща от втората половина на VII в., се
отъждествява с кутригурите. [63] Това е така наречената пастирска култура,
наречена по прочутото Пастирско градище на р. Рось. В старото скитско
градище, укрепено с валове, по това време живеело едно полууседналополуномадско население, в чиято материална култура наред с общите за много
народи в тази епоха черти се чувствуват специфичните белези на културата на
прабългарите в процес на усядане. В тази култура се долавят известни
реминисценции на черняховската култура от предхунската епоха, белези, които
я свързват с културата на сарматите, и във всички случаи черти, които по-късно
се развиват в т. нар. салтово-маяцка култура на Черноморието и Подунавието.
Но в случая с пастирската култура археологическите данни се свързват много
добре с историческите свидетелства за съдбата на прабългарското население в
тази част на степните земи. От една страна, това е аварската вълна, която
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повлича към запад големи части от кутригурите, и, от друга страна —
нахлуването на славяните по средното Поднепровие и загиването на тази
култура.
Докато за рамките на историческата картина могат да се изтъкнат
противоречиви съображения, нейното археологическо съдържание не може да
буди сериозни възражения. Факт е, че наред с находките в Средното
Поднепровие аналогични находки и особено находки на масов материал —
керамика, се намират в Карпатската област, която по-късно се нарича
Трансилвания. Известно е от историческите сведения за аварския хаганат, че
наред със славянско население под властта на аварите е била и значителна
група прабългари, които доживяват там до началото на IX в., когато биват
присъединени към Дунавска България. В прабългарските находища по
Североизточна България наред с находки, аналогични на т. нар. салтово-маяцка
култура, се намират и съдове и други вещи, типични за пастирската култура,
което показва, че това население се изтегля през втората половина на VII в. към
юг по долнодунавските земи заедно с племената на Аспарух.

Прабългарите и Византия в Северното Черноморие. И така в Долноду навския
басейн прабългарите идват с култура, вече дълбоко повлияна от културата на
местното се 31

верочерноморско население. Hо много важно обстоятелство за по-нататъшния
ход на развитието на собствена прабългарска култура на Балканския
полуостров е това, че от Предкавказието и долината на р. Кубан до Хемус тя се
развива при почти еднакви географски и културно-исторически условия.
Целият този обширен район представлява преди всичко подчертано единство в
географско отношение. Това е степна зона, която като ветрило обхваща цялото
северно, част от източното и част от западното крайбрежие на Черно море. В
източния и в западния край на зоната степите съседствуват с обширни гори,
свързани с планинските вериги. Гори ограждат и откъм север значителна част
от степите. Кавказ и Стара планина представляват естествена граница на тази
зона. Крайбрежието на Понта е заето по всички удобни за пристанища заливи
от Таманския полуостров (Боспор Кимерийски) през Крим (Таврика) до
Добруджа (Малка Скития) от старите градове, някои от тях към VII в. в
развалини, но други все още живи и дейни. Ролята, която тези градове играят в
историята на Северното Черноморие, е многовековна и разнолика. Освен като
търговски и политически центрове те са и междинни средища на културно
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влияние и взаимодействие между варварския свят и средиземноморската
цивилизация. [64]
В епохата, когато непосредствени съседи на крайбрежните византийски градове
стават прабългарите, веществени белези на търговските отношения между тях
са фрагментите от византийски амфори — транспортни амбалажни съдове, —
пръснати по зимовищата и становете на крайбрежието и далеч на стотици
километри на север по Дон и Донец. [65] Няма съмнение, че заедно с дървеното
масло и виното, пренасяно в амфорите, между прабългарските родове са
прониквали всевъзможни продукти на средиземноморския свят и главно
луксозни стоки. Пряко или косвено заедно с тях са прониквали и постижения
на византийската култура, взета най-общо. Влиянието на византийските градове
е зависело преди всичко от състоянието им, от живота и дейността на техните
граждани, от връзките им с Цариград и най-вече от политическата обстановка в
техния хинтерланд. Всичко това са постоянно променливи фактори както по
време, така и по място.
Ако се вгледаме по-конкретно в обстановката на Източна Таврика и на
Таманския полуостров, някогашно средище на Боспорското царство, ще
констатираме постепенното замогване на градовете, сериозно пострадали при
хунското нашествие. [66] През втората половина на V и през VI в. тези градове
никога не достигат предишното ниво на своя живот, но много данни говорят, че
тяхното съживяване се дължи на новите заселници на степите на Приазовието,
у които хунският състав става много силен след изтеглянето на хуните от
Средното Подунавие към изток. Заедно с това през VI в. се засилва и властта на
Византия над Керченския и Таманския полуостров, което осигурява връзките на
приазовските степни племена с Цариград. Известен е епизодът с прабългарския
вожд Грод, който пътувал до Цариград, бил покръстен и се завърнал при своите
като представител на византийската власт заедно с военен отряд, който
трябвало да събира от пастирите добитък като данък на Византия. [67]
Недоволството на живеещите тук прабългари се надигнало особено когато в
християнска ревност Грод започнал да събира златни и сребърни идоли от
своите сънародници, за да ги претопява. Във въстанието загинали и Грод, и
византийският гарнизон на Керч, което предизвикало нови усилия от страна на
византийската власт.
Местното сарматизирано население в старите боспорски градове през тази
епоха става още по-рядко и малобройно. Голяма част от населените места се
намирала в развалини. В самите градове около Керч и в самия него постепенно
навлизали варварски заселници. Стопанството на тия градове било в
неимоверен упадък, за което говори липсата на монети от VI в. Обменът с
местното скотовъдно население ставал в натура. [68]
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Докато на изток на Таманския полуостров, всичко било в ръцете на местните
пастирски племена — сиреч хуни и прабългари, то на запад — в планинските
райони на Таврика, се заселва готско население, прогонено от Средното
Поднепровие от но32

Укрепления при с. Никулицел, Тулчанско (СР Румъния). Землен вал
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Попина, Силистренско. Славянско гърне

Старобългарска керамика от Благоевград
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Византийска керамика от Преслав

с. Скалистое, п-ов Крим (СССР). Кана от некропола
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Нови Пазар. Кана от некропола

Кюстенджа (СР Румъния). Големият землен окоп
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Мурфатлар (Басараби, СР Румъния). Каменни квадри на мястото на
извличането им от кариерата

Северен вал на плисковския лагер. Разрез
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Девня. Модел на юрта, изработен от варовик. По повърхността са гравирани
символични изображения

Силистра. Крепостна стена, изградена от българите на мястото на разрушената
стена на ранновизантийската крепост
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Силистра (Дръстър). Средновековна крепостна порта в новоизградената част на
стената

Мадара. Панорамен изглед
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вите стопани на степите — прабългарските кутригури. Херсон, големият
византийски град в западния край на полуострова, продължава да бъде опора и
център на византийската власт по цялото Северно Черноморие. Заедно с готите
в Западна Таврика живеят големи групи старо сармато-аланско население.
Независимо от подема на икономиката на Херсон през VI в. животът в града
остава на много ниско равнище. Многобройното градско население могло да се
препитава главно по пътя на обмен с околното производително население, ако
и да няма сигурни данни за развито градско занаятчийство в Херсон по това
време (втората половина на V—VI в.). А и основният обмен, дирижиран от
държавните имперски органи, е могъл да бъде по-резултатен не със
земеделското население на планинските земи, а със скотовъд-ното население на
степната равнина. [69]
Безспорни археологически свидетелства по тези краища на Таврика показват
непрекъсващата връзка на населението в тази гранична византийска провинция
с метрополията. Това от своя страна показва и онази постоянна възможност на
степното население да използува тази връзка. За Византийската империя този
район остава през много векове след това отправна точка за влияние и намеси в
живота на номадите. Затова се укрепват старите крепости, затова се строят
нови, особено през VI в. Югозападна Таврика със сармато-аланското и готското
си население, с византийската си култура е важен фактор във формирането и на
прабългарската култура дори и след завладяването ѝ от хазарите в края на VII в.
Тъкмо по това време значителни райони на полуострова се изпълват с
прабългарско население, идващо от Северното и Източното Приазовие,
прогонено от хазарите. Така на Кримския полуостров в края на VII и през
следващите векове се появява и развива т. нар. салтово-маяцка култура в един
своеобразен вариант, твърде близък до този, който се развива в Дунавска
България. Близостта на прабългарската култура на Таманския полуостров и в
Таврика през VII—X в. с тази в Малка Скития и Долна Мизия е логичен
резултат от взаимодействието на собствената вътрешна история на
прабългарската култура независимо от политическите условия, в които се
развива в различните части на Северното и Западното Черноморие, с
провинциално византийската култура от Фанагория на Таманския полуостров
до Марцианопол пред Варна. [70]
За това, че прабългарите, отмъкнати от аварите, живеели и далеч на запад,
показват събитията от 630 г. В борбата за владичество над каганата след смъртта
на аварския каган Баян прабългарите издигнали свой кандидат. Разгоряла се
жестока схватка с аварите, която завършила нещастно за прабългарите. Тогава
една част от тях побягнала на запад с намерение да се засели в Бавария.
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Франкският крал Дагоберт Добрият една нощ заповядал да избият
пришълците на брой 9000 души, от които останали живи само 700 души. Под
водачеството на Алцек те тръгнали наново на път и не след много ги виждаме
трайно заселили се в Беневентското херцогство (Италия). [71]
Разбира се, не всички българи тогава се измъкнали от аварска власт. От аварско
владичество през 70-те години на VII в. се вдигнал техният вожд Кубер и с
помощта на византийски пленници у аварите се заселил в Керамисийското
поле (около Битоля). Сигурно това са прабългари-кутригури, заселени преди
това в Източна Панония.
Голямото разместване на прабългарските племена през втората половина на VII
в. из степните земи на Източна и Югоизточна Европа е било несъмнено един
дълготраен процес, а не еднократен акт. Може да се смята за достоверно, че
оттеглянето на значителни части от народа на прабългарите от Приазовието до
устието на Дунава е продължило не по-малко от двадесет години. За известен
период от време от втората половина на VII в. прабългарите на Аспарух
обитават степите между Днепър и Днестър и се опитват да задържат зад
Днепър натиска на хазарите. От това време вероятно датират големите землени
укрепления, които заграждат обширна земя между долното течение на Днестър
и Прут и ъгъла между Прут, Дунав и морето. Неубедителни са опитите да се
припишат тези укрепителни съоръжения на
33

германски или сарматски племена от по-ранната епоха или на късната Римска
империя в усилията ѝ да защити долнодунавските земи от «варварите». Тези
окопи, обърнати с фронт към север, са били предназначени, за да защищават
откъм север цял един народ, приютен между пълноводните реки и морето. [72]
За прабългарите, които многократно са минавали през Дунава за походи и
грабежи на византийска територия през предишните сто и петдесет—двеста
години, тези места са били много добре познати. Многолетните мирни
отношения с византийските крайбрежни градове в Кримския и Таманския
полуостров са ги привикнали да виждат наблизо владенията на империята.

«Велика България» и нейното разпадане. Отдавна в литературата е познато името
«Велика България». Нейните предели обхващали обширни райони и според
византийския хронист Теофан заемали пространството от Азовско море до р.
Кубан. Като се има пред вид, че р. Кубан е била наричана Куфис (т. е. била
сбърквана с Дон), вижда се, че е допусната неточност у Теофан. Куфис трябва да
се отъждествява не с Кубан, а с реката, която се влива в Черно море западно от
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Крим, т. е. с Днепър или дори с Буг, който, както Кубан, се наричал Хитанис и
затова понякога се смесвал с Кубан.
Без съмнение следва да се приеме, че това обединение на прабългарските
племена, наречено «Велика България», ще да е било по-голямо и е обхващало
територията от Буг до Кубан.
Известно е, че негов пръв вожд е бил Кубрат от тюркския род Дуло. За Кубрат
се говори при император Ираклий (610—641 г.), но има сведение, че през 619 г.
един хунски вожд посетил Цариград и заедно с дружината си се покръстил.
Понеже името на този вожд не е споменато, различни изследователи от ново
време свързват този хунски вожд с Кубрат или с негов предшественик. Във всеки
случай важно за тезата е, че този вероятно прабългарски вожд се е насочил към
нова религия и към установяването на тесни контакти с византийската власт.
Отношенията между хан Кубрат и Ираклий били най-тесни и съвсем мирни. И
така в пространството между Буг (или Дон) и Кубан се развива в VII в. култура,
която може да се смята за култура на прабългарите.
Може да се предполага, че разкопките на Фанагория на Таманския полуостров
разкриват останките на значително селище на прабългари от тази епоха.
Столица на Кубратова България е била Фанагория. Заедно с това е ясно, че
прабългарските селища на Крим от тази и следващата епоха трябва да се
свържат с «Велика България» — военноплеменен съюз с нехомогенен характер
на населението и с нетрайно съществуване, както показват събитията на тези
територии във втората половина на VII в.
Като син на Кубрат и вожд на част от своя народ Аспарух не може да не е знаел
състоянието на империята през този страшен в нейната история VII в. и да не се
е чувствувал сигурен откъм юг. Голямата опасност, която надвиснала над
прабългарите, идвала в същност откъм север и изток, затова и окопите били
обърнати на север. Чувството за сигурност у Аспаруховите прабългари откъм
юг се засилвало от обстоятелството, че в пределите на империята зад Дунава и
Мала Скития живеели заселени от 200 години значителни групи хуни,
оглавявани от наследниците на Атиловия син Ирник. [73] А родът на Аспарух и
родът на Ирник бил все този древен тюркски род Дуло, който оставил в
историята на тюрките много поколения прославени вождове. [74] Тази близост
между управляващите родове у европейските хуни и у прабългарите дала
основание на историческото предание у последните да постави начело на
генеалогията на Дуловци легендарния Авитохол-Атила, бащата на Ирник.
Прабългарски съкровища от втората половина на VII — началото на VIII в. От
времето, когато по северночерноморските степи Аспаруховите прабългари
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водели упорита борба срещу хазарите, опитвайки се да се задържат в западните
райони отвъд
34

Съкровище от с. Малая Перешчепина, Полтавска област (СССР)

Днепър, датират няколко забележителни находки на скъпоценни златни и
сребърни вещи, които се означават по мястото на намирането им. Някои от
тези колективни находки представляват ценности, укрити в момент на
опасност, възникнала внезапно в степта в тези години на остра борба между
прабългари и хазари. Други са несъмнено вещи, положени в богати погребения
на загинали номадски вождове. Три от тези находки имат пряко отношение
към културата и историческата съдба на прабългарите; това са знаменитото
Перешчепинско съкровище, съкровището при с. Глодоси и това при с.
Възнесенка. И трите са сбор от богати дарове, поставени при погребения на
номадски вождове.
Перешчепинското съкровище се датира в периода непосредствено след 668 г.,
откогато е последната византийска монета в него. Разнообразни предмети
влизат в него, някои от тях много по-стари от края на VII в. [75] Основната част
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съставят златни апликации и тока от колан, желязна сабя със златни обковки за
колчан — всичко това непосредствено свързано с облеклото на знатния
покойник, погребан, положен в сандък. Но заедно с тях в гроба, изглежда, е бил
заровен и любимият кон на вожда, защото са намерени многобройни
апликации от кожените ремъци на сбруята. Към тези останки от погребението
се прибавят и многобройни златни и сребърни съдове от различен произход.
Част от тях са правени някъде по черноморското крайбрежие. Други са
събирани и било като дарения на вожда от страна на различни видни и богати
притежатели из балканските провинции на Византийската империя или в
Закавказието, било като богата плячка от Балканите или Сасанидски Иран.
Многобройни по-дребни скъпи вещи издават «варварския» вкус на
притежателя им. Но покрай съдовете с типично ирански или византийски
форми и техники в перешчепинската находка има съдове, типични за
тюркските народи през тази епоха, и техни реплики и ремисценции на техните
форми могат да се видят както у аварите, така и у прабългарите няколко века
по-късно в обикновената домашна керамика. Така Перешчепинското
съкровище с предметите в него отразява съдбата на владетелска фамилия у
обитателите на степите към края на VII в. с трите основни компонента на
нейната култура — тюркско-черноморски, сасанидско-ирански и балкановизантийски. Има различни мнения относно тълкуването на това съкровище и
относно неговите притежатели. Но неговата датировка, културните и
художествените традиции, отразени в него, и обстановката на намирането му
карат с основание мнозина да го приписват на прабългарски вожд, който се
опитвал да остане на старите си земи, противопоставяйки се на хазарите. [76]
Още по-интересни са данните от богатото погребение до с. Възнесенка при дне35

пърските прагове. [77] Това са остатъци от трупоизгаряне, извършено всред
един правоъгълен лагер, укрепен с вал. Останките от обгорени ризници,
желязно оръжие — бойни брадви и саби, войнско снаряжение, — колани с
богати апликации по тях, конска сбруя и много повредени златни обковки на
седла, колчани и калъфи за лъкове показват, че изгорените при погребението са
били повече от един. Ако приемем, както М. И. Артамонов, че при
погребението на знатния покойник са били убити и пленени неприятели, то
тези изводи могат да намерят своите аналогии и в Дунавска България и да
подкрепят само с данните на погребалния обред предположението,
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Погребение с трупоизгаряне при с. Възнесенка (СССР)

че тук е бил погребан при походни условия паднал в боя прабългарски вожд.
Погребението при Възнесенка се датира в самия край на VII в. Целият сбор от
намерените при погребението предмети, особено коланните апликации с
техните аналогии в находки от Дунавска България, плененият сребърен орел —
традиционният военен символ на византийската войска, попаднал в ръцете на
тия, които неведнъж са разбивали ромеите и към края на този век са се вече
настанили на старата византийска земя на юг от Дунава, всичко това прави
несъмнен извода, че и тук ние имаме работа с паметник ка епичната борба на
прабългарите с хазарите. Тази находка (заедно с няколко други понезначителни) потвърждава установения и по други източници факт, че и след
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създаването на държава в Долнодунавската равнина прабългарите запазват под
свой контрол степните земи на Северното Черноморие чак до р. Днепър.
36

Погребение при с. Възнесенка.
Метални украси

Загиналият двадесетина години след основаването на Дунавска България вожд
при днепърските прагове е защищавал българската част от степта срещу
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хазарите, които към това време са се били вече трайно настанили източно от
Днепър.
Без да се опитваме да обосноваваме по-нашироко една хипотеза, не можем тук
да не изтъкнем едно съвпадение на твърде любопитни данни, заслужаващи
сериозно внимание.
В полулегендарните сведения, които се съдържат за ранната българска история
в българската апокрифна летопис от XI в. се говори за трагичната съдба на
първия български владетел и основател на Дунавска България Аспарух. [78]
Отбелязано е, че той загинал във война срещу измаилтяните. А «измаилтяни»
по времето, когато незнайният автор е писал своето историческо сказание, са
били хазарите. Следователно,
37
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като наистина Аспарух загива във война с хазарите, това ще да е станало тъкмо
някъде към края на VII в., когато се датира величественото със своята сурова
простота и богато със своето съдържание погребение при днепърските прагове.
Не е ли то в същност гробът на Аспарух?
Третото съкровище, това при с. Глодоси, открито през 1961 г., съдържа
подобни, но много по-малко вещи от типа на перешчепинските. [79] Важно е
обаче, че и тук те се намират в погребение с трупоизгаряне, при което, както
във Възнесенка, костите на знатния покойник са били положени в земята без
никакви специални съоръжения, т. е. по традиционния древнотюркски
погребален обред, запазил се като погребална практика у някои знатни
владетелски или аристократични родове и у прабългарите.
38
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Съкровище при с. Глодоси.
Обеци
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И така през втората половина на VII в. голям дял от прабългарите начело с един
от тримата Кубратови синове обитава степите между Днепър и устието на
Дунава, водейки отбранителни битки с хазарите и правейки опити да се
задържи северно от дунавската делта. Те живеят следователно при условия,
които не се отличават географско-икономически от условията, в които се
намирали дотогава. Сериозни промени, изглежда, настъпват в социалните и
политическите им отношения особено и под влияние на изменилата се
политическа обстановка. Преминаването на Дунава в 680 г. е само понататъшна, следваща стъпка от един процес, нормално развиващ се в една и
съща среда. Както се вижда, преминаването на Дунава е означавало
придвижването към по-спокойните и по-защитени земи на една и съща
географска област с почти същите познати или сходни условия, така привични
на степните обитатели на Черноморието.
Точната картина на преминаването на Дунава не е известна. Има неясноти в
хода на събитията. Ясно е обаче, че защитени откъм север в своя онгъл, както се
наричала прабългарската укрепена територия в Бесарабия, прабългарите
започнали да подготвят ново укрепление и южно от реката. [80] Само на
няколко километра от дунавския бряг, във високите гористи хълмове, които се
издигат в северния край на Добруджа, те започнали да издигат нов огромен
лагер, годен да побере цял народ с неговите стада и имущество. Добрата
организация на прабългарското общество позволила в кратки срокове да се
издигнат по високите бърда, долините и поляните землените укрепления,
които ограждат четиридесет и осем кв. км площ. За обширната територия на
онгъла северно от Дунава, равняваща се на територията на малка Скития —
Добруджа, този лагер трябвало да бъде навярно само един преден пост, опора
за понататъшното придвижване към юг. Но не било съдено на лагера при с.
Никулицел да играе пълноценно ролята, за която бил подготвен. Бързото
развитие на събитията отклонило вниманието на Аспарух от него и той останал
недовършен.
Опитите на прабългарите да се укрепят на юг от реката през 680—681 г. не оста40

нали дълго време тайна за централната византийска власт. Император
Константин IV Погонат, който по това време председателствувал вселенски
църковен събор, трябвало да действува бързо. Но войната била кратка.
Възползувани от суматохата всред византийската войска и флота, прабългарите,
които били готови да се отбраняват, нанасят мощен удар на главната
византийска сила, разбиват я и се спускат далеч на юг чак до Хемус. [81] В
разстояние на няколко месеца през 681 г. успехът бил закрепен с договор между
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прабългарите и византийската власт и в Европа се появила една нова държава.
Не случайно един западен хронист бележи под тази дата: «Adhuc regnum
Bulgarorum adnotandum est» [82] («От този момент трябва да се отбележи
царството на българите»).
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II. Славяните и византийското културно наследство в балканските
области
□ □ □ . . .И завладяха [славяните] страната, и се поселиха в нея съвсем свободно и без
страх като в своя страна. И ето до ден днешен те спокойно живеят във
византийските провинции без грижа и страх. Владеят стада, коне и оръжия и се
научиха на военно дело по-добре от самите византийци.
Йован Ефески — сирийски писател (VI в.)
□ □ □ И населиха земята Карвунска, наречена българска; беше опустяла от елини
през 130 години. И населиха я с множество люде от Дунава до морето. И поставиха
им цар из тях. Името му беше цар Слав. И този цар прочее сътвори сто могили в
земята българска.
Български апокрифен летопис (XI в.)
□ □ □ Чудно било за далечни иблизки (народи), че той (императорът), който бе
подчинил като поданици всички (народи) на изток и запад, на север и юг, бе победен
от тоя мръсен и новопоявил се народ!
Теофан Изповедник — Хронография (IX в.)
□ □ □ Когато славяните живееха на Дунава, дойдоха от скитите [хазарите] така
наречените българи, отседнаха по Дунава и бяха населници на славяните.
Повесть временних лет — руски летопис (XI в.)
1. Балканските провинции на византия и техните градски центрове през
VI—IX в.
Долна Мизия и Малка Скития
На юг от Балкана
Югозападна България
Етническите промени в източната половина на Балканския полуостров
Западното Черноморие в ранновизантийската култура
Характерът на ранновизантийската култура и степента ѝ на влияние
Нашествията, военните стълкновения, грабежите, отвличането на местно
население на север и изтеглянето му на юг не са засегнали еднакво всички земи
на Византийската империя и по-специално всички провинции на Балканския
полуостров. Най-осезателно са били засегнати естествено северните провинции
— двете Мизии, Малка Скития и Прибрежна Дакия, т. е. разположените найблизко до дунавския лимес. И, обратно — колкото повече се отивало на юг,
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толкова по-слабо се е чувствувал ефектът от нашествията на варварите и
войните с тях. Засегнати били главно големите долини и полета в поречията на
главните реки на полуострова — равнината на юг от Дунава, долината на
Морава и Вардар, долината на Марица и Тунджа. В същност, веднъж
преминали Хемус, за славянските дружини се откривали тези естествени
пътища, които водели към Цариград и Солун, двата най-големи града на
полуострова, обекти на постоянни стремежи у всички неприятели на Византия.
[1]
Археологическите проучвания в различни части на България показват твърде
ясно състоянието на старите градове, селските имоти, тържищата и пътните
станции в отделните провинции. Ще се спрем последователно на отделните
находища — най-напред в Северна, а после в Южна България.
От укрепените пунктове на долнодунавския лимес ние разполагаме с данни от
няколко гарнизонни центъра на легиони и помощни части. [2] Не се спирам на
данните от съществуващите днес селища, които в многогодишния си живот
след загиването на римската укрепителна система са нарушили оная яснота на
стратиграфията, която ни се разкрива в развалините на пустите днес и
изоставени стари градове. Тези гарнизонни центрове и помощни крепости
между тях са: Акве (дн. Видровац на устието на Тимок) [3], Рациария (до дн. с.
Арчар, Видински окръг) [4], Ескус (до дн. с. Гиген, Плевенски окръг) [5], Нове
(при дн. с. Стъклен, Свищовско) [6], Ятрус (до дн. с. Кривина, Русенски окръг)
[7], Нигринианис — Кандидиана (до с. Малък Преславец, Силистренски окръг)
[8], Капидава (до дн. с. Хърсово в Северна Добруджа) [9], Троезмис (до дн. с.
Иглица в същата област) [10], Диногеция (до дн. с. Бисерикуца, в същата област)
[11]. Ограничени данни има и за ред други пунктове на лимеса. Във всички тези
укрепени селища се констатират два основни културни пласта (освен пласт от
бронзовата епоха в Дортикум — дн. с. Връв, Видински окръг): долен пласт,
който съдържа останките
47

от същинския римски град и неговия приемник през ранновизантийската
епоха, и горен пласт, който съхранява развалините на средновековно българско
селище. В долния културен пласт се различават два основни хоризонта —
единият, който датира от същинския римски период II—IV, в., и вторият, който
се отнася към ранновизантийския. Между двата хоризонта на този пласт има
винаги приемственост, която се изразява не само в материалната култура,
битовото съдържание на пласта, но и в строежите, които в повечето случаи се
съобразяват с по-старите сгради и съоръжения. Горният пласт датира навсякъде
от периода между VIII или IX в. и XIII или XIV в. Някъде той съвпада с живота
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само на Първото българско царство и завършва с XI в. [12] Другаде в този пласт
има по-късни хоризонти, които покриват останките на периода IX—X в. и
отразяват живота през и главно след XI в. В повечето случаи тези късни
хоризонти са отнасят до живота на селищата през Второто българско царство.
Дебелината на горния средновековен културен пласт е различна на различните
обекти. Някъде тя е по-голяма, другаде — по-малка. Има обекти, където
долният, античният и ранновизантийският пласт и горният, средновековният
български пласт не съвпадат по площ. [13] Не винаги средновековният пласт е
разположен изцяло върху останките на по-старото селище. Има най-после
стари римо-византийски градове, като Нове, където върху техните развалини не
са открити останки от средновековни български селища. Стратиграфските и
топографските наблюдения обаче показват навсякъде, че между късноричския
и ранновизантийския пласт, от една страна, и старобългарския, от друга, не
съществува никъде функционално-градоустройствена и културна връзка. Двата
основни пласта представят две различни по своя характер култури с ясно
изразен стратиграфски хиатус между тях. Двете култури са отделени една от
друга с историческа и етно-културна цезура. Средновековните български
жилища (землянки) и други постройки (черкви и други) не се съобразяват с
останките от старите градове и почти никъде не ги използуват цялостно или
частично за предназначението, което те са имали в античността. [14]

Долна Мизия и Малка Скития. Положението на селищата във вътрешността на
провинциите Долна Мизия и Малка Скития е аналогично. На сегашна
българска територия разполагаме с данни от няколко важни възлови пункта —
укрепени градове и пътни станции, като Сторгозия (при Плевен) [15], Абритус
(дн. Разград) [16], Марцианопол (дн. гр. Девня) [17]. В градовете, като Абритус и
Марцианопол, останките от средновековните (старобългарски) селища датират
от епохата на Първото българско царство и са разположени над развалините на
старите градове в очертанието на последните. [18] В Сторгозия старото селище
на пътната станция се измества още в края на античността върху висока
защитена скална тераса и останките от средновековното селище са
разположени върху ясно изразен пласт от V—VI в. Изместването на старите
римски градове от равнинната труднозащищавана част на провинцията към понедостъпни места се забелязва и другаде (Мелта — дн. Ловеч) [19]. Постепенно в
широкия предпланински район северно от Хемус се изтегля животът дори на
големи градове от равнината като Никополис ад Иструм (дн. с. Никюп,
Търновски окръг). Така се създава един вътрешен отбранителен пояс от цяла
редица крепости, укрепени или допълнени с нови укрепени пунктове в
цялостна система през VI в. Разкопките на Царевец във Велико Търново
разкриха един такъв укрепен град, възникнал навярно като приемник на
Никополис ад Иструм в трудно достъпните теснини на долината на Янтра в
тази епоха на усилена отбрана на Византия. [20] В укрепения град на Царевец
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над останки от пръснати строежи от IV—V в. се простира ярко изразен пласт от
VI—VII в., отразяващ интензивния живот на едно ранновизантийско селище.
Монетните находки в ранновизантийски жилища там достигат до епохата на
Ираклий и Ираклий Константин (до 641 г.). Следователно средата на VII в.
може да бъде един терминус анте квем за живота на селището, ограбено и
загинало в огромен пожар тъкмо по това време. Първите следи от живот след
това датират пак от зрялата епоха на Първото българско царство — IX—X в.,
така както в придунавските гра48

Мадара. Фигура на шаман върху керемида
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Мадарският конник. Детайл - куче

Мадарският конник. Детайл - лъв
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Плиска. Рисунки върху варовиков блок

Мадарският конник
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Плиска. Дворцовият център. Панорамен изглед [[ По-голям образ ]]

Плиска. Големият дворец

- 75 -

Плиска. Големият дворец

Плиска. Големият дворец
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Плиска. Жилищен дворец. Детайл

Плиска. Езически храм
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Плиска. Големият басейн

Градище при с. Гарван (ант.
Диногеция).
Стратиграфия
на
напластяванията
- Насип черна пръст с остатъци от
тракийски материали
- жълта глина;
- горяла пръст;
- разновизантийски пласт
- пласт от IX—XI век

Стратиграфия на пластовете в
кастела Ятрус при с. Кривина,
Русенско:
- римска епоха
- ранновизантийска епоха
- старобългарска епоха

дове. Такава е картината на живота и в други ранновизантийски крепости в
предпланините на Хемус, проучвани през последните години (Долна Кабда,
Крумово кале, Търговищки окръг). [21] Типична е картината на живота в
укрепеното селище и гарнизонната крепост при с. Садовец, Плевенски окръг
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(Големаново и Садовско кале), създадени тъкмо в ранновизантийската епоха и
обитавани от военизирано население (готи? византийци?). [22] Следователно
може да се подчертае, че засега няма данни, които да говорят за продължаване
на един непрекъснат живот в античните и ранносредновековните селища и
градове след средата на VII в. Монетните находки от Ираклий определят горна
хронологична граница и за някои населени пунктове и в Малка Скития (по
данни на румънски археолози). [23] Многобройни археологически свидетелства
показват, че по-малките населени места и особено полските земеделски
имения, малки и големи селски вили, престават да съществуват още в края на
римския период — през IV в. и дори по-рано. [24] Всичко това ни дава
основание да приемем, че непрекъснатата култура и традиция в дунавските
византийски провинции северно от Хемус са могли да се задържат не по-късно
от средата на VII в., когато животът в оцелелите укрепени пунктове е замрял
окончателно. Някъде, като в крепостите при Садовец или на Царевец в
Търново, това е станало внезапно и катастрофално, другаде — бавно и
постепенно, ако и да нямаме сигурни данни за последното.
Очевидно е следователно, че като оставим настрана заселванията на готи през
IV и V в. в Долна Мизия (при Никополис ад Иструм и Нове) [25], на хуни или
прабългари-кутригури през V в. в Малка Скития и в западната част на Долна
Мизия (при Рациария, Алмус и Утус) [26], ранните славянски заселища през VI
в. са били създадени на юг от Дунава при още съществуващи стари населени
места навътре в провинцията. Най-старите известни засега славянски селища са
разположени било край самия Дунав (Попина [27], Гарван [28]), било понавътре (Вълчедръм, Ломско [29], Цар Крум, Шуменско [30], Бежаново,
Плевенско [31]), но не преминават в укрепената предпланинска зона на Хемус. В
територията на старата провинция е замирала местната култура н се зараждала
едновременно културата на новото население. Едно сведение у Теофилакт
Симоката (VII, 2, 2) говори за стълкновение през 595 г. между византийските
войски и славяни, които ограбили Залдапа, Акве и Скопи и се връщали в своите
селища. Последните са могли да бъдат и на самия Дунав на десния бряг на
реката.
49

Напоследък при с. Нова Черна, Силистренско, се откриват раннославянски
жилища, в които материалът се датира в VI в. и е размесен с ранновизантийски
находки от същото това време. [32] Данните от тези разкопки обаче не са
достатъчно сигурни, за да се приеме, че едно раннославянско население се е
настанило и живяло в оцелял ранновизантийски кастел. Археологическите
факти там отговарят на фактите в останалите пунктове по лимеса. В
раннославянските землянки са попаднали фрагменти от ранновизантийска
- 79 -

керамика, която е свързана не с времето на землянките, а с културния пласт на
унищожения преди това кастел.
Така между края на VI в., когато започва масовото усядане на славяните на
Балканския полуостров, и средата на VII в., докогато е продължил животът на
последните византийски кастели, в Долна Мизия е могъл да се осъществява
контакт между славяните в равнинната придунавска област и оредялото
население на предпланинския район и главно на полуразрушените и до голяма
степен изоставени кастели. Този контакт обаче е бил, по всичко личи,
враждебен, а не мирен и най-яркото доказателство за характера на този допир е
трагичният край на градовете и кастелите от втората укрепителна линия на
империята по северните предпланини на Хемус.

На юг от Балкана. Там картината е твърде различна от това, което видяхме на
север от планината. Преди всичко най-големите градски центрове на тази
територия, разположени в долината на Марица, като Филипополис (дн.
Пловдив), Августа Траяна (дн. Стара Загора) и Адрианополис (дн. Одрин) или
по големия път от Цариград към Сингидунум (дн. Белград), като Сердика (дн.
София), не преживяват период на обезлюдяване и пълно запустяване.
Археологическите находки от ранното средновековие, които свидетелствуват за
присъствието на славянски елемент в тези земи (главно керамика), се намират
както в непосредствена близост до големите градски укрепления (в Сердика [33]
и Филипопол [34]), така и в самите тях. Никъде досега в тези големи градове не е
засвидетелствуван особен старобългарски културен пласт над развалините на
по-старите римски квартали. Строежите предимно от V или VI в. над тези
същинско римски останки представляват сгради с ранновизантийски характер
и повечето случаи се съобразяват с останките от по-старата епоха. Разбира се,
старобългарската керамика се намира в по-горните културни пластове в тези
градове, но никога в пласт, гдето архитектурните сгради и съоръжения да стоят
откъснато от организма на римския или ранновизантийския град. Много
типично в това отношение е мястото, гдето се намери голямо количество
старобългарска керамика в Сердика. [35]
Покрай крепостната стена при югоизточния ѝ ъгъл се разполагат редица
помещения на една дълга сграда, очевидно предназначена за казарма. Сградата
е строена, както изглежда, не по-късно от V в. Старобългарските материали се
намериха в самата сграда, в която не личаха особени поправки и по-късни
наслоявания. Старобългарската керамика датира от около X в. Всичко това
показва, че нейните носители са се настанили със своята традиционна
материална култура в сградата, която все още е могла да бъде използувана и
през IX или X в. За отбелязване е също, че по-примитивни по своя тип и своята
техника керамични съдове от раннославянски произход се намират в
непосредствената околност на старата укрепена градска територия на Сердика,
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докато в очертанието на крепостните стени старобългарските находки датират
от IX в. насетне. Старобългарската керамика във Филипопол е известна главно
от източната част на днешния град, вън от крепостните стени на

Славянска керамика от с. Попина и Връв
50

Славянска и старобългарска керамика от София (Сердика) и Пловдив (Филипопол)
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стария Филипопол. Но на Небет тепе старобългарски керамични типове се
срещат в прослойки от същата епоха. [36]
Старобългарското селище в Хисаря, древния Диоклецианопол, представлява
едно малко петно в очертанието на римския и ранновизантийски град. [37] То
не само че не заема старата територия на укрепения град, но населението му
очевидно не е използувало нищо от стърчащите тук-там развалини на града.
Тук обаче трябва да се отбележи един много важен факт — заедно със
старобългарските керамични съдове в Хисаря са намерени местни,
провинциално византийски форми. [38] Това показва, че непосредствено до
старобългарското поселение в рамките на укрепения град или наблизо е
живяло местно население от коренни жители или натурализирани стари
заселници, които усвоили местната култура така, че към времето на
възникването на старобългарското поселение — IX в., те са били за него
носители на местната провинциално византийска култура. Находките в Хисаря
илюстрират един много важен проблем — проблема за допира на новата
култура — старобългарската, с културата на местното византийско население.
Подобни на ранновизантийските находки от Хисаря има и в Пловдив [39] и ние
можем да предполагаме, че и там този допир се е осъществявал по същия
начин. Веднага обаче трябва да се каже, че техническото качество на тези
ранновизантийски съдоие говори за големия упадък на нивото на живота всред
местното провинциално византийско население по времето, когато тази
територия е станала българска провинция и славянското население от
обработваемите земи в долината на Марица започнало да навлиза трайно в
оцелелите градски центрове.
Каква е била обстановката в Тракия към края на VI и началото на VII в., можем
да съдим от живота на поселения — селски вили, манастири и тържища, за
които имаме археологически данни. А тези данни говорят красноречиво, че в
равната и открита земеделска част на Тракийската низина животът се е
прекратил в същото време, когато се е прекратил той и в Дунавската равнина, т.
е. в периода между IV—VI в. [40] Отделни укрепени пунктове в планинската
периферия на планината са могли да се задържат и по-дълго време, но новата
— българската политическа власт в провинцията и новата — славянската
култура, която се формира в равнинната територия на поречието, ги заварва
запустели, в развалини. Такива са всички без изключение селища в долината на
самата река, в околните близки и по-далечни територии на големите градове
Филипопол, Августа Траяна и Адрианопол. Такива са и укрепените вили всред
големите земеделски имоти около градовете, в техните градски територии
извън укрепените градове; [41] такива са укрепените черкви превърнати в
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манастири (базиликата в Исперихово и дори на Спасов връх над Белово или т.
нар. Еленска черква в такъв затънтен край като Пирдопското поле). [42]
Същевременно новите заселници в Тракийската равнина живеят в удобните за
земеделие земи в близката и по-далечна околоградска територия на
Филипопол, Августа Трaяна.
Още пò към югоизток славянските селски поселения са били разположени
непосредствено в близост до няколко крепости, които се споменават в 30годишния мирен договор между Омуртаг и император Лъв и в т. нар.
Хамбарлийски надпис [43], а именно Констанция (дн. гр. Марица), Валзина (до
дн. с. Главан, Хасковски окръг), Агатоники, Макриливада (дн. с. Узунджово,
Хасковски окръг) и крепостта Версиникия в околностите на Адрианопол ще да
са били укрепления, поддържани като гарнизонни центрове от страна на
византийската власт на важни за отбраната на Югоизточна Тракия места. [44]
Какwо са представлявали обаче тези крепости и били ли са те населени с
постоянно градско население, днес все още не можем да кажем. Няма сигурни
данни и за датировката им, при всече е твърде вероятно повечето от тях да са
възникнали още в римската и ранновизантийската епоха като Агатоники, която
се споменава като епископско седалище. Някои проучвания в Констанция
потвърждават това. [45] Новите крепостни съоръжения, издигнати върху
развалините на старите, съще52

Керамика от Хисаря.
Византийски форми

ствували преди това, не са датирани точно и ние бихме могли да допуснем, че
те са изградени през VIII—IX в. от византийската власт срещу България. Но те
могат да датират и от IX или X в. като укрепления на една вече българска власт
срещу Византия, така както показват материалите от друга една крепост — тази
над гр. Хасково. [46] Тези материали, жилищата и целият комплекс от находки
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от м. Хисаря над Хасково говорят за едно българско население от епохата на
разцвета на старобългарската култура, в чиято материална култура наред със
славянската традиция се чувствуват и силните белези на прабългарската
култура.
По всичко личи, че в плодородните земи на равнината славяните отсядат
именно като земеделско население, което съживява запустелите обработваеми
терени още в течение на VII—VIII в., т. е. още преди настъпването на
българската държавна власт на юг от Хемус. Някои археологически материали в
Констанция показват, че проникването на славяните в тази крепост е станало
преди IX в. — това са груби глинени съдове, които представляват ранни
примери на масово разпространената керамика от IX—X в. [47] Ние все още
нямаме от този район точно датирани и изследвани ранни славянски селища от
това време, но отделни находки на славянски керамични съдове в Пловдивско,
Чирпанско, Хасковско, които могат да се датират вече в IX в., показват
приемствеността на една славянска култура в продължение на два-три века.
Някои различия в керамичните форми от Южна България в сравнение с тези от
Северна показват, че находките от Южна България ще да са оставени не от
население, което е преминало от Мизия заедно с българската държавна власт в
началото и средата на IX в., а от население, което вече отдавна е живяло в
Тракийската низина и до IX в. се е развивало самостоятелно от своите
сънародници на север от Хемус в условията на своята земеделска икономика и
на политическата власт на Византия.
Така ние виждаме един славянски земеделски хинтерланд и три-четири големи
града (ако и в упадък и с малобройно население от различен произход),
свързани с политическия и икономическия живот на империята. Градовете са
предимно военноадминистративни центрове с едно западнало занаятчийство,
което може да продължава своето производство само в рамките на
полувоенната организация на държавните ергастерии, като изпълнява главно
поръчки на държавната власт в провинцията. Тази естествена и неизменна
връзка между производството на славянското село и търговско-занаятчииския
живот на оцелелите византийски градоие дава живот на тази богата
византийска провинция до IX в.
Положението в дн. Югозападна България е същото. Картината на тези
вътрешни територии на полуострова е илюстрирана най-красноречиво от
положението около големия градски укрепен център Сердика. Оживената
извънградска територия на Сердика е запустяла още през V в. Богатите
селскостопански имения в полето са ограбени и унищожени главно от хуните.
[48] Една част от знатните фамилии на града го напускат и се заселват в Солун.
[49] Оредялото население, което остава да живее в него, поддържа живота му
само като административен и гарнизонен град. За новото славянско население в
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извънградската територия той играе само роля на тържище и административен
център.
53

Югозападна България. По към югозапад укрепени селища като Перник [50] и
Кюстендил (Pautalia) [51] показват картина, аналогична на положението в
югоизточните краища на страната. Славянските материали (керамика),
намерени в очертанието на по-старите крепости, датират от зрялата епоха на
старобългарската култура (от IX в. насетне) и показват, от една страна, че чак до
времето, когато югозападните български земи влизат в пределите на
българската държава (средата на IX в.), славянското население в тази част на
полуострова е живяло вън от тях и, от друга страна, че следователно тези здрави
опорни пунктове на империята са били изоставени след VII в. Ако тези
констатации от разкопките се окажат верни, то процесът на заемане и
съживяване на старите византийски укрепени градове ще се разкрие като един
всеобщ демографски процес в цялата страна, по всяка вероятност съпътствуван
от политически и административни актове на българската държава.
В същото време градището при с. Долно Церово, Благоевградско, [52] укрепено
с ров и вал, е вероятно изградено от новата власт в долината на Струма през IX
в. като опорен пункт за славянското население тук, поставено в услуга на
българската държава. Дългата редица от помещения с верижен план там, както
и в Перник, говорят за организирания характер на заселването и режима на
живота в тези крепости през IX в.
За общата картина на живота и промените в старите византийски провинции
през VI—IX в. са особено показателни колективните монетни находки.
Сумирани, данните показват следното:
В долината на Марица колективни монетни находки, които говорят за
интензивен икономически живот, се срещат до средата на VI в. След тази дата в
Тракия се явяват вече изолирани монетни находки. След средата на VI в. до 602
г. в Мизия колективни монетни находки има в Садовец, Реселец и калето при
гр. Попово. В същия период — втората половина на VI в., в Югозападна
България — високата част на полуострова, колективни находки на монети са
засвидетелствувани само в с. Батулия и с. Садовик, Брезнишко.
От първата половина на VII в. колективни монетни находки са намерени в
Горна Оряховица и напоследък в ранновизантийския град на Царевец в
Търново.
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От средата на VII в. насетне изчезват колективните находки. Тук-там съвсем
спорадично се явяват отделни монети в VII в. Една единствена находка от
златни монети на Константин IV е намерена в Несебър. Монети липсват
напълно през VIII—IX в. и едва от края на този век (Лъв VI) започват да се явяват
отделни екземпляри в старобългарските центрове в Североизточна България, за
да станат масово явление едва през втората половина на X в. с монетите на Йоан
Цимисхий и следващите го византийски императори. [53]

Етническите промени в източната половина на Балканския полуостров. Районите
на интензивен живот до средата на VI в. са равнинните плодородни земи в
източната част на полуострова. Населението тъкмо в тези части на провинциите
е изложено най-много на нападения и унищожаване. През втората половина на
века, когато славянските нападения стават особено масови, животът в
плодородните открити земи замира. Продължават да живеят селищата и
населението в предпланинските и главно в онези укрепени пунктове, които
представляват опора на византийската власт и звена в общата отбрана на
империята. В тези крепости живее и военно население от чужд произход
(федерати), заплашлно от централната византийска власт. Само отделни
укрепени поселения от втората укрепителна линия на северните предпланини
на Хемус успяват да се задържат до средата на VII в. След тяхното загиване
очевидно обширни земи на Мизия и Малка Скития, на Тракия, Хемимонт и
Прибрежна Дакия запустяват окончателно. Загива старото население,
разрушени са селищата, изчерпани са ресурсите на провинциите. Именно
поради това и малкото оцелели, значителни по някогашните си възможности
градове в Тракия и средната висока част на полуострова живеят в упадък и
лишения. Тяхното бавно и постепенно замогване се
54

чувствува едва през IX в. и то е резултат от съживената селскостопанска
икономика на обработваемите земи, които са отдавна в ръцете на славяните.
Голямата част от старото население е унищожено още през IV—V в. Друга част
се е оттеглила в недостъпните планински земи на провинциите. Подложени са
на унищожение и изтребване и новите варварски заселници, които
императорската власт е настанила в опразнените през предишните векове и
обезлюдени територии. [54] В същност от старото тракийско население бива
подложена на изтребление главно земеделската му част. Оцеляват онези, които
живеят в планинските земи и се занимават със скотовъдство. Оцеляват и части
от разнородно по своя произход и много размесено градско население, и то
само в големите градове и в по-големи морски пристанища на Понта. Целият
културен хинтерланд в източната част на полуострова «се пославянчил» [55]
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или се заел от прабългарски маси в североизточната си част, която с Дунава и
неговото поречие по двата бряга и със степните си пасища представлява
югозападната окраинина на огромните степни и лесо-степни земи, родина на
номандските народи на Евразия. Пастирският бит и скотовъдната по
преимущество икономика на прабългарите намира съответствие у планинските
пастири на полуострова и здрава икономическа връзка със земеделското
население на славянските обработваеми земи на старите провинции на север и
юг от Хемус.
Така, от една страна, се създават условия за непосредствен допир на
земеделското славянско население на полуострова с остатъците от старото
население, главно в градовете на юг от Хемус, разположени по големия стар път
между Цариград и Средна Европа, и, от друга страна, се създава икономическа
спойка между земеделското славянско население и скотовъдното прабългарско
население в дунавските и черноморските земи на север от Хемус.
Много важните въпроси за археологическия характер на ранновизантийските
градове през VIII—IX в., за характера на културата на населението в
планинските земи на полуострова все още не могат да бъдат осветлени дори в
общи черти поради недостатъчно проучените паметници. Във всеки случай
както за цялата Византийска империя, така и за Балканския полуостров тези
три века и особено VII в. са една твърде неясна епоха на упадък и разруха. В
градовете на балканските провинции в източната половина на полуострова
почти не се извършва значително строителство. Това, което се строи, е бедно,
незначително, с подръчни средства и със сполии от по-стари постройки. Казано
най-общо,
материалната
култура
на
византийското
селище
в
източнобалканските провинции е слязла на много ниско ниво. Една от
причините е, разбира се, разрухата на икономиката, загубата на неизчислими
производителни сили. Друга причина е основната промяна в състава на
населението в градовете — едно сборно население, до известна степен също
«варварско», с разнородни културни традиции, което също тепърва усвоява
големите постижения на средиземноморската култура в нейния византийски
аспект. Животът на запазилите се няколко по-големи града, които по силата на
обективното развитие на събитията остават единствени средища на старата
култура, също се варваризира. Тази обстановка може да бъде възстановена въз
основа на анализа на развитието на новата култура, която се формира в
източната половина на балканските византийски провинции.
Един от главните проблеми на византийската власт в балканските провинции
през целия период на ранното средновековие е бил проблемът за суровината —
селскостопанска и занаятчийска. Както изглежда, източниците на суровината за
металургията на империята са се намирали предимно в южните части на
северната половина от полуострова — Странджа, Родопите, рило-пиринските
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масиви и планините на Югозападна България. [56] Демографските и
етническите промени, които разгледахме по-горе, показват от своя страна, че
тъкмо в тези обширни планински земи трябва да се очаква оттеглянето на
застрашените в равнината остатъци от старо на55

Разселване на славяни и прабългари. Карта. [[ По-голям образ ]]
56 & 57

селение и запазването на местния етнически елемент. Заедно с това обаче някои
твърде ранни по своя тип и характер случайни находки на славянска керамика в
сърцето на Родопите (Доспат) показват и ранното проникване на славяните в
този планински лабиринт. [57] Дали това е самостоятелно проникване на
славянски заселници, или е резултат от политиката на византийската власт,
която привличала в родопските мини нова работна ръка, е въпрос, който
трудно може да бъде изяснен, особено сега при недостиг на сигурни
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археологически данни. Сегашните данни показват, че мините в самите Родопи
през тази епоха — след VI в. — са изоставени и не работят. [58] Продължава
експлоатацията на мините в по-ниската южна периферия на планината. Фактът
обаче, че славянско население навлиза в този район, и то очевидно преди
присъединяването му към българската държава, разкрива някои възможности
за осветляване на проблема за допира на местната култура със славянската. Но
намерените материали, твърде примитивни по своя характер, традиционната
изостаналост на бита и духовната култура на местното родопско население в
сравнение с културата и опита на населението в равнините показват, че за
общото развитие на новата славянска култура на Балканите този допир надали
е играл особена роля. Славяните са били добри рудари и металурзи и преди
балканските войни и завладяването на полуострова. В това отношение
техническите новости за тях са могли да дойдат от големите императорски
работилници в равнината и големите крайморски градове, а не в планинските
мини, отдето добитият метал се е смъквал в Тракия и Беломорието.
В планините обаче се е осъществило сливането на новото население с
остатъците от старото тракийско и пълното изчезване на последното. Там се е
осъществил заедно с това и непосредствен допир на славянското езичество с
остатъците от езичеството на местните траки и с мощното въздействие на
воинствуващто християнство на бесите. Трябва да отбележим, че тази твърде
правдоподобна теза среща в областта на археологията едно много сериозно
затруднение. Всички ранновизантийски църковни и манастирски центрове
(Гела, [59] Ракитово [60], Дорково [61]) загиват още през VI в. В старите големи
християнски средища не се откриват следи от живот през следващите векове
чак до X—XI в. Разбира се, това са данни, които могат да претърпят изменение в
бъдеще. Но сега такива, каквито са, те затрудняват поддържането на горната
теза и налагат да приемем, че заедно с разрушаването на големите християнски
тракийски средища в Родопите и с навлизането на славянски етнически
елементи в планините пресекнала християнската традиция, която трябвало да
бъде възродена наново с внедряването на християнството в новата славянска
държава — България, в чиито предели Родопите влизат изцяло.

Западното Черноморие в ранновизантийската култура. Една област, в която
византийската власт и животът, свързан с общия държавен и културен живот на
Византия, никога не са се прекъсвали, е крайбрежието на Западното
Черноморие. [62] Запустяват някои стари градове, като Истрия, Дионисополис
(дн. Балчик), но животът продължава в Одесос (дн. Варна), Месемврия (дн.
Несебър), Анхиало (дн. Поморие), Аполония (дн. Созопол). Разбира се, вън от
укрепените си градски квартали жителите на тези градове попадат в една вече
чужда страна, населена на север от Хемус със славяни и прабългари, а на юг —
със славяни. Запустели манастирите, разположени вън от крепостните стени на
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градовете, но останали навярно свързани с общия живот на близките градове
ония отшелнически обители, които се образували по скалистите брегове на
морето северно от Одесос. В техните черкви и килии, сгушени по скалистите
прагове над морето, ще да е продължавал християнският живот, свързан със
средищата на църковната организация, независимо че земите навътре в Мизия
и Малка Скития били в ръцете на варвари-езичници. За живота на тези скални
манастири ние не притежаваме никакви достоверни исторически и
археологически данни, но те несъмнено са споделили в най-общи черти съдбата
на големите манастирски отшелнически колонии по южното крайбрежие на
Кримския полуостров — Таврика. [63] Те, също както скалните манастири край
северно58

черноморските византийски градове, ще да са станали убежище за стотици
монаси-бегълци от иконоборската политика на официалната Цариградска
църква след двадесетте години на VIII в. при император Лъв III (717—741 г.) и
неговите наследници.
Близостта на западночерноморските градове до Цариград, от една страна, и до
средищата на славянобългарската държава на север от Хемус, от друга, ги е
направила през ранното средновековие важни военни, търговско-занаятчийски
пунктове, обект на постоянно внимание от страна и на византийската държава,
и на България. Тук дори в най-трудните за Византия векове (VII и VIII) се
заселват бежанци от други застрашени области на империята. Известна е
фамилията на император Лъв III в Месемврия. [64]
Все още не разполагаме със сигурни археологически данни за живота и
културата на жителите на западночерноморските градове след VI в., ако и да се
извършват археологически разкопки в двата най-важни града — Варна [65] и
Несебър [66]. Над останките на сгради и съоръжения от VI в. се явяват много
неясни и допълнително много нарушени жилищни нива и никаква
монументална сграда. Обеднелите жители на градовете и градските власти
използуват до последни възможности построеното през предишните векове и с
поправки и кърпежи поддържат годността на крепостни стени, кули и порти
или обществени и култови сгради. Няма съмнение обаче, че в тези и в другите
като тях градове е продължавал обикновеният ход на търговската и
производствената дейност в духа на непрекъсващите традиции на една
обедняла, но многовековна култура. [67] Икономиката на тези градове се е
диктувала от постоянни фактори — морето и разнообразните нужди на
населението, и от непостоянни фактори — политическата обстановка през
определен период, възможностите за внос на храна и суровини и за износ към
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центъра на империята и към варварския хинтерланд. Последният не се нуждае
от селскостопански и животински продукти, нито от метали. Българската
държава на север от Хемус и византийската власт на юг от Хемус ги притежава.
Главният износ на западночерноморските градове за населението във
вътрешността е износът на масло, вино, скъпи стоки на лукса. Такъв е износът и
на градовете по централния път Сингидунум — Цариград за местното
земеделско население.
Черноморските градове по западното и северното крайбрежие живеят при
еднакви условия от много векове наред: от една страна — морето и постоянната
връзка с големите средища на империята, която ги приобщава към социалноикономическия, политическия и културния живот на Средиземноморието; и,
от друга страна, варварският хинтерланд — някога скитско-сарматски и готски,
сега хазарски, алано-прабългарски и славянски. Тази еднаквост и сходство в
етнокултурните условия на северните западнопонтийски градове ни дава
основание да гледаме на тях като на една обособена и в много отношения
единна културно-историческа среда, действуваща еднакво на обширния степен
хинтерланд и в епохата на ранното средновековие. Многовековният поток на
културното влияние на крайбрежните гръкоримски и византийски градове от
Фанагория до Аполония е имал значение на постоянно действуващ фактор
дори за номадските народи, които са обитавали непостоянно отделни части на
крайбрежните земи. Това се отнася за алани и особено за прабългари, които в
големия процес на взаимодействието между средиземноморския свят и
варварските култури играят изключително важна роля през ранното
средновековие. На този въпрос обаче ще се спрем по-нататък. Важно е да
отбележим тук постоянния стремеж на номадите-прабългари да проникнат в
тези градове по мирен начин или насила, стремеж, който се засилва и от
процеса на усядане на подвижното пастирско население през VII—VIII век [68].
Този процес съвпада с процеса на проникване на славяните-земеделци в
оцелелите византийски градове на Балканския полуостров и отразява общи
закономерности в допира между средиземноморската култура и варварския
свят на Европа.
Повече от един век крайбрежните градове на Западното Черноморие служат
59

не само като междинни пунктове на търговски и културен обмен, но също така
и като база за нападение срещу българската държава. [69] През Одесос и през
Месемврия, която в устата на славяните звучи Несебър, бягат при византийците
изменници на българската държава. През Месемврия и Анхиало византийската
власт изселва през 761—762 г. група славянски заселници, разположени около
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Хемус. [70] Дали това е резултат от започващите в България вътрешни
размирици, както мисли Златарски, или е сторено като противомярка на
техните тежнения към българската държава, при оскъдните данни, с които
разполагаме, не може да се каже с положителност. Не трябва да се забравя
обаче, че още в началото на VIII в. значителна част от земите на юг от Хемус —
областта Загора до пограничния окоп Еркесия — става българска държавна
територия и остава такава чак до времето на Константин V Копроним и
размириците през 60-те години, т. е. в продължение на почти половин век, и че
след това при Крум влиза трайно в територията на България заедно със старото
си славянско население. Тогава (в 812 г.) такава важна крепост като Месемврия
става български опорен пункт на морето. [71] За тези контакти на българската
държава с Византия има и преки археологически свидетелства в Несебър. [72] В
южната кула на главната Несебърска крепостна порта, върху насипа и по-ранни
нива, здито се характеризират с ранновизантийски находки, се откри ново ниво
на тухлен под, над който се намери известно количество старобългарска
керамика от двата основни типа — с врязани линии и сивочерна с лъскави
ивици. Стратиграфията и характерът на находките говорят красноречиво, че
засвидетелствуваното от историческите извори превземане на Несебър от
войските на хан Крум е въвело в града и в крепостните съоръжения един живот,
който по нищо не се отличавал от живота на населението на хинтерланда. Така
чак до втората половина на IX в. Несебър е българска гранична крепост, гдето
българският гарнизон живее в непосредствен допир с местното византийско
население.

Характерът на ранновизантийската култура и степента ѝ на влияние. Важен
период във взаимоотношенията между новите стопани на Балканския
полуостров и византийската култура настъпва към средата на VIII в., когато в
източнотракийските земи император Константин V Копроним (741—775)
настанява ново арменско и сирийско павликянско население, произхождащо от
Теодосиопол и Мелитина в долината на река Ефрат. [73] Това население имало
статут на военнослужещи — федерати спрямо империята. Започнали край
българския граничен окоп строежи на крепости, които се разполагали навярно
като широка дъга северно от Адрианопол и главно в долината на Тунджа. В
случая ние оставяме настрана драматическите събития, които се разиграли
през следващите десетилетия между двете държави и в които новооснованата
българска държава едва не била погубена. За нас е важно да подчертаем
наличието на едно чуждо на Балканския полуостров население от закавказки и
близкоизточен произход, което със своите свежи източновизантийски
традиции строи крепости и живее заобиколено от новите стопани на
обработваемите земи на Тракия — славяните. [74] При това не трябва да се
забравя, че в Тракия били преселени още през втората половина на VI в. 30 000
души размирно арменско население, което било поставено под командата на
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византийски военоначалници,за да изпълняват службата на военни федерати в
тази застрашена откъм север византийска провинция на важното в
стратегическо отношение направление към Цариград. [75] Областта, в която се е
осъществявал контактът между старите и новонастанените военни заселници и
славяните в Североизточна Тракия, не е изучена още в археологическо
отношение. Важни епиграфски паметници обаче (надписите от с. Хамбарлий
— дн. Маломирово, Ямболско) показват, че по времето на хан Крум и хан
Омуртаг, от началото на IX в. и насетне, това население не изчезва, а
продължава да живее там вече на българска служба срещу империята. Ролята
на това население в културно-историческо отношение тепърва има да се
изучава, но още отсега е очевидно, че тази роля се проявява особено в
държавата и чрез българската държавна организация. Още с влиза60

нето си в границите на България това население е попаднало под
военноадминистративна зависимост на държавната власт. Без да се изменя
неговият статут, то е могло да бъде използувано за различни нужди на
държавата. В източната част на Балканския полуостров то е станало през VIII и
IX в. носител на близкоизточните традиции във всички области на живота.
Във връзка с това трябва да се изтъкне разноликият характер на византийската
култура като отражение на разнородното население в различните ѝ провинции.
Съществена е била разликата между културата на населението от грузински,
арменски и сирийски произход в източните провинции на Византия и
населението в балканските земи. Като се прибави и културата на славянските
земеделски родови общини по всички плодородни земи на Балканския
полуостров, трябва да си дадем сметка за пъстрия и хетерогенен характер на
оная етническа и културна среда, в която е живяло славянското население в
Южна България в продължение на няколко века. Към тази пъстрота, която се
изразява и в идейно-религиозни различия между ортодоксалното византийско
християнство, еретическите павликянски общини, остатъци от старото
езичество и езическите култове на новото славянско население, трябва да се
прибави още един хетерогенен елемент — прабългарите.
Някои археологически находки в Североизточна Тракия, като се започне от
византийската Месемврия, за които говорихме, по граничния окоп (Еркесията)
между Понта и долината на Хеброс — Марица, и се стигне до някои крепости в
района на днешните Хасково и Кърджали, и то главно находки на битова
керамика от прабългарски произход, показват наличието на прабългарски
етнически елементи в този край. [76] Ние не можем да допуснем, че това са
потомците на ония кутригури, които император Юстиниан I (527—565 г.)
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настанил през 540 г. някъде в тази област на Тракия. [77] Това са по-скоро
представители на българската държавна власт, които през първата половина на
VIII в., а след това от началото на IX в. насетне живеят в Загоре и покрай южната
държавна граница на България. Тези прабългарски етнически групи са
създавали връзката между източнотракийските славяни и населението от
средищата на българската държава. Разбира се, слабата още изученост на
ранносредновековните обекти в Североизточна Тракия и досегашната
датировка на повечето от тези находки — IX—X в., не позволяват да се правят
по-широки изводи за ролята на прабългарския елемент в този район през VIII
в., т. е. преди закрепването на българската държавна власт на юг от Хемус. Но те
дават основание да се допуска още един етнически и културен елемент, още
един цвят в пъстрата и без това картина на тази част от Балканския полуостров
след VI в.
Но над цялата тази пъстрота, над това разнообразие в състоянието на отделните
части на Тракия действува унифициращият фактор на византийската държавна
власт с военноадминистративната си и финансова система, с материалната си и
духовна култура, с обществения строй и с държавната и религиозната
идеология. Разбира се, както през елинистическия и римския период,
държавната власт на Източната империя не е могла да даде общ единен
характер на културата в различните провинции на обширната страна, но
разместването на населението (славяни във Византия, арменци и сирийци в
Тракия) здравата военноадминистративна и църковна организация и единната
икономика са позволявали на императорската власт да действува като
представител на една обща система над всички местни различия . Над всичко
това единният държавен говорим език — гръцкият, е позволявал в това
своеобразно κοινή дифузията на отделните по-малки етническо-културни
общности с най-многобройната — обществото на славяните.
В този процес решаваща роля се е падала именно на славянските селски
общини и по чисто икономически причини. [78] Славянската селска община на
свободни земеделци е била стълб на производителните сили в една епоха,
чиято икономика се основавала главно на селскостопанското производство.
Впрочем това явление е характерно за цяла «варварска» Европа. Така стопаните
на земеделските обработваеми земи стават самостоятелни и икономически
независими от старите градски центрове и само
61

принудата на византийската държавна власт е могла да осигури
икономическата връзка между тях. Разбира се, тази връзка между славянското
село и византийския град-тържище е тласкала развитието не само на
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икономиката, но и на културата. Високата славянска земеделска техника,
създадена при други почвено-климатични условия в гористите земи на Средна
Европа, е могла да се нагажда към новите условия на дунавските и балканските
земи едновременно с придвижванията на славянските племена към юг и
независимо от военните походи. Непосредственият допир с остатъците от
местното земеделско население, самото аграризираке на ранновизантийския
град на базата на старата земеделска техника са улеснявали повишаването на
техническото ниво на славянското земеделие, още повече, че славянското
земеделие вече в епохата на разселванията не се е отличавало принципно от
техниката на ранновизантийското земеделие на полуострова. [79] Многобройни
археологически находки и в долнодунавските земи, и в старите славянски
територии потвърждават това. Така славянската свободна земеделска община
става естествен приемник и продължител на балканската ранновизантийска
земеделска техника при качествено нови обществени условия [80]. Но докато
възприемането на балканската земеделска техника (или изравняването на
славянската традиционна земеделска техника с балканската) е могло да се
осъществи бързо и леко, защото нивото на самата славянска земеделска култура
е било вече много високо през VI и VII в., то това не може да се каже за някои
други страни на културното влияние на Византия върху новите жители на
полуострова. Много векове е продължавала рязката разлика между славянското
село и византийския град.
Но това не е могло да бъде иначе. В епохата на балканските войни и трайното
усядане и заселване на полуострова славянското общество загубва
родовообщинната си организация и става класово общество. При това то
навлиза в една културна област с много стара обществена диференциация на
културата. Следователно усвояването на местните форми и в областта на
материалната, и в областта на духовната култура от страна на новите стопани на
полуострова е ставало диференцирано в зависимост от нуждите на отделните
обществени категории у славяните. Големите форми на византийската битова
култура, изкуство и идеология останали за славяните в централните и
източните територии на Балканския полуостров чужди до времето, когато
техните племенни вождове, жупани и князе не се превърнали в управляваща
феодална аристокрация на една държава — българската, от 680 г. насетне.
[Previous] [Next]
[Back to Index]

1. G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, München, 1966, S. 42 ff.
2. В. Велков, Градът в Тракия и Дакия през късната античност (IV—VI в)., С., 1959,
с. 73 сл.

- 95 -

3. Разкопки на Ст. Ваклинов през 1958—1959 г. Непубликувани материали.
4. В. Велков, Градът в Тракия и Дакия през късната античност, с. 74; Й. Атанасова,
Два новооткрити скулптурни паметника от с. Арчар, Видинско. — Арх, IV, 1964,
1, с. 27—28; В. Велков и Й. Атанасова, Латински надписи от Рациария. — ИАИ,
XXX, 1967, с. 143—156; V. Velkov, Ratiaria. — Eirene, V, 1966, c. 155—175.
5. А. Фрова, Разкопки на италианската археологическа мисия в Ескус. — ИАИ,
XVII, 1950, с. 34—58; Т. Иванов, Римска мозайка от Улпия Ескус, С., 1954, с. 1—25,
табл. I—XXII; Т. Иванов, Ескус в светлината на последните проучвания. — Във:
Археологически открития в България, С., 1957, с. 113—132; Нови данни за
комедията «Ахейци» на Менандър. — Във: Изследвания в чест на акад. Д. Дечев,
С., 1958, с. 489—509; Новооткрити латински надписи от Улпия Ескус. — ИАИ,
XXIII, 1959, с. 119—132; Археологические исследования античного города
Ульпия Ескус. — СА, 1964, 1, с. 221—241.
6. К. Маевский, Археологические исследования западного сектора Нове в 1960—
1962 г. — ИАИ, XXVI, 1963, с. 115—132; Польские археологические исследования
в Нове в 1968 г. — СА, 1969, 4, с. 251—257; Д. П. Димитров, М. Чичикова и Б.
Султов, Раскопки на восточном секторе Нове в 1961 г. — ИАИ, XXVI, 1963, с.
133—140; ИАИ, XIX, 1966, с. 83—98, 99—114; ИАИ, XXVII, 1964, с. 195—217, 217—
235; Л. Пресс и М. Чичикова, Арх. 1963, 2, с. 59—68; Archeologia (WarszawaWrocław), 1961, с. 75—170; 1962, с. 65—133; 1963, с. 153—165; L. Press, The building
with the porticoes in Novae. — AP, XIV, 1973, c. 279—295; St. Parnicki-Pudełko, The
Western Gate of Novae. — AP XIV, 1973, c. 297—314; AP XIV, 1973, съдържа обща
библиография на трудовете на К. Майевски и всичко писано от него върху Нове;
М. Чичикова, Укрепителната система и градоустройството на Нове според
последните археологически разкопки. — Сп. Векове, 1975.
7. Das Limeskastell Jatrus in Moesia Inferior (Ergebnisse der Grabung s kampagnen,
1958, 1960 und 1962), Klio, 47, Berlin, 1966, c 416; T. Иванов, Римская и
ранневизантийская крепость Ятрус на Дунае (НРБ). — СА, 1969, кн. 4, с 184—199.
8. К. Миятев, Предварителни проучвания в Кадъкьойското градище. — ИАИ,
XVIII, 1952, с. 244 сл.; С. Георгиева, Разкопки на обект S в Горно градище при с.
Кадъкьой. П. т., с 259 сл.; Ст. Станчев, Разкопки на обект N в Кадъкьойското
градище. П. т., с. 285 сл.; В. Велков, Принос към античната география на Мизия
(Nigrinianis-Candidiana). — Арх., 1959, кн. 1—2 с. 24—29; V. Velkov, Zur Geschichte
eines Donaukastells in Bulgarien. — Klio, 38, 1961, c. 215 сл.
9. G. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, Capidava, I, Bucuresti, 1958.

- 96 -

10. R. Vulpe, I. Barnea, Din istoria Dobrogei, II. Bucuresti, 1968, c. 421.
11. Dinogetia, I, Bucuresti, 1967, c. 14—16, 21—23.
12. V. Dimova, Mittelalterliche Keramik. —Klio, 47, 1966, c 256, 263—264, Taf. X.
13. Capidava, I, c. 135 сл. , Tabl. I.
14. I. Ivanov, Zwei altchristliche Basiliken des 4.-6. Jahrhunderts in Sektor III. — Klio,
47, 1966, c. 171—175; E. Komsa, Stratigrafia asezarii feudale timpurii. — Dinogetia, I,
c. 25 сл.
15. Разкопки през 1958—1963 г. под ръководството на Ст. Ваклинов.
Материалите ще бъдат колективно публикувани от Г. Цанова и Е. Генова.
16. Т. Иванов, Два надписа от античния град при Разград. — ИАИ, XIX, 1955. с
167—186; Абритус С., 1967; Абритус. Крепостни съоръжения, I (под печат); С.
Георгиева, Средновековното селище над развалините на античния град Абритус.
— ИАИ, XXIV, 1961, с. 9—36; Т. Ivanov, Archäologische Forschugen in Abrittus
(1953—1961). — Acta Antiqua Philippopolitana. Serdicae, 1963, c. 81—93, Abb. 1—
12.
17. Г. Тончева, Разкопки в Марцианопол през 1966 г. — ИНМВ, I (XVI), 1965, с.
71—79.
18. С. Георгиева, Средновековното селище над развалините на античния град
Абритус, с. 9—36; Г. Тончева, цит. съч., с. 71—79.
19. Й. Чангова, Разкопки на Ловешката крепост. — Арх., 1966, кн. 2, с. 32 сл.; М.
Мирчев, Т. Тончева, Д. Димитров, Бизоне-Карвуна. — ИВАД, XIII, 1962, с. 21—109.
20. Н. Ангелов, Културни пластове преди изграждането на Двореца. — Във:
Царевград Търнов. Дворецът на българските царе през Втората българска
държава, I, С., 1973, с. 336; Данни за това се получават от дългогодишните
проучвания след 1966 г. по целия хълм Царевец. Те говорят за значителен
укрепен град на това място през V—VII в., над чиито развалини през IX в.
възниква старобългарско поселение.
21. Д. Овчаров, Две ранновизантийски крепости в Североизточна България.—
Арх., 1971, кн. 4, с. 18—31; Ранновизантийска крепост до село Долна Кабда,
Търговищко. — ИНВИМ, I, 1973, с. 106—129.

- 97 -

22. I. Welkow, Eine Gotenfestung bei Sadowetz (Nordbulgarien). Germania, 19, 1935,
c. 154 сл.
23. R. Vulpe, I. Barnea, op. cit., 1968, c. 443.
24. В. Димова, Античен некропол при с. Пейчиново, Русенско. — ИНМР, II, 1966,
с. 12—13; С. Dremsizova-Nelčinova, La villa romaine en Bulgarie. — Ier Congrès Int.
des Etudes balkaniques et sud-est européennes.
25. В. Велков, Градът в Тракия и Дакия през късната античност, с. 33, 38.
26. Пак там, с. 41—45.
27. Ж. Въжарова, Славянобългарското селище край с. Попина, Силистренско,
С., 1956; Ж. Въжарова, Славянски и славянобългарски селища в българските
земи (VI—XI в.), С., 1965, с. 9—114.
28. Ж. Въжарова, Славянски и славянобългарски селища. . ., с. 118, обр. 84;
Раннославянско и славянобългарско селище в м. Стареца край с. Гарван,
Силистренско. — Арх., VIII, 1966, кн. 2, с. 21—31.
29. Ат. Милчев, Проучвания на раннославянската култура в България и на
Плиска през послед ните двадесет години. — Арх., VI, 1964, кн. 3, с. 24.
30. В. Антонова, Цв. Дремсизова, Аулът на Омуртаг край с. Цар Крум,
Коларовградско. — Арх., II, 1960, кн. 2, с. 28 сл.
31. Ж. Въжарова, Славянското селище в м. Стублата край с. Бежаново, Ловешко.
— ИАИ, XXIV, 1961, с. 317 сл.
32. Ат. Милчев и Ст. Ангелова, Разкопки и проучвания в м. Калето при с. Нова
Черна, Силистренски окръг. — Арх., 1969, кн. 3, с. 31 сл.; Разкопки и проучвания
в м. Калето край с. Нова Черна, Силистренски окръг, през 1968 г. — Арх., 1970,
кн. 1, с. 26 сл.; Археологически разкопки и про учвания в м. Калето при с. Нова
Черна, Силистренски окръг, през 1967—1969 г. — ГСУ—ФИФ, LXIII, 3, 1970, с.
3—112.
33. М. Станчева, Ранносредновековна керамика от София. — Арх., II, 1959, кн.
3—4, с. 61—68.
34. Хр. Джамбов, Принос към проучване на славянската керамика в Пловдивския
край. — ГПлНМ, IV, 1960, с. 149—154.

- 98 -

35. М. Станчева, цит. съч., с. 61, 64.
36. Хр. Джамбов, цит. съч., с. 149 сл.
37. Д. Цончев, К славянской керамике в Болгарии. — BSI, XV, 1, 1962, обр. 1—3;
Хр. Джамбов, цит. съч., с. 151 —156; А. Запрянов, Средновековни паметници на
културата от Хисар. — Арх., IX, 1967, кн. 1, с. 40—49.
38. Хр. Джамбов, цит. съч., с. 151 сл., обр. 7—13, 15.
39. Пак там, с. 149—150, обр. 1—3.
40. Хр. Джамбов, Раннохристиянска църква при с. Исперихово, Пещерска
околия. — ГМПО, II, 1956, с. 175—191.
41. Д. Николов, Археологически разкопки и проучвания в Старозагорски окръг.
— Арх., 1967, кн. 4, с. 36; D. Nikolov, Une villa rustica thrace de l’époque romaine
près de la ville de Stara Zagora. — I Congr. Internatiorıal des études balk. et sud-est
européenne.
42. П. Мутафчиев, Еленската църква при Пирдоп. — ИБАД, V, 1915, с. 20—84.
43. V. Beševliev, Die Protobulgarischen Inschriften. Berlin, 1963, c. 197.
44. Ibidem, c. 124—136.
45. Д. Аладжов, Марица. Хасково, 1964, c. 7—29; Материалната култура на
Югоизточна България. — Славяните и средиземноморският свят, с. 132, обр. 3;
V. Gjuzelev, Forsehungen zur Geschichte Thrakiens im Mittel alter. I. Zur Geschichte
der Stadt Konstantia. — ВВl, III, 1969, S. 157—169.
46. Д. Аладжов, Хисаря—Хасково (средновековно селище, крепост и некропол).
Хасково, 1961, с. 5—20; Археологически данни за ранното средновековие в
Източнородопската област. — Във Родопски сборник, II, 1969, с. 243—244.
47. Д. Аладжов, Материална култура на Югоизточна България през IX—XI в. —
Във: Славяните и средиземноморският свят, обр. 14.
48. М. Станчева, Доклади, изнесени на IX и X национални археологически
конференции във Варна и Пловдив през 1964 и 1965 г. Разкопки в Обеля и
Филиповци — София. Резултатите от разкопките не са окончателно
публикувани.

- 99 -

49. В. Велков, Градът в Тракия и Дакия. . . , с. 54.
50. Й. Чангова, Проучвания на крепостта Перник. — Арх., V, 1963, кн. 3, с. 65—73;
Археологически проучвания на Пернишката крепост. — ИБИД, XXVI, 1968, с.
123—137.
51. Й. Иванов, Кюстендилският Хисарлък и неговите старини. — ИБАД, VII, 1920,
с. 66 сл.; Зл. Гочева, Крепост на местността Хисарлъка в град Кюстендил. —
ИБИД, XXVII, 1970, с. 233—253.
52. Д. Стоянова-Серафимова, Разкопки на крепсстта при с. Долно Церово. — Арх.,
1963, кн. 4, с. 16—18; Проучвания на градището при с. Долно Церово,
Благоевградско. — I Miedzynarcdowy Kongres arch. slow., V, 1970, c. 467—484.
53. J. Jurukova, Particularités dans !a circulation des monnaies byzantines du VI—VII
s. sur le littoral occidental de la Mer Noire. — ВВl, II, 1966, c. 22 3—227; J. Youroukova,
La circulation des monnaies byzantines en Bulgarie VI—X s. — I Miedzynarodowy
Kongress arch. slow., VI, 1968, c. 128—141.
54. V. Velkov, Les campagnes et la population rurale en Thrace au IV—VI siècle. —
ВВl, I, 1962, c. 54—56.
55. В. Тъпкова-Заимова, Нашествия и етнически промени на Балканите през VI—
VII в., с. 107.
56. В. Велков, Градът в Тракия и Дакия. . . , с. 43.
57. М. Деянова и В. Найденова, Археологически проучвания при с. Доспат,
Смолянски окръг. — Родопски сборник, II, 1969, с. 237, обр. 9.
58. Няма данни нито за използуване на стари рудни разработки, нито за
разкриване на нови находища. Селищата в близост до рудници замират.
Сведения на М. Ваклинова.
59. Непубликувани материали от разкопки, които разкриха традиционно
съществуване на това място на тракийско селище от ранножелязната епоха,
римска епоха и ранновизантийски манастир с базилика, построена по всяка
вероятност към V в. Засега това е разположеният най-високо и на юг в Родопите
център от тази епоха, намиращ се в района, свързван с името на тракийското
племе беси.
60. Й. Чангова и А. Шопова, Археологически проучвания във Велинградски район.
— Родопски сборник, II, 1969, с. 198—205.
- 100 -

61. В. Иванова, Стари църкви и манастири в българските земи. — ГНМ, IV,
(1922—1925).
62. В. Тъпкова-Заимова, Нашествия и етнически промени. . . , с. 85. Доклад на Ив.
Венедиков за Месемврия, изнесен пред XIII археологическа конференция в
Бургас през 1968, г., и доклад на М. Мирчев пред IX конференция във Варна
през 1964 г. за Одесос—Варна.
63. А. Л. Якобсон, Средневековый Крым, с. 32 сл.
64. Д. Ангелов, История на Византия, I, С., 1968, с. 248; Гюзелев, Участието на
българите в от блъскването на арабската обсада на Цариград през 717—718. —
ИПр, XXIX, 1973, кн. 3, с. 31, бел. 11.
65. V. Velkov, Odessos—Varna. — In: Antike und Mittelalter in Bulgarien, Berlin,
1960, c. 341—343.
66. Nessèbre, I, С., 1969; Iv. Gălăbov, Das antike und mittelalterliche Nessebär. — In:
Antike und Mittelalter in Bulgarien, c. 306—328.
67. M. Сюзюмов, Роль городов-эмпориев в истории Византии. — ВВр, VIII, 1956,
с. 29.
68. А. Л. Якобсон, Средневековый Крым, с. 28, 32, 34 сл.
69. В. Н. Златарски, История. . . , I, 1, с. 235 и др.
70. Пак там, с. 277.
71. Пак там, с. 34 I сл.; V. Velkov, v, Mesambria — Mesembria — Nessèbre. — In:
Nessèbre, I, c. 22.
72. J. Čangova, La céramique requeillie dans la tour № 2. — Nessèbre, I, c. 121—124,
21—23, 61—62.
73. В. Златарски, История, с. 267.
74. А. Л. Якобсон, К изучению раннесредневековой болгарской архитектуры. —
ВВр, XXVIII, 1968, с. 195—206; S. Vaklinov, L’Orieıt et l’Occident dans l’ancien art
bulgare du VII au X siècle. — Corsi di Cultura sull’Arte Ravennate е Byzantina.
Ravenna, 1968, c. 257 сл.; Ст. Станчев-Ваклинов, Изтокът в старобългарското

- 101 -

изкуство от VII до XI век.—Трудове на Висшия педагогически институт «Братя
Кирил и Методий», V, 1968.
75. В. Тъпкова-Заимова, цит. съч., с. 67.
76. Д. Аладжов, Хисаря—Хасково, с. 9—22.
77. В. Тъпкова-Заимова, цит. съч., с. 92.
78. М. Я. Сюзюмов, К вопросу об особенностях генезиса и развития феодализма в
Византии. — ВВр, XVII, 1960, с. 9 сл.; Е. Э. Лившиц, Очерки истории
византийского общества и культури, М.—Л., 1961, с. 51 сл.
79. Й. Чангова, Средновековни оръдия на труда. — ИАИ, XXV, 1962, с. 19—31, 46;
Л. Дуков, Традиционни железни земеделски оръдия в българските земи
(автореферат на кандидатска дисер тация), С., 1969.
80. Н. Èvert-Kapessova, Studia nad historia wsi bizantyńskiej w VII—IX wieku, Łódź,
1963, c. 46 сл.
Формиране на старобългарската култура VI-XI век
Станчо Ваклинов
II. Славяните и византийското културно наследство в балканските
области

2. Славяни и прабългари в културната история на Долния Дунав (VII—
VIII в.)
Прабългарската миграция в долнодунавските земи
Славяните и византийският град
Грънчарското производство
Славянска керамика
Прабългарската керамика
Прабългарската миграция в долнодунавските земи. Обикновено се смята, че броят
на новите заселници в долнодунавската област — прабългарите, е бил
ограничен. Проучванията обаче през последните двадесетина години на
територията на нашата страна и в Румъния разкриват една съвсем друга
картина. Прабългарски селища и некрополи са разположени на обширни
пространства непосредствено от черноморското крайбрежие и Стара планина в
цяла Североизточна България и Добруджа, а също така и на значителни
пространства в днешна Мунтения. [81] Това са предимно неукрепени селища,
които датират от периода VIII—X в. Техният брой и големината им издават
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присъствието на цялата степна и гористо-степна територия между
предпланините на Балкана, Черноморието и предпланините на Карпатите на
значително население с единна по своя характер култура, представляваща
вариант на така наречената салтово-маяцка култура. По време съвпадайки със
съществуването на Първата българска държава, тази археологическа култура
отразява етническата и културната история на прабългарите в долнодунавските
земи. [82]
Заселването на прабългарските племена в Долнодунавската равнина става
около 150 години след славяните. Поради това селищата на прабългарските
родове се пра62

Керамика от Хистрия, Сату-ноу, Гърлица и Кастели (СР Румъния)
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Керамика, характерна за «култура Дриду»

стират твърде често в непосредствена близост до славянските. Някъде, като
например в Попина (м. Джеджови лозя) върху пласт, който съдържа останки от
раннославянско селище, датиращо към VI в., се разполага пласт с типични
прабългарски материали. [83] Следва да се допусне, че на мястото на
изселените обитатели на славянското селище били настанени прабългари.
Подобна картина може да се очаква и на
63
други места в Добруджа, както показват някои откъслечни данни в някогашния
степен район на черноморската област. Такива случаи биха потвърдили
сведението на византийските летописци за някои размествания на славянските
племена, които се наложили при настаняването на прабългарите в бившата
византийска провинция. [84]
Както се вижда от съпоставката на археологическите данни в днешна Северна и
Североизточна България, Северна Добруджа и във Влашко, най-гъсто струпано
прабългарско население е имало в Добруджа и особено в южната ѝ част. Този
извод се дължи до известна степен и на факта, че тази територия, обхващаща
Лудогорието и Южна Добруджа, е изследвана сравнително най-подробно. [85]
Като се има предвид, че в епохата, когато са се заселвали по долнодунавските
земи прабългарите, климатичната и хидрографската картина на този район са
били по-различни от днешните, може да се допуска със сигурност, че сегашните
суходолия в Лудогорието и Добруджа, които са насочени към Дунава, са носели
постоянни и обилни води. Покрай тях сега се намират останки от обширни
открити прабългарски селища, които по своя характер отговарят на
прабългарските селища по Дон и Донец от типа на номадските аули —
стопанство на 20—30 семейства, които водят вече уседнал живот, но са свързани
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с някой богат свой роднина-скотовъд, притежател на големи стада из степта.
Тези селища са вече свързани със земеделския бит на голяма част от
доскорошните номади и представляват основа на феодалната класова структура
у прабългарите. Културният пласт в тях е много тънък, което показва, от една
страна, че животът на обитателите им не е бил така съсредоточен в тях, както

Керамика характерна за «култура Дриду»

64
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Плиска. Тайният ход в жилищната дворцова част
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Плиска. Тайният ход
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Плиска. Каменна сграда вън от оградната стена
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Плиска. Езически храм в основите на Дворцовата църква

Плиска. Източна порта на каменната крепост
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Плиска. Землянка в Асар дере

Мадара. Северният дворец
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с. Цар Крум, Шуменско. Аулът на Омуртаг. Източна порта

Маламиров надпис от Шумен
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Мадара. Северна дворцова сграда

Мирен договор между България и Византия по времето на хан Омуртаг,
записан на колона.
Фрагмент, открит при с. Сечище (Сюлейманкьой), Шуменско
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Плиска, Големият басейн в дворцовия център. Бронзова розета с рунически
надпис

с. Цар Крум, Шуменско. Начална част на Чаталарския надпис, ознаменуващ
изграждането на аул и мост на р. Тича (Камчия) по времето на Омуртаг
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при славянските заселища, и, от друга страна, че голяма част от тях са били
постепенно изоставени в течение на десетилетията и следващите векове от
обитателите им, които се заселват в по-големи и укрепени пунктове.
Проучванията показват, че в гористите земи на Източния Балкан южно от
Девненското и Белославското езеро и от Варненския залив славяните и
прабългарите не са се заселили. [86] Имало е навярно само военни постове по
билото на планината и по крайбрежието. Но от ареала на прабългарската
култура в долнодунавските земи, от разпространението на селищата и
некрополите, оставени от новите стопани на бившата византийска провинция,
се вижда ясно, че центровете на новооснованата държава са се намирали в
южните окрайнини на териториите, заети от прабългарско население. Трите
големи онгъла в Плисковското поле, от които централният — Плисковският —
става постоянно седалище на държавната власт начело с хана, укрепените
пунктове по течението на р. Тича се превръщат в средоточие на военната сила
на държавата, обърната с фронт към юг по посока на главната опасност откъм
Византия. Основната част от населението се е разполагала зад тях на север в
дълбочината на Долнодунавската равнина.
Разнородни по характер свидетелства показват, че тази част от бившата
византийска територия е била преди заселването на славяните и на
прабългарите опустошена и обезлюдена. Градовете, укрепените гарнизонни
центрове и лагери по византийския лимес в Малка Скития са претърпели
съдбата на долнодунавските градове на Мизия. Животът в тях, както и в някои
големи стари градове на черноморското крайбрежие, като Истрия, замира в
течение на VII в. все повече и повече. [87]
Монетните находки са най-точното свидетелство за това. В крайдунавските
укрепени пунктове монети се срещат редовно до императорите Тиберий—
Константин (578—582 г.), Маврикий (582—602 г.), Фока (602—610 г.) и Ираклий.
По черноморското крайбрежие единствено в Томи са намирани монети чак до
Константин Погонат (680 г.), т. е. до времето на настаняването на прабългарите в
Малка Скития, нещо напълно нормално. Това показва, че животът в този главен
византийски град на областта е продължил и тогава, когато той вече е
престанал до дунавската гранична линия. Тези данни показват също, че
животът във вътрешността на Добруджа замира в епохата, когато прабългарите
чергаруват западно от Днепър, опитват се да се укрепят в Южна Бесарабия и
постепенно проникват на юг от голямата река. От местното население,
обитаващо равната и незащитена част от вътрешна Добруджа и Лудогорието,
не ще да е останало нищо по-значително, което да предаде на по-старите
славянски заселници и имената на реките, както е станало западно от р.
Русенски Лом. Далечен спомен само от някогашните местни или речни
названия се запазват в местните имена Черна вода от иранското Ἀxios (каквото е
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било названието и на Черно море) и на някогашното селище Петра, дошло до
наши дни под името Камена. [88] Няколко селищни названия преживяват
промяната на населението, видоизменени, както в Долна Мизия.
Като сравним положението, в което попадат на Балканския полуостров
славяните, с това на прабългарите, веднага ще забележим съществена разлика.
С местното население непосредствено контакт са могли да имат преди всичко
славяните, и то само в някои полупланински и планински земи от
вътрешността на полуострова, докато прабългарите влизат в досег само със
славяните и с крайбрежното византийско население.
Прабългарското присъствие в Долнодунавския басейн се изразява по различни
начини. В развитието на тяхната собствена култура вече тук, на Балканите,
започват да надделяват черноморско-византийските черти и в жилището, и в
материалната култура и изкуство. Но заселването на славяните и на
прабългарите изобщо представлява едно дълбоко проникване на «варварския
свят» в пределите на старата империя. Процесът на симбиоза между
византийското население в завладените балкански провинции и «варварската»
европейска (на славяните) или европеизирана (на прабългарите) култура на
новите стопани на полуострова се засилва в сравнение
65

с предишните векове, когато варварски елемент се задържал за кратко или подълго време в пределите на старата империя, и поради обстоятелството, че и
славяните, и прабългарите продължават да поддържат своите връзки със
сънародниците и съплеменниците си зад Дунава. Нещо повече, освен
обширните степни територии на Северозападното Черноморие, които
продължават да бъдат и след 680 г. под контрола на прабългарите, в началните
предели на страната влизат и почти всички равнинни земи на север от Дунава
чак до Карпатите, населени преди това със славяни, а после и с прабългари.

Славяните
и
византийският
град.
При
такива
разнообразни
културноисторически и политически условия се е извършвала симбиозата
между културата на местното византийско население и тази на славянските
заселници на полуострова, от една страна, и между културата на прабългарите
и тази на славяните, от друга. Този дълговековен процес е бил под илиянието
на два основни и постоянно действуващи фактора — икономиката и социалноикономическия строй.
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Естествено е, че след като военните стълкновения между новите господари на
полуострова и местното население в укрепените градове и в планинските
райони били прекратени, животът постепенно наложил своите изисквания и на
едните, и на другите. Славянските земеделци и скотовъдци започнали своя
мирен труд с обработването на полята и развъждането на своя добитък,
продължили работата си техните занаятчии, засилило се производството на
домашното им занаятчийство. Въпреки относителната затвореност на тяхното
стопанство досегът с местното население в градовете станал необходим по чисто
икономически причини. [89]
Дълго преди своето окончателно заселване в територията на Византия
славяните били свързани с нея чрез интензивни търговски връзки. Толкова попрости и по-лесно осъществими стават тези връзки на територията на самите
провинции на империята вън от първоначалните граници на българската
държава, гдето те се превръщат в постоянен икономически контакт между
славянското село и византийския град. Излишният селскостопански продукт на
славяните става необходима за градското население стока. Но както преди
векове, така и сега в замяна на селскостопанската суровина славяните търсят от
византийския град готова занаятчийска продукция, която те не са в състояние
да постигнат сами. Това са обикновено произведения на лукса с най-масов
характер — облекло и накити.
Един преглед на археологическия материал в най-ранните славянски находища
в България не може да не разкрие относителната бедност на домашния
инвентар в раннославянското жилище. Глинени съдове, железни сечива,
прешлени за вретено, някои костени предмети, железни части на земеделски
оръдия — това са масовите или по-често срещаните находки. По-рядко се
срещат медни, бронзови или сребърни части от облекло и накити, които се
намират обикновено в некрополите. Материали, които да показват интереса на
славянина-земеделец към по-луксозните и по-скъпите стоки на византийския
занаятчийски град, почти не се намират. [90] Този факт може да се тълкува
двояко. От една страна, ние можем да виждаме зад него липсата на интерес у
славянина общинник-земеделец към стоките, присъщи на един чужд бит и
непригодни за бита на неговото собствено семейство и род. Това, което го
интересува от тържището във византийския град на Югозападна България и
долината на Марица, са преди всичко богатите накити, които красят женската
челяд и които мъртвите членове на рода отнасят в гроба. Но това може и да
означава ниското битово и културно ниво на ония оцелели вътрешни градове
във византийската провинция на полуострова, в които славяните са могли да
имат достъп, полуселския характер на занаятчийското производство в тях,
което е било принудено да задоволява най-елементарните нужди на обеднялото
население. В това трябва да виждаме и отгласи от оня вътрешен процес на
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аграризиране на бита и обедняване на византийския град по пътя на
раннофеодалната икономика.
Илюстрация на допира между ранновизантийската битова и техническа
култура
66

Некропол при с. Скалистое, п-ов Крим (СССР).
Византийски съд със сасанидски орнаментален мотив

и ранносредновековната култура на славяните е техниката на грънчарското
производство. Безспорни археологически свидетелства в различни части на
Византия говорят за това, че грънчарското колело никъде не е престанало да се
употребява за производство на кухненска, трапезна и амбалажна керамика.
Неговото изчезване в същност означава скъсване на техническата традиция,
означава цезура в живота на византийското население. Разкопките на
Атинската агора, [91] на агората и някои квартали на Коринт, [92] многобройни
находки от Константинопол [93] илюстрират, ако и не така пълно, както през
предишните векове, характера и развитието на византийската керамика през
VII—X в. За нас е особено важно да подчертаем, че византийски съдове от тази
епоха са намерени и на българска земя всред находки от славянски и
старобългарски произход. [94] Това обстоятелство уяснява някои страни от
въпроса за културния допир между славяните и Византия. Добре датирани с
монети са многобройните съдове от ранносредновековния некропол при с.
Скалистое (Бакла) на Кримския полуостров. [95] В Херсон, Планерское и ред
други обекти на полуострова е намерена керамика, която добре характеризира
керамичния стил във византийските черноморски градове. [96] Всички тези
находки ни дават известна опора за характеристика на ранновизантийската

- 117 -

керамика и възможност за сравнение със съвременната керамика на славяни и
прабългари.

Грънчарското производство. Основният технически белег на византийската
керамика от епохата на VI—X в. е изработването ѝ на грънчарско колело.
Всички видове съдове независимо от различията в състава на глината и
качеството на опалването, както и от някои случаи на грубоватост или неумело
дообработване, са точени на бързовъртящ се тежък грънчарски кръг. Като
оставим настрана находките в такива големи градове като Цариград, Атина,
Коринт, византийските съдове, намерени в България, могат да се датират
според старобългарските находки, с които са намерени, най-общо в периода
VIII—X в. Точната им датировка е засега трудно установима поради пълната
липса на монетни находки заедно с тях. Такива съдове, точени на тежко
грънчарско колело, са намерени в Хисаря заедно със славянска или
славянобългарска керамика, работена на леко ръчно колело. [97] Напоследък в
с. Абланица, Благоевградско, в долината на р. Места, недалеч от стария
Никополис ад Нестум (до дн. с. Гърмен, Гоцеделчевско), започна проучването
на славянски некропол, в който наред с типични славянски гърнета са намерени
кани, работени на тежък крачен грънчарски кръг. [98] Някои съдове (гърнета),
намерени в Преслав заедно с керамични и други находки от края на IX —
началото на X в., се различават от останалите масово разпространени съдове не
по състава на глината, а по съвършената техника на източването. [99] Подобни
находки имаме спорадично в такива сигурни находища като Плиска, Нови
пазар и др.
Всички тези случаи показват, че всред славяните и прабългарите са проникнали
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грънчарски произведения, изработвани със съвършена техника и през IX в., и
по-рано, тогава, когато масовото грънчарско производство на славяните и на
прабългарите във византийските провинции и в територията на Дунавска
България е изработвано на леко ръчно колело. Анализът на формите и
техниката на старобългарската керамика показва, че тежкото крачно колело,
което освобождава напълно ръцете на майстора-грънчар, остава чуждо на
старобългарското занаятчийство. Освен това вътрешната техническа еволюция
на раннославянската керамика на юг от Дунава показва не готовото
възприемане на усъвършенствуваното грънчарско колело, наследство от
античността в средновековното византийско грънчарство, а бавното
преминаване през междинни технически етапи, които го довеждат до нивото на
тази машина. [100] Този процес очевидно е траял през всички векове от епохата
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на заселването на балканските провинции до края на Първата българска
държава. Всеобщото разпространение на продукция, изработена на тежко
грънчарско колело, съвпада grosso modo c разпространението на византийската
държавна власт по българските земи след падането на българското царство
през 1018 г.
Тези факти, наблюдения и съпоставки показват двоякия характер на досега
между местната византийска култура и културата на новите стопани на
обработваемите земи на полуострова. От една страна, техният бит не е чужд на
заемки от византийски произход. На тяхната трапеза е могло да се постави
тънкостенно гърне или кана покрай лепените на ръка гърнета за масова и
универсална употреба. В същото време обаче местните майстори са формували
необходимите за бита на семейството и рода съдове по прадядовски обичай.
Примитивната производствена техника се проявява и в начуканата печена
глина, смесвана в тестото на новите съдове, и в опалването на суровите гърнета в
обикновената жарава на огнището. Ние имаме всички основания да
предполагаме, че ранната славянска керамика, лепена на ръка в селищата край
Дунава и в равнината на Мизия и на Тракия, е дело на женския труд, затворена
в тесните рамки на отделните семейни и родови общества. Това ограничено
заимствуване на по-съвършена продукция и затвореността на собствено
славянското грънчарско производство са удължили извънредно много периода
на домашното производство на лепена на ръка керамика. Едва през VIII в. ние
бихме могли да забележим прехода към употреба на ръчно леко колело, което
тласка изведнъж развитието на грънчарското производство и го предава в
ръцете на мъжа-занаятчия. Тогава именно се появяват и общоизвестните
грънчар:ки знаци по дъната — марки, родови символи. Фактически високо
производителното тежко крачно грънчарско колело на византийския градски
занаятчия е останало чуждо на славянина-грънчар и неприсъщо на неговата
работа чак до края на X и началото на XI в.
Още един характерен момент в производствения процес на грънчарството —
опалването на гърнетата, е също показател за връзките между византийското и
славянското грънчарство. У нас не са запазени грънчарски пещи с едно
изключение в с. Гарван, свързани с раннославянския (V—VII в.) и ранния
старобългарски период (VIII в.). Очевидно, когато византийските грънчари са
пекли съдовете в големи специални пещи с традиционно принципно
устройство, останало от римската епоха, славянските съдове са били печени в
жаравата на големи открити огнища или в малки домашни пещи. Българските
занаятчии се изравняват с византийските си събратя едва през IX или по скоро
X в. Съдове именно от тази епоха намираме в една пещ от производствения
комплекс от римската епоха (II—IV в.) в Хотница, Великотърновско. [101]
Очевидно старата производствена традиция в околностите на Никополис ад
Иструм се съживява тъкмо в тази епоха от българските грънчари. В една голяма
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двукамерна пещ в източния край на Южна Добруджа преди години бе
намерено голямо количество старобългарска керамика от IX—X в. [102]
Напоследък голяма двукамерна пещ със старобългарска керамика бе открита
при с. Топола, Толбухинско. В Плиска в местността Асардере бяха открити
няколко старобългарски грънчарски пещи от IX—X в. с устройство, което по
принцип не се отличава от устройството на античните римски пещи. [103] В
допълнение на всичко това достатъчно е да се приве68

дат големите комплекси от пещи за строителната керамика от същата епоха в
района на Преслав (язовир «Тича» [104] и с. Овчарово, Търговищко [105]), за да
се види, че именно едва в зрялата старобългарска епоха българското
грънчарство усвоява класическата двукамерна грънчарска пещ.
Да се спрем на репертоара от форми и декорации в славянската и
старобългарската керамика.

Славянска керамика. В това отношение славянската керамика не се отличава с
особено разнообразие. Основният и масов вид е гърнето. То се среща и в
старите славянски земи, и на Балканския полуостров. Различните типове
славянски керамични съдове се обособяват в големи фамилии — представители
на отделни славянски култури. Така в Северна България, край Дунава, е
застъпен през VI—VII в. пражко-житомирският тип гърне, чието развитие на
юг от Дунава се проследява през VIII в. [106] В Южна България обаче този тип
гърне не се среща. Най-старите примери на славянски съдове (вероятно VIII в.)
са намерени в София вън от крепостните стени на Сердика и по своя тип се
свързват с керамиката на славяните в Панония. [107] Съдове от същия тип са
намерени и далеч на изток в долината на Марица (Свиленград), но в случайни и
изолирани находки. [108] Никъде в ранната епоха (между VI—IX в.) в
репертоара на славянската керамика не фигурира каната, типичен съд за
трапеза, не се среща чашата дори във вид на ниска паница. Широко разлатите
съдове са по-скоро кухненски съдове, както са широките подници, намирани в
раннославянските селища край Дунава.
Нови и разнообразни форми съдове започват да се явяват през IX в. Това са
съдове, намерени в некропола на Абланица в долината на Места, в Хасковско.
[109] Особено голямо е разнообразието на формите в битовата керамика на IX и
особено на X в. Това разнообразие е резултат на два процеса в живота на
славянското общество — първо, формирането на българската народност със
сливането на българския елемент със славяните и с обединяването на всички
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славянски племена от българската група в обща политическа и икономическа
организация — Първото българско царство, и, второ — интензивните културни
и търговски връзки с византийските градове, някои от които влизат в
територията на славянобългарската държава.
Досега ние съзнателно отделяхме явленията и процесите, които се откриват в
живота и материалната култура на славяните във и извън границите на
България, от аналогичните проблеми у прабългарите поради яснотата,
необходима за точни изводи. Много от разгледаните вече въпроси се
усложняват с намесата на фактори, свързани с културата и бита на
прабългарите и с политическата, икономическата и културната роля на
славянобългарската държава. Но при разглеждането на репертоара в битова
керамика на славяните и неговото развитие и обогатяване невъзможно е да се
отмине за голяма част от населението на средновековната българска държава
онази роля, която е играла прабългарската керамика и особено като посредник
в културния обмен между византийската и славянската култура. Многобройни
примери
от
прабългарското
керамично
производство
илюстрират
преминаването на форми от византийската черноморска градска култура у
прабългарите, подражанията на византийскочерноморски форми с
техническите средства на прабългарските грънчари. [110] Важно е да
отбележим, че обогатяването на славянската битова керамика по отношение на
формите (а също така и по отношение на техниката и декорацията) се дължи и
на общуването с керамичното производство на прабългарите в единния
икономически и културен живот на държавата.

Прабългарската керамика. В репертоара на прабългарската керамика от епохата
на уседналост — сиреч от края на VII в. насетне, се разграничават ясно по своето
предназначение две групи съдове — кухненски и трапезни. Докато кухненската
керамика е работена на ръка или на леко грънчарско колело, то трапезната е
работена само на колело. [111] В едни от най-типичните форми на
прабългарски трапезен съд —
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каната, се вижда особено ясно влиянието на византийската трапезна керамика
от това време. В последното господствуващо положение заема типът на
ойнохоето — кана с една дръжка и трилистно усте. Характерна особеност на
византийското ойнохое от VII—VIII в. са ясните белези на формуването му на
тежко грънчарско колело. Отделни примери от Коринт [112], Атина [113] и
Цариград [114] и многобройни находки от византийска Таврика, датирани в
периода между IV и IX в., ни дават възможност да проследим развитието на
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типа на късноантичното и ранновизантийското ойнохое през следващите
векове. [115] Проследявайки това развитие, ние констатираме в същност колко
бавно се е развивал този тип съд след VI в. или по-скоро колко устойчив и
неподатлив на промени се оказва той. Разликите между византийските
еднодръжни кани с трилистно устие например от VIII в. и тези от VI в. и дори
от IV в. са толкова незначителни, че отсъствието на точно датиращи други
находки е в състояние да затрудни твърде много изследвача. Това явление,
преценено от гледна точка на собственовизантийската материална култура,
може да се смята като още един белег на архаизъм или забавено развитие през
тези векове на трудности и изпитания в цялостния живот на империята.
Това задържане на стари форми в материалната култура на Византия през VII—
IX в. или по-точно на византийските провинциални градски занаятчийски
центрове обяснява в същност и появата на реминисценции на античното
ойнохое в прабългарската трапезна керамика четири века след загиването на
античния свят в края на IV в. Няма нищо по-логично от това да виждаме в
прабългарските сивочерни еднодръжни кани с трилистно устие имитация на
византийското ойнохое, но с традиционните средства на прабългарските
грънчари, работещи само на ръчно колело и с възстановителен процес при
опалването.
Важни аналогии между прабългарските сивочерни кани и византийските ойнохоета са снопчетата от врязани линии, които също преминават от
византийските върху прабългарските съдове. [116] Но по византийските кани се
среща често и украса от червена ангоба, която независимо от изключително
лошото си качество се мъчи да наподоби стария червен фирнис по съдовете. В
отделни случаи се срещат геометрични орнаменти по рамото на каната,
правени с бяла ангоба. Известен е и един великолепен съд от с. Скалистое в
Крим с нарисувани в широки кръгове по туловището на каната птици с
панделки по шията напълно в стила на сасанидската орнаментика. [117] Този
пример показва една друга страна на художествените заимствувания в
приложното изкуство на Близкия Изток, Византия и Черноморието. Така и в
имитациите на червен фирнис с лошокачествена червена ангоба у
прабългарските съдоие следва да виждаме появата в прабългарската
материална култура на още една антична реминисценция.
Аналогично е поставен и въпросът за украсата на славянските съдове.
Универсалната украса от единични или снопове от врязани линии по
славянските гърнета е стара, колкото и производството с грънчарското колело.
Тя се проявява обаче едва през VII и VIII в. по славянските съдове на наша
територия тогава, когато тя е отдавна известна в местното занаятчийско
производство — както в римската и византийската керамика, [118] така и в
керамиката на прабългарите. [119] Около два века следователно е трябвало да
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минат, за да бъде възприет в примитивното грънчарско производство един
примитивен орнамент, чието използуване върви успоредно с навлизането на
грънчарското колело в практиката на грънчарите.
В същност същинската славянска керамика остава с украсата от врязани линии
до края на своето самостоятелно развитие. Но още през IX в. наред с гърнетата,
украсени с врязани линии, в България и главно в нейните центрове в
североизточната ѝ част започват да се появяват съдове, покрити с глеч, при това
с форми, типични за византийската черноморска култура. Това са характерните
за Плиска и Преслав едно-или двудръжни кани. Този тип съдове се различават
рязко с традиционната славянска и прабългарска керамика, която не познава
глечта. Но заедно с тях се появяват и техните имитации, и то пак в районите на
Подунавието, гдето преобладава прабългарско
70

Керамика от некрополите при Нови Пазар и Разделна (Варненско)
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Съдове от Плиска и Преслав. IX—X в.
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население. Много характерни за този район са издължените негледжосани
двудръжни кани с фуниевидно устие и заоблен търбух, които влизат в
репертоара на трапезната керамика. Техните непропорционално малки
дръжки представляват своеобразно явление и съдовете като цяло са като че ли
хибриди между амфората, идваща от византийските пазари, и каната с малка
обла дръжка. [120] Всички тези нови форми, новите видове и типове в битовата
керамика са резултат от засиления обмен на славянобългарското население с
византийските градове, от все по-високото ниво на живота на славяните и
прабългарите, от дълбокото социално диференциране на техния бит, от факта,
че в процеса на интензивно заимствуване на нови постижения на материалната
и духовната култура още от края на VII в. за славяните в Мизия и Малка
Скития, а от началото на IX в. и за нови големи части от славянското население
в Тракия и Македония се включва приносът на прабългарите. Така се създава
онова богатство от форми, техники и декорация в битовата и трапезната
керамика в България през IX—X в., което не е засвидетелствувано никъде в
останалите славянски земи.
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Формиране на старобългарската култура VI-XI век
Станчо Ваклинов
III. Старобългарската култура през езическия период (края на VII —
средата на IX в.)
□ □ □ Хан ювиги Омуртаг е от бога владетел в земята, гдето се е родил. Оставайки в
стана Плиска направи дворци на Тича и премести войската си срещу гърците и
славяните, направи изкусно мост на Тича заедно с Двореца и постави в същия дворец
четири стълба, а върху стълбовете постави два лъва. Нека бог да даде на владетеля да
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тъпче с крака императора и да подчинява своите врагове начело на многобройните
българи, докато тече Тича, и да живее в радост и веселие сто години. Времето, когато
се съгради (аулът), бе по български шигор елем по гръцки петнадесети индиктион.
Надпис на колона, поставена при входа на аула на Омуртаг при с. Цар Крум
(821 г.)
□ □ □ . . .Издигнах тези писмена, (защото) човек дори и добре да живее умира и друг се
ражда. Нека роденият по-късно, като вижда направеното, да си спомня този, който
го е направил. А името на владетеля е Омуртаг, велик хан.
Надпис на колона от времето на хан Омуртаг — IX в. (сега в черквата «Св. 40
мъченици» във Велико Търново)
□ □ □ Ако някой търси истината, Бог вижда и ако някой лъже, Бог вижда.
Българите сториха много добрини на християните (ромеите), а християните
забравиха. Но Бог вижда.
Надпис на хан Персиян от Филипи (837 г.)
□ □ □ . . .Император Юстиниан сключи договор и опита. . . у българите. . . .и дойде
при Тервел. Моите чичовци при Солун не повярваха на носоотрязания император и си
отидоха в Кисинските селища. . . архонтът Тервел с договор даде на императора. . .
500 . . . императорът с мене добре победи.
Надпис от времето на хан Тервел при Мадарския конник (VIII в.)
1. Организиране на българската държава и изграждане на първите ѝ
центрове
Укрепителни гранични съоръжения на българската държава
«Европеизиране» на прабългарската култура
Раннобългарската поселищна мрежа
Плисковският укрепен стан
Произход на старобългарската монументална архитектура
Аулите
Мадара — прабългарско култово средище
Мадарският конник и култът към Тангра и хановете
Укрепителни гранични съоръжения на българската държава. Създадената през
680—681 г. българска държава от единението на прабългарите, мизийските и
отвъддунавските славяни не обхващала първоначално всички области на
Балканския полуостров, заселени със славянски племена. Но първите големи
строителни работи, свързани с организирането на държавната територия,
разкриват замаха, с който е било укрепено първоначалното ядро на тази
държава.
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По самото черноморско крайбрежие от Варна на юг прабългарите укрепили
всички брегови ивици, където е могъл да направи десант византийският флот.
[1] Непосредствено на бреговата ивица или на първата достъпна тераса над нея
те издигат висок насип, представляващ окоп, обърнат към морето. Така е в
дъното на Варненския залив при т. нар. Аспарухов вал. Той е много засегнат
сега от новото строителство във Варна, но това позволи и неговото окончателно
проучване, започнато още през 20-те години на века от К. Шкорпил.
Първоначално съоръжението е било дълго повече от три километра. Днес
запазената известна дължина не надминава няколкостотин метра. От него
произхожда и намерена по-рано мраморна колона с IYI — прабългарски знак.
При Обзор низината на р. Двойница е преградена с вал, по който доскоро
минаваше ново шосе. Вал има и при Шкорпиловци, древното Ерите. Гъстите и
блатисти гори при устието на р. Камчия, изглежда, са били достатъчна защита,
за да няма нужда от допълнителни укрепления. Укрепени лагери били
изградени и по високия бряг над Каварненския залив.
Интересни и важни паметници на укрепителното дело от различни епохи са
запазени в най-тясната част на Добруджа. Два от тях са свързани с българската
държава.
В най-ниската средна част на Добруджа, гдето Дунав отстои най-близо от
морето при Кюстенджа, през полета и хълмове страната пресичат три вала. [2]
Двата от тях — малкият землен окоп и големият землен окоп, се различават по
големината на насипа си. Третият — т. нар. каменен окоп, е обложен по
челното северно лице с каменни (варовикови) дялани правилни блокове. Смята
се, че малкият окоп е много по-стар от интересуващата ни епоха. Но големият
каменен окоп, който вероятно е бил заварен от прабългарите, е бил рационално
използуван от тях.
79

Отначало големият землен окоп е бил насочен с лице към север. [3] Неговото
издигане се датира от някои изследвачи в късноантичната епоха — IV—V в., и
не е изключено, ако се приеме тази датировка, причината за укрепването на
тази тясна част на Малка Скития да е била опасността от готи или хуни. Пред
северното лице на окопа минава широк ров, който го прави трудно преодолим
откъм север. От вътрешната страна на окопа, т. е. откъм юг, към земления
насип, са разположени големи землени укрепления — лагери, гдето е стояла
войската за неговата отбрана. Но в един момент, когато в северната част на
Малка Скития са се били настанили нови обитатели на страната, за която
главната опасност е идвала откъм юг, те обърнали лицето на окопа към юг, като
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прокарали по южната му страна нов ров, пресичащ валовете на големите
лагери. Тези обитатели, струпани в северната част на Добруджа, са тъкмо
прабългарите. Това преустройство на големия вал е станало едновременно с
бързото строителство на големия лагер при Николицел, който останал
недовършен. Обстановката в този район на полуострова обаче се променила
бързо, защото големият окоп отново бил обърнат в първоначалната си посока
към север. Сега по неговата южна страна наред с остатъците от развалените
преди това големи лагери били издигнати по-малки землени укрепления.
Дали картината, която се опитваме да възстановим по промените в
устройството на вала, е вярна, трудно може да се потвърди с положителност.
Но обяснението на тези промени намира своята логика само в присъствието и
активната намеса в режима на вала на народ, за който неговата линия е могла
да бъде надеждна защита ту откъм юг, ту откъм север. А такъв народ са могли с
най-голяма вероятност да бъдат прабългарите. Сигурно археологическо
свидетелство за това са находките край вала и особено откъм южната му страна,
гдето при частичните разкопки са намерени големи количества прабългарска
керамика. В цитираната вече по-горе българска апокрифна летопис от XI в. се
говори, че Испор цар (хан Аспарух) градил «велик презид от Дунава до
морето». В народната памет, изглежда, се запазил чак до XI в. споменът за
строителни и укрепителни работи на Аспарух в тази част на Добруджа. Но
дали това сведение се отнася тъкмо за големия земен вал? Защото има още
един, който също може да претендира за дело на основателя на българската
държава. Каменният вал.
Каменният вал е също обърнат с фронт към север. [4] Това е землено
съоръжение, както другите, но лицето му е обложено с дялани варовикови
блокове. Пред него минава ров, който, както другите, го прави по-непристъпен.
Но правилните дялани блокове, които са му придавали много монументален
вид, представляват несъмнено аналогия със строежа на големите каменни
постройки в централния онгъл на прабългарите — Плиска. Един
старобългарски надпис от 943 г. на каменен блок от неговата обложка, намерен
при Мирча вода, в западния му край, представлява важно указание за неговото
съществуване вече преди тази година. [5] Но с този вал се свързват няколко
други паметника, които взаимно допълват представените от всеки от тях данни.
Така при с. Мурфатлар (дн. Басараб), западно от Кюстенджа, [6] при
разчиствания на един голям хълм от мека варовикова скала (креда) се откриха
кариерите, гдето са рязани и извличани голяма част от варовиковите блокове за
обложката на каменния вал. В същия ъгъл са открити многобройни скални
килии и проходи между тях, черкви и много надписи с кирилско, глаголическо
и рунно писмо. Материалите, които характеризират живота и културата на
обитателите, по нищо не се отличават от тези, които се срещат изобилно в
средището на Първата българска държава, и следователно всички тези
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паметници следва да се разглеждат като проява на една и съща култура в
различни моменти на развитието ѝ. [7] По въпроса за скалния манастир в
Басараб ще се върнем отново по-нататък. Тук бе важно да отбележим, че много
съображения и съпоставки на данни от различен характер говорят за
българския произход на така наречения каменен вал в средната част на
Добруджа.
Укрепването на държавната власт е вървяло без съмнение паралелно с
укрепването на държавните граници. България при своето създаване е била
разположена
80

с. Цар Крум, Шуменско. Мраморна статуя на лъв с рунически знак
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с. Златна нива, Шуменско. Девташлари

Варна. Некропол при завод «Черно море». Гроб на майка с дете
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с. Разделна, Варненско. Славянско погребение чрез изгаряне. В гроба е положен
и сърп

Некропол при Нови Пазар, Шуменско. Керамика
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Некропол при с. Разделна, Варненско. Гроб 117

Девня, некропол 3. Гроб 22 с инвентара
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Некропол при Разделна, Варненско. Гроб 117 – трупоизгаряне с поставяне на
останките в касета от преупотребени антични тухли

Девня, некропол 3. Гроб 149
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Славянски наушници

Мадара. Първи коланен накит. IX век
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Мадара. Втори коланен накит. VIII век

между две големи сили — откъм юг Византия, откъм север и запад — Аварския
каганат. Старопланинските проходи са били надеждна защита откъм юг.
Независимо че прабългарите отдавна познавали византийските градове,
население и култура, свикнали на досега с тях, а славяните отдавна живеели
фактически на византийска територия, сега вече навлизането на прабългарите
на византийската земя създавало постоянни условия за недоверие и конфликти
между тези, които били същински стопани на долнодунавските провинции, и
тези, които номинално се чувствували техни собственици. И българската
държавна власт, и византийската полагали усилия да укрепват достъпните
места на проходите и превалите в Стара планина. [8] Такава една преграда,
дълга няколко десетки километра, се простира от черноморското крайбрежие
при Обзор (средновековния Козяк) навътре в планината. Тя представлява на
места все още внушително землено съоръжение и е известно под късното си
турско название Герме. [9]
Проблемът за защитата срещу аварите е бил твърде сериозен за младата
държава. Независимо че аварите са били народ, близък по произход и култура
с прабългарите, те са представлявали опасен техен враг. Дълъг землен защитен
пояс бил издигнат през цяла Влахия. Двата му края опирали на Дунава. [10] У
местното румънско население той носи названието Новакова бразда, но то е
легендарно и не е свързано с достоверно историческо предание. Земите, които
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защищавал валът на юг, са били все тези степни дунавски простори, присъщи
на още живите номадски черти в поминъка на прабългарите. В тези земи
живеело и пръснато по течението на реките славянско население. Северно от
вала се простирали хълмисти области и предпланините на Карпатите, заети от
славяни и всяка година през зимните месеци посещавани от пастирското
романизирано население с неговите стада, обитаващи главно тучните долини на
голямата планина. Създадена е била една межда между ядрото на държавата на
юг и ония територии на север, които прабългарите в този момент не са могли
да оспорват от аварите.
Западните краища на страната достигнали някъде до Ломско. Дотук се
простирала територията на прочутите седем славянски племена или ако
приемем друго и може би по-вярно тълкуване на израза у византийския
хронист Теофан, седем рода. [11] При създаването на държавата прабългарите
изместили това племе от седем рода към запад срещу аварите. Като имаме пред
вид, че под аварско иго се намирали многобройни славянски племена в Среден
Дунав, можем да си представим какъв израз на доверие към седемте рода е
представлявал този акт и какво чувство за сигурност у създателите на новата
държава! Три окопа в Ломско, Оряховско и Белослатинско бележат три
последователни вътрешни укрепителни съоръжения откъм запад на
територията южно от Дунава. Зад тези окопи наред със славянските воини са
стоели и прабългарски заселници, както показват находките във и покрай
островския вал [12]. Въпреки че валовете не са изучени системно по
археологически път, тези находки и околните старобългарски селища и
некрополи говорят убедително за населението, което е живяло около тях и ги е
отбранявало през първите стотина години от съществуването на държавата.

«Европеизиране» на прабългарската култура. Ние проследихме пътищата и
формите, в които се е изразило взаимодействието между новото славянско
население на полуострова и заварената култура. Да видим сега в какво и как се е
изразил този процес у прабългарите.
Началото на «европеизирането» на прабългарската култура не може да се
установи. Но към VII—VIII в., както вече отбелязахме, антропологическият тип
на прабългарите показва дълбоката европеизация, която е резултат на
дълготрайно общуване и кръстосване с европеидно население, което е могло да
стане и далеч преди идването на прабългарите в Европа, например още в
Средна Азия. Но европеизацията на антропологическия тип е нещо съвсем
различно от приобщаването към европейската култура. Последното започва,
както видяхме, едва в европейските степи и
81
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Обект 31, Плиска.
Славянско жилище. План

особено в Приазовието и Таврика. Този процес се развива успоредно с
придвижването на прабългарите към Балканския полуостров. Той продължава
още по-интензивно след настаняването им там.
Възприемането на европейската култура в нейния балканско-византийски
вариант е ставало у прабългарите успоредно с прехода от номадско
скотовъдство към уседнало земеделие. Изоставяйки стария си начин на живот,
те се обръщат много естествено към тези форми на материалния бит, пригодни
за новия им начин на живот, които са им били непосредствено достъпни. Още в
степните и гористо-степните райони на Южна Русия те влизат в непосредствен
досег с уседналата земеделска култура на славяните. Настанявайки се в
Долнодунавския басейн, те не само не променят своя непосредствен партньор в
икономиката, но, напротив, заживяват в организирани отношения с него. Така
за широките маси на доскорошното номадско население контактът с
българските славяни не само не нарушава, а засилва процеса на възприемане на
славянските форми на уседнал бит. Този процес е засвидетелствуван на няколко
места и на наша земя с един основен белег — жилището.
Масовото славянско жилище както в Южна Русия, така и тук е землянката.
Настанявайки се в съседство с уседнало земеделско население, прабългарите
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възприемат най-пригодното за природните и климатичните условия на земята
жилище. Но този преход не се осъществява изведнъж. В течение на VIII и IX в.
се забелязват в няколко селища, изучени по археологически път в
Североизточна България, преходни, хибридни форми. Констатирани са
например постоянни жилища, строени с дървени колове, и плет, замазан с
глина, както землянките, но не вкопани в земята, както същинските славянски
жилища, а на повърхността на терена, както юртата. Типична за славянското
жилище с пещта, градена с камъни и омазана с глина. В прабългарската
номадска юрта няма пещ, а огнище. И ето в наземните хижи на уседналото
прабългарско население срещаме не пещ (или печка) от камък, а открито
традиционно номадско огнище. Жилището е вече възприело типа на
землянката, ако и да не е още землянка в точния смисъл на думата, но огнището
продължава да бъде номадско, открито. Особено явление, което навярно се
дължи на прехода и дълбоките промени в бита на прабългарите, са глинените
куполовидни пещи, вдълбани настрани вън от жилището в отвесно изрязван
бряг. Понякога тези пещи се вдълбават направо в плитко врязаната стена на
колибата и излизат вън от очертанието ѝ. [13]
Но покрай тези заемки от славяните и масовата битова култура на
прабългарите в долнодунавските земи се появяват черти, идващи от местната
провинциално византийска култура. Това е каменната зидария.
Известно е, че Балканският полуостров е бил винаги част от
средиземноморския свят, гдето от древни времена живеят традициите на
каменната зидария в най-различни форми. Най-разпространеният тип е бил
строежът от ломени камъни на кал, който е имал непрекъснато приложение за
обикновени нужди от класическата и елинистическата епоха. Така в землянки
от VIII—IX в. на обикновено прабългарско население в Добруджа са открити не
само врязани в земята стени, но и обложени с камък стени. Зидарията е проста,
каменният материал е ломени нареждан в редове
82

попълвани с глина. Някъде като в средновековното селище при Истрия в тази
проста каменна конструкция са били взидани и хоризонтални или отвесни
греди, свързани с дървената надстройка на землянките. [14]
Употребата на каменната зидария, засвидетелствувана в заетите от
прабългарите земи, има пълни аналогии с това, което е установено в
прабългарските поселения на Таврика. Тези аналогии на наша територия се
намират във и около средищата на Първата българска държава — ханските
онгъли и укрепените дворци — аулите. Между прабългарските жилища в
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Източен Крим и тези в Плиска и Преслав, разбира се, има и някои отлики, но
изобщо планове на наземни двуделни или едноделни постройки, каменни
основи на леки дървени или дървено-глинени жилища показват поразителни
аналогии. [15] Обяснението на тия факти идва от два важни културноисторически аргумента. Единият се състои в еднаквото развитие на социалноикономи-ческите и културните условия на прабългарското общество в Крим и
на Долния Дунав през VIII—X в., а другият — в еднаквите или приблизително
еднаквите условия, които заварват в Източна Таврика и в Малка Скития и
Долна Мизия разселилите се прабългарски племена. Еднаквите вътрешни и
външни условия довеждат до еднакви прояви в тяхната материална култура.
Всички археологически данни, с които разполагаме, свидетелствугат, че
териториите, гдето се настаняват прабългарите, и особено земите настарите
провинции на юг от Дунава са били най-сериозно опустошени преди това и
напуснати от старото византийско население. Несъмнено е обаче също така, че
прабългарите, също както славяните, са имали пряк допир с византийско
население. Къде се е намирало обаче то? Най-вероятно ни се вижда това
население да се е намирало в единствения запазен на север от билото на Хемус
византийски град — Одесос, преименуван по славянски във Варна. Близостта на
Несебър също ще да е играла немаловажна роля не само в политическите
отношения с империята, които са сравнително добре известни, но и в областта
на материалната култура. Може да се предполага също така, че немаловажна
роля в досега между византийската и прабългарската култура ще да са играли
някои оцелели манастирски обители в планинската зона и по крайбрежието.
Но въпросът за ранновизантийските манастири на българска територия или в
непосредствената ѝ близост не е изучен, както трябва, и поради това ги
оставяме настрана.
Двата основни компонента на старобългарската култура, славянският и
прабългарският, заживяват обединени в единна държавна организация.
Единството и сцеплението между тях се е гарантирало не само от общата
държавна организация, но преди всичко от естествената икономическа
необходимост и взаимното допълване между преимуществено земеделската
икономика на славяните и преимуществено скотовъдното стопанство на
прабългарите. Така са минали повече от сто години. Но новата култура се е
създавала не само на територията на българската държава северно от Хемус. На
юг от планината — в Тракия, средните и югозападните части на полуострова, тя
се е зараждала при по-други условия. Там вместо двата основни етнически
компонента — славянския и прабългарския, в действие са били славянският и
местният балканско византийски. Поради тази причина ранната българска
култура в северната част на страната по двата бряга на Дунава има свои
специфични черти, в които доминира прабългарският елемент, колкото се
отива по на изток, а южно от планината тя се характеризира с византийско
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балканските белези на фона на славянската култура. [16] Така славянският
културен елемент е общ за всички земи, гдето се заражда старобългарската
култура. Той става и поради тази причина обединяващият културен елемент в
епохата, когато от началото на IX в. българската държава започва да разширява
своите граници както на север и северозапад, така и на юг и югозапад. Отвъд
Карпатите и в Среднодунавската равнина наред с пастирското ро-манизирано
население на планинската област в границите на държавата влиза многобройно
прабългарско население, настанено от доскорошните си аварски господари в
източната част на бившия Аварски хаганат като федерати, и големи маси
славяни, освободени от аварски гнет. На юг от Стара планина заедно с големите
маси славян83

ско население в пределите на страната влизат отделни групи местно,
романизирано тракийско население, обитатели на планините и отвсякъде
оградени от славянското земеделско население на обработваемите равнини и
полета. Влиза в южните предели на България и малобройно градско население
от различен произход, носител на провинциално византийската култура. В
българската държава към началото на IX в. се създават две области Загора.
Едната се простира на юг от Хемус (Стара планина) и нейното ядро
представлява онази област от Черно море до Тунджа, която била отстъпена още
в началото на VIII в. на България от страна на носоотрязания император
Юстиниан (685—695; 705—711 г.) и която била укрепена с прочутия граничен
окоп Еркесията от Девелт до Марица. Еркесия се нарича повече от 130 км
дългият укрепен вал в Югоизточна България, почти от бреговете на Черно море
до р. Марица. Тунджа го разделя на две почти равни части. По безспорен начин
с археологически проучвания на т. нар. Циганска Еркесия се установи нейният
български произход. [17] На юг е положен изкопът, а на север е граничният вал.
По протежение на вала са били разположени укрепени лагери на гарнизони за
защита на укрепената линия. Че този вал е съществувал в средата на X в., се
споменава у Скилица–Кедрин. [18]
Втората област Загора е била преименувана по-късно в Трансилвания, название,
което означава същото. Очевидно името Загора е имало този смисъл за
българите от Дунавска България.
Но още с появата си на Балканския полуостров славяните и прабългарите носят
култура, в която зрее раздвоение. Това раздвоение се корени в наченките на
класова структура както у славяните, така и особено у прабългарите. Много
естествено е, че на фона на традиционните прояви на славянската и
прабългарската култура ще се появят нови, които ще отговарят на новите
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вкусове и изисквания на онази прослойка от родова аристокрация, която се
превръща при държавната организация в класа, експлоатираща своите
сродници и съплеменници вече не само по силата на икономическата си власт,
но и със силата на държавата. В условията на ранното средновековие родовите
традиции и културата на рода и племето отмират, за да бъдат заместени от
прояви, които се диктуват вече от класови и държавни съображения. В
историята на старобългарската култура се проследяват тъкмо в епохата след
създаването на държавата двата потока на творчество: единият традиционен,
свързан с бита и културата на широките народни маси, поток силен и
пълноводен, подхранван от творческите сили на една формираща се или
формирана жизнена етническа общност. Другият, чужд на собствените
племенни и народни традиции, но мощен и красив изразител на
политическите и духовните тежнения на държавния живот на страната.
Единият е постоянен фактор, доколкото е трайна племенната и народната
общност. Другият прекъсва, когато загива държавата или местната феодална
власт, и се появява отново, когато България възкръсва от пепелищата на чуждо
владичество. През ранната епоха племенните различия между славяни и
прабългари са още чувствителни въпреки взаимното проникване и влияние на
двете култури. Те се развиват по свои собствени пътища до времето, когато ще
се слеят в едно заедно с двата етноса-носители. В същото това време
официалната държавна култура, създавана по вкусовете на управляващата
племенна аристокрация в центровете на страната, служи като изравняващ
елемент в надстройката на обществото. В това се изразява и една от главните ѝ
страни като фактор в сложния процес на изграждане на единна народностна
българска култура.

Раннобългарската поселищна мрежа. Плиска и Преслав представляват не само
столици на Първата българска държава. Като художествени и археологически
ансамбли те са върховете, до които достига старобългарската култура през двата
основни етапа на нейното развитие — езическия и християнския. При това
Плиска и Преслав са само брънки от славянската укрепителна система и
селищна мрежа, която обхваща цяла Североизточна България и Добруджа.
Като хвърлим поглед върху селищата от първите векове на съществуването на
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българската държава, налага се общото впечатление от селския им земеделски
характер. Открай докрай в границите на държавата и извън нея живее
население, заето със земеделие и скотовъдство. [19] Тази картина е особено ясна
в Североизточна България. В общата селищна мрежа и разположението на
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новото население на долнодунавските земи не може да не прави впечатление,
че военноадминистративният център на страната е разположен в самата
югоизточна окрайнина на новата държава. На юг от ханския лагер са
разположени главните проходи на Стара планина, на изток — морската
граница на България, т. е. ударната военна сила на новата държава е
разположена на линията на главната опасност, с която имало да се справи
централната държавна власт — опасността откъм византийската столица —
Цариград. На север зад главните онгъли, гдето е била разквартирувана
войската, се простират открити селища и станове, гдето живее земеделското и
скотовъдното население. Тук-там между тези неукрепени селища са
разположени крепости, в които живее малобройно население и главно малки
военни поделения. Тези крепости са разположени на възлови места по
пътищата на удобни за защита високи брегове, близо до постоянни води.
Местоположението на централните онгъли е показателно. Пред тях на юг се
простира чуждият свят на Византия с нейната средиземноморска култура и
дълбоки класически традиции. Зад тях към север е «варварският» свят с не помалко старите си европейски и азиатски културни традиции. Като цяло тези
центрове представляват челната ударна сила на този нов свят на варварска
Европа, чиято цел е да го пази от могъщата Византийска империя. И наистина
историята на Първата българска държава оправдава с цялото си развитие
ролята, която са играли държавните центрове. [20]
В същото време обаче с местоположението си първите центрове в българската
държава си изиграли ролята на първите потребители и трансформатори на
новата официална култура, която е трябвало неминуемо да се яви около
обществените върхове на страната. Плиска, Преслав, Мадара и другите
военноадминистративни, държавни и култови средища и владетелски
резиденции са станали изразители на онова своеобразно съчетание на
политически и културно-художествени тенденции, които характеризират така
ярко развитието на Първата българска държава. Създаването и развитието на
средищата на държавата илюстрират сложния процес на взаимодействие
между масовата култура на славяни и прабългари и заимствуваната култура на
управляващата родова и служебна аристокрация в младата раннофеодална
държава.
Предстои ни да разгледаме последователно различни художествено-културни
явления в известните и отдавна изследвани центрове на държавния живот през
Първата българска държава. Авторът няма за цел конкретното описание на
отделни паметници, по-скоро техния анализ като произведения на сложен и
разностранен, но единен процес.
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Да се спрем най-напред на историята на формирането и живота на държавните
центрове като укрепени средища.

Плисковският укрепен стан. Първият хански център, Плиска, е само един от
трите огромни укрепени стана, които са били изградени в Плисковското поле.
[21] Преди 80 години първите изследвачи на Плиска са установили останките от
двата други, разположени източно и западно от централния — плисковския.
Източният е бил разположен при сегашния град Нови пазар, а западният —
при конезавода «В. Коларов». [22] Така, както лежат симетрично в полето,
обърнати на юг, те напомнят една прастара тюркска система на разполагане на
войската и ориентиране по посоката на света. Лявата страна във военния строй
на тюрките е винаги източната, дясната — винаги западната. [23] Това означава
традиционната насоченост на ударната сила към юг. Така е било пред Великата
китайска стена, така е и пред Византийската империя. В автентичен
прабългарски писмен документ — Чаталарския надпис — Плис85

ка е наречена с названието κάνπος (-κάμπος), което идва от латински и означава
«лагер». [24] Наистина не само този термин, но и видът и устройството на
Плиска говорят за това, че тя е замислена първоначално като лагер. Така ще да
са били замислени и двата други лагера от двете ѝ страни, предназначени за
двете крила на въоръжената орда. Но постепенното развитие на държавата,
промените, които настъпват във военната организация, строежите и
централният, ханският лагер довели постепенно до изоставянето на двата други
и до превръщането на централния в една постоянна ханска резиденция.
Употребата на думата campus в гръцкото ѝ изписване е естествено за един
документ, издаден на гръцки език. Но един от основните източници за ранната
история на прабългарите — съчинението на византийския патриарх Никифор,
като говори за лагерите на Аспарух отвъд Дунава, употребява тюркското
название онгъл: «място, удобно за заселване, наречено на техния език Онгъл».
Не може да има съмнение, че лагерите, за които става дума, включително и
централният, са били наричани у прабългарите онгъли. А названието онгъл
отговаря на древнотюркската дума ἁνιλ, което означава не само селището, но и
обществената и стопанската организация на полууседнало скотовъдно
население. [25]
Наистина плисковският укрепен стан със своите 23 км2 площ представлява
внушителна гледка. В територията му влиза горното течение на един поток с
няколко извори, които някога са били пълноводни. Обширни свободни
пространства са били покрити с многогодишни степни треви — осигурена
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паша за добитък и особено за конете на ханската войска. Тук-там из това
пространство се разполагат юртите или землянките на постоянните обитатели
на онгъла. Почти в средата на тази укрепена територия се издига ханската
резиденция. [26]
Външният укрепителен пояс на централния онгъл е изследван частично по
археологически път — чрез разкопки. Предполагаше се обикновено, че по
билото на насипа е минавала ограда от плътно един до друг наредени колове с
изострени върхове. Такава не е открита. Сигурно е обаче, че в дълбокия ров не е
могло да има вода, тъй като общият наклон на полето към юг не ще е
позволявал на тази вода да се задържа.
В днешния си вид укрепеният лагер на Плиска има една централна вътрешна
каменна крепост. Въпросът за относителната хронология на външния и
вътрешния укрепителен пояс не е също така подробно изучен. Съществуват,
обаче някои косвени указания, които ни карат да приемем, че каменната
крепост, която е ограждала около ханската резиденция един особен Вътрешен
град, е издигната по-късно. На този въпрос ще се спрем по-нататък. [27]
И така през първите сто-сто и петдесет години плисковският укрепен стан е
представлявал единно цяло като територия. Постепенно подвижните номадски
жилища — юртите — изчезвали, на тяхно място се създавали малки поселища
от трайни уземни жилища, удобни за уседналите пастирски родове. Такива
землянки, по своето устройство типични за славянското население, били
възприемани и от прабългарите като подходящи за уседнал живот. На две
места във Външния град на Плиска са открити останки от землянки — в
североизточния район на укрепената територия (обект № 31) [28] и западно от
Вътрешния град — в долината на Асардере. [29] С течение на годините обаче
наред с уземните жилища започнали да се явяват и надземни постройки от
ломен камък или на каменна основа. Повечето от тях са едноделни прости
правоъгълни помещения с входове, обърнати обикновено към юг, но има и посложни — двуделни. [30] Както вече посочихме, те представляват много близък
паралел на съвременните им надземни жилища в източната част на Кримския
полуостров и са очевидно резултат от аналогично социално и културно
развитие на прабългарското население там и тук. Такива надземни постройки
продължават да се строят и по-късно все по-често, но те никога не изместват
масовия тип жилище — землянката. [31]
Плисковският дворцов център е отдавна обект на разкопки и проучвания. Още
в края на миналия век са разкрити някои от главните съставки на ансамбъла и
най-монументалните сгради. Оттогава насетне отделни части са допроучвани,
разкривани са нови дялове от комплекса, прибавяни са нови данни за
историята на изграждането
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Плиска, Вънкашен град.
Сграда 33

му. С много колебания и предпазливост след първите разкопки в 1899—1900 г.
се затвърди становището, че откритите тогава монументални постройки — така
наречени Тронна палата, или Големият дворец, Малкият дворец и Дворцовата
базилика — трябва да се датират общо в периода IX—X в. По-късно обаче,
когато в резултат на допълнителни разкопки и проучвания се откриха нови
части на ансамбъла и особено сгради, чиито основи се намират под нивото на
каменната настилка около дворците или се застъпват от основите на сгради,
които се дигат сега над терена,
87

бяха направени опити за сравнителна и абсолютна датировка на отделните
сгради. В тези опити, от една страна, съществува страх да се прекрачат горната
и долната (т. е. късната и ранната) хронологична граница на периода IX—X в., а,
от друга страна, се появи у някои автори тенденцията да датират най-старите,
първите монументални строежи в различни епохи на предбългарския период.
Така се създаде известна несигурност изобщо във възможностите за по-точно
датиране на монументалните сгради.
Основната причина за създаденото положение по отношение на датировката на
монументалните паметници на плисковския център е може би липсата на
точно датиращи находки в непосредствена близост до сградите. Известно е, че в
най-горния слой на културния пласт в дворцовия ансамбъл наред с масово
явяващите се византийски монети от 70-те години на X в. насетне се срещат
изолирани екземпляри от римски и ранновизантийски монети (IV—VI в.). Знае
се също така, че монети от средата и първата половина на X в. или от края на IX
в. са изключително рядко явление не само в Плиска, но и във всички други
старобългарски находища. На този факт, който има важно културноисторическо значение, ще се спрем отделно по-нататък. Най-после всички
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досегашни разкопки и дълбоки сондажи в плисковския дворцов център са
показали, че културният пласт, в който няма видими различия в напластявания
и съставки, представлява едно единно цяло и лежи върху чист здрав основен
почвен пласт (льос). Никъде не са открити следи от по-стар, сиреч
предбългарски културен пласт. Всички тези факти, като затрудняват, от една
страна, периодизацията и хронологията на отделните сгради и съоръжения,
утвърждават схващането, че всичките строежи трябва да бъдат поставени найобщо в българско време, т. е. че още първите строежи на дворцовия комплекс
лежат на здрав терен, гдето преди това не е имало никакви други останки. При
общата периодизация и хронологията, която предлагаме тук за строежите в
плисковския център, ние излизаме от няколко основни изходни положения.
Преди всичко за относителната хронология на сградите ние се основаваме на
връзката или отношението, което има всяка една от тях към нивото на
основната дворна настилка в комплекса на Малкия дворец, взаимното
разположение на сградите спрямо тайния подземен коридор, който свързва
така наречения Крумов дворец с по-старата жилищна сграда на Малкия дворец,
и най-после отношението, което имат отделните сгради към останките от
пожарища и рушевини, улавяни на различни места в комплекса.
При решаването на въпросите за хронологията на отделните сгради, за тяхната
строителна история поотделно или в общия ансамбъл основен показател
според нас са находките от битов материал в тях или около тях. На този битов
материал ние ще се спрем отделно, но тук трябва да подчертаем само неговия
несъмнен български произход и датировка, която съвпада с живота на Първата
българска държава и при редки изключения от по-късно време.
Но във връзка с този проблем ние имаме още едно важно съображение от
общо-исторически характер.
Познавайки историята на славянската и на прабългарската култура през
преддържавния период, тенденциите в развитието и на другите «варварски»
култури на ранносредновековна Европа и редица добре известни факти от
историята на връзките и отношенията между прабългарите и Византия, ние
намираме, че високото чувство за държавност и проявеното съзнание за
историческа перспектива още в първите стъпки на централната ханска власт в
България, укрепяването на държавните граници, умелата политика спрямо
победения, но силен и опасен неприятел не са могли да не се изразят и в едно
монументално строителство в централната ханска резиденция още в първите
години на нейното създаване. Така първите строежи в дворцовия център на
Плиска са могли да бъдат извършени още през първите 10—20 години след
основаването на държавата, тъй че те са могли поне да бъдат замислени и
започнати при нейния създател, хан Аспарух, още към края на VII в. Тези първи
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строежи стават ядрото, около което с течение на следващите векове са се
прибавили
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Плисковският дворцов център. Първоначален план

нови сгради и съоръжения, чиито останки днес представляват на пръв поглед
един неразгадаем лабиринт.
Но какво според нас е представлявал първоначалният вид на дворцовия център
в Плиска?
В средата на голямото землено укрепление се издига огромна, почти квадратна
сграда, заемаща площ повече от четири декара. [32] От двете ѝ страни — към
изток и към запад — пред фасадата ѝ се издигат по две четириъгълни кули. За
вътрешното устрой ство на постройката трудно може да се говори с
положителност, тъй като зидарията на сградата е изцяло извадена дори из
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леглата на нейните основи. Последните образуват правилна мрежа от квадрати
и правоъгълници, които обхващат цялата площ на сградата. Върху така
поставените основи теоретически може да се изгради всякаква надстройка.
Състоянието, в което са дошли до нас тези основи, не позволява
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възстановка, обоснована от самите тях. Ето защо, за да си представим цялата
сграда, трябва да имаме пред вид възможните исторически оправдани
решения.
Големината на сградата показва във всички случаи, че тя е играла ролята на
укрепен дворец. Може да се предполага във всички случаи, че средната част на
този дворец е била открита, без покрив, за да влиза светлина и във вътрешните
части. При това логично предположение остава необяснимо защо мрежата от
масивни каменни основи минава и под тази средишна част на сградата, щом
като там не би могло да има надстройка. Тогава остава да се допусне, че
откритата средна част на сградата е или била открита само в един горен висок
етаж над изцяло покрито със сводове на зидани стълбове приземие, или е била
твърде малка по пространство, за да наруши ритъма на дълбоките каменни
основи на целия корпус. Около този двор са се редели помещения, които
вероятно са имали чардаци към него. Двете кули на западната и на източната
фасада придавали монументален вид на сградата и служели за защита. В
същност това бил типичен укрепен дворец, замък — резиденция на
централната държавна власт. Едно високо, плътно затворено отвън приземие
служело като висок цокъл, на който се извишавал етажът. Навярно най-малко
покривната конструкция е била от дърво, защото рушевините на сградата са
примесени с изобилни количества пепел и въглени. От дърво са могли да бъдат
и подовете на помещенията от горния етаж.
Северозападно от този укрепен дворец се намирало жилището на хана. То било
каменна сграда, чиито основи сега се намират под източната постройка на т.
нар. Малък дворец. [33] По своя план тази сграда е напомняла по-късната,
издигната на нейно място. Това е един много типичен план, прилаган в
различни варианти не само в Плиска, но също и в Мадара и Преслав.
Западно от това жилище се намирали три постройки, свързани с интимния бит
на обитателите на двореца. В най-северната част имало някакъв кръгъл басейн с
малки размери, но с дебели основи, градени от ломени камъни. [34] По на юг се
простирала грамадна цистерна — водохранилище, разделено на два басейна.
Няколко тръбопровода откъм север са наливали вода в първия, северния
басейн, а чрез преливна тръба, след като се утаи тинята, тази вода минавала в
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южния басейн. Оттам тя е била използувана в една баня, чиито останки се
намират южно от басейна. Една самостоятелна правоъгълна сграда се намирала
източно от жилищния дворец.
Това са били, както изглежда, първите сгради в дворцовия център на Плиска. Те
са стоели открити, разположени пръснато в средата на огромния онгъл.
Разбира се, те не ще да са били единствените жилища на управляващата родова
аристокрация около ханското семейство. Навярно близко до тях, също така
пръснати, са се разполагали традиционните юрти на длъжностните лица и
обслужващия персонал около хана и държавната канцелария. Така всред
землянките и юртите в България се появява монументалната гражданска
архитектура.
Както се вижда, първите трайни строежи от такъв монументален вид се явяват
не другаде, а в средищния онгъл на държавата. Това, разбира се, не е случайно.
Ако погледнем назад, ще намерим историческите и психологическите
предпоставки за появата на тази архитектура. За социално-икономическите
вече говорихме.
Известен е постоянният стремеж на номадите към удобства, които предлага
животът в близост до уседналите цивилизации на юга. Историята на всички
номадски народи илюстрира този стремеж от Китай до Средна Европа. Дори и
когато те са далеч не само от възможността, но и от желанието да променят
своя начин на живот като волни пастири, те гледат със завист на оня лукс у
уседналите земеделци и особено у обитателите на класическите градове на
изток и на запад и той изглежда двойно по-голям в очите на нямащите. [35]
Така е било и с прабългарите. Много показателен за техния стремеж към
удобствата на живота в пределите на Византийската империя е следният
случай:
В 551 г. кутригурите нападат Византия. Император Юстиниан не може да се
справи с тях и привлича на своя страна утигурите, които нападат селищата на
ку90
тригурите и ги разгромяват. Като не успяват да се върнат в своите владения,
група от две хиляди кутригури получават разрешение да се поселят в пределите
на империята като федерати. Научавайки за това, утигурите пращат посолство
до Юстиниан и ето между другото как според писателя Прокопий Кесарийски
те се оплакали: «Ние живеем в колиби в пуста страна и във всяко отношение
безплодна, а на тези кутригури се дава възможност да се наяждат с хляб, имат
пълна възможност да се напиват с вино и да си избират всякакви подправки.
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Естествено те могат да се мият и в бани, в злато сияят тези скитници, имат и
тънки одежди, разноцветни и украсени със злато.» Мечтите на номадската
племенна аристокрация са предадени тук с неподражаема откровеност. Те
показват онова, което са се стремели да постигнат обитателите на степите при
първа възможност. [36]

Девня. Модел на прабългарска юрта, изпълнен от варовиков камък.
Повърхността е покрита с гравирани символични изображения

И ето прабългарската родова аристокрация в Дунавска България получава тази
възможност. В нейни ръце е централната държавна власт с всички средства,
които тя притежава за осъществяването на програма от такъв характер.
Естествено първата грижа на хана е да издигне в централния онгъл дворец, да
си изгради хубаво жилище, да си направи баня и да я осигури с постоянна вода.
При това дворецът не е каква да е сграда, а огромен замък, достоен да
представлява неговата власт в новосъздадената държава. Отсега нататък
византийските автори ще започнат да означават Плиска и другите укрепени
дворци на българските владетели с гръцката дума ἀυλή — която има смисъл на
«дом», «жилище», «дворец». [37]
При пръв удобен случай ханът се стреми да получи от Византия предмети на
разкоша. Освен кесарската титла Аспаруховият син Тервел получава през 705 г.
голямо количество пари, копринени дрехи, златни и сребърни предмети от
страна на император Юстиниан II. [38] Но нещо повече — изглежда, една от
първите грижи на централната държавна власт е била да регламентира
търговските отношения с Византия, които са могли да гарантират преди всичко
за управляващата ханска администрация приток на скъпи и луксозни стоки.
През 716 г. един официален договор уредил търговските отношения между
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двете страни. В преразказаното от Теофан съдържание на договора се говори за
търговци (ἐμπορευόμενοι) от двете страни, за официално подпечатване на
стоките. Изминали са се следователно само 35 години от съществуването на
България и трафикът на стоки между двете страни, който сигурно и дотогава
съществува, бил официално уреден. И независимо от временните
неприятелства и стълкновения този трафик продължавал, за да се превърне във
важен фактор в икономическия живот на цялата страна през следващите
столетия. Този факт става още по-забележителен, като се вземе пред вид, че в
същото време
91

търговските връзки в западноевропейските страни отслабват и съвсем замират
по пътя към феодалната затвореност и самозадоволяване. Заедно с това обаче
налице е едно противоречиво явление, което остава все още неизучено. Това е
паричното обръщение. У нас при очевидно поощряване и регламентирана
търговия с Византия липсват не само собствени български монети, но не са
засвидетелствувани монетни находки от VIII и дори — с много редки
изключения — от IX в. Не можем следователно да допуснем, че изобщо у нас са
циркулирали каквито и да е монети. [39] В същото време, когато у франките
търговският обмен замира и се свежда до най-елементарното, меровингските
владетели секат свои монети. [40]

Произход на старобългарската монументална архитектура. Много важен и много
дискутиран е проблемът за произхода на монументалната архитектура в
първите столици на средновековна България. Вече ние разгледахме въпроса за
нейната поява като закономерно явление в развитието на славянското и
прабългарското общество. Още в първите строежи в ханския център се вижда,
че тази архитектура идва като нещо завършено както в техническо, така и в
архитектонично отношение. Още първите строежи издават зрял технически
опит и утвърдени принципи при планирането и оформянето на
пространствата. Много естествено довчерашните номади не са притежавали
необходимото техническо майсторство. Такова майсторство не са притежавали
и славяните, ако и да са живели много по-дълго от прабългарите в страна с
класически архитектурни традиции. [41] Доказано е от многовековната история
на човечеството, че технически опит се придобива не с наблюдаване на
завършени произведения, а с пряко участие в тяхното създаване. Поради тази
причина животът покрай развалините на античните градове не е могъл, да
научи на строителство нито славяни, нито прабългари. Трябвало е да се
намерят майстори, притежаващи жив и непосредствен опит в монументалната
архитектура от такъв характер. [42]
- 154 -

Ние видяхме по-горе, че по времето, когато се е зараждала монументалната
архитектура в българската държава, на нейна територия не е имало отдавна
такова население, у което да се намерят подходящи майстори. [43]
Крайбрежните черноморски градове са в упадък, строителната практика у тях
се е ограничавала до елементарното. Майстори са могли да дойдат от градовете
в по-южните части на полуострова, от Тракия, Беломорието, от Македония. Но
характерът на строителството в тези райони на полуострова е бил винаги поразличен от този, който констатираме в дворцовия център на Плиска. Във
всички случаи тук и дума не може да става за собствено тракийското местно
заварено население, от което не е имало какво да се научи в това отношение. [44]
Строителството с едри каменни квадри, което отличава още първите
монументални строежи в Плиска, а след това и главните строежи в другите
хански аули в Североизточна България, има известни стари традиции в Мала
Скития, датиращи още от края на римската епоха — IV в. Но строителство с
такъв характер отличава и византийската Таврика, и то тъкмо в епохата, когато
започват интензивните връзки на прабългарите в Приазовието с градовете там
(V—VI в.). [45]
Една област, гдето каменната архитектура от вида, който имаме в Плиска, има
стари и творчески традиции, е Закавказието. Многобройни са в историята на
прабългарите случаите на пряк контакт между тях и отвъдкавказкия свят.
Нападенията и нахлуванията на прабългарите в тези земи, оспорвани между
двете велики държави в ранното средновековие, Византия и Сасанидски Иран,
са правели тамошните строежи близко познати на нападателите. [46]
Създадените връзки с този район дори привличат още през IV в. група
прабългари да се заселят в Армения около езерото Ван. Мощното влияние на
сасанидската култура, с която те са се сблъсквали още под грамадните каменни
стени на Дербент на Каспийско море, са възпитавали поколения наред и всред
прабългарската родова и племенна аристокрация на вкус към тържествените
представителни и тежки форми във всички изкуства. Тази култура впрочем
дава тон не само на вкусовете в целия Среден и Близък Изток, но и на
официалното вла92
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детелско изкуство и в Европа, включително и във Византия. Цялата предходна и
съпровождаща образуването на българската държава история на прабългарите
се разгръща, както се вижда, край един свят, гдето каменната строителна
техника представлява жива практика.
Ние имаме следователно всички историко-културни основания да допуснем, че
когато родовата и племенната аристокрация към края на VII в. е имала и нужда
и е могла вече да си позволи строителство на трайни дворци за хана, тя е могла
да се обърне към майстори-строители от ония земи, с които ще да е
поддържала връзки. За създателите на българската държава тези връзки са
били по онова време много по-нормално допустими и възможни, отколкото с
официална и неофициална Византия, гдето освен всичко друго в тази епоха се
строи главно с тухла.
Проблемът за монументалната архитектура има две страни. От една страна са
въпросите на техниката на строежа, от друга — въпросите на плана и
пространствата. Ако не се установят пътищата и източниците на
архитектурната техника в първите монументални паметници на Плиска, не
може да се даде отговор на въпроса за художествените и културноисторическите източници на монументалната архитектура в България през
този ранен период. Многобройни са примерите на архитектурни
заимствувания отдалеч, изпълнени съгласно местни строителни възможности и
пречупени през местните нужди и традиции.
Ранното средновековие в целия средиземноморски свят, попаднал под властта
на новите народи, се характеризира с разнообразни опити и резултати във
възприемането на късноантичното културно наследство. Особено интересни
аналогии за нас представлява опитът на номадските народи на Близкия Изток.
Това са Сасанидски Иран в по-старата епоха и първият арабски халифат —
съвременник на ранната българска държава. И в двата случая на фона на една
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номадска по-своя характер масова култура се явява монументално изкуство,
включително монументална архитектура. Но докато сасанидската култура се
оформя на основите на собствена по-стара традиция, културата на Омейадския
халифат се създава без собствени традиции на монументалните изкуства. В
последния случай ние имаме типичен пример на възприемането на
традициите на завладените стари културни области от едно «варварско»
население, което става господар не само на политическия, но и на културния
живот в завладените близкоизточни провинции на Римската империя. Още
първите арабски завоевания поставят пастирите бедуини от вътрешността на
Арабския полуостров в непосредствен контакт с живота на Палестина, Сирия и
Месопотамия. [47] Там те навлизат в градовете, завземат земите или
преустройват икономиката на земеделските райони. Центърът на халифската
власт става Дамаск — град стар и жизнен, със запазено население. Но много
халифи строят замъци не в старите земеделски райони, а в степта, на границата
с пустинята. Тези замъци се издигат обикновено по стари
93
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кервански пътища. [48] Настрани от тях, те служат за ловни резиденции с
всички удобства. Всички те се укрепяват и някои се превръщат в търговско
занаятчийски средища. [49] В земеделските райони се строят баражи за
събиране на води с водопроводни канали. С други думи, доскорошните
обитатели на пустинята започват да строят нашироко, без да забравят родната
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си пустиня. Строежите, извършвани за тях, напомнят доскорошните крепостни
съоръжения и граждански сгради на късноримската и византийската власт, но
те са вече изпълнени по новому с оглед на новите обществени и политически
нужди на страната. Крепостните стени и порти са градени от дялани каменни
блокове, а в горната си част — от тухли. Някои укрепени замъци по планова
концепция стоят близо до прочутия Диоклетианов укрепен дворец в Спалато,
но са предназначени вече освен за владетеля още и за едно многобройно редово
население. В гражданската и религиозната архитектура се използуват планови
схеми, заети от византийската базилика. Баните се строят по древноримски
образци. [50] Във вътрешната и външната декорация голямо приложение
придобиват скулптурата с орнаменталния релеф, мозайката, стенописът. В
областта на строителството и монументалните изкуства арабските халифи
стават в точния смисъл на думата приемници и продължители на
ранновизантийското наследство.
Както се вижда, зараждането на монументалната архитектура и изкуства у
арабите представлява един точен културно-исторически паралел за нашата
ранна културна история. Но паралелите не се ограничават само в областта на
културно-историческите явления. В областта на дворцовата архитектура тези
паралели достигат до точни съвпадения. Такъв е случаят с плановата схема на
жилищния дворец при Плиска. Ние го откриваме често в ранноарабски
дворци, като Мшата [51], Ухайдир [52], Анджар [53] и някои други.
Старинността на тази схема в близкоизточните цивилизации обяснява и
появата ѝ в Армения в същата епоха, когато тя се явява в ранноарабската
архитектура. Известни са арменските предходници на арабските и
старобългарските сгради от този тип. Това са дворецът в Двин от края на V в. и
дворецът в Звартноц от средата на VII в. Арабските примери датират от
епохата, когато са строени и нашите дворци в Плиска. [54]
Така първите монументални строежи в плисковския дворцов център се явяват
като продължители на една антична традиция, но не в нейния местен
балкански вариант, а в нейния близкоизточен сирийско-арабски вариант.
Влиянията на сирийската архитектура в североизточните райони на Балканския
полуостров, там, гдето се създава българската държава, датират от твърде ранна
епоха. Известен е планът на раннохристиянската базилика на Джанавартепе
при Варна (V в.) Неговите пропорции и особено разпоредбата на олтарната
част отговарят напълно на сирийски и сирийско-арменски образци. [55] За
жизнеността на тази традиция въпреки временно прекъсване, което може да се
предполага в ранновизантийската епоха (VII в.), са допринесли веднага след
това вкусовете и изискванията на прабългарските знатни
95
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родове, настанени в този район. Нова вълна от пряко влияние от тези земи се
появява през втората половина на VIII в. На този въпрос ще се спрем по-надолу.
Плисковският дворец живее в този си вид почти през целия VIII в. Но с течение
на десетилетията настъпват постепенно нови условия, които налагат някои
промени в него. Най-съществената е била прокарването на подземен
съобщителен коридор между укрепения замък и жилището на хана. [56]
Причините за създаването на тази тайна съобщителна връзка между двете
сгради са имали сигурно политически характер. По всяка вероятност това е
станало през шестдесетте години на века, когато се създава натегната обстановка
между отделните знатни прабългарски родове около централната ханска власт.
Междуособните династически крамоли и съперничества, тайната и явната
намеса на византийската дипломация в раздухване на страстите довеждат до
няколко промени на хановете и създават известна несигурност в ханския двор и
изобщо в страната. Тайният подземен коридор е бил навярно предназначен за
безпрепятствено преминаване на хана от неговото жилище към укрепената
резиденция на държавната канцелария.

Аулите. Разбира се, дейността на централната държавна власт не се е
ограничавала с централния онгъл и с ханската резиденция. Както вече видяхме,
интензивна дейност е била разгъната в граничните земи на територията на
страната с предприемането на укрепителна дейност. Имаме основание да
предполагаме, че успоредно с консолидирането на държавата, с успешната
намеса в живота на Византия чрез оказваната помощ на император Юстиниан
Носоотрязания и похода срещу арабските войски под стените на
Константиновия град, което още повече създава международен авторитет на
младата България, централната власт в Плиска се е занимавала и с вътрешната
териториална организация. На различни възлови места в средищната част на
страната ще да са били издигнати малки укрепления, чиято цел е била да
засилят отбраната на столицата. Това широко укрепяване и разполагането на
постоянната ханска войска в дълбочина из тези крепости дава своите плодове
през съдбоносното лято на 811 г. В своя поход срещу средището на България
византийският император Никифор Геник се натъква на тези укрепления и ако
и да превзел и изгорил много от тях, ако и да завзел самата Плиска, той не
можал да унищожи ударната сила на българската войска, която, разположена в
тези укрепления, не му позволила да опустоши цялата страна.
Византийските писатели, които разказват това събитие, наричат тези крепости
αὐλαὶ — дворци и дворове. Оттам в нашата научна литература се е утвърдило
названието аул [57]. Проучванията в Североизточна България дадоха конкретно
съдържание на това название. Както се вижда, аулите са укрепени дворци. В тях
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е настанена войска и е издигната малка дворцова сграда. Известен е от първата
половина на IX в. аулът, издигнат от хан Омуртаг на р. Тича. Такъв аул ще да е
бил първоначално в Преслав, преди да се превърне в столица на страната. На
тях ще се спрем подробно по-нататък. Но и дворцовият център на централния
онгъл Плиска ще да е бил един аул в точния смисъл на думата. Един такъв
ранен аул, предназначен да охранява пътя между Плиска и Дръстър, бе открит
и изучен частично при с. Кладенци, Толбухински окръг. [58] Там наистина няма
следи от дворец в точния смисъл на думата, но първите жилища на
обитателите му са били юрти. Едва по-късно на тяхно място са започнали да
правят землянки. Този аул е четириъгълник със страни 160—200 м. Укрепен е с
вал и ров. Изграден е бил на място, гдето е имало многобройни кладенци с
обилни води в този някога безводен край. Това е придавало особено значение на
укреплението. И най-важното — разположен е точно на средата на пътя между
централния онгъл Плиска и важната дунавска крепост Дръстър (дн. Силистра).
Несъмнено настанената в него войска е имала за задача да защищава
многобройните открити селища в речните долини, обърнати към Дунава,
между горите и степта. Самият Дръстър е бил включен в системата на
отбраната на страната. За това свидетелствува българската апокрифна летопис
от XI в., гдето четем: «И този цар Испор (хан Аспарух)
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Плиска. Бронзова статуетка-ключ

Преслав, Аврадака. Ажурна коланна тока, украсена с грифон
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Амулет. Човешка глава върху кон

- 163 -

Съкровище от Сънникулау маре (Над сент Миклош), СР Румъния. Златна кана 2
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Съкровище от Над сент Миклош. Медалион с релефно изображение върху кана
2
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Съкровище от Над сент Миклош. Медалион с конник, победил неприятеля си.
Върху кана 2

Съкровище от Над сент Миклош. Сцена на борба на две животни. Върху кана 2
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Съкровище от Над сент Миклош. Медалион с релефно изображение. Кана 2
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Съкровище от Над сент Миклош. Разлата чаша с крачета и скулптурирана глава
на бик. Детайл 13

Съкровище от Над сент Миклош. Патера 16
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Съкровище от Над сент Миклош. Чаша с гръцки литургичен надпис и тока за
прикачване към колана 21

[[ Увеличено изображение на надписа ]]
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Съкровище от Над сент Миклош. Елипсовидно канелирано блюдо 8

Старобългарско селище при с.
Кладенци, Толбухинско.
Землянка

Старобългарско селище при с.
Кладенци, Толбухинско.
Юртообразно жилище с две
огнища

създаде велики градове: на Дунава Дръстър град». . . Независимо че известието
има легендарен характер и историческата действителност е изменена и
пречупена от религиозния иносказателен стил, в него се съдържа една
историческа истина. Точно каква е истината обаче, ние все още не можем да
- 170 -

кажем не само поради характера на известието. Има изследвачи, които смятат,
че Дръстър не е преживявал пълно разрушение в края на античността, а е
преминал направо в служба на новооснованата държава, нещо, което не е само
недоказано, но изглежда при отбелязаните по-горе данни невероятно. [59]
Много по-вероятно изглежда централната власт в Плиска да се е погрижила
веднага след създаването на държавата да преукрепи този важен стратегически
възел на отбраната на долнодунавските земи. Както се вижда от досега
разкритите части на крепостните стени, навярно новите господари на Дръстър
са преустроили все още запазените части от старата крепостна стена. Новите
строежи ще да са имали много сериозен характер, за да остане в паметта на
поколенията до XI в., че хан Аспарух създал и Дръстър град.
За създателите на българската държава монументалното строителство не е
могло да има само утилитарно предназначение. От собствен опит и от опита на
поколенията преди тях те са гледали на монументалните дворци като на израз
на сила и авторитет както пред собствените си народи, така и пред лицето на
чужденците. Всичко това ново, изграждано всред традиционните форми на
материална култура и бит, не е могло да се въздействува върху съвременниците,
да няма отражение върху масовото съзнание в страната. Държавата като
организация е имала нужда от своя идеология, която да я крепи. Естествена
опора на ханската власт е била, разбира се, религията на прабългарите с
всичките ѝ проявления и многовековна практика. Проява на зряло
държавническо съзнание е било създаването на едно централно култово място,
гдето да се упражнява оная религиозна власт, така необходима на свет ската.
Такова величествено култово средище става Мадара.
Като оставим настрана паметниците на античността в Мадара, хронологията на
средновековните български строежи и отделни находки не е сигурна, нито е
точна. Но относителната им хронология може да се смята за установена, ако и в
нея да са налице различия, понякога трудно преодолими.
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Мадара — прабългарско култово средище. Управляващата родова аристокрация в
България заварила в Мадара стари култови традиции. Сигурно през VII в. все
още е съществувал спомен за езическото светилище — в огромния скален навес.
Освен изоставената в развалини византийска крепост върху скалната тераса
нямаме сигурни данни за живот през ранновизантийско време под скалите. И
все пак не е изключено в този закътан между скалите ъгъл да е навлязъл новият
християнски култ. За ранновизантийска черква се смята от някои автори една
базилика в местността Даулташ. Но, както ще видим по-долу, много по-
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вероятно е тази черква да датира от по-късно време. Отделни пръснати
ранновизантийски находки все още не дават представа за интензивен живот под
скалите. Голямата късноримска вила на равнището километър по-долу от
терасата под скалите е била в голямата си част в развалини. Но величествената
панорама на местността, дълбокият ъгъл, образуван от крилата на скалния
праг, тишината на горските усои и грохотът на буйния извор, излизащ из
дълбините, страшният шемет на каменната стена — всичко това привлякло
вниманието на прабългарските шамани. В този чуден кът на природата те
виждали навярно духа на своя върховен бог — Тангра, — бога на слънцето и
небето, покровителя на народа на тюрките. Още от най-древни времена бог
Тангра е бил тачен всред природата, на планински върхове или под вековни
дървета. Нямаме сериозни причини да се съмняваме, че тук, под мадарските
скали, се населил култът на бога, покровител на стопаните на широката земя
наоколо. [60]
Светилището на Тангра се е намирало при грамадния скален блок, откъснат от
скалистия масив преди хилядолетия и обрасъл с патината на лишеи и мъхове.
Той носи новото название «даулташ» («камък тъпан»). Дали това название идва
от неговата форма, която според някои напомня формата на тъпан, според нас
неубедително, или идва от далечния спомен, запазен през вековете за тъпаните
на шаманите, които са отеквали в скалите в продължение почти на двеста
години? Трудно е да се докаже това предположение. Към тази локализация на
светилището обаче и към това осмисляне на името на скалата ни насочват
косвени свидетелства.
Точно под Даулташ са разположени сега развалините на голям архитектурен
комплекс. [61] Основното ядро на този комплекс и най-ранният паметник тук
по всичко личи е една огромна сграда, строена от едри каменни блокове в
правилна ритмична зидария. Нейният план представлява два правоъгълника,
поставени един в друг, с една преграда във вътрешния, по-малкия. Сградата е
ориентирана с главната си ос по посока на тази скала. За това, че тази голяма и
монументална сграда е била култова, говори фактът, че над нейните развалини
била издигната по-късно християнска черква. [62] Това става винаги когато един
нов култ трябва да воюва със заварения. [63] Примери от подобен характер има
на няколко места и в старобългарските центрове. И ако това е така, ние имаме
известни основания да предполагаме, че старият езически храм е бил приемник
на откритото светилище на Тангра.
Тези заключения почиват на съображения от общ характер и на съпоставка на
данни, които трудно могат да бъдат доказани с конкретен археологически
материал. Във всеки случай, ако се тръгне от черквата под Даулташ и се върви
назад във времето, несъмнено трябва да се приеме, че голямата каменна сграда е
издигната не случайно на това място. Може да бъде направен изводът, че с
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развитието на България и на културата на ханския двор, основана на
прабългарските религиозни традиции, култът на Тангра от открито небе е
преминал в специално изградени храмове като този под Даулташ. Трудността в
този случай се явява, когато трябва да датираме по-точно този храм в пределите
на VIII в. и през езическия период на IX в. (до 864 г.) По-важен е установеният
факт, че в самата езическа култова практика на прабългарите през този период
на господство на езичеството са настъпили промени, които дават на древния
тюркски култ европейска архитектурна рамка.

Мадарският конник и култът към Тангра и хановете. А за това, че в Мадара се е
тачил култът на върховния тюркски бог, има пряко свидетелство от един
епиграфски
98
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документ, намерен там. Фрагментът от каменна колона носи част от надпис от
името на хан Омуртаг, написан на гръцки език с името на Тангра.
Главният жрец на върховния бог на тюрките е ханът. Ханът у прабългарите е
свещено лице, оградено с почитта на сънародниците си. Затова и всичко тук
под величествената скала е свързано с хана-жрец. Делата на хана са подвизи,
достойни за паметта на всички българи. Затова и не случайно тук на 23 м високо
на скалите е изсечен един от най-важните паметници на ханската власт в
България и заедно с това една от най-старите монументални творби на
художествената култура в страната, така нареченият Мадарски конник. [64]
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Този забележителен паметник представлява композиция от три фигури —
конник, куче и лъв, разположени в триъгълник. Трите части на композицията
са хармонично свързани помежду си във възходяща перспектива; централната
фигура — конникът, е разположен най-високо, защото ваятелят е искал да го
представи най-отдалечен за погледа отдолу; под коня, т. е. между конника и
зрителя, е изсечен лъв, прободен от късо копие; зад коня, но под него, т. е. пак
между зрителя и конника, е представено тичащо куче, устремено към лъва.
И трите фигури в композицията са представени в движение. В бавно, спокойно
и тържествено движение надясно е представен конникът. Огромното туловище
на тежкия и тромав кон е раздвижено. Това е особено добре изразено в краката
и преди всичко в двата задни крака, които правят широка крачка. Левият
преден крак е също високо вдигнат напред и загребва широко. В движение е
кучето, скочило с двата предни крака във въздуха, с изплезен език между
острите зъби. Движение има дори и в прободения лъв. Той не е убит лъв.
Копието, забито в гърба между плещите му, го е омаломощило, той губи сили,
предните му и задните крака с разперени лапи са приклекнали, муцуната,
обърната срещу зрителя, е отпусната напред, но опашката му още се вие и удря
земята. Тя е високо вдигната и свита в топка накрая. [65]
За правилното разбиране на произведението имат особено значение някои
стилови белези, които все още могат да се доловят върху повредения от
многовековна ерозия релеф.
Самият ездач е представен с несъразмерно къс торс. Подробностите на главата
липсват, но очевидно е, че лицето е било представено в профил [66]. Косите
падат зад тила в една сега неразчленена тежка маса. Гърдите на ездача обаче са
представени насреща. Лявата му ръка е вдигната над конската грива и държи
поводите на коня, а дясната е свита пред гърдите. Главата на коня е обърната
към зрителя и стои като залепена върху шията, дадена в профил. Докато
задната половина на коня е представена добре оразмерена, макар и тежка и
тромава, предните крака, особено десният.
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са несъразмерно слаби. Фигурата на ездача е като че ли потънала в едрото
тромаво тяло на коня. Изобщо ваятелят не е успял да уравновеси масите в
отделните части на конника. На общата насоченост на фигурата към дясно в
профил са противопоставени торсът на ездача и главата на коня, дадени
насреща. Известна неумелост личи и при фигурата на лъва. Тялото му е в
профил. Главата му обаче е насреща, обърната към зрителя. В неумело и
пресилено движение са представени предните лапи на лъва, дясната е
- 174 -

представена много напред. Но в това има своеобразна изразителност, която
засилва впечатлението за агония на раненото животно. Най-реалистично е
изобразено тичащото куче. Но върху озъбената му глава, дадена в хубав,
изразителен профил, окото лежи изрязано насреща. [67]
Интересни са тия белези, които ни разкриват как ваятелят е постигнал търсения
художествен ефект. [68] Преди всичко преодолени са огромни трудности, които
и днес представят нелек проблем за скулптора. Качен на 25-метровото скеле,
което не му дава възможност да следи хода на работата си от мястото на
обикновения зрител, ваятелят е създал образ, който въздействува от десетки,
дори стотици метри разстояние — една съзнателно търсена дистанция.
Снемайки фона около фигурите, ваятелят не е оставил рамка нито около
надписите, нито около релефа. Той е използувал една отвесна гънка в тая
наклонена назад част на скалния масив, за да насочи релефа по-добре към
зрителя отдолу. Той използува една естествена издатина на скалата, за да извае
на нея и направи още по-релефна главата на лъва.
Около фигурите майсторът е направил дълбок жлеб, за да ги подчертае още
повече на околната плоскост. Загладени и заоблени са само краищата на
релефните фигури. Като цяло те остават плоски. При задния десен крак на
кучето ваятелят се е опитал да премине границата на релефа и да направи
кръгла скулптура. Опитът му при кучето излязъл несполучлив — кракът се
отчупил.
От облеклото и снаряжението на конника личат малки, но твърде важни
подробности. Конникът е облечен в дреха до колене. Седлото е с високо
облегало, две покривки под него, заден и долен ремък. Десният (видимият) крак
на конника е пъхнат в стреме. На гърба си носи калъф за лък. Върху копието,
забито в лъва, личи знамение. Върху челото на коня е било закрепено някакво
украшение от друг материал, което сега липсва.
Особено е желанието на ваятеля да разнообрази и наруши монотонността на
големите плоски маси. В едрия десен хълбок на коня е плитко врязана една
миндаловид-на вдлъбнатина. Това издава стремеж към декоративност у
майстора.
От всичко казано дотук се вижда, че майсторът на тоя релеф е работил в една
преходна епоха. Тя се характеризира с отмирането на реалистичната скулптура
на античността и с появата на едно ново, плоскостно и декоративно предаване
на художествения образ. Ваятелят се мъчи да представи реалистично образите,
но вече му липсва похватът на античната школа. Той търси да съчетае новата,
средновековна концепция на пластичния образ с рутината на традиционните
средства. Изпъква новият, средновековният дух на цялата композиция, изпъква
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и се налага новата тематика, въплътена в произведението. Тържественият
характер на сцената, тежкият, спокоен и скован израз на конника са обусловени
от един етикет, типичен за средновековието. Не е случайно и това, че конят
пристъпва не с обикновения си ход при диагонално местене на краката.
Походката на коня е алюр на един специално обучен кон. Тази дресировка е
особено разпространена в бита на източните народи. Във всеки жест на
конника, във всяко положение на фигурите се чувствува много изкуственост и
поза. Във всичко това се проявява основната идея на творбата, изразена
символично — героизирането на владетеля в една сцена на триумф.
Датата на този паметник се определя добре не само с помощта на стиловия
анализ, а ис непосредствените данни на релефа и надписите около него.
Наличността на стреме изключва релефа от произведенията на античната
скулптура, защото стремето е донесено в Европа в края на VI в. и неговият
произход е от вътрешна Азия. Ако и зле запазени, надписите около конника
говорят определено за събития от българ100
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ската история на VII и началото на VIII в. Връзката между надписите и релефа е
безспорна. Последните проучвания доказаха, че релефът заедно с първия
надпис около конника датира в самото начало на VIII в. Името на втория
български владетел, сина на основателя на държавата хан Тервел, се поменава
наред с византийския император, носоотрязания Юстиниан II. Споменават се
чичовците на хана, т. е. братята на Аспарух, заселени около Солун. Всичко това
говори, че владетел може да бъде самият Тервел.
Но заедно с всичко това мадарският скален релеф представлява един много
важен момент в развитието на художествената култура на прабългарите.
Многобройни каменни гравюри из степите на Европа и Азия, в средната
планинска част на стария континент — родината на тюркските народи —
илюстрират простодушно и примитивно, но вярно всекидневния бит на
обикновения човек. [69] Това са обикновено грубо изпълнени врязани в мек
камък линеарно предадени изображения на хора и животни, понякога
композиции от няколко фигури, в които липсва природната среда. И това е
обяснимо за степта, гдето няма нищо, което да привлече вниманието на
примитивния самоук художник. Затова цялото му внимание е съсредоточено
върху обитателя на степта, животното и човека, и то не простия пешак, а герояконник. Любима тема за всеки, който иска да изобрази върху камък своите
впечатления и мисли, е конникът. Обикновено конникът е воин. Той носи копие
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или стреля с лък, облечен е с ризница, има островръх шлем. От едната му
страна виси колчан стрели. Понякога той е хвърлил аркан — ласо. Най-често
срещаната композиция е конник и животно в сцена на лов. Покрай конника
скача куче, а пред него бяга дивеч — елен или сърна. Но понякога конникът е
изобразен в сцена на битка. На копието му има знаме. Лъкът му е тежкият
релфлексен лък на степните номади, а отстрани окачен на седлото му стърчи
кобур за лъка. На коня са нарисувани обикновено много вярно и често твърде
подробно частите на сбруята, характерна с висулките по хоризонталните
ремъци. Такива са изображенията, гравирани в Алтай, такива са и по
каменните блокове на замъците по Донец и Дон, такива са и по крепостните
стени на Плиска и Преслав. [70] Те са един много характерен жанр на
примитивното общонародно изкуство на степните тюркски народи. [71] В
същото време обаче те са и белег за онова масово идейно-художествено
съдържание на духовната култура на народите, обитаващи тези обширни
вътрешноконтинентални земи през втората половина на I хилядолетие от н. е.
[72] Обаче тази тематика, която има за цел да възпее в образи подвизите на
обикновения, близък до народните маси герой, излязъл от тяхната среда, се
преплита с традициите на едно знатно изкуство, предназначено да възхвали
делата и подвизите на хана — владетел и жрец на небесния бог. [73] В
импозантния паметник на Мадарската скала се синтезират тези две
направления. Едното идва от собствено тюркската художествено-културна
традиция, пренесена през много поколения из степите и възпявана в народния
епос. Другото е подчертано от старите близкоизточни художествени центрове,
гдето царският лов в асирийското монументално изкуство, претворен в
сасанидско-иранското приложно изкуство, се превръща вече в една символична
сцена, придобила друг смисъл. Това е победата над неприятеля, триумфът на
победителя. Тази тема оживява в ранновизантийския дворцов церемониал и се
подхранва от многобройни изображения в приложните изкуства — тъкани,
резби и торевтика. [74] В Мадара тази тема е изпълнена със средствата на
монументалната скулптура в техниката, присъща на старите художествени
традиции на Европейския югоизток, но в духа на средновековната художествена
концепция и на източния етикет в едно раннофеодално владетелско изкуство.
Така и в този паметник собствените художествени традиции на прабългарите
намират нов, вече европейски монументален израз.
Но този паметник придобива още по-определен смисъл с изсечените в скалата
около него надписи. Сравнявайки ги със старотюркските епиграфски
паметници в долината на река Орхон (Северна Монголия), не може да не ни
направи впечатление близостта в техния стил, дори съвсем близките
съвпадения на изрази, независи102
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мо че мадарските надписи са на гръцки език и са написани с гръцко писмо. [75]
Естествено можем да си обясним гръцкия език и писмо в такъв важен документ,
написан, за да възхвали делата на един владетел, който вече носи византийска
титла кесар и архонт, [76] който се намесва във вътрешните дела на империята
и който се стреми да подражава на императора. Духът на надписа,
назидателният тон на някои пасажи, гордостта, която лъха от текста, са напълно
в стила на ханската власт у тюрките:
«. . .Император Юстиниан сключи договор и опита. . . у българите. . . .и
дойде при Тервел. Моите чичовци при Солун не повярваха на
носоотрязания император и си отидоха в Кисинските селища. . . архонтът
Тервел с договор даде на императора. . . 5000. . . императорът с мене
добре победи.» [77]
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А известно е, че Тервел е имал основание да се гордее с отношенията си с
императора, който «благодарение на него» победил своите лични неприятели.
Основната мисъл, прокарана в надписа, е, че Аспаруховият народ по Долния
Дунав правилно съзнава ролята, която има да играе пред старата империя. Така
мадарският скален релеф се превръща в паметник на основаването на Дунавска
България.
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Формиране на старобългарската култура VI-XI век
Станчо Ваклинов
III. Старобългарската култура през езическия период (края на VII —
средата на IX в.)

2. Строителството и архитектурата през първата половина на IX в.
Големият дворец в Плиска
Ханското жилище — Малкият дворец
Езическите капища в Плиска
Укрепителната система на Плиска
Плиска като селищен комплекс
Водопроводната и канализационната система на Плиска
Строителството в аулите през първата половина на IX в. и неговите паметници
Началото на строителството в Преслав
Строителството по дунавския лимес и в «Отвъддунавска България» — Пъкуйул луй
Соаре
Изучаването на старобългарската култура през VIII в. е много затруднено
поради извънредната оскъдност на точни сведения и податки, които да
позволяват датировката на паметниците от епохата. С изключение на надписа
около мадарския скален релеф всички останали паметници от епохата могат да
се датират, като се сравняват с тези от следващата епоха или като се вземат под
внимание общонсторически сведения и съображения. Тъкмо като се съпоставят
паметници от един и същ вид или се изучават хронологическите или
стратиграфските връзки между тях,
103

може да се създаде една относителна хронология или периодизация, която да
ни позволи да датираме някои от тях в VIII в. Такива съображения и такъв
подход позволиха преди 30 години на акад. Кр. Миятев да нарече големия
укрепен замък в центъра на Плиска «Крумов дворец» и това название, ако и
условно, остана в употреба до наши дни. Но този замък е свързан с други
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строежи в дворцовия център. Следователно и останалите сгради следва да
наречем «Крумови». Както видяхме, през ранния период в живота на Плиска
отделните сгради са стояли изолирано една от друга и тяхното изграждане
сигурно не е станало наведнъж, а последователно в продължение на
десетилетия. Следователно названието «Крумов дворец» може да означава и
сграда, която е съществувала в епохата на Крум, без да е била строена през
негово време. Мисълта, че това е именно «Крумов дворец», идва по пътя на
логично заключение, тъй като нейните основи лежат под основите на друг, покъсен дворец, приписан на Омуртаг. Фактът, че големият укрепен замък е бил
унищожен, както ще видим, по време на Крумовите войни, показва само, че той
е съществувал в началото на IX в. и следователно е могъл да бъде издигнат и
далеч преди Крум. Именно съобразявайки се с хода на развитието на
българската държава и на централната държавна власт, ние можем да го
припишем на хан Аспарух, първия български хан, царувал отсам Дунава.
Към епохата на смутове и междуособни борби около ханската власт в България
през 60—80-те години на VIII в. следва да се припише едно съоръжение, което
представлява важна връзка между някои сгради от началния период на
плисковския дворцов център — подземният таен ход. [78] Това е интересен
коридор, настлан с квадратни тухли, обложен отстрани с дъбови греди и
покрит с дебели дъбови талпи, свързващ големия укрепен замък с ханското
жилище. Той минава по пряка линия между двете сгради, недълбоко под
нивото на терена, и някои данни показват, че е изграден допълнително, че
първоначално тези две сгради са стояли изолирано една от друга. Логично е да
се приеме, че една тайна връзка между ханското жилище и държавната
канцелария е станала необходима в моменти, когато ханът се е чувствувал
несигурен в своя дом. Такива моменти настъпили, както е известно, след 762 г. и
продължили почти две десетилетия. Над България надвисва опасност от страна
на Византия. [79] В ханския двор настъпват размирици. Свалени и убити ханове,
несигурни и краткотрайни царувания, понякога завършващи с бягство в
Несебър и Цариград, намеса на византийски агенти в междуродовите
съперничества — всичко това навярно създавало натегната атмосфера и в
ханската резиденция. Тайният подземен проход между неукрепеното жилище
и добре укрепения замък станал необходим за сигурностга на хана.
Освен дървените стени на подземния коридор и неговия дървен покрив
дървени са били и рампите, които по лек наклон са извеждали в двата му края
към съответните сгради. През 1947 г. бе разчистена рампата към укрепения
замък. С дървената си конструкция тайният ход станал лека жертва на стихиен
пожар. Овъглени са дървените подпори, спечена до червено е околната пръст.
Пожарът е бушувал дори в подземието, което ще рече, че негова жертва са
станали и сградите в двата му края. Този стихиен пожар представлява един
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важен показател в историята на плисковския център и бележи трагични
събития в историята на цялата страна.
През 811 г. император Никифор I Геник с цялата си войска се намирал отвъд
Хемус и хазайничел из ханската резиденция Плиска. Хан Крум се е оттеглил
настрана и готвел удар срещу неприятеля, който се намирал в клопка. Но
преди да напусне дворците, императорът опожарил всичко, след като било
подложено на грабене. Тази война, злощастна за императора и за Византия, е
не по-малко злощастна и за България въпреки щастливото избавление. В
развалини е не само дворцовият център на Плиска — главният хански аул.
Опостушени са и околните аули, средището на държавата.
Но България се съвзема бързо. От края на VIII в. тя вече не е така малка, каквато
е била сто години напред. Нейната територия е пораснала значително. Нарас104

нала е и нейната мощ. Възползувайки се от разпадането на Аварския каганат.
ха-Крум завзема цялата източна половина на каганата. Границите на България
достигат средното течение на Дунава и обхващат цялата степна равнина на
днешна Източна Унгария, цялата територия на днешна Румъния. Един успешен
поход към средната висока част на полуострова довежда до присъединяването
на цялата сердийска област и на главния ѝ град — старата Сердика, наричана
вече от славянското население в него и около него Средец. Към основните сили
на страната се прибавят нови маси от славянско и прабългарско население,
доскоро подвластно на аварите или на Византия. В границите на България
освен град Сердика влиза още Несебър и с това под прякото разпореждане на
българската държавна администрация са поставени жителите на два центъра,
дотогава свързани с общия икономически, политически и културен живот на
балканските византийски провинции. В Източна Тракия, в граничната област
Парория или Странджа и по долината на Тунджа и Марица многобройните
военни заселници — федерати на византийска служба, които на няколко пъти
през VIII в. биват заселени от Константин V Копроним, за да защищават
територията на империята от българите, биват не само включени в пределите
на България, но и реорганизирани така, че военните им поделения стават част
от общата военна сила на страната. По време на войните на хан Крум срещу
Византия било отвлечено и заселено в България на север от р. Дунав цялото
население на Одрин — Адрианопол, и това население било поставено на работа
в полза на българската държава.
Така България като държава се превръща в началото на IX в. в една организация, която наследява не само населението и средноевропейското културно
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наследство на аварите, но и значителни източници на балканско-византийската
цивилизация. Тези събития превръщат българската държава в мощен фактор
както в областна на политическата действителност в Югоизточна Европа, така и
в областта на културата. Почти двеста години след това България играе ролята
на обществено-икономическа и политическа сила, която направлява активно
културното развитие на целия Европейски «варварски» югоизток. Почти два
века в България се извършва симбиозата на славянската и тюркско-българската
културна традиция и на наследството на останалите варварски племена и
народи, останали по територията на обширната държава от Пеща до Одрин и
от Днестър до Сердика, а скоро след това до Преспа и Охрид. В същото време
българската държава се превръща през следващите векове в своеобразен котел,
гдето се сплавя варварското наследство с традициите на средиземноморската и
близкоизточната цивилизация в нейния византийски вариант.
Началото на IX в. е предел, от който в живота на страната започва да се
чувствува порасналата тежест на славянския елемент. Едновременно с това и
постепенно в течение на следващите векове, когато в територията на страната
биват включени значителни земи от средната и югозападната част на
Балканския полуостров, наред със славянското земеделско население в
българския обществен, стопански, културен и дори политически живот навлиза
местно византийско или отскоро византинизирано градско население. В
българската култура започват да се проявяват по-отчетливо черти, близки до
провинциално византийските традиции. През този век още повече в
официалната култура на владетелския дом, в дворцовото владетелско изкуство,
в монументалното и масово строителство започват да се чувствуват
византийските влияния. България през IX в. става в много отношения
продължител и интерпретатор на провинциално византийските традиции.
Разбира се, от местното културно наследство в България навлизат тези форми,
които отговарят на обществената среда и обществената структура на страната
по това време, които не противоречат на официалния строй и на официалната
езическа идеология. В културата на България през IX в. навлизат влияния от
страна на местното наследство по два пътя. Широките маси на населението
възприемат всичко онова,което пазарите във византийските големи градове
могат да им предложат—стока за всекидневието —
105

произведения на занаятчийството и техниката, стоки от Изтока. Управляващата
родова аристокрация и представителите на местните военноадминистративни
власти възприемат покрай всичко това и форми на официалния
военноадминистративен живот, етикет, език, дори титулатура и инсигнии.
Неприемливи и недопустими в България са били естествено много страни на
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византийското официално изкуство и всички прояви на официалния бит и
държавен етикет, пропит с идеите на християнската идеология. Дори заемки в
тази област, в случай че са възприемани, са били прилагани във видоизменен
или преосмислен вид.
Да разгледаме сега как се е развивала материалната култура и изкуството в
България през IX в., века, който създаде българската народност.
Още през второто десетилетие на века в опустошеното средище на България
започва интензивна възстановителна работа. Започва преукрепването на цялата
територия на централния, вътрешния комитат около главните онгъли.
Опожарените аули — укрепените дворци, се изграждат наново. Наново се
създават крепости, строят се съобщителни средства особено около
източнобалканските проходи. Опитът от предишните десетилетия на
изпитания и беди се използува рационално. Освен това в цялата страна се
изгражда мрежа от крепости и опорни пунктове, в новопри-съединените земи
и в старата територия на страната, опряна на онова оцеляло наследство от
Византия. Пример за това е крепостта на Средец. Противно на съобщенията на
византийските хронисти, които разказват, че при превземането ѝ от хан Крум
през 809 г. той наредил да избият много хиляди сердикийци и да разрушат
крепостните стени, разкопките в София показаха, че последното не отговаря на
истината. Нелогично е да приемем и първото, като имаме пред вид известните
случаи със заселване на византийско население в България. Заварените
крепостни стени били използувани рационално и цялата крепост започва да
играе важна роля в стратегическите планове на българската държава на
полуострова. [80]

Големият дворец в Плиска. Особено внимание се обръща на стария хански дом в
Плиска. Голяма роля във възстановяването на плисковския дворцов център и
голямото строителство в началото на IX в. играе хан Омуртаг (814—831 г.).
Замахът на неговата строителна дейност и високо изявеното съзнание за
историческото значение на извършваното в негово време с право позволяват
той да бъде наречен Строител. Създаденото по негово време и в Плиска, и
другаде наистина е надживяло вековете.
При преизграждането на Плиска очевидно е бил отчетен горчивият опит от
войните и разорението на ханската резиденция. Дворцовият център е бил
планиран според нови принципи. Вместо един укрепен замък сега средната
част на лагера-онгъл се превръща в обширна каменна крепост, гдето
дворцовите жилищни сгради са допълнително укрепени и обособени в центъра
на града. Достъпните за външни лица части на ансамбъла останали вън от
оградната стена на жилищния комплекс. [81]
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Най-голямата сграда, издигната във Вътрешния град на главния онгъл, вече бил
Големият дворец или тронната палата. Неговите развалини и сега
представляват най-внушителните останки в Плиска.
При изграждането на Големия дворец строителите разчистили из основи
развалините на стария укрепен замък. Тези основи представляват една огромна
мрежа от пресичащи се каменни стени и разчистването имало за цел да бъдат
извадени из леглата на основите всички каменни блокове, които могат да се
използуват за новия строеж. Новата сграда била планирана върху западния
край на площта, която някога заемал старият замък. Нейните основи стъпват и
върху леглата на старите основи, но изобщо при полагането им не са се
съобразявали с останките на старата сграда. Новият дворец имал да изпълнява
само част от ролята на стария замък и както неговият обем, така и планът му
представляват нещо съвсем различно от него.
Сградата е представлявала надлъжна базиликална зала, изградена върху високо
приземие, което и служело като своеобразен цокъл. Тя е ориентирана с дългата
си ос в посока север-юг. В нея се е влизало откъм тясната южна страна.
Преддверието
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Плиска. Дворцовият център в епохата на Омуртаг.
План
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е разделено на две. От приземната му входна част една полегата стълба или пове роятно рампа е извеждала на етажа, отгдето се влиза в самата зала. Срещу
входа на северния край на залата се намира широка апсида, изградена в самия
корпус на постройката. По всяка вероятност в нея е стоял тронът на владетеля.
Приземието над залата е образувано от надлъжни коридори, покрити със
сводове, които поддържали пода на приемната зала. Напреко на тези коридори
има врати, които позволяват преминаването през сградата от източното до
западното лиие. Очевидно приземието е било широко достъпно отвън с по
четири врати и не е изключено да е било предназначено за конюшня на тия,
които пристигали и заминавали от тази централна сграда на държавното
управление. [82]
Важен проблем в историята на българската архитектура представлява типът на
сградата. [83] По своя план на залата сградата прилича на черква. Това е планът
на
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една трикорабна базилика. Забележителен от културно-историческа гледна
точка е фактът, че в една езическа страна, в столицата на една «варварска»
държава се появява базиликална сграда с апсида, пряко свързана с голямото
семейство на базиликите от античността и средновековието в стария свят. При
оценката на това явление не може да не се има пред вид, че по своя произход и
първоначална история базиликата е една гражданска сграда, предназначена за
официални обществени нужди, че едва в късната античност този архитектурен
тип навлиза в християнския култ. Освен това гражданската роля на базиликата
не се прекъсва с навлизането ѝ в християнския култ и ние виждаме базиликата в
дворцовата архитектура на Цариград и в епохата, когато е строен Големият
дворец в Плиска. [84] Широко разпространение е имала базиликалната зала не
само в целия Изток, но и в Западна Европа. Но което е повече за отбелязване,
това е използуването на базиликалното устройство дори за култови нужди у
ранните мюсюлмани. [85] С други думи, традиционният базиликален план се
оказва много жизнен и пригоден за различни цели. Следователно появата му
през второто десетилетие на IX в. в плисковския дворцов център може да се
смята за нормално явление.
Проблемът за плана на Големия дворец се състои не толкова в базиликалното
устройство на тронната зала, колкото в особеностите на този базиликален план
и в общото разпределение на частите на сградата. Вече неведнъж е изтъквано с
основание, че включената в общия корпус на сградата аспида е явление,
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необичайно за местната балканска архитектура. Това устройство е много
характерно за архитектурата на Сирия, Армения и Грузия. Навсякъде, където се
срещат тези особености извън посочените страни, се констатира влияние на
сирийската и кавказката архитектура. Появата на тази особеност на наша земя
намира логично обяснение по две направления. От една страна, този тип
апсидно устройство заедно с редица други белези на пряко сирийско-арменско
влияние се открива в архитектурата на Североизточна България от V в. [86] Това
е прочутата черква на Джанавартепе при Варна. [87] Следователно западното
черноморско крайбрежие не е било чуждо на заемки от близкоизточната
църковна архитектура още в епохата, която предхожда появата на
монументална архитектура в рамките на новата държава на полуострова. Два
големи и важни града на това крайбрежие — Варна и Несебър, са били
заселени между другото и от колонисти, произхождащи респективно от Сирия
и от Исаврия, област на южното крайбрежие на Мала Азия срещу остров
Кипър, по-късно наричана Мала Армения. Като имаме пред вид, че до
началото на IX в. Несебър е живял непрекъснато свързан с живота на Византия,
а Варна непрекъснато е била един от нейните опорни пунктове, може да не се
съмняваме в здравите връзки на сирийците и малоазийците с техните родни
места и в постоянното подхранване на техните културни традиции оттам.
От друга страна, една нова вълна на влияние от същите тези райони — Сирия и
Армения, се появява в българските земи през VIII в. Известно е, че през тази
епоха византийската власт на полуострова се опитва активно да промени
етническия състав на византийските балкански провинции, като отвоюва
завзетите от славяните земи, унищожавайки племенната им организация в така
наречените Славинии, като изселва значителни маси от славянското население
в малоазийската провинция Витиния и като заселва в освободените територии
население от източната провинция. Около средата на VIII в. Константин V
Копроним заселил вече, както споменахме, големи групи сирийско и арменско
население по долината на Тунджа. [88] Това население било привърженик на
еретичното павликянско учение. То произхожда от градовете Мелитене и
Теодосиупол по горното течение на Ефрат и там, както и по българската
граница, изпълнявало военна служба по охрана на територията на Византия.
Присъствието на това население по периферията на българската държава не е
могло да не се почувствува още през VIII в. и особено от началото на IX в., както
видяхме, то преминава на българска служба. [89] Това са били сирийци и
арменци, които са се настанили на Балканите със своите традиции,
включително и строителни.
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Така в дворцовата архитектура на българската столица са могли да се появят
свежи и преки сирийско-арменски влияния. Те са се отразили не само в
плановата концепция на сградите, но също и в конструкциите, гдето
продължава да господствува и особено през Омуртаговото царуване става
монументалната архитектура в Североизточна България каменната квадрова
зидария, така присъща на архитектурата в Армения и Сирия.
Една особеност обаче в устройството на Големия дворец му придава
своеобразен характер. Това е откритото приземие. За тази особеност не
разполагаме със сигурни паралели и тя прави плисковската сграда уникална по
своя характер. Но не без основание в нейния общ характер някои изследвачи
виждат идеи, навеяни от един цариградски дворец — прочутата Магнаура.
Както е известно, тази изолирана сграда в дворцовия ансамбъл, строена още по
времето на Константин Велики, тъкмо през IX в. била подложена на поправки и
преустройства. Тя била базиликална сграда, издигната върху висок цокъл. [90]
За съжаление от нея до наши дни не се е запазило нищо по-сигурно, което да
позволява точно сравнение, но описанията на византийските автори позволяват
все пак да виждаме в плисковския дворец оригинална реплика, която в общи
черти би напомняла цариградската постройка.

Ханското жилище — Малкият дворец. Успоредно с изграждането на тронната
зала — административният център на столицата, през второто десетилетие на
IX в. започнало и преустройството на жилищната част на дворците. От
положението и състоянието на сградите в комплекса на Малкия дворец може
да се заключи, че и тази част на дворцовия ансамбъл се е намирала в развалини
след оттеглянето на войските на император Никифор I Геник. Над рушевините
и пепелищата отново закипели живот и строителство, което имало за цел да
заличи следите от погрома през 811 г. За големината на предприетите работи
може да се съди не само от преустройствата, които се констатират в жилищния
ансамбъл, но и от големите купища строителен трошляк, изхвърлен по време
на разчистванията далеч на запад в долината на Асардере. Очевидно при
преустройствата на ансамбъла били доразрушени ония части от старите сгради,
които стърчали като неизползуваеми останки, негодни за преустройство.
Строителният материал от тях — камъни и тухли — бил запазен за новите
строежи, а били изхвърлени само хоросановите насипи и дребният ненужен
трошляк. Характерно явление при някои преустройства в района на Малкия
дворец е запазването на основите на сгради, които се намирали в развалини над
терена. [91] Строителите събаряли стърчащите стени, а оставяли основите, за да
ги ползуват изцяло или отчасти. Така постъпили на няколко места в Плиска.
Ханското жилище било преизградено изцяло до голяма степен върху основите
на дотогавашната постройка. [92] По своя план то, изглежда, не се отличава
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съществено от старото. В неговото устройство ние виждаме една схема, която се
среща още няколко пъти в Плиска, Мадара и Преслав: тя, изглежда,
представлява реплика на много древен и вече утвърден жилищен тип. Към
такава преценка на тоя план ни навежда втората, новоизградена вече по това
време жилищна сграда на Малкия дворец непосредствено до първия откъм
запад. Планът е композиран на строго симетричен принцип и повтаря плана на
първата. В него е застъпена триделността. Вътрешната част на сградата се
състои от по две помещения по нейната ос, ориентирана север-юг. От двете
страни на тази средна част има по цялата дължина на сградата по две крила,
които от своя страна са разделени по на три отделения. Тези крила са тесни и
напомнят коридори, но както при тях, така и в средната част на сградите от тоя
тип са застъпени варианти, които, както ще видим по-нататък, не изменят на
основния композиционен принцип.
В конструкцията на каменните стени на източната сграда се забелязват известни
различия между средната част и двете странични крила, различия, които карат
изследвачите да отделят два хронологически етапа в изграждането на
постройката. Така както е дошла до нас, сградата показва в някои пунктове
допирането на външ109

ните части на плана към едно ядро, съставено от две отделения. Тези различия
са само конструктивни и не нарушават единството на сградата като план и обем.
По всичко личи, че те се дължат на преустройството на по-старата сграда на
това място. Може да се предполага от съпоставката на останките на тая сграда
със запазените части на новата, че средната част на последната представлява
част от старата. Изглежда, при преизграждането на старото повредено жилище
са използували и вмъкнали в новата постройка неговата по-добре запазена
средна част. Такова рационално оползотворяване на запазени части от сграда е
характерно в историята на старите български столици и ние ще го видим още
няколко пъти в различни сгради.
И така жилищният дворец през този период се състои вече от две сгради.
Техните подове са настлани с каменни плочи, а хубавата квадрова каменна
зидария, при която в средната част на източната сграда са използувани железни
скоби, е покрита с фина гипсова мазилка. Северното помещение на западната
сграда има специално отоплително устройство под пода и по стените.
Настилката на пода е поставена върху суспензури, градени с тухли, а
вътрешните лица на стените са били обложени с плочи, закрепени на
специални глинени тръбички, за да минава зад тях нагоре топлият въздух. [93]
Очевидно тази част на двореца е била «зимна» и за отопляването ѝ са
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използували една стара елинистическо-римска система. Пещ за затопляне на
въздух се намира под пода на предното помещение на тази сграда, но
проучванията са установили, че тя е вградена в конструкцията на една стена,
която, изглежда, е останала от някаква по-ранна постройка към юг, отчасти
застъпена от новоизградената западна къща на жилищния дворец. Не е
изключено тази пещ да е ползувана и в новоизградената част на двореца, но
липсват необходимите данни за сигурно заключение в този смисъл.
По-нататък към запад от жилищната част на комплекса на Малкия дворец през
този период е издигната една баня. [94] Нейните основи застъпват и отчасти
прерязват съществуващото дотогава там водно съоръжение с кръгъл план
(цистерна). Издигането на банята на това място не е случайно. Към старата
цистерна са водели водопроводи, които са били след това включени в
инсталациите на новоизградената баня, която е триделна. Нейният план и
устройство са също типови и ние ще ги срещнем с много малки изменения или
почти без изменения още няколко пъти в старите държавни центрове. В
триделното ѝ устройство е приложен прастарият принцип на постепенното
редуване на температурата на въздуха и водата в баните — студено, хладно и
горещо помещение. Тук отново под пода на средното помещение има
отоплителна инсталация — хипокауст. Пещта се намира под пода на източното
отделение.
Големи промени в дворцовия ансамбъл настъпват в западната му част.
Изглежда, тук разрушенията са били толкова големи, че се оказали
непоправими. Съществуващата баня била доразрушена и основите ѝ засипани,
бил елиминиран целият южен басейн на цистерната, камъните от външния
кожух — извадени, остатъците му — засипани. [95] Но северният басейн
останал да функционира. И тъй като разделителната стена между двата басейна
сега се превърнала във външна, за да създават единство в запазения северен
басейн, строителите удвоили тази стена, като от вътрешната ѝ страна
прокарали долепен до старата стена тухлен зид. При това преливните тръби
през старата разделителна стена били запазени, свързани били с нови тръби в
новоизградената вътрешна тухлена стена, за системата на оточните тръби била
изградена до някогашната разделителна стена отвън, в пространството на
засипания басейн, специална шахта, от която широк тръбопровод отвеждал
излишните води към специално изградената в близост стара разделителна
шахта. [96]
С тези преустройства завършвало подновяването на жилищния ансамбъл на
дворцовия комплекс на запад. В източния край на ансамбъла била съборена
правоъгълна каменна сграда. Това се наложило, защото около целия ансамбъл
на жилищния дворец била издигната висока, изглежда, тухлена стена на
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каменна основа, която пресича основите на източната правоъгълна сграда. Тази
висока оградна стена
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заграждала обширен правоъгълен двор, в който дворцовите сгради — жилища,
бани, цистерни, се разполагали край северната и западната му страна. Така в
самия дворцов център се обособявала една малка укрепена територия, един в
точния смнсъл на думата дворец с три входа — от север, от запад и от юг.
Входовете са представлявали четириъгълни кули, през които се преминавало.
Кулите се долепвали до куртината на стената. Че проходите били засводени,
личи при западния вход, гдето за челна арка на полуцилиндричния свод бил
използуван един извит монолитен архитрав от екседра от римски произход,
преупотребен не според първоначалното му предназначение — хоризонтално,
а изправен. Тези преходни кули придават на оградната стена около Малкия
дворец вид на истинска крепост. За височината и външния вид на стената и
кулите не разполагаме с точни данни.
Около оградната стена на Малкия дворец са констатирани някои факти, които
имат значение за хронологията на дворцовия ансамбъл.
Южната страна на оградната стена пресича останките на подземния таен ход,
който е свързвал укрепения замък със старото ханско жилище. Очевидно при
нейното изграждане този проход вече не е действувал. В основите на северната
страна обаче между двете сгради на Малкия дворец е изграден специален
засводен вход, който представлява начало на таен изход от двореца. Явно е, че
при издигането на крепостната ограда около жилищния квартал на дворците са
имали пред вид опита от миналото. На хана е оставена възможност за тайно
влизане и излизане във и от двореца, в който живее. Преминаването му обаче от
жилищната в официалната част на дворцовия квартал е ставала открито и
тържествено. Новият таен проход е проследен вън от дворцовия квартал на
север на значително разстояние, но не е уточнено къде завършва. Не е изучено
също така има ли разклонения този подземен коридор в самия дворец. Защото
право на юг от вратата в северната стена, под източното крило на западния
корпус на Малкия дворец, минава такъв един коридор, опожарен, както всички
останали части на тайния проход, но под югоизточния ъгъл на сградата се
обръща право на запад. Не е изключено старото трасе на коридора да е имало
разклонения, над чиито развалини са стъпили основите на западната дворцова
сграда. Този въпрос е оправдан още повече от факта, че в северната оградна
стена на около 20 м западно от изхода в основите ѝ има също добре изграден от
камък друг изход към север. Следователно, когато са изграждали северната
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стена, са оставили не само изход между двете жилищни сгради, а още един
западно от двореца.
Всичко това обаче поставя логично проблема за посоката и изхода на тайния
проход вън от дворцовия квартал. Сегашните данни сочат, че тайният проход е
свързан със северната порта на каменната крепостна стена, гдето той е
позволявал таен и свободен изход за обитателите на дворцовия квартал
незабелязано за хората, които се намират в така наречения Вътрешен град. Това
може да означава, че изграждането на цялата система от тайни изходи от
Малкия дворец към север е свързано хронологически и функционално с
издигането на каменните стени на вътрешната крепост в Плиска.
Когато говорим за дворцовия жилищен квартал, трябва да споменем още една
жилищна сграда от типа на Малкия дворец, но вън от дворцовата ограда,
северно от нея. Сградата е била, изглежда, каменна, ако се съди от солидните
основи от дялани каменни блокове, запазени под и наравно с нивото на
подовата настилка. Тези основи показват типичното триделно устройство на
сградата на Малкия дворец с тази разлика, че докато стените на последния имат
неразчленени фасади, стените на това жилище, условно наричано «болярско»,
са имали фасади, разчленени от вградени пиластри, които, без да имат
конструктивна роля, изглежда, са отговаряли на вътрешното разпределение на
обемите.

Езическите капища в Плиска. В така оформения през тази епоха жилищен
дворец има една сграда, която представлява не само архитектурен, но и поширок културно-исторически проблем. Тя има квадратен план. Основната ѝ
част е съставена от два
111

квадрата един в друг. В центъра на сградата е запазена основата на свободен
стълб, вграден и нагоре от дялани каменни блокове. Към южната стена на тази
квадратна основна част на сградата е прибавено неразчленено преддверие.
Основата му пресича трасето на стария подземен таен ход.
Предназначението на тази сграда е обект на предположения. Обикновено тя се
тълкува като култова — езически храм. [97] Основанията за това се съдържат в
нейния необикновен план, в композицията на двата основни обема, от които тя
се състои: от преддверието се е влизало в един своеобразен деамбулаторий,
който ограждал от всички страни вътрешното помещение — светая светих,
може би изцяло затворено за външна светлина. Свободният стълб ще да е бил
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жертвеник — олтар. Симетрично от двете страни на вътрешната зала в
пространството на обиколния коридор са запазени основите на два малки
басейна, в които е текла и се е събирала вода. Следователно в ритуала на този
храм е използувана вода.
Досегашните проучвания на религиозния живот в езическа България не са
довели все още до задоволителен отговор на въпроса за характера на
упражнявания в този храм култ. Издигането на тази сграда точно в средата на
ограденото пространство на Малкия дворец, близостта на храма до жилището
на свещената и неприкосновена личност на хана, данните, които показват, че
може би храмът заедно с източния корпус на ханската резиденция е бил
отделен с вътрешна разделителна стена от западната жилищна и стопанска част
на двореца в самостоятелен обширен двор, достъпен за многолюдно посещение
отвън — всичко това подкрепя най-общо тълкуването на сградата като храм, в
който главна роля играе владетелят.
Друг един езически храм бил издигнат навярно по това време западно от
тронната палата. По общия замисъл на своя план тази сграда не се отличава от
храма в центъра на Малкия дворец. Разликата е в това, че тук обемите имат
правоъгълен план. Цялата сграда с двата вписани един в друг правоъгълника е
ориентирана из-ток-запад. Останките от нейните основи са обезличени от покъсни поправки и използувани в две последователни черкви така, че сега не
личат никакви подробности от старата постройка. По всичко личи обаче, че и в
тази сграда е използувана за култови нужди вода. Един тухлен басейн в южния
външен коридор се е запазил по една случайност при първата черква на това
място, защото е бил използуван навярно за нуждите на християнския култ.
По своя план, просто устройство и по своята по-късна съдба тази сграда стои
много близо до големия езически храм под Даулташ в Мадара. Очевидно и тук
в държавния административен център древният тюркски религиозен култ е
намерил своята архитектурна рамка. Произходът на този план е неясен. На
пръв поглед той напомня стилобата на един класически древноелински храм.
Но общността в архитектурната концепция на тази сграда с онази в Малкия
дворец, както и липсата на минимални археологически и исторически
аргументи, които позволяват запълването на огромния хиатус между елинскоелинистическо-римската епоха и старобългарската, прави тази аналогия
несъстоятелна. По всяка вероятност тук също имаме работа с храм, гдето
вътрешната зала е затворена за пряк достъп на външна светлина.
Що се отнася до квадратния храм в центъра на Малкия дворец, той има, както
вече е изтъквано, формални аналогии на плана си с плана на келтски и
славянски храмове в Западна Европа. [98] Разбира се, аналогията с келтски храм
е лишена също от историческа логика и какъвто и да е археологически аргумент
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независимо от съвпадението на формите. Много по-сериозно можеше да
изглежда отъждествяването на тази сграда с един славянски храм, ако изобщо
беше възможно, при съвкупността на данните, с които разполагаме, да
допуснем, че през първата половина на IX в. ханската власт в България е щяла
да издигне храм за славянския култ в средището на прабългарската родовоплеменна аристокрация, вярна на тюркската религия.
Погледнат от строго архитектурна гледна точка, този храм има най-близки
аналогии в ирански храмове на огъня, при това не само от епохата на
Сасанидите, което
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Остров
Рюген
(ГДР).
Славянски храм в Аркона.
План

Хатра (Ирак).
храм, 100 г.

Партски

Бъртън (Великобритания). Храм,
300 г.

Персеполис (Иран). Селевкидски
храм, 200 г. пр. н. е.

Ричбороу (Великобритания), храмове,
300 г.
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Каср-и-Ширин (Иран).
Сасанидски храм, 600 г.
н. е.

Рабиш-Мула
(СССР),
400—200 г. пр. н. е.
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намалява хронологическата дистанция между тях, но и от епохата на партите —
началото на новата ера. Аналогиите с дворцовия център на Хатра в Северна
Месопотамия са поразителни и са изтъквани неведнъж, но не са задоволително
обяснени досега [99]. Проблемът за генезиса на този план и за неговата поява в
Плиска трябва да се разглежда на много широк културно-исторически план.
Това е толкова по-важно, като се има пред вид, че този план не е изолирано
явление в Плиска, а е засвидетелствуван и в Преслав. Следователно той не може
да се смята за случаен в центровете на езическа България. [100]

Укрепителната система на Плиска. За периодизацията и датировката на
укрепителната система в Плиска не разполагаме с документални свидетелства.
Но сборът от епиграфски и хронологически данни от различен характер,
съпоставката на сведения за други аналогични строежи от IX—X в.,
археологически и културно-исторически паралели позволяват ако не
абсолютно точна датировка, то поне сигурно отнасяне на крепостната стена на
Вътрешния град към царуването на хан Омуртаг. Тази датировка съвпада и с
историята на самия дворцов център, където постройките от този период са не
само градени в същия технически похват и архитектурен стил, но са и вероятно
свързани функционално с живота на Малкия дворец чрез тайния подземен
проход между последния и северната порта на вътрешната крепост.
Вътрешният град на Плиска заема относително неголяма площ — 0,5 кв. км.
Каменни стени от правилни дялани варовикови блокове на здрава хоросанова
спойка с примес от чукана тухла образуват мощна каменна преграда пред
дворцовия квартал. Крепостта има четириъгълен план (трапец). Всяка от
страните има абсолютно прави стени, завършващи по ъглите с цилиндрични
кули. На всяка страна се издига сложно строена порта с четириъгълен план.
Портите са разположени на източната, западната и северната стена,
приблизително по средата, а на южната — в западния ѝ край. Симетрично на
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всяка страна между цилиндричните кули и портите е издигната по една
петостенна кула, издадена с остър ръб насреща. Симетрията на тяхното
разположение е нарушена на южната страна, където портата не лежи между
двете петостенни кули, а настрана от тях.
Дебелината на крепостната стена е около 2,60 м, а височината ѝ се изчислява
докъм 10 м. [101] Кулите естествено са били с не по-малко от 2—3 м по-високи.
Разглеждайки крепостта като цяло, прави впечатление нейната симетричност
независимо от разпределението на кулите и портата на южната стена.
Очевидно това е отговаряло на общата планировка на централния онгъл в
българската държава. В тази симетрия се чувствува, от една страна, античното
наследство, но в много по-голяма степен онази строгост и схематизъм,
характерни вече за ранното средновековие. За същото говори и общото
разположение на крепостните съоръжения с големите разстояния между кули
и порти и откритите равни куртини, сложното устройство на крепостните
порти.
Кръглите кули са общо място в историята на крепостното строителство. От
историческа и фортификационна гледна точка много по-интересни са кулите с
петоъгълен план, насочени с един връх срещу очаквания неприятел. [102] Този
план на кулите е наследил стари елинистически принципи, развити особено
през ранното византийско средновековие, където често започват да се строят
петоъгълни или почти триъгълни с остър и далеч напред издаден нос. [103] За
строителството на VI в. типични примери има и непосредствено до Плиска.
Византийската крепост над скалите на Мадара има порта с две кули, чиито
остри ръбове се издават далеч напред, така че изглеждат на пръв поглед
тристенни. [104] Подобни кули има и на други крепости по Юстинияновата
укрепителна линия в предпланините на Балкана [105], има ги и в такива големи
градове като Несебър и Сердика. [106] Но през следващия век се забелязва
известна еволюция на петоъгълните кули по пътя на прибирането на силно
издадените им остри чела. Най-добре запазеният пример от това време е
крепостта на Анкара, строена при император Ираклий. [107] Там по куртината
на стената се редуват пето114

ъгълни кули с почти същите пропорции като тези в Плиска. Но категоричната
разлика между крепостите на стария византийски град и на Плиска се налага
ведкага. като се сравни системата на разположението на кулите по куртината.
Там последните са разположени така нагъсто, че почти не оправдават своята
самостоятелна роля, при това на естествено защитена от скалиста височина
крепост. При нас петоъгълните кули са издигнати, сякаш само за да нарушат
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монотонността на равната куртина, простираща се на стотици метри като гола
стена.
Както при много от паметниците на монументалната каменна архитектура,
така и при крепостната стена може да се различи старата традиция от новата
практика. Така например при Големия и Малкия дворец конструктивноплановата схема дава предимство не на свободните обеми, а на плътната маса
на стените. Обемите на помещенията са сравнително малки за дебелината на
каменната конструкция. Проходите от помещение в помещение, отворите,
пресичащи стените, са по-дълбоки, откслкото широки. С други думи, докато
старата строителна традиция живее в каменната или тухлената зидария, то в
оформлението на пространствата и в съотношението между свободните и
плътните обеми на сградата се налага вече нова средновековна концепция. При
крепостните стени в каменната зидария е приложена старата елинистическа
конструкция на пълнеж от едър бетон между дие плътно градени в равномерни
редове лица. Във външното оформление на тези лица обаче проличава
колористично декоративната концепция на строителите, очевидно чужди на
старата архитектурна естетика. Лицата на фугите, свързващи отделните
каменни блокове, са запълнени с червен хоросан, получен със силен примес от
ситно счукана тухла. Така по плоскостта на белите каменни стени се очертава
една декоративна мрежа от правоъгълници и квадрати. Създава се един цветен
ефект, присъщ за средновековния човек.
В крепостната система на Плиска особен интерес представляват портите. В своя
план те са разчленени, но отново строго симетрично. По всичко изглежда, че
като обем портите са представлявали масивни кули. На известна част от
височината им техният обем е разчленен така, че в план изглеждат съставени от
четири самостоятелни кули, разделени на две крила от проход между тях.
Куртината на крепостната стена продължава в разделителните стени между
приземията на тези самостоятелни кули. В западната [108] и в южната порта
[109] на Вътрешния град е открита по една тухлена вита стълба в една от тези
«кули» — лявата вътрешна за излизащия през портата. Това показва, че в
горните етажи пространството на цялата сграда е било обединено. Стърчащите
навън от линията на крепостните стени две «кули» — самостоятелни приземия
— са били очевидно достъпни само отгоре. По стара традиция в тези отделения
са били навярно хвърляни и държани затворници под контрола на крепостната
стража.
Проходът, през който се влиза и излиза във и от града, е бил преграден от две
порти — отвътре двукрила, поставена в странични отстъпи в стените, където
лягат разтворените крила, отвън — спускаща се през цилиндричния свод в
специални жлебове. За залостване на двукрилата порта отвътре покрай нея се
плъзгала дебела греда, която се прибирала във вътрешните помещения на
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приземието през специален отвор. Установено е, че проходите на източната и
западната порта в Плиска са били стеснявани в по-късно време чрез
допълнително изградена тухлена обложка, а северната и южната порта са били
затворени с каменни блокове, които са ги елиминирали като порти. [110]
Докато източната, северната и западната порта са почти еднакви по размери,
южната порта е била значително по-малка, независимо че отговаряла напълно
на останалите по устройство.
В крепостните порти на Плиска е отразена една дълга еволюция. В
средиземноморския свят през късната античност тази еволюция преминава
през римските кастели, гдето портите са обикновено защищавани от две
самостоятелни странични кули, издадени само пред фронта на куртината. [111]
През ранновизантийско време фланкиращите кули често стават петоъгълни,
каквито видяхме в Сердика, Мадара и по други крепости на балканския
Юстинианов лимес. Усложнява се системата на
115

отбраната на прехода с двойни врати и с оформяването на обособен вътрешен
двор между кулите, гдето проникналият неприятел може да бъде атакуван от
много страни. Това е така нареченият propugnaculum. Крепостните порти на
Плиска са обаче твърде оригинално укрепително съоръжение, в което е
засилена самостоятелната му отбранителна роля. Този характер на портите
като проходни кули със самостоятелно значение е вече типичен за
средновековието. При тях ролята на пропугнакулум е поета от дългия тесен
проход между двете врати. В тяхното оформление е повторен в уголемен и
усложнен вид принципът на простата проходна кула, примери за която имаме
в дългата история на фортификацията дотогава и в самата Плиска — в
крепостната ограда на Малкия дворец. Аналогично приложение на същия
принцип за обособеност и самостоятелна роля на портата се вижда в портите
на някои омейадски дворци и крепости. Паметници като южната порта на
стария Дамаск например напомнят и по външния си вид, и по градежа си на
плисковските крепостни порти. Последните са представители на едно развитие,
което продължава и през следващите векове, особено в Близкия Изток.

Плиска като селищен комплекс. За общия вид на вътрешния град по времето,
когато се изграждал наново дворцовият център, нямаме достатъчно данни.
Навярно обширното пространство, оградено от крепостната стена, е било заето
само тук-там от отделни сгради, дворове, леки постройки. Може да се
предполага, че по това време вече започва по-често да се строи с ломен камък на
кал, да се издигат надземни постройки по стар провинциално византийски
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образец. Сигурно е, че подобен род сгради са се издигали на значителни
разстояния една от друга и дворцовият комплекс с тежките и масови грамади
на сградите се откроявал отдалеч пред тези, които влизат през портите. От
портите към центъра са водели настлани с каменни плочи пътеки, които в тази
ранна епоха надали могат да бъдат наречени улици. Освен тежките каменни
плочници около големите сгради и в двора на Малкия дворец настилки е имало
само тук-там пред отделни сгради. [112] Улица в нейната ранна фаза е
засвидетелствувана само северно от Малкия дворец. Западно от пътя-улица,
който водел към северната порта, била издигната дълга сграда, съставена от
една редица помещения успоредно на пътя. [113] Логично е да се предполага,
че това са помещения, предназначени за търговски нужди. Естествено
създаването и разрастването на един владетелски дворцов център са били
немислими без струпването на обслужващ персонал, без слуги и охрана.
Грижата за търговските връзки на страната и за обмяна на произвежданите в
нея стоки българският хански двор проявява още в първите десетилетия от
съществуването на държавата, както видяхме, с търговски договор с Византия.
Цялата история на човечеството илюстрира образуването на търговски средища
около владетелските резиденции и превръщането им в градове. Така е и в
Плиска. Животът в държавното средище още в самото начало, а особено в
началото на IX в. — епоха на спокойствие и на напредък — е бил немислим без
редовното снабдяване на феодал из иращата се родово-племенна аристокрация
със стоки, при това не само с продукти от първа необходимост, с които знатните
представители на военноадминистративната власт са били без съмнение
осигурени по силата на социалното си положение и икономическите си
възможности, но и със стоки от далечни страни и предимно предмети на лукса.
Деветият век е епоха на подем на търговските връзки за цяла Европа. Толкова
повече това е важало за България, която се простирала на територия със стари
търговски пътища и притежавала неограничени възможности за интензивни
връзки не само с Византия, но и с арабския свят в Близкия Изток.
През първите десетилетия на IX в. Плиска представлява като населено място
особено явление. В старите рамки на ханския онгъл, изграден по традициите на
военнодемократичния строй и живеещ вече век и половина в условията на
ранно-феодален обществен ред, се зараждат форми на икономически живот,
присъщи на един феодален град. През този период плисковският Вътрешен
град с дворцовия си
116

център е само ядрото на такъв град. Това е само владетелският замък, конто
слел това придобил характер на град. Черти на градски живот там запъчва да
има първс с появата на пазарища. Производствени центрове — рвботилници за
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керамични съдове и железарници — се появяват, както се вижда, след това.
Градският характер на живота в плисковския център се формира около
родовата аристокрация и висшата администрация на страната, като се развиват
преди всичко обменно-снабдителни служби, а не производствени.
Търговската дейност в Плиска е била дирижирана от централната държавна
власт, а не от частни лица. За това може да се съди от сградите, предназначени
по всяка вероятност за търговски нужди. Дългата постройка между дворците и
северната порта представлява редица от магазини, построени наведнъж, в
общия замисъл на Вътрешния град, и следователно не от отделни търговци, а
от държавната власт. Те са следователно един търговски ред, специализиран
пазар, вид чаршия от по-късното средновековие, създадени не по пътя на
постепенното развитие на търговския живот, а за да създадат веднага условия за
търговия. Тази държавна грижа за търговията е една традиция, тъй като още на
две места в Плиска виждаме останитен на такива търговски тържища. В
югозападния ъгъл на Вътрешния град е офоркме по същия начин пазар с дълга
редица помещения, започваща от малката южна порта към север така, че
между магазините и западната крепостна стена се затваря пространство,
отредено навярно за търговия.
Една типична странноприемница е изградена недалеч от южната порта във
Външния град. [114] Сградата представлява голям четириъгълник, образуван
откъм изток и север от прости помещения, обърнати към един вътрешен
затворен двор. По своето устройство тази постройка напомня отблизо
безбройните примери на керван-сараи в Близкия Изток не само от по-ново
време, но и от епохата на първия и втория арабски халифат, съвременни на
Плиска. Ако нашето тълкуване на сградата като странноприемница, основано
на такива аналогии, е вярно, то с право бихме приели за естествено
съществуването на керванска търговия между българската ханска столица и
големите търговски средища не само по бреговете на полуострова, чието
средище през IX в. става България, но и далеч във Византийската империя и
отвъд нея.
За хронологията на тези търговски средища в Плиска не притежаваме
документални свидетелства. Материалите, намирани покрай и в тези сгради,
позволяват само най-общо да поставим тяхната поява в епохата, когато в
държавния център се изграждали наново условия за развитие и напредък.
Някои от тези пазари пазят следи от продължителен живот и преустройство,
като този в югоизападния ъгъл на Вътрешния град, което е още едно косвено
указание, че началният замисъл на този пазар е свързан с първоначалното
планиране на живота във вътрешната крепост. [115] Същите основания ни
позволяват да смятаме ранен и пазара между дворцовия квартал и северната
порта. Постепенно животът във Вътрешния град през десетилетията и вековете
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е натрупал сгради и съоръжения, чиито развалини сега се губят под
обработваемата земя. Но дори и в най-късно време плисковският център не се
превръща в същински град в средновековния смисъл на думата. Той си остава
владетелски замък.

Водопроводната и канализационната система на Плиска. Характерен белег на
строителството в плисковския център е широката мрежа от водопроводи и
канали. Навсякъде под нивото на дворната настилка в комплекса на Малкия
дворец и на места вън от неговата сграда се открива система от глинени
тръбопроводи от различно време, изградени по различен начин, но във всички
случаи положени по едни и същи направления. Едни от тях, може би найстарите, са изградени от глинени тръби, споявани със здрав водонепропускаем
хоросан с примес от чукана тухла и положени върху също такова хоросаново
легло. Над тях като непрекъснат двускатен покрив са положени и запоени с
хоросан плоски тухли, които пазят тръбите
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от повреда. Тухлите в тези водопроводи са вземани наготово от стари римски
градежи в плисковската околност и най-вече от римския и византийския град
при с. Войвода, за което говорят често срещаните печати на римски частни и
легионски тухларници. Други водопроводи, повечето, нямат това устройство.
Техните глинени тръби, споявани със здрав хоросан, не са покрити с тухлен
покрив. Но в повечето случаи и те следват направлението на първите, което
говори за приемственост във водоснабдителната система.
Използувайки наклона на местността, всички води в плисковския дворцов
център идват откъм север-североизток. Водоснабдяването на дворците не е
изучено подробно, но разполагаемите данни ясно показват, че всички
водопроводи се насочват към западната половина на дворцовия квартал, където
очевидно е бил съсредоточен животът на обитателите му. В тази епоха на
интензивно строителство водопроводите са се съсредоточавали главно в
северозападния ъгъл на дворцовия квартал, където още в предишната епоха е
имало, както видяхме, водохранилища. Сега там има останки от баня и голяма
цистерна, които са били редовно пълнени или снабдявани с течаща вода. От тях
и покрай тях водите са преминавали в поменатата разпределителна шахта край
западната оградна стена, откъдето са се отправяли в няколко посоки — на запад
през стената, на изток, навярно към езическия храм, където, както изглежда, в
ритуала е използувана вода, и на юг — може би по направление на външния
храм, където също е имало басейн за вода.
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Не е установено точно откъде са били хващани водите, които са били
довеждани до плисковския дворцов център. Предполага се, че те са каптирани
някъде около днешното с. Жилино в долината на Крива река, североизточно от
Външния град на онгъла. Извори е имало и в горното течение на р. Асардере, в
район, изцяло попадащ в укрепената територия на Външния град, но,
изглежда, оттам не са извеждани водопроводи.
Когато говорим за грижите за водоснабдяването на Плиска от страна на
нейните обитатели, следва да споменем за едно странно и досега необяснено по
задоволителен начин съоръжение на Крива река в района на с. Стоян
Михайловски. Още К. Шкорпил описва на времето това съоръжение като устои
на каменен мост между скалите на един малък каньон в тази част от течението
на реката. Останките обаче на масивната преграда от дялани каменни блокове
са в такъв вид, че би могло да се предполага, че това е преграда на малък
язовир, който събирал водите на Крива река, за да осигури пастирите в района
на Плиска с вода за добитъка, а на земеделците — за градинарските култури.
Издигането на подобни съоръжения в системата на водоснабдяването не е
изолирано явление през ранното средновековие. Примери за това има не само в
района на Средна Азия (Хорезм), но и в Близкия Изток, където се заражда една
цивилизация на доскорошни номади, арабите, в новозавладени обработваеми
земи с древни земеделски традиции. [116]
В грижата за водоснабдяването на Плиска през VIII и IX в. се отразява не само
порасналата култура на нейните стопани, но и вроденото у доскорошните
обитатели на безводните степи влечение към водата. Много данни говорят, че
през тази епоха, когато се е създавала Плиска, степите на цяла Евразия са се
намирали в разцвет поради влажния климат над средната част на континента.
Колко повече това се отнася до гористо-степните земи на днешна
Североизточна България! По времето на големите каменни строежи в Плиска
сухата днес почва е съдържала толкова изобилна влага, че тежките каменни
конструкции са потъвали в нея. За да се закрепят каменните сгради, техните
основи са поставени навсякъде върху система от хоризонтални греди или
вертикално набити колове, които спомагат за засилване устойчивостта на
почвата. Но ние ще видим по-нататък, че в някои постройки това укрепване на
почвата не е дало очакваните резултати и части от сградите са се съборили.
И при този относително благоприятен климат и воден режим, когато Асардере
и неговите извори са били пълноводни, централната държавна власт е полагала
постоянни грижи за водите в центъра на ханския онгъл. Околното население,
обита118
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ващо външния град, е използувало вероятно чешми и кладенци. Старият култ
към водата и дълбоките традиции у прабългарите по отношение на благата,
които дарява тя за цялото общество, са отразени и в официални държавни
документи. Известен е един каменен надпис от времето на хан Маламир, който
известява за строителството на водопровод в Плиска. Ето неговото съдържание:
«Кана шюбиги Маламир е от бога владетел. Неговият стар боила Исбул
кавхан направи този водопровод и го предаде на владетеля, а владетелят
даде на българите много ядене и пиене, а боилите и багаините дари с
големи дарове. Бог да даде на владетеля от бога да живее сто години
заедно с кавхан Исбула.» [117]
Изграждането на този водопровод е било голямо събитие в живота на ханската
резиденция. Тържеството и голямото дело, извършено от кавхана, е трябвало да
останат в паметта на поколенията по този достоен начин. Колоната с надписа
била издигната до новоизградената чешма като паметник на благодарността,
изразена по поръка на хана от името на целия народ на българите — сиреч на
българите, обитатели на ханския онгъл. Но дали този надпис се отнася сигурно
за водопровод в Плиска? Надписът, сега загубен, е бил виден преди 140 години в
Шумен от един западен пътешественик. Очевидно в турско време той бил
преместен от Плиска, както много други надписи оттам, за да бъде отново
използувана колоната, върху която бил врязан текстът.
Нашите сведения за хронологията на строителството във Вътрешния град на
Плиска са много неточни. Повечето архитектурни останки по своя характер се
отнасят до епохата след възприемането на християнството и ние ще ги
разгледаме подробно по-нататък. От преходната епоха, предмет на нашето
внимание сега, са навярно само няколко прости уземни жилища и една каменна
постройка, които отразяват традициите на ранната българска култура.
Землянките в плисковския външен град представляват в развитието на битовата
култура на неговите обитатели един етап на трайна уседналост. Навярно скоро
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след създаването на централния онгъл на държавата селищата от юрти били
изоставени и на тяхно място започнали да строят трайни, удобни, топли през
студените зими и хладни през горещите лета землянки. Такива землянки засега
са открити на две места — на запад от каменния вътрешен град в долината на
река Асардере [118] и на североизток от него, близо до източния окоп в така
наречения обект № 31. [119] Това са обикновените уземни жилища с дървена
конструкция от колове и плет, омазан с глина, и покрив от слама или дебела
глинена мазилка. Те са едноделни, правоъгълни по план, със страни по 2,50—
4,50 м. В единия си ъгъл имат каменна пещ. Покрай стените на ямата, в която е
изградено жилището, дълбока до 1,20 м от околния терен, били разположени
одърите върху набити в земята колове. С други думи, землянките в Плиска
имат устройство, типично за традиционното славянско жилище. Те са ярка
илюстрация на онова влияние, което славянската материална култура оказва на
прабългарите — обитатели на Външния град. Те свързват централния онгъл на
държавата с всички краища на страната, гдето населението живее в такива зем119

лянки. Покрай ханския аул те показват, от една страна, социалната и класовата
диферециация между най-висшите обществени върхове и масата от
населението, и, от друга — неразривната връзка между тях. Последната се
доказва не само с функционалната връзка между ханския монументален център
и селищата около него, но и с битовите материали в тях. И в единия, и в другите
обитателите си служат с едни и същи предмети на бита и материалната
култура.

Строителството в аулите през първата половина на IX в. и неговите паметници.
Широката строителна дейност в България се разгръща не само в ханската
столица. В нея са обхванати земите не само на вътрешната област, но и далеч от
средището на страната. Вниманието на централната власт обаче е насочено
преди всичко към ония аули, които в североизточна България са пострадали по
време на войната с византийците през 811 г. Заедно с това обаче вниманието на
управляващите кръгове в столицата не отминава старото светилище в Мадара.
Това е, изглежда, времето, когато в северния край на терасата под скалите
издигат един малък дворцов ансамбъл, който по своя характер може да се
тълкува като лятна резиденция на ханоиете. След откриването му през 20-те
години на XX в. повечето изследвачи го тълкуват като езическо капище,
изхождайки от странното на пръв поглед ограждане на един скален блок с
масивна каменна стена откъм изток. [120]
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Този дворец се състои от две сгради. Едната, разположена към изток, е
издигната върху голям блок, паднал от скалите. Повърхността на камъка е
заравнена тук-там са издълбани малки правоъгълни гнезда за закрепване в тях
на дървени стълбове и устои. [121] Планът издава триделно устройство,
наподобяващо това на Малкия Дворец в Плиска, но трите паралелни зали не са
разчленени по дължина, така че напомнят по-скоро план на базилика. Долу
под тази сграда към запад е разположена втората постройка. Нейния план
срещаме за пръв път в старобългарската архитектура, но и той в общи чарти
напомня известни вече сгради. Основната част на плана образува една
правоъгълна зала, ориентирана север—юг и имаща по три широки входа на
източната и на западната си дълга страна. Така през нея е могло да се
преминава, както през приземието на Големия дворец в Плиска. Една редица
каменни устои за дървени стълбове минава равномерно пред източното дълго и
пред северното късо лице на постройката. Откъм запад такива подложки за
стълбове липсват, но поради стръмния терен там те са могли да се свлекат
надолу. Очевидно е от всичко това, че сградата е имала чардак поне от двете си
страни — източната и западната. Той е обикалял пред етажа над средната зала.
Откъм юг сградата е доближена до един паднал от скалите блок, чиято горна
повърхност е заравнена като площадка. Извитата стена, която го огражда откъм
изток, има тесен вход и пространството, в което се влиза, тясно и извито около
камъка, е било тълкувано като светилище около една свещена скала. Общата
композиция на плана на всички помещения тук ни дава по наше мнение повече
основание да виждаме в стените около камъка подпори на една изградена върху
скалата веранда, свързана с чардаците край къщата северно от нея. Тези
чардаци със своята дървена конструкция са могли да се свързват и на изток с
един вероятен портик пред южното лице на триделната ограда. Изобщо в
свободното разположение на тези сгради, в чардаците и простора около тях
може да се открие най-сериозният аргумент за тълкуването им като един летен
хански дворец. От предполагаемата веранда южно от жилищната сграда, до
която е водела може би стълба покрай извитата стена и камъка, се открива към
запад и особено към юг великолепен изглед към равнината и към светилището
под скалите. Близо до светилището под Мадарските скали, под северния праг
на скалното плато, над с. Калугерица, е била разкрита на времето част от един
комплекс от сгради, в които основното ядро представлява правоъгълна по план
и разделена на две нееднакви помещения постройка [122]. За разлика от
останалите постройки, чиито основи са строени с ломен камък, основите на
голямата сграда са от правилно наредени големи дялани блокове по подобие на
останките от голямата сграда под Даул120
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таш в Мадара и на сградите в плисковския дворцов център. Трудно е да се каже
нещо повече за датировката на комплекса от това, което е казал първият му
изследвач, който го поставя в епохата на княз Борис. Още по-трудно е да се
тълкуват неговото предназначение и характер, особено сега, след като голяма
част от откритите основи са отново заличени от повърхността на терена. Дали
това е стара езическа култова сграда, около която по-късно бил създаден
манастир или дворец, който се разраснал в манастир след 864 г., могат да се
правят сега само догадки. Нови разчиствания и разкопки там биха хвърлили
нова светлина, която ще изясни неяснотите.
Важно укрепително съоръжение, издигнато през второто-третото десетилетие
на IX в. и по повеля на великия хан Омуртаг е бил аулът на р. Тича при
днешното село Цар Крум (Чаталар). За изграждането на този аул се е запазил
автентичен документ — текстът на един надпис, издълбан от името на хана
върху мраморна колона. Той има следното съдържание:
«Кана шюбиги Омуртаг е от бога владетел в земята, гдето се е родил.
Оставайки в стана на Плиска, (той) направи дворец на Тича и премести
войската си там срещу гърците и славяните и изкусно направи мост на
Тича заедно с двореца и постави в този дворец четири стълба и на тези
стълбове постави два лъва. Нека бог да даде на владетеля от бога да тъпче
с краката си императора, докато тече Тича и докато. . . да владее многото
българи, да надвива враговете си, да живее весело и щастливо сто години.
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Времето, когато се строеше, беше по български шегор елем, по гръцки
15-ти индиктион (821 г.).» [123]
121

Цар Крум (Чаталар), Шуменско.
Надпис открит при аула на Омуртаг

До времето, когато бе открит и изследван Омуртаговият аул на р.Тича, повечето
от изследвачите смятаха, че колоната с текста, ако и намерена при днешното с.
Цар Крум, се отнася до изграждането на Преслав. От 1958 г. насам тази теза е
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напълно отречена, тъй като разкопките на аула потвърдиха почти напълно
данните от надписа. [124] Какво показаха тези разкопки?
Преди всичко открити бяха поразителни аналогии с Плиска както в плана и
устройството, така и в градежа на постройките. Аулът при с. Цар Крум е
разположен на незаливна тераса на десния бряг на реката. Той има две
укрепителни линии, външна — ров и вал, особено добре запазена откъм юг и
запад, и вътрешна — каменна крепостна стена с една кула — порта на изток.
Покрай северната и западната стена отвътре са долепени дълги казармени
сгради, в чиито помещения някъде има и отоплителни печки. В северозападния
ъгъл на крепостта се намират основите на сравнително голяма постройка със
сложен план, който до известна степен напомня типа на плана на Малкия
дворец в Плиска. Почти точна аналогия на плисковската баня в северозападния
ъгъл на Малкия дворец преставлява банята в аула, разположена между
казармените помещения и голямата сграда. Вана-пещ за топъл въздух и
отоплителна подподова инсталация повтарят принципа на плисковската баня.
Кае менната конструкция на стените от дялани варовикови блокове
възпроизвежда зида122

Цар Крум, Шуменско.
Аул на Омуртаг

рията на монументални сгради в Плиска. Крепостната порта представлява
точна аналогия на Малкия дворец. [125] Всичко това заедно с многобройните
материали, главно съдове от основните типове на старобългарската керамика,
представляваха хилядогласно потвърждение на произхода, датата и характера
на паметника. Най-после при разкопките на този аул бе намерена зле запазена
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мраморна статуя на лъв, потвърждаваща още едно конкретно сведение от
надписа. Заедно с това наблизо до аула, на брега на р. Тича по посока северсевероизток — сиреч право към стария онгъл Плиска, се намериха каменните
останки на споменатия в надписа мост.
При разкопките на аула са открити останки от съвременни на крепостта
землянки във Външния град и следи от живот на много старо славянско селище,
което може да се датира не по-късно от VII в. В северната част на Външния град
са открити останките на две ранновизантийски черкви, датирани от VI в. [126] В
източния край на аула стърчат две тракийски надгробни могили, използувани
при издигането на земленото укрепление, така че попадат в североизточния и
югоизточния му ъгъл. Всичко това показва, че за разлика например от Плиска
Омуртаговият аул бил издигнат върху съществувало в древността и ранното
средновековие селище. Ранновизан-тийските черкви били едната — в
развалини, другата изоставена и опустошена. Но очевидно старото славянско
население тук ще да е поддържало спомен за пресните следи от живота, които
то заварило при заселването си по тези места. Или може би е имало все още по
долината на Тича стари манастири, в които се приютявали монаси и
иконопочитатели — бегълци от Византия? А този район бил важен за
отбраната на държавния център откъм прохода Верегава (дн. Върбишки) и
може би всичко това обяснява мотивите на хана «да премести войската си там
срещу гърците и славяните».
123

Началото на строителството в Преслав. Важен укрепен център с голямо бъдеще
съществувал вече и се изграждал по-нагоре по течението на реката в полите на
балканските предгория. Това бил Преслав. Както вече казахме, смяташе се, че
данните от Чаталарския надпис се отнасят до Преслав и неговото основаване се
отнасяше към 821 г., независимо че не бяха известни сигурни останки от
предсимеоновия град. Сега, когато надписът се свързва без съмнение с
Омуртаговия аул при с. Цар Крум, а в преславските развалини се намериха вече
сигурни останки от аул преди Симеон, остава отново открит въпросът за
периодизацията и хронологията на живота в този център, превърнат в 893 г. в
столица на българската държава.
Данните за ранната история на Преслав през последните години се увеличиха
значително. Вярно е, че проучванията все още не са доиели до цялостни изводи,
но все пак постигнатото досега вдъхва увереност, че откъснатите един от друг
факти ще очертаят в близко бъдеще цялостна картина на ранната история на
Преслав.

- 215 -

На няколко места в Стария град, такъв какъвто го познаваме от Симеоново
време насетне, са открити останки и следи от живот от по-ранно време. Преди
всичко следва да се изтъкне, че и тук, както в аула при с. Цар Крум, съществуват
сигурни останки от живот преди образуването на българската държава.
Излишно е да се спираме на праисторическото селище в местността Гебеклисе
[127] и на останките от живот от тракийско време около началото на н. е. над
стерилен пласт, в който стъпват основите на дълга търговска сграда край
южната крепостна стена на Вътрешния град. [128] Тези факти нямат пряко
отношение към проблема за културното наследство, което е могло да бъде
заварено от новите стопани на тези земи. Късната античност и ранното
средновековие са ни оставили много ясни следи и хубави паметници, които
разкриват картина на интензивен живот от края на римското Еладичество и
началото на византийското средновековие. Всички тези паметници се намират
вън от укрепената територия на средновековния град. [129]
Няколко находища по десния бряг на р. Тича, точно срещу Симеоновия град,
разкриват последните етапи на античната и ранновизантийската култура преди
настаняването на славяните тук. В местността Аргатово е съществувало селище,
което по оскъдните останки, дошли до нас, се отнася към III—IV в. [130] животът
в него е имал земеделски характер, защото единствената по-значителна находка
в него е серия железни земеделски сечива. Другите материали, главно
керамика, имат типично римски характер, което издава дълбоката
романизация на местната тра-кииска култура на това място в навечерието на
загиването на античния свят. [131]
Една голяма базилика в местността Дели Душка бележи последния етап в
живота по тези места преди големите етнически промени и настаняването на
славяните. По своя план и пропорции тя стои донякъде изолирано всред
паметниците от този вид, датирани през ранновизантийско време, но
датировката ѝ от самия край на IV в. — епохата непосредствено след император
Теодосий, когато настъпва краят на античния робовладелски свят — е добре
подкрепена с монетна находка в гроб непосредствено до стената на нейната
апсида. [132] По всичко личи тази базилика е обслужвала с новия християнски
култ остатъците от местното население. Къде се е намирало селището, гдето
това население е живяло през V—VI в., трудно може да се посочи в близост до
базиликата. Някои данни сочат, че базиликата на Дели Душка е била
гробищна, а не селищна, и в такъв случай селището може да се намира и понастрани от тази черква. Съвсем неотдавна върху северния плосък скат на
първия планински рид вън от крепостните стени на Преслав, все по десния бряг
на Тича, се откри къс от крепостна стена на някакво укрепено селище. Никакви
проучвания не са направени още и далеч сме от мисълта да правим опити да
тълкуваме откритието, но като едно предположение може да се изкаже
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мисълта, която ни съблазнява — може би тук се е намирало селището, свързано
с живота на базиликата, от която го отделя само един дол — устието на Бял
бряг. Нормално за тази епоха селището е опряло у планинския рид —
естествена защита — и е укрепено. [133]
Историята на дворцовия комплекс в Преслав е изучена напълно и във всич124

Аул на Преслав.
Първоначална дворцова сграда

Преславският аул.
Първоначална
дворцова
сграда. Втори период

ките му части. [134] Сега той се състои от две големи сгради, съединени
помежду им с по-малка междинна постройка. Но основи от по-стара сграда са
открити отчасти под дворната настилка в източната част на дворцовия квартал,
отчасти под източната дворцова сграда. А в историята на западната сграда бяха
установени ранни фази, които датират най-малко от първата половина на IX в.,
ако не и от по-рано. [135]
Какво е представлявал дворецът през тази епоха? [136]
Може да се смята за вероятно в най-ранната епоха дворецът да е представлявал
една единствена сграда навярно с двояко предназначение — приемна и
жилищна. В долния си етаж, или приземието, сградата е имала голяма
правоъгълна зала, ориентирана север-юг. На тясната си южна страна залата е
имала широка апсида. По оста на залата от север на юг е минавала редица от
дебели дървени стълбове, които са поддържали вероятно дървения под на
етажа. Някъде в северния край на залата е имало стълба, също дървена. Но в
този си вид сградата не е съществувала дълго. Наложило се е да се преустрои
апсидата. Новата апсида е вече по-малка по обем, а залата пред нея останала в
същия вид. Не са ясни напълно причините за това преустройство. Има известни
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данни, които позволяват да се предполага, че неустой-чивостта на зидарията е
довела до улягане и събаряне на апсидата, въпреки че основите ѝ са били
положени върху стъпка от дълбоко набити колове. Прави впечатление, че
независимо от укрепването на стъпката основите на сградата са положени
много плитко в терена — само 0,40 м, и конструкцията е била неустойчива.
Стените са градени от плътна зидария с дялани варовикови блокове на здрав
бял хоросан. Такъв тежък градеж е трябвало да стъпва много по-дълбоко в
земята. Може да се предполага, че строежът на тази постройка бил не след
дълго време последван от земен трус, който довел до първото преустройство в
апсидната част. Подобни причини, много по-ясно изразени по оставените от
тях следи, са довели до цялостно преустройство на дворцовата сграда в покъсно време и на тях ние ще се спрем по-нататък.
И така на мястото, гдето княз Симеон наредил да се издигне новата столица на
България след народния събор в 893 г., когато княз Борис го провъзгласява за
владетел, още в първата половина на века е съществувал укрепен дворец — аул.
Него125

вият план е изяснен. През последните години бе проследена стара крепостна
стена откъм изток, юг и северозапад.
Строежите в Преслав, които можем ориентировъчно и най-общо да датираме в
епохата на Симеон, се намират върху високата надречна тераса на Вътрешния
град. Това са останките от една крепостна стена и сгради от дворцовия квартал.
Крепостната стена е изследвана частично. Нейното трасе минава успоредно на
вътрешната крепостна стена вътре в територията на Вътрешния град. Била е
строена от варовикови дялани блокове върху хоросанова подложка. Известна е
част от източната стена, цялата дължина на южната и голяма част от западната.
В югоизточния и югозападния ъгъл на така очертаната крепост са били
издигнати плътни бастиони, изви-шаващи се като цилиндрични кули.
Западната стена прави една чупка към запад, за да обхване първоначалната
дворцова сграда. В южния ѝ край от вътрешната страна към крепостния зид е
долепена сградата на малка баня, изградена от камък и тухла и планирана
съгласно принципите на баните в Плиска и Омуртаговия аул при с. Цар Крум.
Банята е имала вана за гореща вода и подподово отопление в горещото
отделение, изградено не с тухлени колонки, а с големи тежки глинени тръби, на
които е лягал тухленият под. Преславската баня представя един важен вариант
на типа на баните от тази епоха в българските центрове. Към банята водят два
водопровода, от които единият е запазен с вградените в самата зидария на
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крепостната стена глинени тръби. Следователно, когато изграждали
крепостната стена, вече имали пред вид на това място да построят баня.
Ако и да е запазена твърде незначителна част от зидарията на тази крепостна
стена, сигурно е, че фугите между каменните блокове по лицата ѝ са били
замазани със същия червен хоросан като в плисковската стена на Вътрешната
крепост. Следователно не само плътната каменна конструкция, но и
живописният декоративен стил на двете стени са еднакъви, което ги сближава
хронологически.
Резиденцията на военния комендант на крепостта по своята внушителност като
сграда и по своето устройство показва, че военачалникът на този гарнизон е
заемал много висша военноадминистративна длъжност в йерархията на
държавата. Това е могъл да бъде наистина Ичиргу боилът (вътрешният боил).
[137] В своята най-обща концепция сградата на двореца възпроизвежда идеята
на Големия дворец или тронната палата в Плиска. Тук също виждаме зала с
апсида в единия край, но осъществена в много по-елементарен вид, с много попрости средства. Това обстоятелство може да бъде указание за по-ранната дата
на тази сграда в сравнение с Големия дворец в Плиска. Следователно,
съпоставяйки паметниците на дворцовия център в Преслав с тези в Плиска от
чисто художествено-архитектурна гледна точка, не може да не се признае, че
еволюцията на типа на дворцовата зала идва от преславската сграда към
плисковския дворец. И ако изграждането на тронната палата в Плиска може да
се отнесе към епохата на Омуртаг, сиреч след средата на второто десетилетие на
IX в., то с право можем да запитаме: преславската зала не е ли издигната заедно
с целия аул в управлението на хан Крум и дори по-рано? Чисто археологически
аргумент, на който не е място да се спираме тук и с който разполагаме от
разкопките на тази сграда, ни дава основание да поставяме този въпрос.
Разрешаването му в предложения смисъл, разбира се, не е най-важно при
общата оценка на строителната дейност в средището на българската държава
през VIII—IX в. По-важно е да се отбележи, че съществуват както
археологически, така и художествено-исторически и историко-архитектурни
основания да виждаме в строителната дейност през първата половина на IX в.
продължение и развитие на една програма, чието изпълнение има по-дълга и
по-стара история.
Едно важно свидетелство за съществуването на аул на мястото на по-късния
Преслав още в твърде ранна епоха са надписите на камък — списъци на
въоръжение на старобългарската войска, намерени на различни места в
Симеоновия град вторично употребени. От всичко 6 надписа от този вид три са
намерени в Преслав. Два от тях са върху мраморни колони на гръцки език, един
върху гранитна колона на
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Преслав, Аврадака.
Тюркски надпис на гранитна колона

древнотюркски език с гръцки букви. Последният особено ясно разкрива един
по-стар период в практиката да се издават на военачалниците такива
официални документи — инвентарни описи. Друг надпис от същия вид,
издаден на тюркски език, е фрагмент, намерен в с. Цар Крум и сигурно
произхожда от тамошния Омуртагов аул.
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Строителството по дунавския лимес и в «Отвъддунавска България» — Пъкуйул луй
Соаре. Едни от най-монументалните надписи от Омуртаговата епоха, които
времето и човешката ръка са пощадили, за да достигнат до наши дни, са
свързани със строителството във вътрешната област на държавата. Този факт
потвърждава държавно-политическата роля, която ханската власт е възлагала
на големите военни и граждански строежи. Известният български надпис на
хан Омуртаг се отнася до строежи северно от Плиска, на Дунава. Сиенитната
колона, на която е изрязан, е използувана през 1230 г. от цар Иван-Асен при
строежа на черквата «Св. Четиридесет мъченици» в Търново и това
обстоятелство вече заслужава специално внимание в културната история на
средновековната българска държава. На него ние ще се върнем отново.
Надписът има следното съдържание:
«Кана шюбиги Омуртаг, оставайки в стария си дом, направи преславен
дом на Дунав и като измерих между двата преславни дома, издигнах на
средата могила. От средата на тази могила до стария ми дворец са 20 000
оргии и до Дунав са 20 000 оргии. А тази могила е всеславна. И като
измериха земята, направих този надпис. Човек и добре да живее, умира и
друг се ражда. И нека оня, който се е родил последен, гледайки това, си
спомни този, който го е направил. А името на владетеля е Омуртаг кана
шюбиги. Бог да го удостои да живее 100 години.» [138]
Всеславните могили и дом на Дунава навярно са били достойни за славата на
владетеля, за да бъдат отбелязани с такъв тържествен надпис. Но за съжаление
досега изследванията на територията между Плиска и Дунав не са довели до
задоволителното им локализиране и идентифициране. Трудността идва главно
от това, че разстоянието между стария хански аул и голямата река е почти
еднакво не само до един пункт на Дунав, а на значителна дължина по брега
между Тутракан и Силистра. Следователно новият преславен аул е могъл да
бъде издигнат на няколко места.
127
Следите от строежи такива, каквито познаваме в Плиска от времето на Омуртаг
и каквито трябва да очакваме и при аула, не са засвидетелствувани освен в
самата Силистра (Дръстър) и на няколко километра надолу под града по
течението на реката, на един остров на румънска територия, Пъкуйул луй
Соаре. В разстоянието между Тутракан и Силистра бяха направени опити да се
открият останките на споменатия в надписа дворец през 1948 г. в градището
при с. Малък Преславец. [139] Установи се, че върху останките на едно
праисторическо селище и рушевините на един кастел от римския
долнодунавски лимес, идентифициран с известната Нигринианис-Кандидиана,
[140] българите изградили през IX в. силно укрепление със землен окоп.
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Велико Търново, църква «Св. 40 мъченици».
Надпис върху колона на Омуртаг в църквата
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Намерените в него останки от наземни жилища с каменни основи на калова
спойка и стени от плет, замазан с глина, говорят за едно градище с обикновено
население, каквито вече със стотици се знаят в цяла Дунавска България. [141]
Приблизително от същото това време е и старобългарското селище, възникнало
върху изоставените развалини на една ранна византийска крепост при с.
Попина. [142] Но и в това селище с обикновени землянки и наземни постройки
няма нищо, което да се приближава до представата за хански аул — преславен
дворец. Не по-различна е в хронологическо и културно отношение е картината
на старобългарското селище при с. Гарван, [143] което е възникнало върху
останките от едно раннославянско селище от епо128

Съкровище от Над сент Миклош. Кана 6
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Съкровище от Над сент Миклош. Купа 19
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Съкровище от Над сент Миклош. Чаша с тока за прикачване към колана 20

Съкровище от Над сент Миклош. Чаша с гравиран кръст

Съкровище от Над сент Миклош. Кана 3
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Съкровище от Над сент Миклош. Кана 3

Плиска. Дворцовата църква с некропола около нея

- 226 -

Преслав. Църква във Външния град с основи на езически храм

Преслав, Голямата базилика. Кръщелня с писцина
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Аула при с. Цар Крум, Шуменско. Църкви

хата преди заселването на прабългарите в Североизточна България.
При опитите да се издири и идентифицира Омуртаговият аул на Дунава се
излиза обикновено от посоченото в надписа разстояние, което общо съвпада с
действителното разстояние между «стария дом» и Дунав. Излиза се също така
от предпоставката, че преславният дом на Дунава не се намирал в известна
голяма крепост Поради тези причини той не се дири в Дръстър, който, както
видяхме, през епохата на Първото българско царство е бил важна българска
крепост. В същност археологическите проучвания на Силистра едва сега
започват и не е изключено да разкрият важни факти в историята на града през
IX в. Също така ние още нищо не знаем за българската крепост Тутракан, която
се идентифицира със споменаваната през Симеоново време крепост Мундрага.
Известно е, че между името Мундрага и Тутракан съществува несъмнена връзка.
[144] Но още по-важно е да се изтъкне, че между Тутракан—Мундрага и името
на старата Кубратова столица на «Велика България» — Тмуторакан (древната
Фанагория на Таманския полуостров) също съществува несъмнена аналогия.
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Сега обаче още не могат да се посочат никакви археологически аналогии в това
отношение.
При издирването на дунавския дворец на Омуртаг се използува и сведението за
преславната могила, издигната според надписа насред път между двете хански
резиденции. В широките простори на Лудогорието се сочат могили, които биха
могли да отговарят на посоченото еднакво отстояние от Дунава и Плиска. С
най-голям успех в съвременното краеведение на този район се ползува голямата
могила при с. Свещари, Разградско. [145] Наистина тя се извисява върху найвисоката точка на западното Лудогорие и от нея се виждат както Дунав, така и
височините около плисковското поле. Преди 1939 г., когато малка част от Южна
Добруджа и Лудогорието се намираха в границите на България, бяха направени
проучвания и разкопки на няколко малки могили, които като венец ограждат
огромната централна могила. Установи се, че се отнася до група погребални
съоръжения от скитско време — много време преди Омуртаг. Но независимо от
това продължават опитите да се тълкува думата τοῦμβα (могила) от надписа с
«гробница» (това е възможно) и да се отъждествява Омуртаговата гробница с
прочутото турско теке «Демир баба», разположено в скалистата долина под
могилата, нещо, което при разполагаемите данни изглежда невъзможно.
И така при данните, с които разполагаме сега, най-вероятно отъждествява не на
укрепения Омуртагов дворец — аула — на Дунава може да бъде с крепостта,
която румънски учени разкопаха през последните петнадесетина години на
остров Пъкуйул луй Соаре. [146]
Крепостта на острова е до голяма степен унищожена от промените в течението
на реката. Отнесени са значителни части от крепостните стени и от укрепената
територия. Но това, което е останало досега, позволява да се направят някои
важни сравнения и съпоставки със съответните крепостни съоръжения в
центровете на българската държава. Крепостните стени на остров Пъкуйул луй
Соаре са градени по абсолютно същия начин, както тези в Плиска. Идентични
са не само формите и размерите на каменните блокове, но и системата на
тяхното подреждане и свързване. В запазената част на крепостта се е съхранила
една порта, която като проходна кула има плана и устройството на кулите от
малкия дворец в Плиска, на портата на Омуртаговия аул при с. Цар Крум. На
ъгъла на крепостта, единствено запазени, личат останките на кръгла или овална
по план кула като тези на Вътрешния град в Плиска и на старата крепостна
стена във Вътрешния град в Преслав. Друга една порта в дунавската крепост, с
две плътни издадени вън от куртината на стената правоъгълни по план кули и
широка стъпаловидна площадка между тях няма аналогии в столиците. Това е
специално съоръжение, предназначено за приставане на кораби, нещо, което
няма оправдание в Плиска или другите аули в средището на страната.
Жилищата в укреплението са от два вида — с основи от камък и глинени стени
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и без каменни основи. Техните размери и планове — едноделни, тяхното
устройство
129

Пъкуйул луй Соаре, остров на Дунава (СР Румъния).
Порта с пристанище на ранносредновековната крепост. Възстановка

с греди по ъглите, с правоъгълни или овални каменни пещи в един от тях, не ги
отличават с нищо съществено от познатите в цяла Североизточна България
жилища — полуземлянки на обикновеното население на страната през цялото
ранно средновековие.
Всичко това, изложено в най-общи линии, създава неразривно единство между
крепостта в Пъкуйул луй Соаре и българските центрове през IX в. Трудностите
при интерпретирането на крепостта като български опорен пункт на един от
важните бродове на голямата река произлизат от датировката, която
румънските археолози дават на намерения археологически материал в
крепостта.
Материалите, намерени при разкопките на крепостта, по своя репертоар не се
отличават с нищо съществено от съответните находки в цяла Добруджа и
Лудогорието, включително и в центровете на Първото българско царство. Те се
датират както сами по себе си със своите типологични и технологични данни,
така и с помощта на целия комплекс от историко-археологически съпоставки,
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които поставят резултатите от проучванията в Пъкуйул луй Соаре в тяхната
хронологическа и културна среда. Вземайки пред вид сбора от тези данни, ние
смятаме, че най-ранните материали там заедно с крепостта следва да се датират
в IX в. При това данните от крепостта на дунавския остров не трябва да се
откъсват от съответните данни по десния бряг на реката непосредствено срещу
крепостта. Изследвачите на този район отбелязват съществуването на обширно
българско селище и лагер, укрепен с окоп, на хълма Дервент, един типичен
онгъл, непосредствено свързан териториално и функционално с каменния аул
на острова. Според тях съответните находки и съоръжения по високия дунавски
бряг се датират в IX и X в.
И въпреки всичко това каменната крепост на остров Пъкуйул луй Соаре
румънските археолози датират най-рано в последната четвърт на X в. Наистина
голям дял от материалите, намерени в крепостта, показва, че животът в нея е
продължил и по-късно и обхваща и XI, XII и XIII в. Датировката на румънските
изследвачи, както и във всички аналогични случаи на територията на Добруджа
и по двата бряга на Дунава, се основава на факта, че монетните находки в
крепостта се явяват масово в 60-те години на X в. В крепостта са намерени —
вярно — единични екземпляри монети и от елинистическата, и от римската, и
от ранновизантийската епоха. Както навсякъде в Северна България, монети
липсват от началото на VII в. до втората половина на X в., без това да означава,
че животът по Долния Дунав прекъсва в посочения интервал. Както вече
посочихме, целият сбор от ахреологически и исторически факти говори, че
славянобългарската култура през целия период на Първото българско царство
не познава монетата. Навсякъде в България монети се явяват масово едва през
60-те години на X в. в една култура, която има много по-стари корени и много
по-дълготрайно развитие в долнодунавските земи.
Ние се спряхме по-подробно, без, разбира се, да изчерпваме аргументите за
130

датировката и ролята на островната крепост на основанията, които ни дават
право да смятаме, че крепостта на остров Пъкуйул луй Соаре заедно с големия
лагер на десния бряг на реката представлява един здрав укрепен възел, създаден
от централната власт в България навярно още през IX в. на мястото на важен
брод през Дунава. Едновременно това е една крепост с външно землено и
вътрешно каменно укрепление, аналогични на централните аули във
вътрешната област на България, която е подсилвала голямата крепост на
Дръстър. Този брод на Дунава е бил изключително важен за българската
държава, понеже е осигурявал един от главните пътища, свързващи държавния
център с отвъддунавските земи. Ролята на този пункт ще да е била оценена и
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вниманието и грижите за укрепяването му ще да са били пораснали особено
след акцията на византийския флот през 837 г., с която били освободени
многобройните византийски пленници от Одрин, заселени от хан Крум на
северния дунавски бряг през 813 г. [147]
Разбира се, дори и ако крепостта на остров Пъкуйул луй Соаре се датира в IX в.
и се приеме за дело на българите, идентифицирането ѝ с преславния
Омуртагов дом на Дунава не може да се докаже и остава като една работна
хипотеза.
Но за да приключим с въпроса за строителството през IX в. в България,
свързано с организирането на държавната територия, следва да споменем
няколко крепости в северните територии на страната. Както е известно, още в
самото начало на века, към 805 г., хан Крум присъединил към държавната
територия всички земи, които дотогава се намирали под властта на аварите в
карпатската област и Източна Унгария, като се възползувал от разгрома на
Аварския каганат от страна на Франкската империя при Карл Велики. [148]
Славяните и прабългарите, които населявали тези земи, станали опора на
българската власт в Трансилвания или Загора. Липсват точни данни за
западната граница на страната в този район, но може да се предполага с голяма
сигурност, че границата между България и франките ще да е минавала по
течението на р. Дунав. През следващите векове старият Сингидунум се
превръща в мощна българска гранична крепост начело с един боритаркан.
Гранична българска крепост ще да е имало и в Пеща (източната половина на
унгарската столица), чието име отговаря на фонетичните особености на
старобългарския славянски език.
Ние не разполагаме с достатъчно достоверни археологически данни за
граничното и крепостното строителство на българската държава в равнинната
част на тази област. Но многобройни находки на битови материали, селища и
некрополи в тези земи от славянски и български произход говорят ясно за
етническия състав и битовата култура на голяма част от населението, което е
живяло отвъд Дунава, в Загора. [149]
С термина «култура Дриду» [150] в румънската археологическа литература се
означават преди всичко паметниците от периода VIII—IX в., оставени на
територията на Румъния по време, когато в България цъфтяла средновековната
българска култура. Културата Дриду е оставена от население със същата
материална култура, каквато имали българите в VIII—IX в. То обитавало
землянки като тези на юг от Дунава. Употребявало същата керамика.
Разпространението на тази култура на север от Дунава се покрива с
територията, заета от българите и влизаща в пределите на българската държава
в същата тази епоха.
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Много градове и крепости, които продължават да съществуват и да се развиват
и през следващите векове и стават известни градски центрове на областта,
позната под названието Седмоградско, навярно са били създадени по това
време.
Важността на тези земи се е състояла преди всичко в древните, разработвани
още от ранната метална епоха мини за добив на черни, цветни и благородни
метали. Към тези важни суровини се прибавят и разработваните от
незапомнени времена солни находища, доставящи така търсена в много страни
на Европа продукция. Всички тези находища попадат под контрола на
българската държава. Пътищата през планините се охраняват от държавата. За
тази цел тя строи крепости, гдето настанява военни поделения.
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Една такава крепост ще да е била крепостта при с. Слон. [151] Тя се намира на
един висок рид, дълбоко навътре в Централните Карпати право на север от
Плоещ, там, гдето планинската верига прави остър ъгъл към югозапад. От
мястото на крепостта се открива чудесна панорама на най-високите била и
седловини на планината, гдето някога пътят е превалял към Загора. Дълбоката
долина, над която е стърчала крепостта наравно с високите върхове, е отворена
право на юг и пътят надолу и досега носи в паметта на местното население
названието «друм на солта» (drumul sării).
Сега градището е почти напълно обезличено. В началото на нашия век един
унгарски краевед обръща внимание на изобилните количества правилни
дялани варовикови блокове от разрушената крепост. По много от тези каменни
блокове той открива строителни знаци — тамги, които по общия си характер и
в подробности напълно съответствуват на знаците по каменния строителен
материал в старите български аули. Новите разкопки, предприети от румънски
археолози, откриват на мястото на унищожената крепост битови материали от
български произход — главно домашна керамика. Всичко това заедно с името
на местността, в която прозира българското «заслон», «слонити с », показва, че
крепостта освен за охрана на прохода е служела и като пътна станция.
Българската дума е минала направо в езика на планинското романско
население и се е запазила до днес. Пътят на солта е водил на юг към дунавските
брегове, отдето стоката се е прехвърляла към големите пазарища на страната и
вън от нея.
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III. Старобългарската култура през езическия период (края на VII —
средата на IX в.)

3. Изкуство и духовна култура на езическа България
Монументална скулптура
Славянски и прабългарски некрополи
Златарството
Славянският накит
Прабългарският колан и воинските отличия
Шереметското съкровище
Съкровището от Над сент Миклош
Прабългарските каменни надписи и тяхното културно-историческо значение
Монументална скулптура. Мадарският скален релеф е най-старото и наймонументалното произведение на скулптурата на България. Този паметник
показва, че още в началото на своето съществуване централната държавна власт
в страната е имала начини и средства да си достави майстори и произведения
на това изкуство. Но той показва също така, че скулптурата е имала свои
почитатели между представители на управляващата родово-племенна и
феодална аристокрация в държавния център. Следователно можем да не се
съмняваме, че успоредно с развитието на голямото каменно строителство в
ханската резиденция и в другите аули се е развивал и вкусът, и приложението
на скулптурната декорация в дворците. Разбира се, както в много други страни
в средновековна Европа, така и у нас скулптурните конструктивни или
неконструктивни детайли за архитектурна декорация са били един подвижен
материал, доставян за новите строежи преди всичко от изоставените развалини
на римски и ранновизантийски постройки.
Когато в близост до новите строежи, предназначени за новите стопани на
някогашните римо-византийски провинции, не са се намирали подходящи
готови материали, инвеститорите са организирали доставянето им отдалеч.
Типичен е случаят с октогоналната капела в двореца на Карл Велики в Аахен,
строена между 798—805 г., за която колоните били докарани чак от Италия.
[152] При строежите на укрепената ханска резиденция в Плиска било широко
организирано изваждането на готов строителен материал от близки и далечни
изоставени развалини. [153] Особено системно били доразрушавани тухлени
стени, за да се оползотворят запазените здрави тухли. По същия начин в Плиска
и в другите укрепени хански резиденции са били докарвани необходимите за
различни строежи архитектурни детайли — обикновени, кемпферови и
пиластрови капители, бази, мраморни плочи. Така в Плиска са се озовали
различни по вид, предназначение и стил архитектурни детайли, които са били
рационално използувани без оглед на принципа за художественото единство.
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Създавал се е един своеобразен практически еклектизъм в художествената
украса на сградите.
В историята на българо-византийските войни в началото на IX в. са добре из132

Плиска.
Имена на крепости, изписани върху колони: Бурдизо, Дидимотихон, Редесто

вестни случаи на ограбване и отнасяне в България не на нещо друго, а на
архитектурни детайли или произведения на изкуството. Така многобройните
колони с имена на крепости от Източна Тракия (някогашната тема Македония),
намерени главно в Плиска, са вземани и като паметници на победи, и като
архитектурни материали. [154] Теофан (503, 21—24) изброява какви
произведения на изкуството ограбили войските на хан Крум през 813 г. по
време на походите в днешна Източна Тракия и след неуспешния опит да бъде
убит ханът от страна на византийците. Той разказва:
«. . .при това кръвникът (= Крум), вбесен, изпрати отряд в свети Мамант
[вън от стените на Константинопол, до залива Златен рог] изгори
тамошния дворец и откара натоварени на волски коли медния лъв с
мечката и дракона и избрани мрамори». [155]
От текста на Теофан не могат да се разберат напълно някои специфични
означения на посочените паметници. Така медният лъв има означение τοῦ
εππικοῦ, което може да означава на «кавалерийския» или на «колесничарския».
Може би тук се касае до емблема на кавалерийски състезания. По същия начин
е означен и драконът с думата τοῦ ὑδρίου, което буквално значи «на водния
часовник» и не може да се отнася до украса на някакъв часовник в двореца.
Несъмнено при всички подобни случаи към ханската резиденция се отправяли
кервани с произведения на изкуството, необходими за украса на дворците.
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Разбира се, това не е бил единственият път, по който в средищата на
българската държава са се появявали произведения на монументалната
пластика. Няма съмнение, че наред със строители, техници и специалисти от
всякакъв вид най-радостно са били приемани художници и декоратори,
ваятели и резбари, ковачи на благородни метали и под. Всички тези местни или
дошли отдалеч хора подсилвали производството на луксозни предмети, от
които имали остра нужда всички висши сановници на новата държава.
Търсенето на подобни стоки се увеличавало постоянно, защото растял в
държавната йерархия кръгът на ония представители на родовата аристокрация,
чиито деди и прадеди са били ограничавани в това отношение от строгата
племенна традиция, от условията на живота и от недостатъчната продукция на
собствените занаятчии.
Ханският двор и родовата аристокрация в страната се превърнали в
потребители на едно изкуство, което в областта на фигуралната скулптура все
още търсело себе си. Както видяхме, върху мадарския скален релеф античното
чувство за форма и обем в началото на VIII в. започва да отстъпва пред
чувството за декоративност. Българското общество през VIII и IX в. навлиза в
живота и естетиката на едно ново и чуждо за собствените му традиции
изобразително изкуство, което е вече освободено от канона на античния
реализъм. Художественият живот на епохата не само във Византия, а в целия
средиземноморски свят се намира в своеобразна анархистична свобода.
Майсторите — скулптори и декоратори, наследници на богато сюжетнообразно и орнаментално наследство, не са ограничавани с нищо в избора на
сюжети, теми, орнаменти, мотиви и съчетания при създаването на своите
произведения. В Западна Европа от предроманския период се създават
произведения на фигуралната и орнаменталната скулптура, невероятни от
гледна точка на традицията. [156] Подобни ексцеси в диренето на нов стил не се
отбелязват във Византия, особено през века на иконоборството, когато във
програмите на художниците, скулпторите, приложниците съзнателно се
насажда вкус към античното. Разбира се, това «антично» в реминисценциите на
художественото творчество през тази епоха е възкресено в неговия раннохристиянски облик и се стреми да бъде вярно на християнската догма. В много
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изобразителното изкуство се явява удобно за езическите вкусове в България. За
това и единичните произведения на фигуралната пластика, които са дошли до
нас, стоят както по тематика, така и по изпълнение близки на късноантичната
традиция.
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След мадарския скален релеф ние притежаваме със сигурност само две
произведения на монументалната скулптура, които могат да се отнасят към IX
в. И двете представляват фигури на животни. И двете са на лъвове. Това не е
случайно. Известно е каква голяма роля играят фигурите на животни още в
изкуството на предроманската епоха.
Двете лъвски фигури са твърде различни по изпълнение и стил, различни са по
предназначение. Лъвската статуя от Омуртаговия аул при с. Цар Крум е имала,
както видяхме от надписа, самостоятелно значение. [157] Тя е стояла може би
върху капители или върху къс архитрав, поставен на две колони от едната
страна на входната кула в крепостта. От другата страна на входа по същия начин
е била поставена втората лъвска фигура. Лъвската статуя от Плиска е намерена
също при източната порта на вътрешната крепост. [158] Но тя е служела като
подставка на колона или дървен стълб, който е стъпвал върху гърба на
фигурата, гдето е издялано специално легло. Докато лъвската фигура от аул а е
от хубав бял мрамор, тази от Плиска е от твърд зърнест варовик. От първата е
отчупена главата и предните крака. От втората е запазено тялото и главата.
Лъвската фигура от Плиска представлява животното легнало по корем, навярно
с протегнати напред предни крака. Тялото е предадено геометризирано и
втвърдено като една хоризонтална греда с почти немоделирани равни
плоскости. Цялата изразителност на животинската фигура, цялата сила на
изображението е съсредоточена в главата. С едри, дълбоки, неравномерни ями
по шията и по главата е предадена буйната грива. Муцуната е отбита и липсва,
но запазената част от лицето е предадена с твърде реалистичен похват. Добре са
моделирани очите и горният край на носа. Обемът на главата и свободно
предадената козина са наситени с експресивност и живот, контрастиращ с
немощното и втвърдено тяло.
Фигурата от аула при с. Цар Крум предава с много по-голямо внимание и
точност тялото на лъва. То е моделирано с по-голямо майсторство и с повече
познания за животинското тяло, но все пак невярно. Отделните части на торса
са слабо изразени, липсва достатъчно обемност в тях, те изглеждат немощни.
Изцяло фигурата в запазената част може да бъде оприличена на много други
животни, например вълк или куче. За това впечатление, разбира се, допринася
липсата на главата. Върху запазената горна част от тялото по гърба на
животното са изобразени едри кичури от гривата, но без релеф. Тънки врязани
бразди бележат почти с техниката на графита отделните кичури на гривата,
така че в нея напълно липсва обем.
По своя стил лъвската фигура от Омуртаговия аул се различава дълбоко от
плисковската. До известна степен това може да се дължи на различното
предназначение, което тя е имала. Но в същото време това показва голямата
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еволюция в изразните похвати между майстора на плисковската и тази на
мраморната фигура от аула. Последният е вече напълно чужд на духа на
триизмерната скулптура и прави триизмерна фигура с възможно найпестеливи средства и с похватите на плоския релеф. Първият е верен все още на
традицията, вторият се е вече откъснал от нея. Неговото изкуство налучква
стила на същинската средновековна скулптура.
В културната история на славяните и на прабългарите и особено в историята на
техните култове са известни произведения на монументалната пластика. В
старите славянски земи са познати редки паметници на каменната скулптура и
са известни съобщения за дървени статуи. Грубо, схематично, плоскостно и
неразчленено са предадени изображения на мъже — божески образи, които по
стил и техника в ранносредновековната епоха не се отличават съществено от
подобни изваяния от края на бронзовата епоха. Най-съвършеното от тези
изображения представлява един висок каменен стълб с четири лица, на всяко от
които в нисък релеф е изобразена
134

човешка фигура. На върха на стълба има една обща глава с четири лица. Това е
прочутият Сбручки идол, намерен в Южна Полша, сега в Краковския музей.
В България не са намерени досега скулптурни човешки изображения, конто
могат да се припишат на славяните. [159] Техните култове, изглежда, не са се
върнали вече на балканска почва към оная ритуалност, която е била в сила в
старата прародина.
Прабългарите като тюркски народ вероятно са познавали монументалната
скулптура в погребалния си ритуал. Известно е, че от Южна Русия до Алтай
степите са осеяни с каменни човешки изображения, оставени от различни
тюркски народи в различни времена. [160] Това са така наречените «каменни
баби», сиреч каменни жени. Наистина едни от изображенията са на мъже,
други — на жени. Но в много случаи отличителният белег между едните и
другите са само провисналите гърди при женските статуи, ако и едните, и
другите да са представени в облекло. Проучванията на тези паметници по
всички простори на ареала им и особено в източноевропейските степи не са
могли досега да отделят особена група, която да може да се припише на
прабългарите. Причините за това остават неизвестни. На българска територия
също така никъде около прабългарските некрополи не са открити подобни
изображения. У нас са известни само две такива статуи, открити случайно при
разкопките на една скитска надгробна могила при с. Ендже, Шуменско,
очевидно поставени допълнително при вторични погребения в могилата. [161]
- 244 -

Това са типични статуи на мъж и на жена, но по своя стил и по детайлите на
изображенията те трябва да се припишат на тюркски народ от по-късно време.
Най-вероятно те принадлежат на печенези от XI в. [162]
Но за разлика от всички други тюркски народи прабългарите са имали една
особена практика, която ни е оставила забележителни, уникални и странни по
своя характер паметници. Тези паметници носят условното турско название
«девташлари» и са познати в България само в Плисковското поле. [163] Това са
групи неправилни каменни блокове, рядко надминаващи височина 2 м, забити
по на 50—60 см в земята. Между каменните неправилни блокове тук-там се
срещат късове от колони. Девташларите са или неправилно разположени
групи камъни, или наредени в правилни редици така, че се образуват големи
правоъгълници или квадрати, обикновено ориентирани правилно по посоките
на света. Със своите неправилни форми, покрити с лишеи и избеяни от ветрове
и бури, тези каменни групи извикват особени чувства у пътника из просторното
поле. Човек има впечатление, че това са надгробни паметници, играещи роля
на каменни изображения на покойниците.
Проучванията на тези паметници и частични разкопки, направени около тях,
не са давали досега категорични изводи и заключения относно техния характер
и предназначение. Но намирането при някои от тях човешки и животински
кости, както и редки предмети, като ножчета, връх на стрела и подкова,
показва, че около тези камъни са се извършвали обреди. Трудно може да се
твърди какви са били тези обреди. Ако са извършени погребения, то от тях
щеше да има по-ясни останки. Може би някои погребения са били извършвани
чрез трупоизгаряне и при съответния камък са били заравяни горелите кости
на покойника. По-вероятно е да виждаме в оскъдните останки от животински
кости (кон, глиган, куче, говедо) следи от помени и жертвоприношения.
Някои етнографски преживелици у населението на Североизточна България,
засвидетелствувани преди години, да се издигат камъни и да се образуват
правилни редици от побити неправилни блокове в памет на загинали далеч от
родината воини може би ни дават ключ за правилно обяснение на
девташларите около Плиска и другите големи онгъли в Плисковското поле. Ако
това е така, девташларите илюстрират масовата форма на аристократичната
практика да се издигат надписи от името на хана за загинали военачалници,
включително и далеч от родината. Те ще представляват паметници на
обикновени воини, издигани от близките им, гдето са се извършвали и
упокойни приношения. Тези символични гробници около централния хански
135
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аул са едно забележително явление в обществено-политическия живот на
езическа България, паметници на здравата военна организация, основана на
древнотюркския култ към мъртвия герой, загинал за своя народ.

Славянски и прабългарски некрополи. В историята на старобългарската култура
некрополите представляват особено съдържателна глава. Те отразяват точно
развитието на някои страни от материалната култура на старобългарското
общество, взето като цяло, отразяват местни и областни особености в културата
на обитателите на различни части на страната, в тях е представен
антропологическият състав на старото българско население и етническото му
развитие. Най-после в некрополите са отразени обществените промени, които
настъпват в течение на десетилетията, както и религиозно-философските
представи на населението и някои страни на духовния му живот. Всичко това
прави изследването на некрополите изключително важна и плодоносна задача.
Досега са издирени и разкопани значителен брой български некрополи в
днешната територия на страната и в съседни земи. Изучени са многобройни
погребални комплекси от различни епохи. Въпреки това познанията ни за този
вид паметници на българската култура и особено за най-ранните от тях са все
още недостатъчни за тяхната пълна характеристика като източници за
историята на българската средновековна култура. В известен смисъл това ни
улеснява. Ние ще се опитаме тук да разгледаме някои най-общи въпроси в
историята на ранната българска култура въз основа на данни от некрополите.
[164]
При заселването си на Балканите славяните практикували своя традиционен
погребален обред с трупоизгаряне. Горелите кости на покойния били събирани
в глинено гърне, което се превръщало в погребална урна. Заедно с костите в
урната попадали въглени и пепел и дребни предмети, които се намирали върху
умрелия и оцелявали от огъня. «Полета с погребални урни» са открити у нас на
няколко места в Северна България: с. Попина и с. Гарван край Дунава, с.
Вълчедръм и с. Бежаново и др. Тези най-ранни некрополи се датират, главно по
типа на глинените съдове, употребени като урни, в периода между VI и VIII в. В
същото време обаче в старите византийски територии славяните започват да
изоставят стария погребален обред и да възприемат местния —
трупополагането. Ако това може да се приеме като влияние на завареното
балканско-византийско население в земите, гдето то е оцеляло в една или друга
степен, като някои райони на Тракия и Македония, то трудно може да се
обясни като местно влияние преходът към трупополагане в земи като Долна
Мизия, гдето и да е имало някакъв контакт между славяни и местни жители,
той е бил толкова незначителен, че не ще да е бил чувствувай от масата на
славянските заселници. Както и да бъде обяснен този факт, остава безспорно, че
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на юг от Дунава славяните постепенно преминават към полагане на телата на
умрелите. Обикновено това се обяснява с въздействието на християнството. Но
установено е в някои некрополи, датирани дори в X в., че старият обред се е
задържал дълго и след възприемането на новата религия в България. С други
думи, за тези промени във вярванията и идеологията на славянското население
през ранното средновековие очевидно официалните държавни актове не са
имали особено значение.
Преходът между единия и другия обред следователно е траял дълго и е бил
неравномерен. Той е зависел преди всичко от обществената структура на
съответната група население и от силата и продължителността на контактите ѝ
с околния свят. В това следва да дирим отражение и на икономическите, и на
политическите връзки между отделните етнографски местни групи и
държавната политико-икономическа организация, осъществяваща общуването
на населението от различните части на държавата. Разбира се, промените,
отразени в погребалния обред, се отнасят до промени в съзнанието и
идеологията на отделните колективи. Погребалният обред обаче винаги
задържа отживели своето време форми на общественото съзнание и на
обществените отношения. Следователно при славянския погребален ритуал
следва
136
да дирим и наблюдаваме промените като закъсняло отражение на промените в
живота на населението. Пълното разпадане на славянската родова община е
много късно явление. Въпреки това на новозавзетите територии обществената
организация на славянските общини се изгражда не на родовия, а на
териториален принцип още при настъпването на славянските племена на
Балканския полуостров. Следва да очакваме, че веднага ще настъпят промени и
във всички онези форми на надстройката, чиято база е вече нарушена или
разрушена, включително и в обредността, свързана с представите за света на
мъртвите. Но тези промени настъпват, както се вижда, много късно и вероятно
с активната намеса на християнската църква, без която новият обред едва ли е
могъл да надделее в ритуалната практика на славяните. Следователно при
оценката на славянския погребален обред като историческо явление, свързано с
традиционните обществени форми, трябва да се държи сметка за две
противоречиви тенденции в развитието му. От една страна, рутината на
традицията задържа промените в него и той изостава от развитието на
обществения живот, от друга страна, новите условия на Балканите ускоряват
промените и в тази сфера на общественото съзнание така, че тези две
тенденции изравняват изменението в погребалния ритуал с промените в
обществената структура и материален бит и ги правят в общия ход на
развитието между VI—IX в. адекватни един на друг.
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Некропол
Нови Пазар.
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1,
Девня.
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с
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погребален обред

Сложните процеси, които се извършват в традиционния славянски погребален
обред на територията на българската държава, се преплитат с аналогични
процеси в погребалния обред на прабългарите.
Многобройни некрополи, оставени от прабългарското население в
Долнодунавския район, са вече известни и проучени както на българска, така и
на румънска територия. Картината, която те ни разкриват, представлява особен
интерес както от гледна точка на собственото вътрешно обществено развитие на
прабългарите, така и от гледна точка на взаимоотношенията със славяните и
сплавянето на единна култура и на единен етнос. Прабългарските некрополи
например при с. Истрия и
137

с. Кастелу в Северна Добруджа, с. Султана на левия бряг на Дунава, с. Юпер,
Нови пазар и с. Кюлевча, както и няколко некропола в района на Варна на
българска територия, вече позволяват да се видят по-дълбоко проблемите на
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етногенеза на населението в този обширен район през първите два века от
съществуването на България.
Преди всичко некрополите показаха, че прабългарите на Аспаруха са дошли в
Долнодунавския район с култура, която и в старите земи на Приазовието, и в
Дунавска България продължава да се развива през следващите векове в едно и
също направление независимо от разстоянието. За разлика от славяните при
идването си в новото си отечество прабългарите практикуват масово
трупополагането. Това показва още през 1948 г. некрополът при Нови пазар,
който бе първият прабългарски погребален комплекс, открит на юг от Дунава.
Но още в Новопазарския некро-пол бе засвидетелствувано трупоизгаряне само
в две погребения. Независимо от многобройните аналогии, които погребенията
с трупополагане в Нови пазар имат в земите на Хазарския каганат всред
некрополите на салтово-маяцката култура от така наречения «зливкински» тип,
трупоизгарянето в него поставя един важен проблем: на какво се дължи тази
двуобредност? Естествено беше да се приеме, че трупоизгарянето може да се
дължи на влияние на погребалния обред на славяните. Дори бе направен опит
да се класират известните прабългарски некрополи според съотношението
между броя на трупополаганията и този на трупоизгарянията. Постепенно
обаче в Разделна, Блъсково, Варна и Девня се откриват няколко некропола с
трупоизгаряне, с трупополагане и двуобредни, в които основната част от
погребаните имат несъмнено прабългарски произход. Появиха се варианти в
оформлението на погребалното съоръжение. Освен обикновените погребения с
урни, заровени в земята, се появиха малки камери, направени от камъни или от
преупотребени римски тухли, в които освен урната с горени кости са били
слагани допълнителни съдове като дарове. Между различните варианти на
трупоизгарянето, от една страна, и трупополагането по прабългарски начин, от
друга, съществуват многобройни връзки не само в характера на керамичните
съдове, но и в други предмети, слагани и в единия, и в другия вид гробове, в
репертоара от домашни животни — цели или части от които са слагани като
«храна» за погребаните, и т. н. Тази неразривна връзка между двата обреда
показва, че в самите недра на прабългарското общество са съществували
отделни етнографски групи, че по всяка вероятност общата маса на
прабългарите е била съставена от групи с различен произход. Това ни кара
отново да се връщаме към събитията, които довеждат на Балканите не само
приазовски прабългари, а и например кутригури.
Всред некрополите, които могат да се припишат на българите, в Североизточна
България се откриват и славянски погребения. В повечето случаи обаче това са
комплекси, които се датират вече към края на IX—X в. и отразяват процес или
резултат от сливането на двете основни етнически групи в този район на
страната. На този въпрос и на тези некрополи ние ще се върнем отново. Поранните некрополи представляват по-единни комплекси в антропологическо,
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обредно отношение и по своите материали. Това е напълно естествено. От
всички досега известни прабългарски некрополи новопазарският си остава найстарият паметник от този тип. Преди повече от 15 години ние бяхме наклонни
да го датираме не по-рано от края на VIII в., но сега в светлината на
новоразкопаните и проучени некрополи от тази група неговата дата трябва да
бъде върната поне с половин век назад. Относителното му място по обредни
особености и по материали е в първата половина или дори в началото на VIII в.
Самостоятелно място сред погребалните паметници на прабългарите заема
голямото погребение в могила XXXI на плисковския Външен град. Това е
изобщо единствената могила с добре запазено погребение от ранното
средновековие в България, известна досега. Погребението с трупоизгаряне в
урна и многобройни допълнителни глинени съдове около него е било
съпроведено с ритуално убиване на кон,
138

Плиска, могила XXXI.
Керамика от погребението

Плиска, могила XXXI.
Керамика
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заровен заедно с праха на неговия стопанин. Подобни погребални
жертвоприношения на коне са засвидетелствувани в Нови пазар, в Кюлевча, в
някои некрополи при Варна, но това е единственият случай, в който над
погребалните останки е била издигната могила. Това навежда на мисълта, че в
могилата е погребан виден представител на родово-племенната аристокрация в
централния онгъл на държавата и може би някой хан.
В североизточния край на некропол от VIII—X в. в Девня е открито странно
съоръжение — пръстеновиден изкоп с диаметър около 5,5 м и дълбочина 3,20
м. [165] И в изкопа едновременно са били погребани 65 индивида след масовото
им насилствено умъртвяване и нахвърляне безразборно в изкопа.
Антропологичните проучвания показват, че голям брой от умъртвените са
били деца. Предполага се, че погребаните са прабългари, защото имат
монголоидни расови белези. Те са били обезглавени. Отнася се най-вероятно за
масово жертвоприношение или за избиването на членовете на прабългарски
родове и семейства. Сведения за масови жертвоприношения в религията на
прабългарите има достатъчно. [166] Значителна част от откритите черепи носят
следите на изкуствена деформация. Прави впечатление и това, че всред
умъртвените няма млади, годни за военна служба мъже. Може да се
предполага, че избиването е станало по време на краткото властвуване на
Владимир и реставрацията на езичеството (889—893 г.).

Златарството. За да завършим прегледа на материалната и художествената
култура на ранното българско общество, трябва да се спрем на един занаят или
едно приложно изкуство, което е било винаги непосредствено свързано с
неговия бит и с историческата съдба на неговите социални слоеве —
златарството. Под златарство в широкия смисъл на думата следователно трябва
да се разбира не само производството на предмети на лукса, но и всякакви
предмети, свързани с домашния и воен139

ния бит, ковани или изливани от цветни материали. Към златарството тук
причисляваме и торевтиката.
Като художествен занаят златарството достига голямо развитие през Първата
българска държава и още през първите два века на нейното съществуване.
Златарските произведения обаче винаги и навсякъде са били едни от найподвижните паметници на приложното изкуство и тази е една от причините,
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поради които трудно може да се определи произхода на някои произведения,
намерени у нас. Особена трудност представляват липсата на по-голям брой
паметници и недостатъчната изученост на старобългарските центрове, които
биха дали повече примери от златарското производство.
Разглеждайки произведенията на златарството през ранния период, ще се
спираме главно на стила на златарските произведения, а по-малко на
златарската техника, тъй като в тази епоха тя в повечето случаи е наследник и
продължител на прастари техники, известни от дълбока древност и
практикувани през античността и ранното средновековие.
През епохата на така нареченото Велико преселение на народите при
господството на военната демокрация, както и след това, през ранното
средновековие — при раннофеодалните отношения, тон на златарската мода
дава военният бит на цялото общество. [167] При това бързите придвижвания
на племената и народите, техните стълкновения и съюзи създавали
благоприятни условия за уеднаквяване на модата в облеклото и снаряжението
често на различни по произход племена или на разнородни етнически групи.
Твърде трудно е понякога да се определят белезите на златарските
произведения на един отделен народ, освен когато са налице многобройни
паметници и добре датирани комплекси. С оглед на сложния етнически процес
на формирането на българската народност през ранното средновековие и
хетерогенния характер на нейната култура, в това число и на златарството като
приложно изкуство, ние ще разгледаме преди всичко такива произведения,
които отразяват художествените вкусове на старобългарското общество от
времето преди създаването на славянобългарската държава и от епохата на
нейното съществуване до края на IX в. независимо от мястото на намирането
им, за да може да се намери общата културно-историческа основа, която
обяснява тяхната поява, разпространението и принадлежността им към
старобългарската художествена култура.

Славянският накит. Както видяхме, славяните изгаряли труповете на своите
мъртви. [168] При този обред всички предмети, носени от мъртвия, се
повреждат или напълно унищожават. Поради това, както и поради
недостатъчната проученост на раннославянските некрополи, до нас са дошли
малко примери от накитите на славяните от първите векове на техния живот на
юг от Дунава. Тази празнина се попълва обаче от много находки на територията
на Румънската народна република, гдето са изследвани няколко славянски
некропола от това време. Еднаквите археологически комплекси от същата епоха
южно от Дунава показват, че по двата бряга на реката през тази епоха живее
едно и също славянско население.
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Най-характерният накит у славяните през тоя период е фибулата. [169]
Славянската фибула през тази епоха е от типа на така наречените палчести
фибули, широко разпространени и у други народи по време на Великото
преселение и особено у готите. Но славянските фибули от този тип са помалки, по-често бронзови, отколкото сребърни, с по-проста украса.
Ромбовидната обикновена плочка на иглодържателя и полукръглата плочка,
която покрива спиралата на иглата и от която излизат винаги пет възлести
издатъка, оприличаващи я на разтворена длан, са покрити с релефен орнамент
от спирали или ромбове, понякога по ъглите на ромбовидната плочка са
поставени в гнезда червени камъчета, а един вариант от тези фибули има по
острата долна част релефна човешка главичка, представена насреща. Тая
фибула има грубоват вид и по форма, и с украсата си, но една своеобразна
хубост в духа на грубия военен бит на епохата.
140

Славянски обеци-наушници

На няколко места у нас са намерени подобни фибули. Има ги и в Румъния, и на
територията на Гърция, но по-големите масивни и с по-усложнена украса
фибули от същия тип, намерени на различни места у нас, трябва да се
припишат на неславянски заселници през IV—VI в., т. е. от епохата, която
предхожда появата на славяните. [170]
Палчестата фибула у българските славяни се среща, изглежда, до края на VII в.
[171] През следващите векове тя изчезва и това ще да е свързано по всяка
вероятност с промените в облеклото на славяните. Би могло да се каже
следователно, че с изчезването на този накит завършва античният период в

- 253 -

живота на южните славяни. Създаването на българската държава означава
началото на съвсем нов етап в развитието на славянското приложно изкуство и
по-специално златарството. За цялата епоха на VIII—IX в. са характерни друг
тип славянски накити.
Най-типични славянски накити през този период са женските обеци и гривни.
Обратно, накитите, в които могат да се проследят някои прабългарски
златарски традиции, са предимно мъжки, свързани с военния бит. Военната
организация на Първата българска държава е играла нивелираща роля,
уеднаквяваща племенните традиции на славяни и прабългари в областта на
военното устройство. Наличието на такива накити не може следователно да се
свързва само с прабългарско население, но показва, че много страни на военната
организация и йерархия имат прабългарски произход.
Типичният славянски женски накит за цялата епоха на Първата българска
държава е гроздовидната обеца. Тоя тип е познат у нас от няколко находища:
Преслав, Якимово, Букьовци [172] и др. Обецата представлява кръжило, на
което долната половина е обикновено по-дебела от горната и по средата ѝ е
поставена отвесна висулка във форма на грозд. Тоя грозд е изливан заедно с
кръжилото или е прибавян допълнително и обикновено стърчи над долната му
половина. От двата края на долната част има също по едно топчесто
надебеляване, което придава симетричност на накита. Той е накит, прост по
устройство, но дава възможност за обогатяване с допълнителни елементи и при
внимателно изпълнение получава един действително художествен и изящен
вид.
Както показват примерите, с които разполагаме, този накит става
родоначалник на цяло поколение накити у нас през следващите векове. В своя
завършен вид той е познат на много славянски племена както в източната част
на Балканския полуостров, така и всред западните славяни от адриатическото
крайбрежие до Великоморавия. [173]
През ранния период на Първото българско царство се среща рядко един накит,
широко разпространен всред северозападната група славянски племена. Това е
т. нар.
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есовидна (s) обеца. Тя е намерена у нас в славянския некропол при с. Върбовка,
Плевенско, и в Каварна. [174] При тази обеца единият плосък край на
незатвореното кръжило е завит леко и образува петлик. Някои примери от
наши ранносредновековни находища показват обаче, че есовидната проста
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незатворена халка у полските славяни е станала у нас основа за обеца, при която
на кръжилото е надянато друго кухо тяло — сфера или два конуса, долепени с
основите си.
Освен тези обеци у нас се срещат техни варианти, при които над или под
долната част на кръжилото са прибавени различни елементи. Гроздовидната
висулка се опростява и се превръща в напречна на кръжилото отвесна пръчица
от наредени едно до друго топчета. Към нея понякога се прикача по-голяма
топка или се явява луницата, която като самостоятелен накит се среща често
през ранносредновековната епоха главно у западните славянски народи.
Тия накити са изработени от бронз, мед, сребро или злато. Те са или съставяни
от отделни елементи, споявани един към друг, или са изливани наведнъж в
калъпа.
Откритите и проучвани през последните години в Южна България —
Хасковско, Кърджалийско и Гоцеделчевско, [175] некрополи разкриват една
нова и интересна страница от взаимното проникване на славянската и
византийската култура, илюстрирани особено ярко от накитите. Извънредно
богатите нанизи от стъклени маниста лежат на снопове върху гърдите на
жените. [176] Огърлици от сложни сребърни кухи тела с форма на конус, капка,
полусфера, сфероид, съчетания между тях широко използуван филигран и
гнезда с вставки от разноцветно стъкло върху метален лист — всичко това
придава на тези огърлици особена красота. Съвършената техника на тези
накити, отделните им съставки и образуваните от тях орнаментални мотиви
имат дълговековна история в средиземноморските култури и няма никакво
съмнение, че появата им всред славянското население на Балканския
полуостров е резултат от навлизането на последното в сферата на
византийската художествена култура.

Прабългарският колан и воинските отличия. Първата българска държава
наследява в областта на военния бит традицията на суровата и героична епоха
на Великото преселение на народите. Военното снаряжение през ранното
българско средновековие и особено военната хералдика, т. е. външните белези
на военната (в същото време и гражданска) йерархия в това вече
феодализиращо се общество, продължават да се развиват на основата на
късноантичните традиции. [177] В това отношение варварските народи се
стремят не само да подражават на военния церемониал на империята, но и да
надминават по богатство военните инсигнии на своите неприятели. Българската
войска и особено командният ѝ състав са имали особени накити за означаване
на военните чинове. Тия накити са торквите за висшите военачалници и
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коланите или по-скоро коланните накити за всички военни чинове от горе до
долу. [178]
Различните по форма и богатство коланни апликации ще да са означавали
различни войскови групи и различни чинове в тях. Носенето на един или друг
вид украшение на колана не е могло да бъде произволен акт на отделните
воини, а строго спазвано правило. Наследявайки свободата на родовообщинния
строй, ранносредно-вековното общество се обвързва в течение на времето и с
настъпване на феодалните отношения все повече и повече с един
широкообхватен и все по-задължителен етикет, който е много характерен белег
на средновековната феодална култура на цяла Европа и цяла Азия. [179] Важна
съставка на този етикет са накитите, които са били закрепени върху коланите —
неотменна част на облеклото на българските войници. Че тия колани са били
типични за българската войска, свидетелствува един оригинален документ
върху папирус в Египет. [180] Това е разписката на един византийски
военачалник за получаването на «български» колани, т. е. колани от български
тип. Точният вид на тези колани остава неизяснен напълно, но очевидно те са
имали по сложно устройство, висящи надолу ремъци и са се различавали
съществено от коланите на други така наречени варварски народи.
Коланните накити, намерени в България досега, са разнообразни както по ме142

Южна България.
Нагръдни накити — метални огърлици
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тал, така и по тип, и по украса. При това повече от тях са единични екземпляри.
Цели или почти цели гарнитури има само няколко. Те датират от различни
епохи през втората половина на първото хилядолетие от н. е. (преди и по време
на съществуването на Първата българска държава) и показват високата техника
и разнообразните стилове, които са били застъпени у нас през този период.
От края на VI в. и първите десетилетия на VII в. датират две коланни гарнитури,
различни по своята техника и стил. Едната е намерена при с. Акалан до
Цариград, [181] а другата — при разкопки в развалините на
ранновизантийското селище при с. Садовец, Плевенско. [182] Първата
гарнитура е съставена от пет щитовидни апликации, едната от които е с
напречна пръчица за окачване в илик и втора — двойна. Единственият
орнаментален мотив на тази апликация е палметата, в която най-релефно са
представени три симетрични листа така, че тя се приближава до лилиевия цвят.
Очевидно е и тук близкото влияние на ранновизантийската орнаментика,
носител на антични традиции. А може би акаланският накит е произведение на
византийско ателие, но предназначено за «варварите»? Една матрица за
изчукване на абсолютно същите коланни накити, намерена в Киев, [183]
показва, че независимо от византийския характер на украсата производството
на такива апликации е могло да става и много далеч от византийските
производствени центрове. Всички ателиета, които са произвеждали коланни
гарнитури, са повтаряли византийските образци, съобразявайки се с вкусовете
на своите клиенти в степите и с устройството на коланите и снаряженията на
воините у всеки народ.
143

Гарнитурата от Садовец, с издължени като езичета коланни краища,
нахлузващи се върху ремъка, се свързва стилово с металната пластика на
Северното Черноморие и Кавказ през тази епоха. [184] Ажурните изрезки по
повърхността на сребърния лист и особено ажурните отвори, напомнящи
човешко лице, се срещат и в гарнитури от ранносредновековните некрополи в
Крим и Кубанската област, в Северна Добруджа и у нас. [185] Районът на
разпространение на този вид коланни накити, датировката им и
археологическата обстановка, в която са намерени, показват, че техните
носители на юг от Дунава могат да бъдат прабългарите. В тях могат да се
доловят далечни и стари сарматски традиции по отношение на техника и
форма.
Следващата епоха ни е оставила няколко много характерни накита, между
които и две ценни коланни гарнитури от Мадара. Един голям златен ремъчен
край, намерен край с. Ветрен, Силистренско, [186] има в средата на
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щитовидната си плочка гнездо с овален полупрозрачен камък и две триъгълни
гнезда над него. Тази централна част е обиколена от бордюри — дребни и едри
сферични перли, които придават известна грубоватост, но много голяма
изразителност на блестящия накит.
Вторият златен накит от Мадара [187] представлява набор от девет малки
кръгли и три по-големи овални копчета с гнезда за стъклени инкрустации,
както и от четири по-малки и една по-голяма езиковидно удължена апликация.
Тези апликации се покриват изцяло с гранули, образуващи триъгълници в
ромбове, оградени в рамки от шнуровидна плетеница и по-едри гранули по
ръба. Същата рамка обгражда стъклените инкрустации по кръглите и овалните
копчета. Композицията на отделните олементи върху апликациите напомня
ветренската находка. В мадарския накит се чувствува изразителността на
апликацията от Ветрен, нейната живост с блестящите инкрустации, но
едновременно с това нежност и лекота, идеща от формата на отделните
елементи и фината гранулация по тях.
Първият златен накит от Мадара [188] се състои от седем копчета — непълни
полусфери — и окачалки — халчици, хванати чрез шарнир; две кръгли плоски
апликации с големи халки на шарнир, украсени с кръстовидно разположено
четири дву-листни палмети; една тока с подобен мотив на плочката си и един
ремъчен край с такъв мотив. Последният носи освен това бордюр от така
наречените «водни листа» — втвърдена кима, която ще срещнем и на други
произведения на старобългарската торевтика (каните от съкровището от Над
сент Миклош, златният коланен край от саркофаг № 4 при Голямата базилика в
Плиска). Плоскостите в тоя накит са покрити от емайл в червени и зелени
тонове. Емайлът е от клетъчен тип. Шнуровидни рамки ограждат всички
елементи, като топлите тонове на емайла хармонират много добре с тънките
контури и блестящите рамки на фигурите.
Докато Вторият мадарски накит е намерен в гроба на воин, погребан заедно със
своя кон, първият е намерен в каменен християнски гроб. По своя стил вторият
накит продължава античната златарска техника на гранулиране, пренасяйки я
върху номадски ранносредновековен накит, и се датира към VII — началото на
VIII в. Накити в тоя стил са известни в различни и отдалечени райони на цяла
степна Евразия. [189] Първият накит от Мадара е вече по-късен (от IX в.) и
издава силни византийски влияния в емаилната клетъчна техника, в някои
антични мотиви, възприети от приложното изкуство на византийските
центрове.
Твърде близко до някои детайли на първия златен мадарски накит стоят една
златна тока и един златен край, намерени върху изтлелия скелет в саркофаг № 4
при Голямата базилика в Плиска през 1970 г. [190] И токата, и коланният край
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имат овално заострено в единия край щитче, изцяло покрито с листчета,
напомнящи люспи на борова шишарка. Халката на токата и езичето са хванати
за щитчето с шарнир. На мястото на шарнира при коланния край се подават
три подобни листчета, в основата на които има по една двойна дъгичка.
Последният орнамент повтаря напълно лесбийската кима от водни листа на
коланния край от първия мадарски накит. Но за разлика от него златната
гарнитура от саркофаг № 4 показва следи от твърде груба работа. Това може да
бъде указание не само за различното ниво на
144

Плиска. Голямата базилика
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Преслав. Изглед към Дворцовия комплекс от юг

Преслав. Северна порта на Вътрешния град
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Преслав, Бял бряг. Кръстовидна църква 3

Плиска. Дворцовият център от Симеонова епоха
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Преслав. Манастирска църква в Патлейна

Преслав, Кръглата църква. изглед от изток
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Преслав. Мраморна облицовъчна плоча

Преслав, Кръглата църква. Ротондата
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Църквата на Наум в манастира на Охридското езеро

Преслав. Църкви 1 и 2 в Бял бряг
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Преслав, Аврадака. Корнизи от църква I

Преслав. Църква 1 на Аврадака
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Преслав. Църква 1 на Аврадака. Скулптурирана глава на лъвица

Преслав. Църква 1 на Аврадака. Улук-протоме на лъв
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майсторите-златари, но и за византийския произход на първия мадарски накит
и за българския — на гарнитурата от саркофаг № 4 в Плиска.
Към началото на IX в. трябва да се отнесе един ажурен коланен край от Преслав
(или част от тока) [191], на който в тънка рамка е представен грифон със
стилизирано гъвкаво, извито тяло и вероятно извита и разклонена в края
опашка, плоско геометрично крило. Този коланен край е в стил на аварската
декоративна металопластика и е единствен всред българските находки. [192]
Също така изолирано стои един накит от некропола при с. Разделна,
Варненско. [193] Това е ажурна тока с кръгло щитче и две симетрично извити
змийски глави, които представляват връзката между токата и щитчето.
Неговият прототип е твърде ранен. В некрополи на Северното Черноморие
(Крим) такива токи се датират в VI—VII в. [194] Очевидно за времето, когато е
съществувал некрополът в Разделна — IX в., тази форма представлява вече
анахронизъм.

Шереметското съкровище. Характерен за ранното средновековие накит, който
представлява военно отличие, е торквата. Това е широка гривна, която се носи
на шията и в различни епохи е различно оформена и украсена. В България са
познати няколко екземпляра главно от по-късно време. Смята се обаче, че една
група торкви, намерени при с. Шеремет, Провадийско, [195] принадлежат на
старобългарската епоха. Съкровището се е състояло от една златна и шест
сребърни торкви, три златни гривни, два чифта златни обеци, един златен
кръст и четири златни маниста. Сега от тази колективна находка са запазени
само златната и четири сребърни торкви и две златни обеци. Златната торква
има по триъгълните си плоски краища проста украса от насечки — линии,
образуващи орнамента «рибена кост». Една от сребърните торкви има същата
форма, но е без украса, докато друга има заоблени плоски краища с редове от
вдълбани ямички. Най-интересни са останалите две сребърни торкви с широки
плоски краища, завити отстрани като волути. Украсени са с гравирани линии,
които разделят със сложни рамки плоските краища на обръча на различни
полета. Важен елемент на украсата е гравираната птица в полет с изпъната
дълга шия. Начинът, по който са изобразени птиците, напомня много начина,
по който са предадени образи на орли като знаци върху глинени съдове на
старобългарския некропол при Нови пазар, датиращ, както видяхме, от
началото на VIII в. [196] Може да се предполага, че в родовите традиции на
прабългарската аристокрация орелът е тачен като птица — тотем.
Носенето на гривна на шиите като отличие у прабългарите е
засвидетелствувано и у един прочут домашен паметник, чиято достоверност е
безспорна. Става дума за описанието на княжеския Симеонов дворец в първото
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слово от «Шестоднева» на Йоан Екзарх, съвременник на Симеона. [197] Там е
казано дословно (в превод) това:
«. . .защото, ако външни селски люде не са виждали княза в извезана със
златни нишки роба, със златна огърлица на шията, с велурен пояс
препасан и златен меч носещ и т. е.. . .»
Няма съмнение, че старата традиция в облеклото се е задържала у българите и
до началото на X в.
Ладиевидните обеци са непознати по археологически примери у нас, но са
известни в Унгария от същата епоха. [198] Такива обеци са изобразени върху
византийска тъкан, дето е представен император Василий Българоубиец като
победител между две жени. Тази две жени със своето облекло и накити сигурно
са вярно изображение на носията на България по това време. По обеците от
Шеремет е изчукан орнамент от по три едри пъпки на всяка страна, обиколени
с по-дребни пъпки в спирална линия около тях.
Шереметските накити имат форма и украса, твърде архаични и неприсъщи на
епохата на IX в., когато вероятно са били заровени. В стила на украсата им се
долавят отгласи на изкуството от латенската епоха. Подобни архаични черти в
приложното изкуство и далечни преживелици в материалната култура на
ранна България не са рядко явление. Напоследък съкровището се приписва на
славяните в Североизточна България. [199] От друга страна, характерът на този
специфичен накит, какъвто
145

е торквата, позволява да допуснем, че двете най-архаични по стил торкви (тези с
волутите) са по-стари военни инсигни, предавани от поколение на поколение.
Наличието на кръст в находката, установено със сигурност, показва, че старите
наследени накити са доживели до втората половина на IX в.
Малко примери са запазени от друг един характерен накит — пръстена. Двата
златни пръстена, които ще разгледаме, единият от Мътница, Шуменско, [200] и
другият от Видин, [201] ни представят две типични произведения на
раннобългарско златарство. Пръстенът от Мътница е изцяло покрит с релефни
лилиеви цветове. Този мотив и системата на изпълнението му ще срещнем и на
други произведения на българската металопластика от ранната епоха (съдовете
№ 13 и 14 от съкровището от Над сент Миклош). Той е много разпространен и
през епохата на IX в.
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Много по-грубо и в известен смисъл монументално произведение на
старобългарското златарство е пръстенът от Видин. Той има овална широка
изпъкнала плочка, на която е гравиран знак — родова тамга. [202]
Ярките класови различия в старобългарското общество се илюстрират особено
нагледно с такива произведения на златарството, които са предназначени за
битови нужди — трапезните съдове. От тоя дял на златарството ни са запазени
изключително ценни художествени произведения, които илюстрират
историята на старобългарското златарство в течение на няколко века — от VII
до IX в. Това са сребърната чаша от Преслав и съкровището от Над сент
Миклош.

Съкровището от Над сент Миклош. Съкровището е намерено през 1799 г. в Над
сент Миклош («Големи св. Никола»), Банат, сега на румънска територия. Върху
него е създадена вече значителна литература. [203] Различни автори приписват
това съкровище ту на Атила и хуните, ту на авари, иранци, печенези и
византийци. Голямото мнозинство от изследвачите обаче го смятат с основание
за българско. Както ще видим по-нататък, това съкровище като цяло не може да
принадлежи на друг народ освен на българите, които през IX в. са господари на
Банат и граничат по река Дунав с държавата на франките.
Съкровището се състои от съдове с различна форма и предназначение: те са
номерирани още от първия издател и с тая номерация са влезли в
литературата—7 кани (1—7), един овален (елипсовиден) поднос (№ 8), четири
широки тасчета — чаши с по една тока за окачване на колан (№ № 9, 10, 20, 21),
две конусовидни чаши (№ 11 и 12), две чаши със столче (№ 22 и 23), три купи с
волски глави в единия край, а две от тях и с по три крачета (№ 13, 14, 18), две
патери (№ 15 и 16), един ритон (№ 17), една дълбока купа (№ 19). Всички съдове
са от злато 18—22 карата с изключение на ритона, който е 12 карата. По стила
на изработката си и по формата съдовете могат да се обединят в четири групи:
1) кани № 1—6, купа № 18;
2) кана 7, поднос № 8, тасове — чаши № 9, 10, 20, 21, патери № 15—16,
дълбока купа — чаша № 19;
3) чаши № 11, 12, 22, 23, ритон № 17;
4) купи № 13 и 14, които в стилово отношение представляват връзка
между първа и втора група съдове.
Първата група съдържа главно кани с хубаво крушовидно тяло. Характерна
особеност при всички тях е изпъкналият обръч на долния край на шията,
заоблен и с релефни орнаменти (розети) или гладък и с един остър ръб, както и
високото столче. Повечето от тях имат кръгъл отвор със или без орнаментирано
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устие. Две (1 — 6) имат четирилистно устие. Дръжките им излизат от ръба на
устието и достигат до най-издадената част на търбуха.
Крушовидната форма на каните е характерна, както видяхме, за голям дял в
трапезната керамика на прабългарите през VII — IX в. Много находки на наша
територия и вън от България показват това. Но в същото време това е. форма,
която се среща и във Византия, и в предния Изток. Характерни са сасанидски
съдове от VII в., които имат отвесен ръб на устието (като ката № 2) и изпъкнал
обръч в долния край на шията (като всички кани от съкровището).
Купа № 18, както и трикраките купи № 13 и 14 имат странна и рядка форма,
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свързана с особеностите на някакви обреди. Те приличат на черупка от охлюв,
над отвора на която се надвесва глава на бик. Късите крачета на № 13 и 14,
оформени като лъвски лапи, напомнят староирански паметници. Съдове, които
напомнят по форма нашите, има и в античната торевтика, и в изкуството на
Изтока. Точен произход на нашите форми обаче сега не може да се посочи.
Втората група съдове се различава много по формите си, но ги обединява
тяхната украса, която, ако и с различия в техническо отношение, придава
единен характер на съдовете в групата. Единствената кана в групата има
сплескано отстрани тяло, същия изпъкнал отстрани (орнаментиран) обръч, в
основата на шията, както при другите кани, и елипсовидно столче с
орнаментиран ръб. Устието ѝ е леко прищипнато и образува чучурка. Почти
всички останали съдове са широко отворени. Овалният поднос № 8 има
канелирано тяло и плоска широка дръжка. Канелирани са и патерите, но
плоските им дръжки са издадени и стърчат настрани, а не пълзят по ръба на
съда като при № 8. Тасовете за окачване напомнят отдалеч патерите. Два от тях
— № 9 и 10, имат също канелюри, но много по-слабо изразени. Вместо дръжки
тасовете имат токи, с които удобно са се окачвали на колана. Те са били
походни номадски чаши. Най-дълбокият съд в групата (без каната) е купа —
чаша № 19. Формата ѝ напомня долната половина на крушовидните кани от
първата група. Тя има също ниско столче. Изглежда, че между два от
медальоните по най-издутата си част съдът е имал малка дръжчица. На много
места личат следи, а някъде е и запазен емайлът, с който е бил украсен съдът.
Кана № 7 има форма, позната между сребърните еасанидски съдоие в епохата
на V—VII в., а също така и всред съдове от византийски произход. Тази форма
продължава да се среща и у арабите през IX в. Очевидно, както и при другите
кани (№ 1—6), формите, които са застъпени в съкровището, отговарят на
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типове, широко разпространени в предния Изток под влияние на еасанидската
торевтика. Поднос № 8 има форма, позната още в античността в Римската
империя и предния Изток. Но плоската дръжка и канелираното тяло се
задържат дълго във варварските култури по периферията на античния свят до
X—XI в., особено в торевтиката на средноазиатските тюрки. Тасовете за
окачване са типична помадска принадлежност, но и тяхната форма не е
изолирано явление. Генеалогията на формата им води към късноантични
образци и патерите в нашето съкровище са тъкмо връзката между тях. Не
случайно точно по тези тасове с токи се виждат далечните реминисценции на
канелираното тяло на патерите. Самите патери № 15 и 16, ако и да стоят твърде
далеч от своите антични първообрази, са без съмнение носители на тази
антична форма вече в една ранносредновековна среда. Техните плоски и
вълнообразни нагънати дръжки ги отделят значително освен украсата им от
античните форми.
Третата група е представена от четири чаши и ритон. Две от тях са конусовидни
с плоско дъно и една дръжка отстрани, а другите две — полусферични на
невисоко столче с издуто тяло по средата и плоско кръгло стъпало. Ритонът е
конусовиден, съставен от два долепени под ъгъл конуса. Устието му е
фуниевидно извито навън.
Чаши № 11 и 12 имат много добре позната в старобългарската битова керамика
форма. Керамичните чаши представляват пресечен конус и обикновено са
украсени с врязани линии. Така нашите чаши от съкровището, освен че стоят в
тясна връзка с репертоара на трапезната керамика от IX—X в., както
крушовидните кани, са в същото време представители на една твърда форма,
която се среща често сред металните съдове през римската епоха. Може да се
предполага, че тая форма е била разпространена и във Византия.
Същото може да се каже и за чашите със столче — форма, много стара, но
разпространена и през средновековието. У нас тази форма е позната именно
през IX—X в. в старобългарската керамика. Такива чаши са използувани, както
се казва по-горе, и за потири в черквите. [204]
Ритонът е съд, типичен за античната култура. Нашият ритон стои далеч от
147

античните образци със своя ъглесто изграден ствол. Подобни ритони са
известни именно сред варварските комплекси.
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Намерената през 1963 г сребърна чаша на жупан Сивин в гроб в Преслав има
познатата форма на пресечен конус и дръжка на поднос № 8 в съкровището.
Чашата е богато украсена. На три хоризонтални пояса по стените са
разположени ковани релефни мотиви, които са познати, както по съдовете от
съкровището от Над сент Миклош (например по кани №1 и 7, тас № 10 и др.),
така и по коланни апликации от района на Плиска и Преслав.
Намирането на жупан Сивиновата чаша позволи да бъде открито още едно
произведение на старобългарската торевтика, откраднато от някой български
дворец през XI в. по време на нормандските нашествия и намерено в ново време
на остров Готланд в Швеция. [205] Това е известната чаша, приписвана на
Харалд Хардрат, известен нормандски военачалник, който се подвизавал из
българските земи през 40-те години на века, като началник на императорската
гвардия. Чашата и по форма, и по декорация представлява близка реплика на
Сивиновата.
Да се спрем на украсата на съдовете. В съдовете от първата група преобладават
гравирана украса и моделиране на плоски повърхности чрез изчукване.
Орнаментът е предимно геометричен или геометризиран. Често срещан мотив
са палметата и розетата. Най-богато украсена е кана № 2, гдето в четири
медальона по тялото на съда са изобразени конник, който с лявата си ръка
влачи пленник, в дясната носи двурого знаме, царски лов, при който стрелец с
лък стреля по пантера и язди крилат кон с човешка глава и корона, гола женска
фигура, носена от орел, и най-после една кошута, нападната от грифон.
Втората група съдове се отличава с богатата и на места претрупана украса.
Орнаментът е съставен от растителни и геометризирани растителни мотиви. В
нег-като неделима част са вплетени изображения на хора и животни — главно
митично свръхестествени същества и сцени. Върху кана № 7 освен това са
представени в медаи льони две сцени, изобразяващи носена от орел голяма
мъжка фигура в едната ръка с клонче — палмета, в другата с чаша, която
поднася на орела. Докато фигурите на животни и някои растителни мотиви по
кана № 7 се отличават с мекота и известен реализъм, то растителният и
животинският орнамент по останалите съдове от групата са изсушени и
втвърдени, сведени до елементарното. Животинските образи и медальоните са
претрупани с допълнителни орнаменти и от реалистичната атмосфера на кана
№ 7 не е останало нищо. Стилизираните животински форми се сливат с
растителния орнамент. Дори реалистично предадени обеми като волските
глави при купи № 13 и 14 са покрити с релефно геометрични или геометрични
орнаментални мотиви, които само отдалеч напомнят за особеностите на
животинската муцуна. За отбелязване е, че човешките образи по всички съдове
са представени много по-реалистично от животинските фигури (с изключение
на щъркелите по шията на кана № 7).
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Украсата на съдовете от трета група е много елементарна. Голяма част от
блестящата повърхност не е нарушена от никакъв орнамент. По чаша № 11 и 12
има само един ръб от изпъкнали пъпки, който пълзи по устието на съда.
Художественото въздействие на чаши № 22 и 23 се състои тъкмо в редуването на
различните геометрични форми, от които са съставени тези чаши. Единствено
ритонът в групата има гнезда за клетъчен емайл по ръбовете между отделните
части, от които е съставен. Емайлът е изпаднал.
Както се вижда, в украсата на съдовете от съкровището липсва единство. Като се
прибави и липсата на единство по отношение на произхода нафо рмите, ще
стане ясно, че съкровището от Над сент Миклош по своя стил има хетерогенен
характер. В него са преплетени три художествени концепции: предноазиатска,
главно сасанидска — иранска (най-силна), ранновизантийска, в която живеят
антични традиции и сама е под силното влияние на Иран и на ранноарабската
култура, и най-после азиатска — тюркска. И действително иранските форми (в
точни аналогии или в по-далечни реминисценции) на трапезни съдове,
издаващи изискан вкус и стремеж към лукс, са
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съчетани с форми на един тюркски номандски бит, по-примитивен по своя
характер независимо от богатството, което придава металът. Византийскоелинистическите черти проличават не само в репертоара на орнаментиката
(кима, палмета, акантови листа), но също така и в гръцкия литургичен надпис,
еднакъв на съдове № 9 и 10:
Δεὰ (= Δια)ϋςατος ‘ανά παυσον Κ(ύ)ριε εἰς ξωὴη αἶὧι ον,
и в кръстовете по номадските чаши за окачване. Но тези черти са съчетани с
тюркски надписи, от които едни (№ 8 и 21) са изковани едновременно със съда,
други (№ 2—6, 11, 15—17, 22—23) са изковани (гравирани) по-късно, а № 9 и 10,
чашите за окачване — имат и двата вида надписи. За тълкуването на съдовете
като произведение на отделни златарски ателиета имат значение например
такива факти: тюркският рунен надпис на поднос № 8 е изкован от майстор,
който не знае тюркски език, та е трябвало някой с тънко острие да му начертае
руническите знаци. При тасове № 9 и 10 пък очевидно майсторът, който е ковал
съда по някой византийски образец, пригаждайки го към бита на клиента, не е
знаел гръцки, та неумело и почти неграмотно е възпроизвел литургичния
гръцки надпис. При тас № 21 обаче майсторът е познавал великолепно и
гръцката азбука, и тюркския език на клиента и е изковал с гръцки букви на
тюркски език надпис, чието тълкуване и до днес не е напълно ясно .Много от
тюркските рунически надписи са гравирани след изковаването на съдовете, а
някои от тях са напълно еднакви. Такива еднакви надписи обединяват
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например двата таса за окачване № 9 и 10 с ритон № 17 и чаши № 22 и 23. Други
съдове — кани № 3 и 4, патери № 15 и 16, образуват група въз основа на
еднаквите надписи по тях.
За правилното разбиране на тия факти трябва да се има пред вид, че в епохата
на ранното средновековие работят, преди всичко в самата Византия, ателиета и
майстори, чиято продукция е предназначена за родовата и племенната
аристокрация на номадите и другите «варвари», работят при самите варварски
първенци пленени занаятчии от Византия и предния Изток и най-после
работят местни златари, които излизат из средата на съответните племена и
народи. [206]
Орнаменталният стил на съкровището от Над сент Миклош със старите
реминисценции в него отговаря напълно на епохата на VII—IX в. с
архаизиращите тенденции на иконоборското изкуство на Византия, с
преобладаващ вкус към ирански и ранноарабски образци, с използуването на
клетъчния емайл, с разнородни съчетания на орнаменталните елементи. Този
орнаментален стил е добре познат в българското златарство през посочения
период от време. Първият златен мадарски накит, пръстенът от Мътница,
чашата от Преслав, са произведения които намират дори някои пълни
аналогии във формите и орнаментиката на съдовете от Над сент Миклош.
Нещо повече — втвърдените палмети и не особено умело изпълненият мотив
на растителния развод в преславската чаша са свързани с традицията да се
подписват скъпите прибори, употребявани от високопоставени лица. На
дъното на преславската чаша отвън е изкован на гръцки следният надпис:
Κ(ύρι)ε Βο(ή)ϑη + Σηρην ξουπὰνος μέγας ἠς Βουργαρὴαν (Господи помагай!
Сивин велик жупан в България).
Тъкмо фактът, че християнската формула «Господи помагай» е прибавена пред
вече съществуващ текст «Сивин велик жупан в България», показва, че жупан
Сивин е бил един от тези княз Борисови велможи, които са преживели
християнизацията на България след 865 г.
Особен характер на съкровището придават фигурните изображения на кана №
2 и 7. От двете страни на кана № 7 е представено отвличането на Ганимед от
орела — Зевс. На кана № 2 — спускането на иранската богиня Анахита,
покровителка на плодородието. Стилът им е натуралистичен. Подробности на
старите сюжети са отстранени, сцените са придобили нов смисъл. Човешките
фигури, които яздят животни с човешки глави, стрелят с лък по пантера или
опъват с две ръце надиплен воал, се тълкуват като образи на легендарни
владетели. Реалистично е представен тежко въоръжен конник, който влачи за
косите пленник. По характер и подробности тая сцена се свързва с военния бит
на българите през VIII—IX в. [207] Изобразен е вероятно триумфиращ владетел.
Някои важни подробности в тия сцени, като кон- 274 -
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ското снаряжение, войнските доспехи и двурогото знаме, са познати в
ранносредно-вековната българска култура било като археологически находки,
било като изображение на народното изкуство. Древни сюжети в украсата са
кентавърът между ездачи, препускащи на митически животни (кана № 7),
грифонът, който напада кошута (кана № 2, чаша № 21) или като самостоятелен
образ на дъното на чаша № 20, пантери, (поднос № 8) и морски коне (патери №
15 и 16). Родината на някои от тия сюжети е древна Гърция, на други — Предна
Азия. Щъркели са представени едновременно натуралистично и декоративно
по устието на кана № 7. Докато човешките изображения са предадени
реалистично,
животинските
показват
особено
предпочитание
към
фантастичното, странното, приказното и декоративното.
Такова съчетание на художествени форми, свързани с традициите, с битовата
култура и идеологията на една обществена категория, която се е ползувала от
тези и подобни предмети, и с надписи като тия по съдовете от съкровището
може да се види само у ранната българска родова аристокрация. Съдовете са
принадлежали вероятно на няколко поколения от един и същ или няколко
немногобройни аристократически рода на прабългарската аристокрация от
Първата българска държава. В съкровището се отразяват далечните азиатски
черти на тяхната култура, влиянието върху нея на иранското изкуство и особено
— мощното въздействие на местната византийска култура, носителка на
антични традиции. Заравянето на съкровището ще да е станало по всяка
вероятност към края на IX в., когато в равнините на Средния Дунав нахлуват
маджарите и разклащат властта на българската държава в този район.
При оценката на съкровището от Над сент Миклош трябва да се вземат под
внимание две групи факти. От една страна — неразривната връзка на този
изключителен комплект от богати съдове с някои черти на битовата култура на
широки обществени слоеве в България до IX в., неговата връзка с
произведенията на златарството, което работи за широк кръг от потребители.
От друга страна — неговата изключителност и неповторимост като съчетания
на високо художествени качества с богатството на материала, което пък го
отделя от останалите произведения на старобългарското златарство.
Съкровището от Над сент Миклош отразява разцвета и завършъка на една
сложна художествена традиция у родовата, племенната и класовата
аристокрация на прабългарския елемент в българската държава. То е чуждо на
тези художествени вкусове, които се възприемат и развиват на славянска основа
у широките народни маси и които диктуват по-нататъшния развой и разцвета
на средновековното златарство през среднобългарския период. Това съкровище
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ясно подчертава съществуването на две направления в старобългарското
златарство: едното, което произвежда за широк кръг потребители, отразява
вкусовете на широки обществени слоеве и в същото време възпитава вкуса им с
хубави творби, и другото, което поддържа и се вдъхновява от стари и изживени
вкусове на племенната аристокрация и създава произведения, от които лъха
духът на старинна традиция, съзнателно поддържана във време, когато
традиционните идейни устои на прабългарската аристокрация са дълбоко
разколебани. В идейно отношение пред създателите и притежателите на
съдовете от Над сент Миклош надвисва време на разлом и крушение.
Християнството и славянският елемент тържествуват в България.
Художествените традиции, отразени в съкровището, вече нямат почва за
развитие. Това съкровище следователно е блестящият край на прабългарското
златарство.
В старобългарските центрове продължава да се развива златарството, което
обслужва народа и феодализираната аристокрация с по-скромни, но не помалко художествени творби. Докато в преддържавния и в ранния държавен
период на българската култура златарите са подвижен елемент, прикачен към
владетеля, болярите, военните и родовите първенци, то в епохата на разцвета на
старобългарската култура те имат установено място на работа, стават важна
съставка на занаятчийството във формиращите се градски центрове.
Златарството се развива вече заедно с развитието на градската култура през
феодализма. Данните, с които разполагаме сега, още не ни
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позволяват да разграничаваме със сигурност произведенията на градското от
тези на селското златарство към края на старобългарския период, но и сега
може да се каже, че тъкмо градското златарство става занаят, който най-вярно
отразява като приложно изкуство славянските традиции и художествената
култура на българския народ през средновековието. Прабългарските каменни
надписи и тяхното културно-историческо значение. Прабългарските надписи
представляват особено интересен дял в историята на ранната българска
култура. Те са различни по характер и по предназначение и засягат различни
страни на официалния живот в Първото българско царство. Ние вече
разкрихме горе съдържанието на някои от тях, свързани със създаването на
скалния триумфален релеф на Мадарския конник и строителството на
крепостите на Дунава и при с. Цар Крум. Големият брой от тези надписи
датира от началото и първата половина на IX в. Това показва порасналата роля
на трайните писмени документи, издавани от ханската канцелария, в живота на
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обществото и на държавата. Броят на тези надписи вече надвишава числото 80.
Повече от половината от тях са намерени в Плиска.

Маламирово (Хамбарлий), Хасковско.
Първобългарски надпис. Плиска. Знаци върху рогче
[208]
Много важни епиграфски документи от този вид са пръснати в околностите на
Плиска и на централните аули, а други са намерени около Силистра или са
вторично употребени в Търново. От Южна България — долината на Тунджа —
е античният гранитен олтар, намерен при с. Маламирово (Хамбарлий), с два
надписа от второто десетилетие на IX в., издигнат в граничната област с
Византия. Най-далеч на югозапад през тази епоха е издигнат големият
мемориален надпис във Филипи (до дн. гр. Кавала).
Единият от хамбарлийските надписи има летописен характер. В него се
разказва за победите на българите над Византия по време на Крумовите войни с
чувство за гордо достойнство. [209] Другият надпис предава текста на една
официална заповед, според която привлечените към българска военна служба
сирийско-арменски заселници в Загоре и Парория (Странджа) се поставят под
командуването на двама български военачалници. [210] Тези два надписа
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разкриват най-пълно обществената пропагандна роля, която е трябвало да
играе пред населението по-голямата част от първобългарските надписи както
по периферията на страната, така и в нейното средище. Същата роля имат
особено летописните надписи. Това виждаме в текстовете, които са били
изсечени по времето на хан Крум и на хан Омуртаг под релефа на Мадарския
конник. [211] Ако и много повредени, от текстовете на тези прибавени надписи
възкръсват събития от вътрешната история на държавата и отношенията на
хановете с визан151

тийските императори от този век. Подробности и оценки, които предават
становището на българите за неспокойната и драматична епоха, поради
откъслечните фрази ще останат завинаги неразгадаеми. Третият надпис, също
много повреден, не може да помогне за попълването на историческата картина
на Омуртаговото царуване. Неговото значение се състои само в това, че
потвърждава практиката да се попълва от различните владетели една каменна
летопис около триумфалния паметник на хан Тервел. С право видният
български учен В. Бешевлиев вижда възкресена в българската държава една
древна практика на източните владетели и на римските императори да издават
в траен материал документи, възвеличаващи техните дела.
С духа на историческата приемственост в живота на държавата са пропити не
само надписите около мадарския релеф. Такъв характер имат още много други
надписи, дори тези, които отбелязват смъртта на видни военачалници и герои,
представители на родово-племенната аристокрация около хана. [212] Отделни
надписи с историческо съдържание се издигали в различни аули в централната
част на страната и разказвали като например този от Малък Преславец на
Дунава за войните и победите на хан Крум и присъединените към държавата
градове на юг от Балкана или като Маламировия надпис, в който се припомнят
събития от времето на неговия дядо — Крум, и баща — Омуртаг, за да се
разкажат на съвременниците някои важни моменти във взаимоотношенията и
стълкновенията с византийското население в долината на Марица. [213] Наред
със своето име ханът прославя и делата на кавхан Исбул, виден държавник,
който изпълнява отговорни задачи и при следващия владетел — Персиан. [214]
Затова и хан Персиан нарежда да издигнат далеч на югозапад един надпис, в
който разказва за ролята на кавхана в сложните взаимоотношения между
славяните в Югоизточна Македония и Родопите, местното византийско
население и българската власт в тези наскоро присъединени към държавата
земи. Какво голямо значение е придавала централната власт в България на тези
надписи за морално въздействие върху местното население и за сплотяването
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му около новата българска власт, се вижда само от пасажа, с който завършва
този монументален паметник:
«. . .Ако някой търси истината, бог вижда и ако някой лъже, бог вижда.
Българите направиха много добрини на християните и християните
забравиха, но бог вижда.» [215]
С други думи: «Ето това направиха хан Персиан и Кавхан Исбул. Вие , които
четете това, преценете истина ли е или лъжа. Но за вашите преценки бог ще
съди!» Това обществено, морално-политическо въздействие на текстовете и
прякото обръщение към народа са в прабългарските надписи една несъмнена
реминисценция на древнотюркската практика, така блестящо илюстрирана в
редица орхонски документи. Този дух на надписите е още едно указание, че
тяхната поява не се дължи толкова на местно византийско влияние върху
практиката на държавната власт в България, колкото на собствената
тюркобългарска традиция.
Но заедно с това българската държавна канцелария и хунската власт в България
са имали реалистичен подход и съзнание за това, кой ще чете тези надписи, към
кое население на държавата са адресирани те. С малки изключения надписите
са изсечени на съвременен говорим гръцки език. Причината за това не е само в
обстоятелството, че за тази работа са били привлечени грамотни представители
на местното гръкоезично население. Текстовете, редактирани като официални
надписи в държавния център и по места, е трябвало да бъдат четени преди
всичко от чужденци, пратеници и бегълци от Византия. За неграмотното
славянско и прабългарско население обществено-политическата роля на
надписите е играело устното народно предание.
Няма обаче никакво съмнение, че наред с тюркоезичните надписи с гръцки
букви държавната канцелария и част от прабългарското население са си
служили дълго време след основаването на държавата с руническо писмо.
Изоставянето на това писмо и преминаването към гръцки текстове навярно не
ще да е станало изведнъж. Извеете ните, два засега, надписи от Преслав и с. Цар
Крум, написани на тюркобългарски език с гръцки букви, представляват такава
междинна фаза на отмиране на руниче152
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Малък Преславец, Силистренско.
Надпис, разказващ за победите на хан Крум
ската писменост. За съществуването на такава писменост има свидетелства от
различен характер. Такова свидетелство са безбройните знаци по различни
предмети, главно керамични съдове, и по строителен материал от
старобългарските центрове Тяхното разпространение в Североизточна
България, в Таврика и по всички черноморски и приазовски земи, гдето са
живели прабългарите, ги прави неизменна част на собствено българската
култура. По своя най-общ характер това са тамги — родови и фамилни знаци,
— използувани като отличителни белези в различни случаи
за означаване на собственост и произход, но много от тях са или идентични с
букви от тюркското рунично писмо, или стоят много близо до начертанието на
такива букви. С други думи, съществува неразривна връзка между едните и
другите. И ако знаците на писмеността са изчезнали от практиката на
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прабългарите в долнодунавските земи, то в тяхната производствена практика и
в бита им са се запазили със своя самостоятелна роля тамгите.

Три възпоменателни надписа на загинали военачалници от времето на Омуртаг
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Родови тамги или производствени знаци по каменен материал, употребен в
строителството на Плиска

153

Аул при с. Цар Крум.
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Знаци по тухли и керемиди

Плиска, Големия басейн.
Бронзов предмет с рунически надпис

За съществуването на свързано руническо писмо у прабългарите свидетелствува
един интересен бронзов предмет, намерен в насипа над южния басейн на
голямата цистерна в дворцовия квартал на Плиска. Той представлява масивна
плоска седмолиста розета с тъпи лъчи и изпъкнала кръгла плочка в средата. На
плочката върху лицето на розетата е гравирана най-масово разпространената в
Плиска и Преслав тамга (IYI), а на всеки лъч от обратната страна — по два знака
от един рунически надпис. Опитите да бъде разчетен този надпис не дадоха
досега резултати. Но много аналогии с близки или еднакви по начертание
знаци от старотюркското руническо писмо, знаци — тамги от старобългарските
обекти, и обстоятелствата на намирането
154

на този единствен по рода си предмет показват принадлежността на надписа
към прабългарската традиционна писменост. [216]
Тази писменост е трябвало да бъде изоставена и по силата на чисто
историческата необходимост. Причината за това не е само отмирането на
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тюркския език у прабългарите в Дунавска България. Руническата писменост е
трябвало да изчезне и поради държавната и културната политика на България
на Балканите.
Създадена и изградена на територията на една стара източносредиземноморска
култура, българската държава попада всред традициите на елинистическия
свят. Отначало влиянието на тази балканско-елинистическа култура в нейния
византийски облик не се е чувствувало, защото, както видяхме, първоначалната
територия на държавата е обхващала напълно или почти напълно опустошени
земи и селища със

Сечище (Сюлейман-кьой), Шуменско.
Част от текста на мирния договор, сключен между Омуртаг и Византия през 817 г.
Надпис на колона

съвсем ново население. Но от началото на IX в., когато в България навлизат все
повече земи на юг от Хемус с някои градове, в които живее местно елинизирано
население, относителната тежест на елинистическо-византийски елемент наред
с тази на славянския пораства значително. На българската държавна власт е
необходим единен канцеларски официален език. Много естествено този език не
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е могъл да бъде славянският, макар и да е бил най-разпространен, защото е бил
безписмен.
Славяните по свидетелството на Черноризец Храбър са имали също някакво
рудиментарно писмо, което той, както е известно, нарича «черти и резки» [217].
Може би в недрата на славянското общество на Балканите през VII—IX в. се е
зараждало едно писмо, основано на гръцкото и пригодено за славянската
фонетика по подобие на съответните опити у прабългарите, документирани с
тюркоезичните инвентарни надписи от Преслав и с. Цар Крум. Това е
исторически твърде вероятно и по този въпрос ще се върнем отново по-нататък.
Важно е да подчертаем сега, че за нуждите на една държавна канцелария и за
официални документи славянският език е бил неудобен.
155

Този език не е могъл да бъде и тюрко-българският, защото с течение на
годините и десетилетията той става все по-рядко използуваем и разбираем за
масите от населението. Исторически най-оправдано и естествено било
използуването на местния гръцки език, който се превърнал в своеобразно
«койне» за българската държава. На този език били писани всички епиграфски
документи, които имали или според ханската канцелария е следвало да имат
общодържавно значение. С този провинциален гръцки език — остатък от
елинистическото койне — България става и в тази област наследник и
продължител на старата балкансковизантийска култура. [218] По всичко
изглежда, такава ще да е била и целта на ханската власт в България. Така
текстовете на договори между България и Византия, като например този от с.
Сечище (Сюлейман кьой), в който се засягат въпросите на българовизантийската граница, размяна на пленници, граничното славянско население
и някои други, фигуриращи в условията на 30-годишния мир от 815 г. [219], са
могли да бъдат предадени в оригинал върху монументални колони. Такъв е
случаят и с текста на договор от Каспичан, в който може би става дума все за
този 30-годишен мир и навярно представлява втори екземпляр от същия
държавен документ, поставен на друго място в средището на страната. [220]
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□ □ □ Покръсти се от бога владетелят на България Борис, преименуван Михаил, с
дадения му от Бога народ е годината 6374 (866).
Надпис от Балши (Албания)
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Старобългарска приписка (907 г.)
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голямо обител и храм на името на чиноначалника архангела Михаила и на всички
сили небесни, със средствата и повелението на благочестивия български цар Михаила
Бориса и сина му цар Симеона, бидейки тогава година 6413 (905).
Второ житие на Наум (Х—ХI в.)
□ □ □ През 6523 година от сътворението на света обнови се тая крепост, зидана и
правена от Йоан, самодържец български, и с помощта и молитвите на пресветата
владичица наша Богородица и със (заст)ъпничеството на дванадесетте и на
върховните апостоли. Тази крепост бе направена (за уб)ежище и за спасение и за
живота на българите започната (беше) крепостта Битола през месец октомври в 20
(ден), а се завърши през месец. . . В края тоя самодържец беше българин по род, у(ну)к
на Никола и на Рипсимия благоверните син на Арон, (който) е брат на Самуил, царя
самодържавен, и който двама разбиха в Щипон гръцката войска на цар Василий,
гдето бе взето зл(ато). . . А този в. . . цар разбит биде от цар Василий в 6522 година
от сътворението на света в Ключ и почина в края на лятото.
Надпис на Иван Владислав от Битоля (нач. XI в.)
1. Отражение на християнизацията в културното развитие на българия
Приобщаването на българския народ към християнството
Строителство на черкви
Развитието на базиликата в българската архитектура
Криза в развитието на християнската култура
Приобщаването на българския народ към християнството. В историята на
старобългарската култура 60-те години на IX в. представляват преломно време.
Общественият живот на страната, който дотогава се е развивал по старите
традиционни норми, се озовава изведнъж под опеката на нова идеология.
Християнството, чиито стари огнища в заетите от славяните и прабългарите
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земи на полуострова са загаснали повече от два века, отново се събужда като
властвуваща обществена и духовна норма.
В живота на цялото старобългарско общество официалното възприемане на
християнството като държавна религия е завършък на едно дълго развитие.
Още с настаняването си на Балканския полуостров новите стопани на
вътрешните земи — славяни и прабългари, попадат в среда, която е живяла
няколко века под църковната юрисдикция на Цариградската патриаршия. [1]
На много места на славянизираните земи на полуострова заедно с
унищожаването на византийската гражданска власт се премахва и църковната
организация. Разрушаването на икономическите и политическите средища на
империята във вътрешните земи на полуострова е означавало същевременно и
унищожаването на епархийските седалища заедно с цялата йерархична
структура на църковната организация. От епархийските списъци изведнъж
през VII в. и постепенно през следващите векове изчезват имената на огромно
число епископии, някога подчинени на цариградския патриарх, а които
продължават и се споменават, фигурират там само по традиция. [2] Огромните
маси на новото население на полуострова остават чужди не само на
императорската държавна машина, но и особено на църковната организация.
Но през VIII—IX в. се наблюдава ново настъпление на византийската
държавност и на християнската религия сред славянските обитатели на старите
провинции. С меч и кръст императорската власт включва отново в живота на
Византия значителни земи от Гърция, Македония и Тракия населени със
славяни или прабългари. [3] Незасегната от тази вълна остава само територията
на българската държава, гдето продължава да господствува езичеството като
опора на властта. И когато в началото на IX в. България започва своето
разширение на юг и югозапад, в нейната територия се озовават не само
свободните селски общини на езичниците, но и значителни групи
новопокръстено славянско население, свързано с възстановените църковни
епархии. Колкото повече земи на полуострова обхващала с течение на десети167
летията българската държава, толкова повече пред централната държавна
власт се налага проблемът за идеологическото единство в страната. Актът,
извършен в най-висшите аристократични и административни среди от княз
Борис в 864 г., завършвал процес, който бил обхванал част от старобългарското
общество. [4] В същото време християнизирането на България става начало на
редица важни процеси, които започват в областта на културата и изкуството.
Въвеждането на християнското богослужение отваря вратите на славянската
писменост и книжовност, чиято роля далеч надхвърля първоначалните ѝ
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задачи. В областта на строителството, монументалните и приложните изкуства
изникват нови теми и задачи за изпълнение.

Преслав, Аврадака. Архиволта с релефни бръшлянови листа

Преслав, Аврадака. Скулптурирана глава на маймуна
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Преслав, църква на Мостич. Надпис върху керамика

Преслав, Аврадака. Гражданска сграда
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Преслав. Надгробен надпис на чъргубиля Мостич. X век

Преслав. Мраморен пиластров капител със зайци
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Преслав. Капител с животински изображения
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Преслав, Двореца. Пиластров капител с патица

Нова Загора. Капител

Преслав. Пиластров капител с палмета и животни
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Преслав. Капител с лозови листа

Преслав. Част от горен праг на врата с релефен грифон
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Преслав, базилика при Сакалова могила. Капител

Преслав. Капител с лозови листа
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Преслав, Кръгла църква. Корниз

Тържеството на християнската идеология изведнъж разкрива пред духовната
култура на българското население непознат и богат свят на идеи и образи, с
които довчерашните езичници тепърва ще привикват. В ръцете на държавната
власт изведнъж се озовават нови идеи и художествени средства, които улесняват
векове наред задачите ѝ в обществения и икономическия живот на българската
народност. [5]
Християнството в България идва от Византия. Самият този факт показва
пътищата, по които неизбежно започват да навлизат в страната влияния в
областта на културата и изкуството. Официалната власт в езическа България се
е въздържала в много случаи да заимствува от Византия, особено в
изобразителното изкуство, което е било изцяло подчинено на християнската
идейност. Сега тази пречка е премахната. В строителството задача номер едно
става изграждането на черкви. В скулптурата и декоративните изкуства се
налагат теми, свързани с новата религия, и сюжети, почерпани от богатия
репертоар на християнското предание. Самото положение на България във
външнополитическо отношение прави неизбежен и всестранен процесът на
заимствувания от Византия. Източници на знания и опит в тази област стават
навярно не само големите политически и художествени центрове Цариград и
Солун, но и по-малки градове и особено манастири в средната и югозападната
част на полуострова или по крайбрежията, откъдето и преди 864 г. са идвали в
България стоки и люде. Естествено в тази нова земя, спечелена за
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християнството, нахлуват не само проповедници на ортодоксалната доктрина,
но и привърженици на различни течения, включително и еретични. [6] Заедно с
тях в практиката на изкуствата и занаятите навлизат не само опитът и
репертоарът на големите художествени школи на Балканите, но и майстори и
образци от отдалечени краища на империята. Еклектизмът, който отличаваше
художественото творчество в България през езическия период, продължава и
през раннохристиянската епоха. [7]
Постепенното навлизане на християнството в страната приобщава живота на
първите християнски общини в границите на България към живота на
балканските провинциални църковни средища. Официалното възприемане на
християнството в столицата на държавата насочва връзките на българската
църква към Цариград. В художествения живот, направляван от идеите на новата
религия, започват да се чувствуват вече две течения — едното провинциално,
другото — столично. [8] Обаче в проявите на всички изкуства, които обслужват
новия култ, България се явява като продължител на местните провинциално
византийски традиции. При това, както ще видим, особено в строителството, в
първите архитектурни програми, предназначени за българската църква в
държавните средища, съживената дейност, обслужваща християнския култ в
България, се намира на нивото, което тя е имала не във водещите центрове на
византийското изкуство, а в глухите кътове на балканските провинции. В
репертоара от форми и техники, който навлиза в страната заедно с първите
християнски проповедници, приети съгласно договора между хан Борис и
император Михаил III, лъха провинциализъм, известна архаичност, неприсъща
на художествената дейност на имперската столица. Художествената дейност в
България след възприемането на християнството, приобщавайки страната към
византийско-средиземноморската култура, ѝ запазва още в самото начало едно
своеобразие, което ще се обогатява все повече през следващите векове, за да я
отличава както от византийската култура на големите имперски центрове, така
и от останалите провинции на източнохристиянското изкуство. [9]
168

Строителство на черкви. Големите промени, настъпили след 864 г. в областта на
идеологията и културата в България, се отразяват особено ясно в създадените и
развиващите се вече почти два века политически средища на страната, както и в
религиозния център Мадара. Естествено първата грижа на новото християнско
духовенство е била разрушаването на старите езически капища. Едни от тях са
заличени от лицето на земята, други след разрушаването им са заместени от
нови християнски култови сгради, трети са били изцяло или частично
използувани и преустроени в черкви.
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Така в Плиска още през първите години след официалното възприемане на
християнството бил съборен квадратният храм в центъра на жилищната част на
дворците. Над запазените му основи в земята останали само един ред каменни
блокове от зидарията на нивото на околния терен. Над тях положили каменна
настилка на двора, така че пред жилищните сгради на двореца вече не се
изпречвала друга постройка. [10] Вторият голям храм южно от оградата на
жилищния дворец е бил подложен на преустройство. За неговия вид по
времето, когато е действувал като езическо капище, ние, както бе вече
отбелязано, нямаме достатъчно сигурни данни. При преустройството му са
били, изглежда, разрушени неговите външни стени. Към вътрешната
правоъгълна зала, ориентирана на изток, бил прибавен църковен олтар на
мястото на късата източна стена на залата. Този триделен олтар, образуван от
три апсиди, завършвал неразчлененото пространство на залата, превърната в
черква. Така е била създадена една от първите църковни постройки в България
през IX в. на базата на строителното наследство в плисковския хански център.
[11]
Типът на тази черква трудно може да бъде определен. Данните от самия
паметник са оскъдни. Сега разполагаме само с основи, които очертават точния
план. Никакви следи на място не показват разчленението на стените, така че
сме принудени да разглеждаме църковното пространство като една
неразчленена зала, навярно покрита с гредоред. Триделното устройство на
олтара подсказва аналогично разчленение на вътрешното пространство с два
реда подпорни стълбове, които превръщат черквата в базилика. Проверочните
сондажи във вътрешността на черквата през 1949 г. не разкриха никакви следи
от стъпките на тия стълбове-колони. Остава да се допусне, че тези стъпки са
били по-плитки и слаби, та са били незабелязано вдигнати при първите
разкопки, нещо, което не е вероятно, или трябва да се приеме планът на залата
такъв, какъвто е. Не е ясна още една особеност на тази първа черква: към
северната и южната стена в приолтарната част е пристроено по едно
правоъгълно отделение. Тези две отделения напомнят крилата на трансепт, но
липсата на каквито и да било данни за базиликално устройство на залата оставя
и това предположение неподкрепено. Тези отделения ще да са били просто
свързани чрез обикновени проходи с вътрешното пространство. При южното
отделение, вън от него, се е запазил един малък тухлен басейн с канал от
глинени тръби, който е извеждал водите от него стръмно надолу към изток. Две
обстоятелства противоречат на предположението, че това може да бъде
писцина на баптистерий: преди всичко намира се вън от помещението, което
по своето положение би могло да играе ролята на кръщелня; второ — нивото
на този басейн е по-високо от нивото, на което са запазени сега откритите
основи на целия комплекс. Към това може да се прибави и обстоятелството, че
не бе открита при проучванията през 1949 г. на това място специалната яма за
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събиране на водата от кръщелния басейн, което е задължително при тези
устройства в черквите. В такъв случай басейнът трябва да се изключи от
устройството на тази черква.
Най-големият строеж в Плиска от първите години на тържеството на
християнството е Голямата базилика във Външния град. [12] Замисълът за
нейното издигане се е диктувал очевидно от необходимостта да се води борба
срещу остатъците от езичеството в съзнанието и бита на плисковските жители.
Затова тази огромна по размерите си черква е била издигната не във
Вътрешния град при дворцовия център, а във Външния град, на място, свързано
с официалните езически култове. Преди да бъде издигната новата сграда, е
било унищожено старото езическо светилище на същото
169

Плиска, Голямата базилика
във Външния град. I Период

Плиска. Голямата базилика,
II период.
План

място, така че олтарната част на базиликата се разположила върху останките на
стария кръстовиден храм. Била е извадена цялата конструкция на старата
сграда, като на място са останали само подложките на някогашните основи,
подкрепени от гъста мрежа отвесно забити колове. [13]
Базиликата е била дълга 99 м и широка 29,5 м. Образувана е от две почти равни
части — обширен атриум и същинска черква. Имала е прост, неразчленен
притвор, а на олтарната страна — една единствена апсида с дълбоко
предапсидно пространство. Отвън апсидата е била петостенна. В източния край
на страничните кораби са били обособени специални помещения, необходими
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за църковната служба. Към север и към юг при тези приолтарни помещения са
били долепени към корпуса на черквата по една пристройка. Северната е
изпълнявала ролята на някакъв параклис — в нея е запазена стъпката на
широка олтарна маса — менза. Южната е слу170

жила за кръщелня. В тухления ѝ под е изградена четириконхална писцина.
Двете странични пристройки са били строени след издигането на черквата.
Техните основи, единствено запазени, се различават от основите на голямата
сграда.
Много тържествено е бил оформен главният вход на черквата в западния кран
на атриума. Дебелите основи подсказват, че пред западната фасада се е издавал;
масивно, почти квадратно по план тяло, което напомня кула. Приземието е
представлявало дълбок проход, през който се е влизало в обширния двор. За
разлика от традиционните атриуми на базиликите от раннохристиянската
епоха в двора пред базиликата не е имало кладенец или каменна чаша (фиала).
Кладенец е имало в южния кораб на самата черква, но по всяка вероятност той
ще да е бил заварен тук при строежа на черквата и ще да е обслужвал преди
това езическия храм. Отворът на този кладенец се намира на повече от 1,5 м
дълбочина под нивото на черковната настилка. Към него се е слизало в едно
отделение, отворено към пространството на южния кораб. [14]

Плиска. Езически храм под основите на Голямата базилика
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Голямата базилика във Външния град е пряко свързана с дворцовия център не
само като паметник на новата религиозна политика, диктувана от българския
владетел. Между източната порта на Вътрешния град и западния — главния
вход на базиликата, е бил прокаран абсолютно прав път, настлан с грамадни
неправилни каменни блокове. Очевидно по този път са минавали
представителите на ханския — княжеския двор и самият владетел, когато е
трябвало да отива и да се връща от Голямата базилика.
Големината на базиликата във Външния град е поразителна. Нейните размери
и внушителният ѝ корпус хармонират с простора на укрепеното Плисковско
поле. За обстановката, в която се явява, тя представлява рядък и необичаен
паметник за Долна Мизия през IX в. Нейната големина и особено устройството
ѝ издават раннохристиянски прототипове и в това няма нищо чудно.
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Когато в България започва църковно строителство, във византийските
провинции все още живее базиликата като църковна сграда. Многобройни
базилики, строени през предходните векове и особено преди настаняването на
славяните в балканските земи, навярно доживяват с повече или по-малко
повреди до IX—X в. Такива оцелели раннохристиянски и ранновизантийски
черкви стават средище на съживяващите се християнски общини от VIII в.
насетне в завладените от славяните територии. Те се превръщат в опора за
настъплението на византийската власт и християнската идеология всред
славянските маси. Базиликата продължава да се използува нашироко и в
новото строителство в същинска Гърция и по островите на архипелага. [15] По
своето устройство базиликата е била подходяща за нуждите на християнския
култ и удобна за събиране на многолюдни църковни общини. Новите
християнски държави в Европа, наследници на римската средиземноморска
традиция, продължават през цялата епоха на ранното средновековие да
използуват базиликата като църковна сграда. [16] През VIII и особено през IX в.
на територията на днешна Германия, Франция, Белгия, Австрия и Швейцария
започва да се оформя един нов тип църковна сграда, основана на базиликалния
план и предшественик на големите романски базилики от следващите векове.
[17] В Италия и на изток в пределите на Византия продължават да живеят
старите базиликални типове, близки до раннохристиянските първообрази.
Наред с базиликата тук-там се съживяват някои други църковни типове като
ротондата, възхождаща към типа на раннохристиянските мартирии. [18]
Едва през последната трета на IX в. в Цариград се появява нов тип църковна
сграда — кръстовидната куполна черква със свободни междурамия, която става
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характерна за църковното строителство през X в. [19] За родоначалник на този
тип се смята прочутата Нова черква, издигната при император Василий I (867—
886 г.). [20] Но независимо от разпространението на новия църковен
архитектурен тип в провинциите на империята широко се използува
базиликалният план. По силата на много фактори, между които най-важни са
териториалното разширение на България през IX в. и съхраняването или
възобновяването на християнството във вътрешните земи на Балканския
полуостров, именно България става наследник и продължител на местното
провинциално византийско църковно строителство. Както ще видим понататък, новият църковен тип, който се появява в Цариград, ще проникне в
България едва след няколко десетилетия.
След възприемането на християнството централната държавна власт в
България насочва вниманието си към старото езическо култово средище
Мадара. Борбата на църквата срещу езичеството довежда и тук до разрушения
и преустройства. Главната цел, разбира се, е унищожаването на езическия храм
под Даулташ. Голямата каменна сграда бива разрушена. Върху нейните
развалини подобно на програмата, изпълнена в Плиска, издигат малка
базилика от типа на «скъсените» планове.
Съдбата на плисковските и мадарските храмовесполетява и малкия Квадратен
храм в южния край на терасата, върху която се издига Вътрешният град на
Преслав. [21] Той бил преустроен в черква. Както при стария правоъгтлен храм
вън от дворцовата сграда в Плиска, така и тук за новата черква използували
стария кубически корпус на сградата. Пробили източната стена на храма и
пристроили там олтарна апсида. Към четирите ъгъла на старата постройка
пристроили допълнителни контрафорси. Новата черква придобива странна и
необичайна форма. Нейното вътрешно пространство ставало по-широко,
отколкото дълго. Това даде основание на един български учен преди години да
предполага, че наосът на черквата е получил напречно сводово покритие.
Трудността, на която се натъква подобно предположение, иде от
недостатъчните сигурни данни за конструкцията на черквата. Нейните стени в
основите си изглеждат твърде тънки и слаби, за да издържат подобен свод.
Планът на черквата, от друга страна, не говори твърде ясно за времето, когато
старото светилище било превърнато в християнска култова сграда. Не може да
се изключва преустройството да е станало не веднага след възприемането на
християнството в България.
172
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Мадара. Манастир под Даулташ

Преслав. Църква «Вънкашен град»

Интересен паметник, който илюстрира възраждането на старата християнска
традиция в средището на Първото българско царство, е една базилика на
територията на Омуртаговия аул на р. Тича. Както вече бе отбелязано, в
очертанието на външното, земленото укрепление на аула, са попаднали
развалините на две ранновизантийски базилики. Едната от тях ще да е била
твърде разрушена и навярно още повече обезличена при строителството на
аула и в течение на живота в него. [22] Другата обаче сигурно е била още
сравнително добре запазена към времето на християнизацията на държавата,
тъй като нейните останки са могли да бъдат поправени. Черквата е претърпяла
основно преустройство, което се изразило в заместване на паднали стени,
преграждания и дозиждания. [23]
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Голяма строителна дейност веднага след покръстването била разгърната в
останалите области на държавата и особено в югозападните български земи.
Всред местното славянско население в средните и югозападните части на
България християнството си пробило път постепенно, доброволно или насила,
още от VIII в. Няма съмнение, че в старите епископии из поречието на Вардар,
Струма и Места са се запазили отделни огнища на християнството, които
станали обект на особени грижи от страна на княз Борис. В често цитираната
българска апокрифна летопис от XI в. се споменава, че князът
«създаде църкви по българската земя и на река Брегалница. . ., на Овче поле
създаде бели църкви. . .».
Проучванията през последните години в областта на Средна и Долна
Брегалница, именно в Овче поле, разкриха останките от многобройни черкви, с
които се отличавало това голямо църковно средище. [24]
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Плисковският дворцов център при Борис

Голямата част от базиликите, открити там, датират от ранновизантииско време,
но при някои от тях личат ясно следи от преустройства, които с голяма
вероятност могат да датират именно от Борисовата епоха. Но нищо повече. В
писмата на Теофилакт Охридски се съобщава, че във връзка с пренасянето на
мощите на Тивериуполските мъченици от Струмица на Брегалница местният
управител-комит на Брегалнишката област Таридин получил нареждане да
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изгради специален храм. Навярно изградената черква ще да е била базилика в
духа на местната църковна строителна традиция. [25] Строителната дейност в
Брегалнишката или Овчеполската епископия продължавала и по-късно с нови
църковни строежи, за които ще стане дума по-долу.
Но строителна дейност, насочена към изпълнение на програмата на младата
българска църква, е засвидетелствувана и още по-далеч на югозапад — в района
на големите езера в Македония, в областта Кутмичевица и Девол. Ето какио
четем във второто житие на св. Наум. [26]
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Плисковският дворцов център след Борис

«Наум и Климент дойдоха в илирийските и лихнидските страни. В
Деволския Ливан, при края на езерото на Охридския град. . . Наум
създаде голяма обител и храм. . . със средствата и повелението на
благочестивия български цар Михаила-Бориса и сина му цар Симеона,
бидейки тогава година 6413/905/.»
И като резултат от проучванията в манастира «Св. Архангели» на Охридското
езеро виждаме основите на триконхална черква, която отвън изглежда
кръстовидна. [27] Триконхалният план ще видим през тази епоха още веднъж в
черквата «Св. Пантелеймон», изградена от другия голям български църковен и
просветен деятел в тази част на страната Климент. [28] Но в последния случай
конхите са свободно изразени отвън, а не включени в правоъгълните очертания
на раменете на кръст. Строго погледнато, планът и на двете черкви може да се
нарече триконхален само в оформлението на вътрешното пространство.
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Защото и в двата случая олтарните конхи имат традиционното оформление
отвън на тристенни апсиди. Анализирани така, и двете черкви могат да се
разглеждат като еднокорабни със странични конхи и купол в централното
пространство. Но тези две черкви отразяват един друг следващ етап в
175

Охрид. Триконхалната църква на Климент «Св. Пантелеймон»

църковната архитектура на България и създадени от първото поколение
строители на новата култура в страната. Да се върнем към базиликата.

Развитието на базиликата в българската архитектура. Както видяхме, появата на
базиликата в България след възприемането на християнството има свои
културни и исторически основания. На базиликите в столицата на страната и в
околните укрепени дворци и онгъли следва да се гледа не като на изолирано
явление, а като на продължение и разширение на местната строителна
практика от други части на България. Че базиликата се появява наново в
политическото средище на страната, се вижда и от онова разнообразие от
форми и техники, решения и материали, които наблюдаваме в черквите —
паметници на църковната архитектура там. Началното църковно строителство
тъкмо в този край на държавата илюстрира един своеобразен еклектизъм,
наблюдаван и в други сфери на художествения живот. Освен приспособените
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като черкви стари езически храмове, освен Голямата княжеска базилика в
Плиска, илюстрация на този еклектизъм са и някои базилики около стария аул,
който по-късно ще стане столица на България — Преслав.
Базиликите в Преслав са несъмнено едни от най-старите сгради в този център.
Като оставим настрани ранновизантийската базилика на хълма Дели Душка, за
която стана дума по-горе, в близките или по-далечните околности на стария
град са открити няколко базилики от раннохристиянската епоха в България.
Базиликата на Гебе клисе е една от най-масивно изградените черкви в Преслав.
Още от основите си тя е положена на зидове от дялани варовикови блокове.
Апсидите ѝ са полукръгли в план. Дебелината на зидовете и особено
разделителните стени, които обособяват трите кораба, говорят за масивната
конструкция на покривната част на сградата. Сигурно черквата е имала
цилиндрични сводове, които са достигали до олтарната част, а не купол, както
предполага нейният пръв разкопвач. [29] Интересна особеност на фасадите ѝ са
дълбоките арки, които обрамчват трите входа в притвора — главния —
западния, и двата странични — северния и южния. Тези дълбоки арки ще
видим пред входовете и на други черкви от следващата епоха, особено в
Преслав. Те ще се превърнат в своеобразна отличителна черта на преславската
църковна архитектура.
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Преслав, Кръгла църква. Корнизов дял с гроздове
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Преслав. Капител на Кръглата църква, постаен на колона от зелена бреша от
Тронната зала
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Плиска. Капител от Голямата базилика

Преслав. Мраморни колонки и рамка с гнезда за инкрустация на разноцветни
керамични плочки

Преслав. Корниз от рисувана керамика
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Преслав. Облицовъчен керамичен фриз. Фрагмент

Преслав. Плочка с кирилски текст от работилницата за рисувана керамика при
Кръглата църква
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Преслав. Плочки за настилка от рисувана керамика

Преслав, Патлейна. Корниз. Рисувана керамика
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Преслав. Фрагмент от колонка. Рисувана керамика

Преслав, манастир на Тузлалъка. Керамична рисувана икона
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Преслав, манастир на Тузлалъка. Керамична икона

Преслав. Църква
Черешето

в

м.

Преслав. Базилика на Гебе
Клисе

Втора масивна трикорабна базилика е била издигната в долината на Тича на
половин път между бъдещия Преслав и Омуртаговия аул надолу по течението
на същата река. Тази черква е твърде отдалечена от територията на града и
навярно е представлявала част от манастир, разположен в плитка долина,
обърната към Тича. Откъм юг долината се огражда от гъсто обраслото ниско
бърдо, наречено Сакалова могила. Манастирът, който навярно е бил изграден
заедно с черквата, ще да е подхващал и съживявал старата християнска
монашеска традиция по долината на Тича. [30] Базиликата е триапсидна. От
стените ѝ не е запазено почти нищо и твърде малко от основите. В плана на
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средния ѝ кораб намираме една напречна основа, която я доближава до плана
на базиликата на Гебе Клисе.
Друг един манастир е бил основан навярно в тази епоха върху високия рид в
северния край на укрепената територия на Преслав — в местността Черешето.
[31] Неговата черква е базиликална сграда, забележителна с конструкцията си.
Тя е едноапсидна, има дълбок притвор и сравнително къс наос. Цялата е била
от дърво. Отвесни стълбове на равни разстояния са държали помежду си
хоризонтално поставени талпи, които, наставени една над друга, образували
стените. Не е ясна конструкцията на апсидната стена. Отвесни дървени греди са
образували два реда подпори, отделящи трите кораба. Базиликата в Черешето
е единственият известен паметник от този вид. За пръв път в нея се вижда
употребена дървена конструкция за изграждане на една монументална сграда.
Дървеният градеж е несъмнено проява на средноевропейски строителни
традиции и с основание можем да виждаме в него славянското наследство.
Забележително при този паметник е съчетанието между славянската практика
на строителството от дърво и византийско-балканската монументална
програма. Базиликата в м. Черешето илюстрира симбиозата на провинциално
византийската култура и местната славянска практика. Контрастът между
едната и другата се подчертава от великолепната настилка на базиликата в два
вида съчетание на мраморни плочки в опус сектиле, настилка, характерна за
монументалната византийска архитектура.
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Строителство на манастири. Едновременно с църковното строителство една от
големите задачи в програмата на ранната християнска църква в България е
било създаването на манастири.
Основаването на манастирски общежития е било закономерна необходимост,
извикана от нуждата да се утвърди не само в съзнанието, но и в бита житейската
практика на новото християнско общество, моралът и етиката на
християнството. Още в самото начало на официалното християнство в страната
манастирите се превръщат във важни идеологически, възпитателни и
просветни, следователно и културни средища на църквата. Тяхната роля се
подчертава от факта, че манастири започва да строи централната държавна
власт. Един от най-големите и с най-важна роля е бил манастирът около
княжеската базилика във Външния град на Плиска. [32] За първоначалния му
вид разполагаме с твърде оскъдни данни. Въпреки това може да се смята за
сигурно, че неговата висока каменна ограда е обхващала още в тази епоха
обширно правоъгълно пространство северно, източно и южно от базиликата. В
това пространство са били разположени, навярно главно около оградната стена,
- 319 -

жилищните сгради — прости дълги неразчленени корпуси. Следи от масивни
зидове, които се откриват сега в северния двор и водят от базиликата на север,
ще да са ограждали по-малки дворове. Тяхната връзка със самата базилика не
подлежи на съмнение, но точното им предназначение тепърва ще се установява
заедно с плана им. Този манастир с право би могъл да се назовава княжески,
тъй като е свързан с Голямата княжеска базилика и споделя, както ще видим,,
нейната съдба и бурната политическа история на страната и в трагичните
промени в княжеското семейство.
Изграждането на големия манастирски комплекс около княжеската базилика в
Плиска е било акт с политическо значение за цялата страна. То станало сигнал
за създаване на монашески общежития всред новопокръстения все още
привикващ с християнството народ. Не може да има съмнение, че заедно с
изграждането на нови манастири се възобновил споменът за загиналите през
предишните векове по-стари манастирски средища едновременно с грижата за
възстановяването на възстановимите измежду тях. В тази дейност, която
обхванала цялата страна, се включили не само по-старите християнски общини
на българското население в границите на страната, но особено византийското
монашество и целият клир на Цариградската патриаршия. По време на
пребиваването на римското духовенство в България (866—870 г.) строителството
на черкви и манастири продължило с размах, както за това твърде ясно
свидетелствуват данните на писмени и епиграфски паметници. [33]

Криза в развитието на християнската култура. Скоро обаче многостранната
дейност на християнската църква в България е била внезапно прекъсната. При
княз Владимир (889—893 г.) висшата родова аристокрация около стария хански
дом начело с Борисовия наследник възвръща старата езическа религия. На
репресии и смърт са обречени хиляди привърженици на християнството, [34]
на погроми и разрушения са подложени новоизградени черкви и манастири. С
особено настървение ревнителите на стария култ се нахвърлят върху ония
черкви, които били издигнати над стари езически светилища. В историята на
раннохристиянската църковна архитектура в България могат да бъдат посочени
вече два паметника, които илюстрират този драматичен период: дворцовата
черква в плисковския център и Голямата княжеска базилика във Външния град.
Всички данни, които могат да се извлекат от останките на самата дворцова
черква (поради липса на каквито и да било други), показват, че животът на
първоначалната черква във вътрешното помещение на езическото капище е
продължил твърде кратко време. Черквата е била преустроена и причината за
това ще да е било нейното разрушаване. [35] Очевидно, ако свържем
разрушаването на първоначалната черква с времето на Владимир, то
възстановяването ѝ ще трябва да отнесем към началото на Симеоновата епоха.
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Тогава и черквата е била уголемена. През втория период на живота си тя
обхваща вече почти цялото пространство на първо178

началния езически храм. Стените на новата черква следват очертанието на
външните стени на храма. Само олтарната част на черквата е разположена в
пространенството на стария храм. Новата черква има също три апсиди, но те са
значително по-големи от апсидите на старата. Средната олтарна апсида е
отворена към старата вътрешна зала на езическия храм (т. е. към
пространството на първоначалната черква), така, че във вътрешното
разпределение на новата голяма черква се образуват три симетрично
разположени кораба. Това дава основание планът на голямата черква да се
схваща като базиликален. Край южната стена на новата черква била издигната
пристройка, предназначена за баптистерий. Изграждането на баптистерий към
тази втора черква, след като християнството в България има почти
двадесетгодишна практика, може да се обясни с необходимостта от
възстановяване на неговите принципи всред неустойчивите във вярата
обитатели на плпсковския хански двор.
Подобни промени стават и при Голямата базилика. [36] Достоверни данни от
самата черква показват, че тя е била разрушена до основи, а някъде и под
нивото на пода. При това разрушение обаче са се били запазили значителни
части от нея и преди всичко нейните масивни основи от два реда големи дялани
груби каменни блокове. Такова пълно разрушаване може да се обясни с
поставената цел да се унищожи една омразна за верните на стария езически
култ на Тангра сграда, издигната над разрушеното му светилище. По този
начин верните на езичеството са постигали възмездие над победоносното при
княз Борис християнство. Но християнският култ твърде скоро възстановява
властта си в княжеския двор и в цялата страна. Разрушената или
полуразрушена черква е първата голяма грижа на клира. Нейното
възстановяване е съпроводено от пълното ѝ преустройство. То започва още от
плана. Първоначалният план, чиито основи стоят в земята, бил усложнен с нови
прибавени части, като за тази цел към съществуващите основи били положени
нови. Църковната сграда нагоре била изградена като единна конструкция както
върху старите, така и върху новоприбавените основи. Какъв вид придобила
новата сграда?
Западната фасада, до която достигал триумфалният каменен път, загубила
своето дълбоко тържествено преддверие. Основите на последното били
изравнени с настилката пред новата фасада на базиликата. Западното лице на
атриума станало плоско, без издадени части на външната си страна, дворът
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получил портик и откъм запад. Отвъд атриума сградата на същинската черква
била уголемена не само в плана, но и във височина. Изграден бил външен
притвор (екзонартекс) с етаж. Етаж бил изграден и над стария притвор. Но
докато подът на етажа в притвора се крепял на две двойки колони, стъпили на
допълнителни основи в северната и южната му половина, то за етажа във
външния притвор били изградени арки, стъпили също на напречни
допълнителни основи. Най-основно било преустроено олтарното пространство.
От едноапсидна черква тя се превърнала в триапсидна. При това петостенната
отвън голяма апсида сега става тристенна, както и апсидите на протезиса и
дяконикона. Последните две странични на олтара помещения остават зад
съответните две отделения в източния край на двата странични кораба от
старата базилика, поемайки навярно и техните функции при църковната
служба. При това положение двете почти квадратни стаи пред страничните
олтарни помещения започват да служат като митатории, както сполучливо ги
тълкува един български учен. [37] Това са били отделения, предназначени за
преобличането на владетеля преди църковната служба, в която ще участвува и
той, съгласно църковните традиции на Византия, отгдето е зает този обичай. В
тях владетелят оставя своите светски одежди, за да облече свещеническите.
Усложняването на олтарното устройство е важно указание за промените, които
настъпват в църковната служба тъкмо когато след сътресенията при княз
Владимир в България се възстановява християнството. Това явление ще видим и
при други черкви. Тук обаче то е съпроводено с обособяването на митатории,
което потвърждава пряката връзка на Голямата базилика с владетелския двор и
нейната роля като трибуна на княжеската църковна политика. Във въвеждането
на византийския ритуал
179

с участието на княза би могло да се предполага намесата и влиянието на новия
и амбициозен български владетел, втория Борисов син — княз Симеон.
Още един белег, който сигурно потвърждава издигането на етаж в двата
притвора и вероятно в страничните кораби, е изграждането към северния и
южния вход на притвора на пристройки, в които били разположени масивни
зидани стълби. Освен това обаче едно свидетелство от съвсем друг характер
показва, че над запазените стари основи на първата базилика били издигнати
много по-тежки стени, отколкото основите могли да понесат. По горния ръб на
стилобата между северния и средния кораб на черквата личи хлътването на
основите тъкмо на тези места, гдето е падала тежестта на стените. Този факт е
много интересен и от гледна точка на състоянието на почвата на Плисковското
поле по времето на големия строеж. Навярно изобилната влага е правела
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почвата неустойчива, за да се налага навсякъде монументалните каменни
градежи да бъдат поставени на основи, чиито стъпки се укрепват
предварително с набити колове. [38] При второто изграждане на базиликата и
тези колове не са помогнали на вече значително по-тежката сграда.
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Велики Преслав — втора българска столица. След краткото царуване на Владимир
животът в България отново навлязъл в руслото, поставено от събитията при
Бориса. Това се отразило особено в областта на културата. Младият княз
Симеон (893—927 г.) става приемник и продължител не на злополучния си
брат, а на баща си. Неговото най-голямо дело в областта на изкуството и
културата е създаването на нова столица. Тази столица, нейният живот, нейната
политическа и културна роля бележат нова епоха в историята на България.
Както видяхме, Преслав като столица израства не на пусто място. Още преди
893 г. селището има своя история, от която са останали значителни следи, ако и
твърде видоизменени през по-късно време. Старият аул, разположен на една
висока тераса над устието на Тича, се превръща в ядро на новия град.
Най-новите данни, с които разполагаме за обсега на града, ако и още не
окончателни, говорят красноречиво, че легендарното известие за изграждането
на Преслав в 28 години [39] и за ролята на княз Симеон представляват само
замъглена версия на една грандиозна строителна дейност. Строителството на
града след народния събор, провъзгласил младия Борисов син за владетел на
България, засягало, както се вижда, преди всичко неговите укрепления и
дворцовия център. Територията на стария аул била значително увеличена.
Освен това към укрепената част на града била прибавена нова, образуваща един
външен укрепен пояс.
Ако приемем, че старият аул е представлявал оня трапец, който в общия план
на градската територия достига до известната «чупка» на източната крепостна
стена на Вътрешния град, трябва да предполагаме, че цялата разширена
северна част на града е прибавена към старото укрепление по времето на
Симеона. [40] Сега още не може да се каже дали разширението към север е
останало отделено от старата част. По времето на Симеон и след него
Вътрешният град е образуван от стария аул и новата част към север. Последната
е била разрушена, за да се обедини укрепената територия на града.
Следователно бихме могли да предполагаме, че Вътрешният град на новата
българска столица не ще да е бил разделен на две — стара и нова част. Тези
констатации се подкрепят от данни на самата крепостна стена. Южната
първоначална част на града е защитена от стена, градена с плътна каменна
зидария. Трапецовидна по план, първоначалната крепост има в ъглите си
кръгли кули. С тези особености тя стои близко до крепостната система на
Вътрешния град в Плиска (план, кули) и до каменната крепост на аула при с.
Цар Крум (плътна зидария). Южната крепостна порта на преславския
Вътрешен град е по-малка от известната
180
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северна порта на града — портата в северното разширение на града. А стените
на това разширение са градени по съвсем друг начин. Куртината на стената има
лица от плътна каменна блокова зидария. Вътрешността на стената обаче,
нейната дебелина, е запълнена с бетон от едър речен чакъл, в който на равни
разстояния и на равномерни хоризонтални пластове са положени напречни
дялани блокове, представляващи връзка между диете лица на стената. Това е
един вариант на т. нар. зидария с пълнеж, известна още от класическата
древност с латинско-гръцкото название opus emplectum.
В градското устройство на Преслав живеят традициите на Плиска. Но колко поразлична е втората столица! Разбира се, в най-общите принципи съществува
несъмнена аналогия между двете. Територията им е поделена между две
концентрични крепостни линии, които очертават Външен и Вътрешен град. Но
докато Външният град в Плиска е ограден със землено укрепление, Преслав
има каменна крепост и на външното, и на вътрешното укрепление.
Външният град на Плиска заема площ от 23 кв. км, а Външният град на Преслав
е едва около 5 кв. км. Това сравнение заедно с разликата в конструкцията на
външното укрепление показва значителна еволюция. В Преслав са се загубили
нормите на военната демокрация, които ангажират цялото общество.
Територията на града е предназначена вече не за голяма ханска орда, а само за
владетеля и неговите най-близки хора. Преслав е вече по-скоро само една
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княжеска резиденция, а не централен онгъл на въоръжения народ. В сравнение
с простора на Плиска в него има повече интимност. Той е закътан в
предпланинска долина така, че е опрял своя гръб в планинските спусъци и е
обърнал лице към североизток, т. е. към стария хански дом
181

Плиска. Неговата външна крепостна стена пълзи покрай левия бряг на Тича,
излизаща от пролома на планинската верига, сетне се изкатерва по билото на
първия планински рид така, че белите зъбери са се виждали далеч от полетата
към север. Откъм север крепостната стена е вървяла почти в права посока по
широкия гръб на висок рид, за да се спусне към долината на Тича и да затвори
външния крепостен обръч. По план Външният град на Преслав има форма на
петоъгълник. В така очертаната територия се гуши Вътрешният град, опрял
гръб и страна в полите на високия планински скат. Един град, създаден за
резиденция на владетел.
Разглеждайки Преслав като населено място, трябва да се отбележат две важни
неща. От една страна, фактът, че укрепената територия на града още не
означава цялата му площ. Ог друга страна — липсата на плътно застрояване на
обхванатата от селището територия. [41]
Крепостните стени на града далеч не са обхващали населената площ. На изток,
североизток и север вън от външната крепостна стена са се простирали много
отделни имения, манастири и черкви. Очевидно те са се създали постепенно с
течение на десетилетията около княжеския и царския град, но това показва, че
полагайки основите на двата укрепени пояса, строителите на Велики Преслав
не са имали пред вид защитата на определено, съществуващо вече или
проектирано селище. По китните хълмове и долини на десния бряг на реката
израсли строежи върху незаети земи едва когато княжеският град заживял
интензивен политически и духовен живот. Но в очертанието на крепостните
стени нямало селища в точния смисъл на думата. Широки площи стояли
незаселени в епохата на най-голям разцвет и на най-голяма многолюдност на
града. Това се отнася особено за т. нар. Външен град. Приема се, че в тази
периферия на дворцовия град са се намирали занаятчийските работилници,
следователно и занаятчийските поселения.
На други места из Външния град има останки, отдалечени твърде много едни от
други. Най-много граждански постройки, черкви и манастири са разположени
в ниската равна част на Външния град на заливната тераса в долината на Тича.
Те не са разположени свързано едни с други, а са на значително разстояние
незастроена земя. [42] Голям манастирски комплекс е бил разположен и
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западно от Вътрешния град върху склона на планинския рид Зъбуите. [43]
Навярно ще се открият и други останки от отделни сгради и ансамоли,
граждански и църковни постройки, неизвестни досега в територията на
Външния град, но сигурно характерът на населеността на тази част от града
няма да се промени.

Занаяти и търговия. В средновековните български центрове е съществувало
специализирано занаятчийско производство и, изглежда, голям брой заети със
занаяти лица. Произвеждали са се предмети от първа необходимост и луксозни
вещи за задоволяване вътрешни нужди на имения, манастири и дворци и за
размяна.
В X в. Йоан Екзарх изброява майсторите-занаятчии в Преслав. [44] За добре
развити занаяти говорят и откритите значителни количества произведения на
средновековните майстори.
Камък се обработвал за обикновен строителен материал и за украса на
представителните сгради, за нуждите на голямото строителство на IX—X в. За
организирания характер на тази дейност говорят каменоделските знаци,
гравирани върху строителния материал. Декоративната скулптура, така богата
в преславските сгради, е резултат на добре организирано производство в
художествените занаяти. Специализирани работилници са изработвали и
детайлите за настилки от разноцветен мрамор и камък в опус сектиле. [45]
Стандартизацията на размерите в употребяваните тухли и керемиди също
потвърждава организираното производство на строителни материали. [46]
Работилница за производство на керемиди е известна от разкопките на първата
столица Плиска. Там във феодалното имение на обек 31 във Външния град са се
работили керемиди, изглежда, предназначени за пазарът. [47] Пещи за
строителна керамика, за тухли са из182
вестни в специализираното занаятчийско селище при с. Виница, недалеч от
Преслав, [48] и при с. Кралево, Търговищко. [49] Тези селища дават представа и
за бита, и за жилището на обикновеното производително население в
средновековна България. Върху керамиката също са поставяни знаци. Наймного са материалите с врязан IYI, особено откривани в останките от
представителните сгради. Това навежда на мисълта за съществуването на
производствени учреждения, организирани от централната държавна власт и
работещи за нейните нужди преди всичко.
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Че битова керамика е произвеждана в големи количества, знаем и от намерения
керамичен материал, разнообразен по форма, вид и предназначение, и от
съоръженията за произвеждането ѝ — утаителни басейни за глината,
двукамерни обикновени пещи за изпичане на готовата продукция. [50]
Продължават да се развиват обикновените типове керамика, известни от
предидещите епохи. Особено внимание заслужава производството на
амфоровидни стомни и чаши, чиято повърхност е покрита с глеч. Тази
керамика се среща най-вече в Преслав и е интересен пример за проникването
на типовете черноморска византийска керамика в средновековна България.
За производството на художествена керамика във втората българска столица ще
стане подробно дума по-нататък като една от съществените художествени
дейности на епохата.
Металообработката и ковачеството е трябвало с продукцията си да задоволяват
нарастващите нужди на всекидневния и военния бит на средновековното
българско общество. Освен включените в именията производствени
помещения, изглежда, в по-значителни селища
са
съществували
специализирани квартали за производство от този род като открития в долния
край на широката долина на Румска река във Външния град на Преслав. [51]
Изработвани са били всички видове земеделски оръдия, дърводелски и др.
инструменти, оръжия, конско снаряжение, пирони, обкови и др.
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Масовият накит от прост материал, част от серийно производство, е
предназначен за задоволяване непретенциозния вкус на масовия потребител.
[52] Намерените
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цели и фрагментирани медни съдове показват, че такива са произвеждани и
употребявани в ежедневния бит.
При разкопки на комплекси, най-вече в Преслав, правят впечатление големите
количества разноцветно прозоречно стъкло, фрагментираните и целите
стъклени гривни, маниста и части от стъклени съдове. Има данни за
съществуването на стъкларски работилници и такива за стъклена смалта за
мозайки. [53]
В гражданска постройка в югозападния ъгъл на местността Селище в Преслав е
намерен разнообразен костен материал — сурова, пол у обработена кост и
готови изделия. Има и голям меден съд вероятно за изваряване на костта и
инструмент за обработката ѝ. [54] Много разнообразни предмети са
изработвани от кост и рог — от шила, игли, гребени, дръжки, зарчета и жетони
за игра до изящни релефни и гравирани пластинки за украса, орнаментирани
рогчета и икони. За значението на това производство в Преслав говори и една
новооткрита голяма работилница в манастирския комплекс «Под Зъбуите» —
голям център на средновековния Преслав.
За начинът на организация на производство не може да се каже нищо съвсем
точно. Работило се е в имения и манастири, вероятно от подчинени на феодала
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или църквата майстори. Зависимо е било по всяка вероятност от централната
власт занаятчийското население на такива селища като тези при Виница и
Кралево. Наличието на производствени марки върху предметите, на
специализирани занаятчийски квартали и комплекси, на тържища за пласмент
на произведени стоки говори за производство освен за задоволяване на
вътрешни нужди във феодалните имения и за една развита в значителна степен
размяна. Липсата на монети в находищата до епохата на Йоан Цимисхий
предполага нейния натурален характер.

Преслав. Търговски помещения до южната порта на вътрешната крепост

Непосредствено до южната порта на вътрешната крепост в Преслав, покрай
крепостната стена на югозапад са долепени до куртината 18 помещения в дълга
редица. [55] Еднаквите помещения със самостоятелни входове и находките в тях
показват красноречиво, че се касае до търговски сгради, до търговски «ред»
тъкмо пред портите на царския град. Това е била дълга двуетажна постройка,
пред помещенията на която е имало дървен чардак. Стаите на горния етаж
навярно са служели за жилища на дошлите отдалеч търговци, а долу са се
предлагали стоки. По своя вид, отчитайки дълбоките различия, резултат на
дълбоки промени в бита и културата в хода на повече от десет века, тази дълга
сграда с дървен портик пред нея напомня отблизо елинистическите портици
(стоа) на класическия средиземноморски свят, които
184

са изпълнявали същата роля, макар и в други мащаби. Пред тази търговска
сграда е имало пазарен площад. Свидетели сме на същото явление, което
отбелязахме и в ханската резиденция в Плиска, и в това няма нищо чудно.

Облекло. Първокласен писмен източник за облеклото на владетеля и неговата
свита през X в. си остава «Шестодневът» на Йоан Екзарх. От описанието в него
става ясно, че българският владетел след християнизацията е носил като
церемониална дреха византийската бродирана далматика и е носил торква в
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знак на високия си сан. На пояса му висял меч. Подобно е било и облеклото на
свитата. [56]
Византийският император Константин Багрянородни съобщава, че българските
пратеници в цариградския двор носели националните си облекла. [57] Явно те
са се отличавали от византийската дреха. Петър, Йоан и Вениамин (Боян) в X в.
също държали на българския си костюм и наметка. [58] Дали става дума за
заетата и включена в костюма на българина наметка на ивици (ямурлук),
запазена всред местното население на полуострова, която се определя като
принадлежност към тракийското облекло, е трудно да се каже поради липса на
повече данни за това. Ясно е обаче, че въпреки приемането на някои форми на
облекло и украси от Византия българският народ запазва особеностите на
традиционното си облекло и в X в.
Въпреки ограниченията, наложени след приемането на християнството, в
носенето на известните «български», украсени с метални апликации колани, те
явно продължават да се използуват в знак на йерархическо отличие.
Българските пратеници в двора на император Отон в Мерзебург в X в. носели
«тесни дрехи и опасани с

Преслав. Амулети и печатчета
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дълги колани», украсени със златни и сребърни апликации. [59] По коланите на
прашки висели дребни необходими вещи, както се вижда, от миниатюра в
Менология на Василий II, в която българският воин е облечен с кожени гащи и
обточен с кожи кафтан и шапка. [60]
Група предмети с апотропеично значение — амулети, са се прикачвали към
дрехата, шапката или се носели на врата. Те се употребяват и след
християнизацията и се срещат в средновековните находища и в значителен
брой и в самата столица Преслав. [61]
С развитието на градската култура през феодализма се развива и златарството.
185

Преслав. Амулети

Градското златарство става занаят, който като приложно изкуство отразява постарите традиции в художествената култура на българския народ през епохата.
Данни за облеклото на жената в тази епоха няма, въпреки че в женския накит се
вижда отражението преди всичко на славянската традиция в това отношение и
на някои влияния от Византия, отразили се преди всичко в облеклото на жената
от висшите слоеве на ранносредновековното българско общество.

Преслав — водещ център в архитектурата и изкуството. Епохата на Симеон
представлява връхна точка в развитието на старобългарската култура и
изкуство. Високото им ниво се дължи на няколко много важни фактора.
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Преди всичко към началото на X в. населението на България представлява вече
едно единно етническо цяло. Преодолени са и станали нехарактерни почти
племенните, езиковите, културните и религиозните различия между основните
етнически компоненти на народността. [62] Единната вътрешнодържавна
организация, официалната обща религия и идеология, единният славянски
език и новата писменост създават и утвърждават онова сцепление, което се е
изграждало всред широките маси от населението в продължение на два века.
Открояват се по-отчетливо социалнокласовите различия в условията на
феодализацията.
Тези условия заедно с официалната културно-идеологическа политика на
държавната власт стават оня фактор, даващ тласък в скока, който има характер
на своеобразна културна революция. Духовните сили на новата народност са
поставени в действие без противоречия и задръжки. Новата идеология на
първо време прими-рява социалните противоречия и създава онова духовно
единство, което е главният фактор за бързото развитие на културата на
българската народност.
При отчитането на всички тези обективни фактори не би трябвало да се
пренебрегва един много важен субективен фактор — личността на българския
владетел Симеон. [63]
Известни са оскъдните данни за живота на княз Симеона преди 893 г. Много
събития от политическия и културния живот на страната и конкретни данни
след тази дата характеризират неговата личност. Няма съмнение, че както в
обществения и политическия живот, неговата амбиция, воля и своеобразен
характер са определяли отделни моменти и в развитието на културата.
Неговата подготовка в Магнаурската школа сред младите представители на
византийската аристокрация му е осигурявала правото и авторитета на
образован и културен ръководител. Неговата лична култура несъмнено е
помогнала за разширяването на кръгозора и за още по-интензивното
обогатяване на старобългарското монументално и приложно изкуство. И
независимо от това, че обхватът на културната дейност през Симеоновото
царуване е достигнал
186

до далечните провинции на България, ръстът ѝ се изявява най-красноречиво в
паметниците на нейната столица — резиденцията на нейния владетел.
Един от най-богатите дялове в монументалното изкуство, който показва нивото
му през тази епоха, е архитектурата.
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Развитие на църковното строителство и архитектура. Строителството през
Симеоновото царуване достига изключителни размери. В много отношения то
остава вярно на традициите на монументалната архитектура, въведени в
страната два века преди това. Тази вярност на традициите се проявява особено в
монументалното
крепостно
строителство,
строежите
на
дворците,
архитектурата на дялания камък. В същото време обаче монументалната
архитектура загубва постепенно онази грандиозност и тежест в обеми и
конструкции, онази тромавост, така характерна за предходния период.
Запазвайки пропорциите на монументалност, нейните паметници стават помалки, нейните ансамбли — по-затворени, по-интимни.
Но не само това. Монументалната и по-специално църковната архитектура през
този период усвояват някои важни страни на тогавашната византийска
архитектура. Това е репертоарът от форми и архитектонични конструкции.
С това българската църковна архитектура става съвременна. Тя се изравнява
към това време с водещите центрове на византийската архитектура и преди
всичко с Цариград, обръщайки гръб на провинциалните балканови зантийски
образци. Най-характерният представител на новото в старобългарската
архитектура е кръстокуполната черква. През Симеоновата епоха тя става
характерната култова сграда, както в стария, така и в новия център на страната.
[64]
Старата базиликална църковна сграда обаче не е забравена. В Плиска по
времето, когато владетелският дом се е преместил в новата столица, местни
майстори копират многократно най-представителната черква в старата столица
— Голямата базилика. За нуждите на населението, което обитава селищата в
широките пространства на Външния град, се издигат многобройни базилики.
[65] В това няма нищо чудно, като се има пред вид, че базиликалната сграда е
сравнително проста по устройство и конструкция, достъпна до възможностите
на местни майстори-строители. Освен това значителната част от базиликите,
издигнати през X в. в Плиска, представляват почти еднотипни сгради,
опростяващи своя първообраз. [66] Такива са напр. девет черкви с еднакви
размери, едноапсидни, с притвор, който има три входа (откъм запад, север и
юг). Някои от тях имат в олтарната апсида синтрон. Били са епископски.
Изградени са все от ломен камък, в повечето случаи на кал и навярно са били
покрити с типичния за техния план елинистически дървен покрив.
Масовото изграждане на тези черкви се дължи несъмнено на появилата се
изведнъж необходимост населението да бъде задоволено със сгради на новия
култ. След тази първа строителна програма в Плиска започват да се появяват и
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други типове черкви, изграждани според нуждите през целия X в. Появява се и
там кръстовидната куполна черква, но вече под влияние на строителството на
новата столица. [67] Еднотипните базиликални черкви, строени към края на IX
и през първата половина на X в., илюстрират провинциализма на обитателите
и строителите в старата столица, неизбежно появил се, след като
политическият и културен център се изместил в Преслав.
Симеоновото царуване се отличава с богатството и разнообразието на черкви с
кръстовиден план. Това богатство е документирано на първо място в Преслав.
Във втората столица са открити основите на значителен брой кръстовидни
черкви, неголеми по площ и по обем, с различно оформление на вътрешното
пространство. Преди всичко тук влизат черкви от един тип, който представлява
своеобразие на преславската архитектура. [68] В общия обем на сградата
кръстовидното пространство е очертано отвсякъде от плътни стени. Между
раменните пространства са запълнени с плътна зидария така, че целият
вътрешен обем представлява две пресичащи се перпендикулярно правоъгълни
зали. Тези «зали» са твърде малки по обем, почти
187

Плиска.
Типова
базилика във
Външния
град

Преслав.
Кръстовидна
църква при
чупката на
вътрешната
крепостна
стена

еднакви по дължина и еднакви на ширина. Последното създава квадратно
пространство на мястото на пресичането на «раменете» на кръста, образуващо
вътрешния център на сградата. Над този централен квадрат се издига
цилиндричен барабан с купол, който подчертава и във външния вид центъра на
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сградата. Общият обем на наоса в този тип черкви остава неразчленен отвън.
Кръстовидното пространство обаче е подчертано в покривната конструкция,
гдето четирите цилиндрични свода, които покриват четирите рамене на кръста,
излизащи от централното подкуполно пространство, се издигат над покривите
на междурамията.
Този кръстовиден план е твърде елементарен. Като вземем за основа него,
можем да набележим постепенното усложняване на вътрешното кръстовидно
пространство в две посоки — към запад и изток, т. е. към притвора и към
олтарната част. Две черкви в Преслав илюстрират преходния тип между
кръстовиден план със запълнени междурамия и кръстовидния план с изцяло
свободни междурамия. Това са черква № 3 в Селище [69] и черква № 3 в
местността Бял бряг. [70] Техните западни междурамия са свободни така, че
подкуполният квадрат стъпва към запад на два свободни стълба, докато към
изток се опира на плътната зидария на източните приолтарни междурамия.
Вътрешното пространство на черквата е увеличено.
По-нататъшното разширяване на вътрешния обем на наоса в кръстовидната
черква от този тип става в олтарните пространства. Двете източни междурамия
стават свободни обемни съединения с останалите части на кръстовидния наос.
Така се оформя четиристълбният наос, над чийто централен квадрат се издига
купол. Черквите с този завършен кръстокуполен план на вписан кръст със
свободни междурамия са няколко в Преслав. [71] Те застъпват класическия план
на кръстовидната черква, възхождащ към цариградския си прототип. Трябва
веднага обаче да се каже, че тази еволюция в оформянето на вътрешното
пространство на кръстовидната куполна черква в Преслав не може да се смята
за историческа еволюция. С други думи, не може да се твърди, че най-ранни
паметници на този тип са черквите с плътни междурамия, а най-късните —
тези със свободни междурамия. Може да се каже само, че типът на черквата с
план на вписан кръст е приложен с голяма свобода и разнообразие, при което е
застъпена пълна типологична еволюция.
В кръстовидните черкви на Преслав обаче е засвидетелствувано развитие, което
не е намерило досега своето историческо обяснение. Това е усложняването на
олтарната част при някои от тях. [72] Строени отначало с една апсида, която
играе роля на олтар, те биват преустроени така, че получават допълнително по
още две апсиди,
188
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Преслав, Бял бряг.
Кръстовидна
църква 3

Преслав,
Църква 3

Селище.

Преслав.
Кръстовидна
църква под Дели
Душка

Плиска. Църква 3

поставени странично над централната. При това дострояване и прибавяне на
нови стени отвън биват пробивани страничните къси стени на приолтарната
част на черквите, съединявани са съседни ниши във вътрешността, за да се
създаде Допънително пространство, централното предапсидно пространство се
съединява със страничните в сложен триделен олтар. Оформят се специални
помещения за протезис и дяконикон.
Тези промени регистрират изменения в богослужението, настанали, след като
църковните сгради с една апсида са били вече построени. Не значи ли това, че
преустроените черкви са от първите църковни градежи в новата българска
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столица, за да бъдат подложени на преустройство, диктувано от литургични
съображения скоро след това? Определен отговор, който би се отнасял и до
датировката на тези черкви, трудно би могъл да се даде. Но указание, което
косвено може да послужи
189

Преслав,
м.
Патлейна. Църква в
манастира

Плиска, обект
Базилика

31.

Плиска, Външен град. Базилика 13

при обяснението на тези промени, е разликата в устройството на олтарите на
първата и втората княжеска базилика във Външния град на Плиска. Първата,
по-старата базилика, както видяхме, е имала една апсида. След
възстановяването си тя получава вече три апсиди. Ако промените в
християнското богослужение, наложили промени и в олтарните устройства, са
станали през 80-те години на IX в., то естествено е да допуснем, че през 893 г.
тези промени били възприети от българската черква при княз Симеон. Но и в
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този случай трябва да допуснем, че едноапсидните черкви, известни в
старобългарските центрове, датират от времето на княз Борис. Такъв извод
обаче не е обоснован. Ще видим по-нататък, че подобни промени са
претърпели и черкви, чието изграждане сигурно трябва да се постави в X в.
Следователно техните причини трябва да се дирят в други неизследвани
фактори.
Кръстовидната куполна черква, като най-представителен и характерен за
епохата паметник, не остава само в репертоара на преславската монументална
архитектура. Интересно е да се отбележи, че черкви с такова устройство са
издигнати и в
190

Плиска под явното влияние на архитектурата на новата столица. Това влияние в
монументалната архитектура се простира и в областта на пластичната
декорация. Но въпреки това старата столица остава вярна на собствените си
традиции в областта на църковното строителство. Голям брой от църковните
строежи през десетилетията които съвпадат с царуването на Симеон и неговия
син и приемник Петър, продължават да бъдат базиликални сгради. Наистина
те вече не повтарят типа на голямата княжеска базилика, а са сгради със
скъсени планове и базиликално оформление. [73] Във фасадно-декоративно
отношение обаче те са наследници на кръстокуполната черква. Фасадите им са
разчленени от декоративни ниши, които маркират местата на отвори. Тези
ниши не са диктувани от конструкцията на сградите, нито издават вътрешното
им разпределение, както това е при кръстовидната куполна сграда. [74] При
някои от черквите от този тип декоративните едностъпални ниши не са
проведени дори последователно по всички фасади и разчленяват само
страничните надлъжни стени. Другаде едностъпалните ниши са изпълнени
неумело дори за декоративното им предназначение. Тази серия черкви в
Плиска следователно представлява симбиоза на два съвършено различни
архитектурни типа, симбиоза, която е могла да се роди тъкмо в една
изоставаща творческа среда под влиянието на господствуващ строителен
образец. В случая Преслав изпъква като водещ център в областта на изкуствата
и архитектурата.

Дворцовият комплекс във Велики Преслав. Особено ярко се проявяват строителите
на новата българска столица при изграждането на дворцовия център. В този
случай се очертават две тенденции в тяхната дейност — от една страна, вярност
към традициите на дворцовата плисковска архитектура, от друга — новаторство
в интерпретацията на старите образци. [75]
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Строежът и преустройството на дворците в Преслав не са станали изведнъж. По
чисто археологически данни може да се заключи, че те са траели дълго време.
Част от преустроената стара сграда е живяла известно време самостоятелно,
докато бъдат построени другите корпуси. Свързаните с нея водопроводи, които
преминават по склона към югоизток, са пресечени от основите на голямата нова
тронна сграда, издигната навярно при Симеон. Освен това при изграждането на
новата дворцова сграда е била съборена някаква по-малка каменна постройка,
останките ѝ са били засипани и покрити с плочника на двора, който се
оформил източно от нея. [76]
Но как е бил преустроен старият дворец в Преслав? Как са е създал дворцовият
ансамбъл, познат ни днес? Да се спрем най-напред на старата сграда в
западната част на комплекса.
Преустройството на западната сграда се е наложило, както изглежда, не само
поради общото изграждане на дворцовия център в новата столица. Някои
пукнатини в конструкцията на сградата и плъзгането на редовете каменна
зидария и надлъжните стени, причината за което е навярно хоризонтален
земен трус, принуждават стопаните на преславския дворец да пристъпят към
неговото цялостно преустройство. То се е състояло в следното:
Тъй като горната част на сградата се е съборила, наложило се преизграждането
ѝ. За тази цел съборили стърчащите части от горните каменни редоие на
стените и изравнили зидовете на височина, приблизително 2,5—3 м от околния
терен. Изглежда, в долната си част до тази височина стените са били
използувани. Върху това вече сигурно ниво престроили тези стени нагоре с
изключение на апсидата. Тя била елиминирана в новата конструкция на
сградата.
Но заедно с това престрояване старата сграда била включена като съставна
вътрешна част на двойно по-голяма постройка, планирана съвсем наново. За
тази цел около старата постройка издигнали голям корпус с дебели каменни
стени. Старата сграда се превърнала в ядро на новата постройка, която се
простряла на север. Северната част на новата сграда образувала входен
вестибюл. В сградата се влизало
191
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откъм север. Непосредствено до входа отляво започвала полегата стълба, която
извеждала на невисок етаж в този вестибюл. От него се преминавало на юг към
главната част на сградата. Но докато северният вестибюл със стълбата имал
ниско приземие, южната част на постройката имала само етаж, изграден върху
висок насип.
Сблъскваме се с интересен начин, по който са постъпили строителите на
преславските дворци. Цялото пространство, на което е разположена старата
сграда, и пространството между нея и новоизградените стени на новата голяма
постройка е било запълнено на височина около два метра от първоначалното
ниво с изкуствен насип. Върху този насип на новото ниво пространството на
старата постройка било разделено с нови напречни стени, чиито основи
стъпвали върху новия насип, на четири напречно разположени зали, наредени
в анфилада от север към юг. В бившата зала, превърната във вътрешна част на
новата голяма постройка, преминавали от север към юг от зала в зала през
входове, разположени по оста на сградата.
При оценката на сградата като архитектурен тип сме извънредно много
затруднени от обстоятелството, че по своето устройство тя няма точен паралел
всред паметниците на старобългарската архитектура. Същевременно обаче ред
черти в нейния план я свързват с вече известната тронна палата в Плиска. В
какво се състоят приликите и разликите между двете сгради?
Преди всичко и двете постройки са ориентирани в посока север-юг. Но докато
плисковският дворец има вход откъм юг, в преславския се е влизало откъм
север. И единият, и другият имат във входната си част един вестибюл, но при
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всеки от тях той е различно оформен. В Плиска веднага вляво след входа
полегата стълба или наклонена рампа под ъгъл отвежда към етажа. След
входния вестибюл в Плиска следва базиликална зала, а в Преслав — редица от
малки напречни зали. И докато плпсковската сграда има ясно предназначение
на официална зала, то предназначението на преславската сграда в този неин
вид остава неясно. Но редицата същест192

Преслав. Плочка с разцъфнал кръст. Рисувана керамика
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Преслав. Керамична ажурна розета

Преслав, Кръгла църква. Фрагмент от кана. Рисувана керамика
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Преслав, Патлейна. Керамична икона на св. Теодор
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Преслав, манастир Под Вълкашина. Рисувана керамична паница

Златен пръстен от НАМ–София с надпис на щита и монограм
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Борис, княз български. Образ в Учителното евангелие на епископ Константин
Преславски. Руски препис от XII век
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Цар Симеон. Миниатюра върху руски препис от произведения на епископ
Иполит, XII век

Преслав, Патлейна. Белоглинена рисувана паница
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Преслав, манастир Под Вълкашина. Купа рисувана керамика

Плиска, обект 31. Пещ за керамика
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Плиска. Каменно калъпче с гнезда за изливане на метално предмети

вени различия между двете постройки, дължащи се на различните условия,
при които са създадени, не намаляват значението на онази вътрешна връзка,
която се долавя в общия замисъл на планираното преустройство в Преслав,
замисъл, идващ от ясната концепция, залегнала в плисковската дворцова
сграда. Обратно на съпоставката на първата фаза на двореца с плисковската
тронна зала, тук несъмнена е приемствеността, идваща от Плиска към Преслав.
Голямото дело на княз Симеон в преславските дворци обаче е била новата
тронна зала, източно от стария дворец. [77] Като мощен каменен корпус се
издигала тя успоредно с преустроената сграда в западния горен край на
официалния дворцов квартал. Както старата, така и новата сграда били
ориентирани в посока север–юг и челната ѝ фасада — обърната на север.
Новата тронна зала с плана си напомня твърде много плана на големия
плисковски дворец. Но заедно с приликите съществуват и отлики, които
представят преславския дворец като оригинална архитектурна творба.
Планът на приземието се състои от две отличаващи се една от друга части —
северна и южна. Северната част заема около една трета от общата площ на
сградата. Тясната северна фасада на двореца е симетрично оформена с пет
входа, от които централният представлява широк портал по оста на сградата.

- 352 -

От двете му страни има по два тесни отвора. Северната входна част на сградата е
била разделена също симетрично на три дяла. Тя е била тържествен вестибюл,
през който се влизало право на юг в същинската тронна зала. Както в
плисковския Голям дворец, така и тук залата се издигала над приземието,
съставено от надлъжни засводени коридори. Но за разлика от плисковския
дворец пространството на двата странични коридора е разделено по на четири
отделения от къси напречни стени между външните надлъжни стени на
сградата и страничните стени на двата надлъжни коридора във вътрешността.
Тези къси напречни стени са основи на подобни стени в самата зала, чийто под
е стъпвал върху сводовете на надлъжните коридори и страничните им
помещения.
Същинската тронна зала над приземието е имала базиликален план, но не в
неговия класически вид, познат от многобройните примери на християнски
култови сгради в България и вън от нея. Тя е била навярно зала с ширината на
двата вътрешни надлъжни коридора на приземието и със странични кулоари,
перпендикулярно насочени към нейната надлъжна ос. Размерите на залата
позволяват да се предполага, че тя е била засводена във всичките си части. Би
могло да се предполага също, че в преддверието е имало няколко стъпала,
които са извеждали посетителя нагоре към по-високо ниво зала.
Вътрешното разпределение на сградата е било изразено и във външното
вертикално и хоризонтално членение на фасадите. За разлика от двореца в
Плиска фасадите на преславската тронна палата са имали богата
архитектонична украса, свързана с вътрешното устройство. Приземието е било
ясно изразено като висок цокъл, над който е лежал етажът. Освен това вместо
монотонни голи плоскости тук фасадите са били разнообразени от издадени
много напред лизени в приземието — цокъл. Над цокъла лизените са
продължавали като колони, чийто ред е маркирал височината на страничните
стени. Колоните са завършвали с капители под масивен корниз, украсен само с
тежък дебел торус.
По-трудно е да си представим при съвременното състояние на сградата
оформлението на южната, тръбната фасада. По всяка вероятност там се е
очертавал стъпаловидният базиликален покрив, под който широка арка е
излизала от две странични лизени, свързани със самите ъгли на сградата.
Особено интересна е била северната — челната —фасада. Симетрично
разпределените входове към приземния вестибюл подсказват, че и във
височината тази симетрия е диктувала оформлението на фасадата. Може да се
предполага, че на височината на етажа са се редували симетрични отвори —
прозорци, които подчертавали ритъма на входовете в приземието.
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Разбира се, при възстановяване първоначалния вид на тази представителна
сграда се натъкваме на ред затруднения, които не се явяват при
реконструкцията
193

напр. на Големия дворец в Плиска. Така липсата на достатъчно археологически
данни не позволява сигурното възстановяване на горната част на колонадата
пред дългите фасади на сградата. Логично е да допуснем съществуването на
арки, но не е изключен вариантът с архитрави. Логично е да се приеме
съществуването на ред от колони, стъпващи върху лизените на приземието, но
не е изключено тези лизени да продължават и нагоре до корниза на сградата.
Много неясноти има и в скулптурната и архитектоничната декорация както на
фасадите, така и на вътрешността на сградата. Известната серия от скулптирани
мраморни плочи навярно е от цокъл в долната част на стените в залата. Но за
останалите архитектурни детайли, намерени във и около сградата и
произхождащи от нея, трудно биха се намерили сигурни места. Това се отнася
и за големите монолитни колони от зелена бреша, от които една е запазена
изцяло. В същност по всичко личи, че те са били само две. Не може да се
предполага, че колоните от този вид са били повече и че са били в по-голямата
си част разбити и превърнати на вар през турската епоха, каквато е била
съдбата ни почти целия мраморен материал от монументалните сгради в
Преслав, затова, защото щяхме да имаме разбити късове от повече колони. Сега
в същност разбита на части е една такава колона, а другата е изцяло запазена. И
така, ако тези монументални колони са били две, най-вероятно е
предположението да са оформяли голямата арка над трона на владетеля в
южния край на залата.
Както се вижда, тронната зала в Преслав в архитектурно-художествено
отношение представлява значително развит вариант в сравнение със
съответната плисковска сграда. Нейната челна фасада със своята симетрия,
страничните дълги фасади с членението си възхождат към древни
елинистическо-римски образци. И в това няма нищо необикновено, като се има
пред вид, че тъкмо през царуването на Симеон се откриват всички възможности
за културно и художествено заимствуване от големите византийски традиции,
излизащи от средиземноморската елинистическа култура.
Двете големи дворцови сгради не са стояли откъснато една от друга. Между тях
се простирала една проста по план постройка, чиято северна фасада служела
като продължение на главната, северната фасада на тронната палата. Пред тази
фасада е имало редица от къси беломраморни колони,над които, пред етажа, е
вървял навярно плитък чардак. Още една сграда, съставена вероятно от редица
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помещения, е съединявала двете сгради от към юг. Така се е образувал малък
вътрешен двор, ограден от сградите и предназначен вероятно за отдих. Можем
да си го представим потънал в зеленина, с кичести храсти и сенки, между
каменните стени на дворците, по които пълзят виещи се растения, малък свеж,
интимен оазис между каменните грамади.
Както се вижда, целият дворцов комплекс е бил обърнат с лице към север. Като
фон зад неговия гръб се откроявали покритите със зеленина и прохлада
планински ридове. Посетителят в княжеската столица е идвал откъм север, така
че с преминаването през крепостните порти пред него постепенно са се
разкривали подстъпите към двореца. Картината, която погледът му обгръща
при влизането му във Външния град през северната порта, ставала все попримамлива със своята конкретност и красота. Не случайно Йоан Екзарх
предава с такава непосредственост и жи-вост вълнението си от очарованието на
княжеския дворец в очите на своя безименен герой — простия и беден селянин,
който в своя край знае само сламени хижи.
Но дворцовият комплекс е имал не само официална част. Зад големите челни
корпуси, които, изглежда, са били единствено достъпни за външни лица като
представителни учреждения на княжеската и царската власт, се е простирал,
както изглежда, обширен Двор, ограден от висока каменна стена. [78] В този
двор са се разполагали навярно всички неофициални, частни сгради на двореца.
Там ще да са били същинските покои на владетелското семейство, стопанските
сгради, вероятно черква и пр. Там се откри, долепена до дебелата каменна
стена, баня, вероятно предназначена за владетеля или за обслужващия
персонал. Банята е вариант на известния досега в старобългарските центрове
тип. Тя е триделна, с взидана в стената вана (ма194
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лък басейн), с подподова отоплителна инсталация — хипокауст, изграден с
помощта на големи глинени тръби, които служат за суспензури.
Банята, както и обособеният двор, който предполагаме, че съществува зад
челната част на дворците, представляват важна аналогия на плисковския
дворцов център. И там, както видяхме, официалната и достъпна за външни
лица част на дворците остава вън от същинския «дворец», съставен от
жилищните и стопанските сгради, предназначени за нуждите на владетелската
фамилия. За разлика от Плиска обаче преславският дворец е, както изглежда
сега, при още ненапълно очертаната му територия, значително по-голям от
плисковския. Това от своя страна дава ново съотношение между територията на
вътрешните крепости в съответните дворцови територии. Съпоставката между
Плиска и Преслав в това отношение разкрива тенденцията за намаляване
общата територия на Вътрешния град, от една страна, и увеличаване
територията на същинския дворец от друга. Тази тенденция естествено
отговаря на общественото развитие в България през епохата, когато на върха на
феодалната йерархия царската власт изразява идейно-политическото единство
на страната. В преславския дворцов ансамбъл са въплътени не само традициите
на бъл195

гарската монументална архитектура от предходната епоха, не само синтезът на
монументалните изкуства в България от края на IX — началото на X в., но и
онова идейно-политическо съдържание на епохата, отразено в паметниците на
преславската книжовна школа. Защото няма съмнение, че тъкмо Симеоновият
дворец е представлявал средището, което направлявало цялостния културен
живот в България по време на неговия разцвет.

Кръглата черква. Още един прочут паметник на преславската архитектура става
в началото на X в. изразител на нивото и тенденциите в монументалното
изкуство на Симеоновата епоха — Златната Симеонова черква или Кръглата
черква. [79]
Разположението на черквата върху високата тераса над реката при устието на
Тича разкрива значението, което тази сграда е имала във вътрешния живот на
града, нейната представителност вън от стените на дворцовия град.
Идентифицирането ѝ като Симеонова дворцова черква с приписката на Тудор
Доксов в превода на словата на Атанасий Александрийски срещу арианите и
нейната датировка могат да се смятат за безспорни. Върху красивия фон на
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планината куполът ѝ е блестял и привличал погледи и посетители. С основание
бихме могли да свържем един пасаж в прочутото описание на Преслав от Йоан
Екзарх, гдето се говори за изображението на княза, с мозаичната украса на
Кръглата черква. [80] Така става още по-ясна връзката между двореца и тази
черква. Тя изпъква върху фона на дворцовия град като втора, неофициална и
интимна, но пак достъпна част на дворцовия комплекс. Затова черквата лежи
вън от стените на Вътрешния град.
На пръв поглед тя учудва с необичайния си план. Основната ѝ част е ротонда,
образувана от конхи. Най-голямата от тях, поставена на изток, представлява
олтарната апсида. Между конхите, във вътрешността на черквата, излизат
високи мраморни колони, които поддържат горе тясна галерия и втори венец
от колони, увенчан от купола. В центъра точно под купола се издига мраморен
амвон. Троен вход свързва тази част на сградата с обширния притвор. В него
четири свободни колони поддържат сводове, на които се крепи подът на етажа.
Вита стълба в единия край на притвора извежда към него. Притворът е
обхванат от три страни с външни помещения и двор. На юг от него е
помещението на баптистерия, на север — подобно по план помещение, а през
главния западен вход се разкрива неголям двор с кладенец в средата. Този двор
е закривал отчасти западната фасада на черквата с нейните монументални
цилиндрични кули от двете страни. Същевременно той е създавал особено
затворено пространство, обиколено с плитки портици, чийто покрив се
поддържал от редица колони. Тръбните стени на портиците, стените, които
фактически затварят дворното пространство, образуват, както при ротондата,
конхи. Но докато конхите в ротондата имат петостенни лица по външната
фасада, конхите на притвора са цилиндрични и отвън, както отвътре. Конхите в
ротондата освен това са разделени една от друга с правоъгълни пиластри,
докато конхите на дворните стени — от цилиндрични пиластри по външната
фасада. В това интимно по своите размери пространство, обиколено с плитки
портици, доминира на изток монументалната фасада на черквата. В една от
високите цилиндрични кули се вие стълбата за етажа над притвора. Както
западният, главният вход на двора, така и западният главен вход на черквата,
разположени по оста ѝ, имат монументално оформление. Дълбоки арки
подчертават отвън и страничните входове в двора и в притвора. Тези арки,
които поставят входовете в дълбоки ниши пред фасадите, са една характерна
черта на преславската архитектура. Виждаме я както в базиликата на Гебе
клисе, така и в черквите в Патлейна, във Въбилин дол, а също така и в Плиска
(черква № 3) в епоха, когато архитектурата в този център се намира под
влиянието на преславската архитектурна школа.
Кръглата преславска черква е и като архитектурен паметник великолепно
произведение на изкуството. Преди всичко тя е изградена в пропорции, които ѝ
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придават монументален характер. Опитите за реконструкция на нейните обеми
показват, че
196

Преслав. Кръгла църква
План

всяка нейна част има самостоятелна роля в общата композиция. Ниският и
широк обем на двора пред черквата преминава в извисения притвор, за да се
свърже плавно с високата ротонда, увенчана от купол. По съставните си части
обемът на притвора представлява свързващо звено между ротондата и
портиците на двора. Той се състои от една част с форма на паралелопипед, към
който са прибавени два цилиндра — кулите.
197
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Надлъжен разрез на сегашното състояние на руините

Особена роля в архитектоничната характеристика на сградата играят
раздвижените фасади. На цилиндричния обем на същинската черква се
противопоставят тесните и високи плоскости на конхите и в долната половина
от обема на ротондата. На правите дълги стени на двора се противопоставят
цилиндричните плоскости на конхите на фасадата. По този начин е създаден не
само уравновесен ритъм на нагънатите стени, но и вътрешна логична връзка
между отделните части както в обеми, така и в повърхнини.
Като цяло Кръглата черква представлява раздвижена композиция от обеми и
плоскости, възходяща от запад към изток. Това натрупване отговаря на смисъла
и функционалната роля на плановата композиция; влизащият през главния
вход откъм запад постепенно възприема нейните части, за да достигне до
кулминацията — подкуполното пространство. Отвън тази възходяща градация
се противопоставя на общия наклон на местността, като изтъква и подчертава
най-важната част на сградата — същинската черква. Проектирайки цялата
композиция, архитектът си е подготвил изкуствена тераса към изток, подпряна
с каменни зидове, напомнящи крепост с кули, тъй като наклонът на местността
не му е давал необходимата за цялото хоризонтална дължина в посоката
запад—изток. Ротондата, която е изградена най-напред, лежи върху изкуствени
насипи. Изграждането е вървяло постепенно от изток към запад. Последен е
изграден дворът. [81]
Кръглата черква е забележителна не само със своята архитектура. Нейните
извити плоскости във вътрешността са били покрити с мозайки от цветна
смалта, а равнинните части по стени и пиластри — с рисувани керамични
плочки. Конструкцията на сградата е позволила включването на многобройни
мраморни и варовикови архитектурни детайли по колони, архитрави и
архиволти, външни и вътрешни кор-
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Надлъжен разрез. Реконструкция на Б. Игнатов
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низи, рамки на отвори и части от олтарната преграда, амвон и трон. За
съжаление ограбването на паметника след неговото разрушаване и липсата на
данни за местонамирането на отделните архитектурни части при разкопките
затрудняват възстановяването на точната картина на вътрешния и външен вид
на сградата. Сега разполагаме само с голям брой архитектурни детайли с
разнообразна, често богата украса, но тяхната интерпретация е осъдена да бъде
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може би завинаги откъсната от естествената архитектурна среда. Мраморните
мозайки в опус сектиле, които някога са покривали подовете на отделните
части на сградата, са допринасяли за блясъка на вътрешната декорация.
Богатата употреба на златен варак в мозайките е оправдавала възхищението на
съвременниците и името на черквата в народното предание. Кръглата
Симеонова черква се явява в преславската архитектура от началото на X в. като
нещо необикновено и на пръв поглед чуждо на архитектурния стил на
столицата. Последният е представен, както видяхме, преди всичко от новите и
съвременни форми на кръстовидната куполна черква в специфични местни
варианти. В плана и концепцията на Кръглата черква живеят твърде стари
реминисценции, които се коренят в римската и ранновизантийската
архитектура. [82] Ротондата възхожда към примери на раннохристиянски
мартириуми и баптистерии. Дворът пред черквата е традиционният атриум
пред раннохристиянските храмове, предимно базилики. Веднага обаче трябва
да се отбележи, че този план и концепцията на сградата като цяло са изпълнени
с техника, съвсем чужда на късноантичната и ранно-византийска архитектура.
Докато зидарията на раннохристиянските сгради от този тип е монолитна и
независимо от разчленяването им в план стените са изцяло носещи, тук
конструкцията на ротондата е съвременна на епохата. Носещи са пиластрите
между конхите и цялата тежест на купола се поема от тях. Конхите, които
констатираме в плана на приземието и можем да допуснем в умален вид и в
галерията, не
199

играят никаква роля в конструкцията. Това е, както видяхме, новият принцип,
приложен напълно в класическата кръстокуполна черква на епохата. Тази и
някои други особености на сградата я свързват неразривно със съвременната ѝ
архитектура.
Анализирайки архитектурния тип на сградата в кръга на паметниците от тоя
вид, трябва да се признае, че и по своя план Кръглата черква не стои напълно
изолирана в своята епоха. Станала е вече класически пример в историята на
архитектурата ротондата на Карл Велики в Екс ла Шапел (Аахен), строена в
края на VIII в. [83] Самата тя става родоначалник на цяла редица паметници в
предроманската епоха на запад. [84] На изток ротондата също не изчезва с края
на античната култура. Архитектурата на Закавказието е запазила жива
традицията на ротондата — проста или конхална. Най-блестящ паметник от
този тип е прочутата черква в Звартноц, Армения. [85] Видяхме вече, че там в
същия архитектурен ансамбъл се е запазил един древен тип гражданска сграда,
която представлява важно звено в историята на плана на дворците в Плиска.
Това съвпадение не може да бъде случайно. Закавказката архитектура, по- 361 -

специално арменската, преживява разцвет по времето, когато се изгражда
втората българска столица, и влиянията оттам пряко или през Византия са
били напълно възможни. Разбира се, за появата на този архитектурен тип в
Преслав не ще да е била без значение и личната култура на княз Симеон, който
по всички данни изглежда, че е бил неин ктитор. Йоан Екзарх в споменатия
вече пасаж от описанието на Преслав има пред вид навярно негов ктиторски
образ, и то в тази черква.

Конхалните черкви в България. Освен като ротонда Кръглата черква следва да се
оценява и като конхална сграда в почти напълно завършена композиция. Като
конхална постройка от своя страна тя се свързва с други църковни сгради в
България, които вече не са кръгли. Този факт показва взаимното проникване на
формите и генетичната връзка между тях.
Типични конхални черкви от епохата са «Св. Панталеймон» в Охрид, [86]
строена в същото време като преславската и чийто ктитор е прочутият
просветител и духовник Климент Охридски, и първоначалната черква в
манастира «Св. Архангели» на Охридското езеро, строена от другия охридски
просветител — Наум. [87] Конхите в тези черкви са прибавени към надлъжен
наос и близостта им до олтарната конха оставя погрешното впечатление, че са
триконхални. Докато страничните конхи на Климентовата черква са
цилиндрични и отвън, то черквата на Наум, изглежда, е имала отвън
кръстовиден план, при който страничните вътрешни конхи са влизали в обема
на раменете на кръста. Нещо общо с плана на последната черква в Кулата, [88]
гдето същинското вътрешно пространство отговаря на Наумовата черква. Но в
черквата при Кулата това вътрешно пространство е обхванато от външен
корпус, което я приближава до типа на черквите с вписан кръстовиден план.
Създадените междураменни пространства са били покрити с надлъжни
цилиндрични сводове.
Някои други примери на конхални черкви в западните предели на България от
X в. показват популярността на подобно църковно устройство всред
българските строители и ктитори. Скъсеният план на Климентовата черква в
Охрид, полукръглите литургични ниши в страничните конхи на същата черква,
особеният план на черквата в Кулата и двете дълбоки цилиндрични ниши по
страничните фасади на последната черква напомнят отблизо образци в
арменската архитектура. [89]
Всичко това говори несъмнено, че влиянията на Армения по това време са
засягали църковното строителство в цяла България, а не само в нейната
столица.
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Друг паметник в близост до Преслав илюстрира разнообразието и свободата в
приложението на конхите в архитектурата на епохата — черквата при
някогашното с. Виница (сега в язовир «Тича»). [90] Това е черква с квадратен
наос, увенчан с широк цилиндричен барабан и купол. Страничните стени във
вътрешното пространство са облекчени с по две широки цилиндрични конхи,
които се обхващат от дебелината на стените. Така четирите конхи в наоса са
разположени не спрямо един център,
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както в Кръглата черква, а спрямо надлъжната ос на черквата. По най-общата
концепция на вътрешното пространство черквата във Виница стои твърде близо
до отдавна известната, но вече изчезнала черква във «Въбилин дол» в Преслав,
[91] но вместо правоъгълни в план ниши използувани са широките конхи,
които я сродяват с Кръглата черква и другите конхални сгради от първата
половина и средата на X в. Единното покритие на неразчленения наос,
широките ниши от двете страни представляват далечна реплика например от
грузинската архитектура. Черквата в Кумурдо има подобно пространствено
решение и ако и да не може да се твърди за пряко влияние на грузинския
образец върху нашия паметник, тя показва аналогични начини в използуването
на архитектонични форми, заети от конханите черкви и приложени към
схемата на надлъжната едноосова сграда. Този пример е може би още едно
доказателство ако не за преки влияния, то за някои връзки между църковната
архитектура на Закавказието в България през X в.
В църковната архитектура от първата половина и средата на X в. черквата във
Виница представлява в друго отношение забележителен паметник.
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Разчленението на външните лица на стените с дълбоки полукръгли и широки
плитки ниши бележи тенденциите в развитието на архитектоничната
декорация през следващите векове. [92] Съществените черти на богатия
колоративен стил от епохата на зрелия феодализъм следователно се оформят
още през епохата на първия разцвет на средновековната българска култура.
Още една черква в Преслав бележи това явление. Черква № 1 в Бял бряг,
запазена само в план, има фасади, разчленени от псевдоконструктивни ниши.
[93] Между нишите на страничните фасади се издават пиластри, по които
отвесно нагоре вървят полуколони, изградени от самата зидария. Такива
пиластри, с такива полуколони има и във вътрешността на черквата. По
западната челна фасада на същата черква пет плоски ниши са разположени
симетрично, така че между тях изпъкват съответно шест пиластра. На тези
последните вместо обли полуколони изпъкват остри ръбове, които са минавали
отвесно по пиластрите като тънки нервюри. Следователно, ако си представим
изцяло фасадите на тази черква, ще видим плоски ниши, обрамченн с обли или
остри нервюри — торуси, които минават и по арките на нишите.
Архитектоничната декорация, която е присъща на кръстовидната куполна
черква, е
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Преслав. Църква във
Въбилин дол

Преслав, Бял бряг.
Църкви 1 и 2.
Планове

обогатена тук с нови пластични елементи, още неизвестни в българската
архитектура. Такива торуси ще видим едва след около 150 години в костницата
на Бачковския манастир. [94]
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Както се вижда от разгледаните отделни примери на църковна архитектура в
България през Симеоновата епоха българските майстори-строители са имали
твърде голяма свобода в избора на планове, декоративни форми и средства.
Големият репертоар от планови схеми се използувал без повторения и всеки
отделен паметник е самостоятелно произведение. Само в групата на конхалните
черкви, на която се спряхме по-подробно, са били осъществени за период от
около 50—60 години шест варианта, като се почне с Кръглата преславска черква
и се свърши с черква № 28 във Външния град на Плиска, на която не се спряхме,
тъй като тя е най-проста по архитектурна концепция. В групата на
кръстовидните куполни черкви също, независимо от сходствата между
отделните сгради, всеки паметник има свой неповторим облик. Особено
интересна черта на църковното строителство е богатството от обеми и форми,
което майсторите са постигнали по пътя на свебодното и оригинално
съчетаване на елементи от различни по тип планове и устройства. Пример за
това е черквата при с. Виница, черквата при Кулата, черквата на манастира в
Патлейна, която не разглеждаме подробно. Оригинален тип църковна сграда
през тази творческа епоха е била квадратната куполна постройка, към която
спадат, освен черквите при Виница и във Въбилин дол, още и черква № 3 във
Външния град на Плиска. Последната е една от примерите за силното влияние
на преславската архитектурна школа в старата столица.

Създаване на българския архитектурен стил. Планово-обемните и декоративните
реализации, осъществени в България през този период, разкриват високата
строителна култура на майсторите и същевременно богатия вкус на
инвеститорите — ктитори. Този факт може да се обясни, от една страна, със
собствено българските строителни традиции, които, обогатявяики се с нови
методи и форми, преживяват своя разцвет, изравнявайки се с водещите
центрове на архитектурата във Византия, а, от друга страна — с възможностите,
които се откриват пред централната или периферните власти в страната за
ползуване на непосредствения опит на местните
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византийски майстори, които — няма съмнение — били вече масово
привличани за строежи в страната. [95] Всички тези архитектурни паметници,
издигнати през царуванията на Симеон и Петър, стоят на високо техническо
ниво независимо от това, дали представляват сгради, съвременни по тип като
кръстокуполната черква или възпроизвеждат стари и отживели времето си
форми като напр. Кръглата черква.
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Разнообразието от форми, планове и обемни композиции в българската
култура на епохата е показател на едно явление, много важно от общ културноисторически характер: България и особено нейните водещи центрове в
източната и в западната част на страната живее вече не откъснато от околния
свят, както бе до известна степен през езическия период. Тогава
монументалните изкуства в България не можели да възприемат свободно
форми и строителни програми от Византия или от Западна Европа, защото
последните имали друго, различно и чуждо идейно-художествено съдържание.
Затова, както видяхме, нуждите на художествения живот и монументалното
строителство бяха задоволявани със заемки, идващи предимно от Близкия
Изток, по това време враждебен на християнството в Европа. Сега всички
творчески сили в областта на художествения живот са включени в програми,
които се стремят да приобщят колкото е възможно по-бързо България към
голямата християнска империя, която винаги е оставала привлекателен пример
за управляващата родова аристокрация и за държавната власт в страната.
Но, както видяхме, стремежът за възприемане и усвояване на оригиналния
византийски художествен репертоар и в областта на монументалната култова
архитектура не е попречил на българските майстори-строители да запазят
самостоятелно творческо отношение към него.

Манастирското строителство през Симеоновото царуване. Развитието на
църковната архитектура през първата половина и средата на X в. и общите
тенденции в духовния живот на страната водели до основаването и
разрастването на манастири както в градските административни центрове на
страната, така и извън тях. [96] Ние вече споменахме документалните
свидетелства за голямата дейност в това направление на Климент и Наум, които
в западните предели на страната изпълнявали програма на строителство и
просвещение, утвърдена от княз Борис-Михаил и княз Симеон. Така са се
създали исторически засвидетелствувани манастирски средища в Охрид и
околностите му. Няма съмнение, че българската официална власт в цялата
страна поела грижата за възобновяване на старите и порутени манастирски
средища. Но строителната програма на църковната и светската власт в
България по отношение на манастирите се вижда най-добре в самите столици
на България от края на IX—X в.
Съществуват сериозни археологически данни за това, че още със създаването на
първата базилика на мястото на езическия храм във Външния град на Плиска,
североизточно от каменната крепост около новата християнска култова сграда
бил изграден манастир. [97] Несъмнено той е трябвало да играе важна роля в
утвърждаването на християнската идеология сред плисковските обитатели и
особено сред представителите на знатните прабългарски и славянски родове,
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свързани с ханския двор. За точния вид на манастира сега ние не можем да
съдим по достатъчно подробни данни. Може да се предполага, че той ще да е
бил също така обширен, както манастирският комплекс, който познаваме
частично от времето на втората базилика. Може с голяма вероятност да се
допуска, че съдбата на първата базилика е сполетяла и първия манастир. [98]
Тук ние оставяме настрана въпроса, дали първият манастирски комплекс на
това място не е наследил някакъв ансамбъл, свързан с езическия храм, който е
съществувал на мястото на базиликите.
Най-много манастири от епохата на Първата българска държава са известни в
Преслав. Това е напълно естествено. Новата българска столица се изгражда като
противовес на ханското езическо средище Плиска и манастирите в нея са били
призвани да играят роля на центрове за християнско благочестие, което се
превръща
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в един своеобразен стил на официалния живот на управляващата феодална
аристокрация и на самия княжески и царски двор. В потвърждение на това
достатъчно е да приведем примера на цар Петър, който на старини става монах
и живее в манастира. Случаят с Мостич, чъргубиля при цар Симеон и при цар
Петър, който на преклонна възраст се замонашва, е най-убедителният в това
отношение. [99]
Досега в Преслав и в неговата непосредствена околност са известни осем
манастира. Това са обикновено големи жилищни ансамбли, свързани с черкви.
При повечето от тях предназначението им на манастири е несъмнено. При
други манастирският им характер може да се предполага.
По десния бряг на Тича извън укрепения град сега знаем четири манастирски
ансамбъла. Най-закътан в планината е прочутият манастир в Патлейна. [100]
Народното предание, запазено в местното название показва, че манастирската
черква е била посветена на св. Пантелеймон. Тя е била кръстовидна куполна
сграда, издигната на изкуствена насипна тераса под планинския склон. Под
черквата към север била изградена специална монашеска гробница с шест
зидани гроба, разположени в две редици по дължина. Около и южно от
черквата е имало други сгради и на нивото на самата черква. Една от тях е дълга
постройка и по плана на нейните основи — основите на нейното полузарито в
земята приземие — може да се предполага, че е имало на етажа редица
помещения — килии с чардак пред тях. Терасата, над която се е издигала
черквата, била укрепена откъм запад по склона с дебела подпорна стена, както
при Кръглата черква, също така подсилена с една плътна подпорна кула на
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ъгъла. Пред тази подпорна стена на по-ниско ниво имало редица помещения,
отворени не към манастирския двор, а навън. Наличност на пещи за
производство на рисувана белоглинена керамика в тях показва, че това са били
керамични работилници. [101] Под манастира, до планинската рекичка, са
открити пещи за опалване на такава керамика и едно съоръжение с каменен
басейн и корита, което се тълкува като винарница. Югоизточно от самата
черква в малка постройка са намерени множество късове от разтопено стъкло,
което дава основание да се предполага производството на стъклена смалта за
мозайка там. [102] Много други материали и сборът от различни
археологически данни, на които ние няма да се спираме тук, показват, че
обитателите на този манастир, монасите в него, са се занимавали с живопис и
художествена керамика, че те са произвеждали облицовъчни плочки не само за
черквата на собствения си манастир, но и за много други сгради в столицата.
Интересен манастирски ансамбъл все по десния бряг на Тича е бил манастирът
в местността Тузлалъка. [103] Черквата на този манастир е също кръстокуполна.
Във и до нея били изградени гробници, от които едната, разположена
непосредствено северно от черквата, е била засводена с цилиндричен каменен
свод. [104] Друга гробница северно от олтара е била предназначена за
високопоставено лице — гробът в нея е изграден от големи отвесно поставени
каменни плочи. Забележителното в тази черква е било, както в черквата в
Патлейна, нейната вътрешна декорация от облицовъчни рисувани белоглинени
плочи. Следи от тази богата украса са се запазили в твърде оскъдни размери на
място. Но големи каменни блокове от нейната подова настилка заедно с
инкрустирани в тях рисувани керамични плочки са били преизползувани в
подовата настилка на една втора, по-късна черква, изградена върху заравнените
останки на първата. Манастирският двор е бил ограден от дълги сгради с
правилно разположени жилищни помещения, с верижен план. Особено
внимание заслужава една постройка, поставена отделно от останалите в южната
страна на манастирския двор. Тя е квадратна по плана, ориентирана правилно
по страните на света. В нейните четири ъгъла са обособени също квадратни по
план отделни помещения така, че между тях се образува едно кръстовидно
пространство с квадрат в центъра на сградата. Раменете на това вътрешно
кръстовидно пространство опират на всяка от четирите външни стени на
сградата.
Планът на тази постройка се среща за пръв път досега в България. Мястото и
състоянието, в които я намираме, говорят определено за това, че тя е живяла
заедно
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с живота на манастира като цяло. При това положение тя може да се тълкува
единствено като гражданска жилищна сграда. Но нейният уникален план я
поставя на особено изолирано място всред репертоара от граждански
жилищни постройки в средновековна България. Липсата на аналогии в
съседните на България територии ни принуждава да се обърнем отново към
земите на Близкия Изток, гдето наистина сгради от този тип са познати в
наследството от сасанидската архитектура. [105] Жилищната сграда с
устройството на нашата постройка от манастира на Тузлалъка в Преслав се
смята за типична в иранската средновековна архитектура. Там това типично
богато жилище има на всяка от фасадите си по един широко отворен хол,
наричан «айван». Централното квадратно пространство е покрито с купол. Тук
при нашите климатични условия такова устройство мъчно може да се допуска,
още повече при наличност на еднакви плътни основи по всички лица на
сградата. Ние трябва да си я представяме следователно затворена отвсякъде.
Покритието на централната квадратна част ще да е било дървено, ако се съди
по железните гвоздеи и следите от дърво, останали след разрушаването на
постройката. Логично е да допуснем наличието на купол и тук, изпълнен в лека
дървена конструкция.
По своето предназначение в манастирския ансамбъл тази сграда се отличава
видимо с външния си вид. Нейните обитатели не ще да са били обикновените
монаси, настанени в останалите килии на манастира. Ако това е било
жилището на игумена, то този игумен сигурно е бил представител на висшата
феодална аристокрация р столицата. За представителите на тази духовна
аристокрация в Преслав ще да са били предназначени и големите зидани
гробници край черквата.
Но манастирът в Тузлалъка е забележителен с още нещо. Както в Патлейна,
така и тук са открити пещи и работилници за производство на белоглинена
рисувана керамика. [106] Намерени са освен готова продукция, употребена при
строежа и украсата на първата черква и отново употребена при втората, още и
значително количество полуфабрикати и — което е най-важно —
производствен брак. Работилница за рисуване на полуготовите плочки бе
открита южно от черквата. В една яма там се намериха голямо количество
рисувани плочки, между които бракувани изображения на някои апостоли и
светци. Няма съмнение, че и тук монасите са били освен духовници и
книжовници още и керамици и живописци.
Другите два манастира, все в тази част на преславските околности, се намират в
дъното на една живописна долина в подножието на преславската планина. В
крайния източен ъгъл на долината Бял бряг, в местността Вълкашина [107] е
открит обширен манастирски комплекс, образуван от правоъгълен двор,
обиколен от дълги сгради с килии и една кръстовидна куполна черква, запазена
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само с масивния стилобат под същинската сграда. Непосредствено над този
манастир върху един равен спусък на планински ридове стърчат внушителните
останки на друг манастирски ансамбъл — този в местн. Аврадака [108].
Правоъгълен манастирски двор е обърнат с незатворената си част така, че
цялата живописна долина се разкривала пред неговите обитатели. В дъното на
тази панорама от планина и хълмове белеели крепостните стени и дворците на
града.
Особеното при този манастир като комплекс е това, че неговата черква,
кръстовидна куполна сграда от развития тип със свободни полукуполни
подпори, се намира вън от манастирския двор. Тя се отличавала от всички
преславски черкви с богатата си архитектонична и скулптурна декорация.
Освен корнизите, съставени от варовикови дялове украсени с обли торуси,
дентикули и вълчи зъби в сполучливи сложни съчетания, по нейните фасади
били вградени триизмерни скулптирани животински глави от варовик,
придаващи на сградата своеобразен «зверинен» стил на декорация. Този
характер на външната декорация се подсилва и от озъбените муцуни на
триизмерно скулптираните лъвски глави, служещи за улуци по корнизите.
Находката на една варовикова глава на маймуна във вътрешността на черквата е
указание за това, че скулптурната украса не се е ограничавала само с външните
205

фасади на сградата. Богатата вътрешна декорация се е попълвала от
многоцветните килими на подовите мозайки, изпълнени с типична за епохата и
по-специално за преславските черкви и дворци техника на опус сектиле.
Две други постройки при манастира на Аврадака, разположени северно от
него, имат граждански характер. [109] Едната е жилищна постройка, чийто
план възпроизвежда типа на монументални сгради от Плиска и Мадара, но в
съвсем скромни размери. [110] Както видяхме, подобни аналогии между
монументалните и обикновените граждански сгради разкриват онази пълнота и
обхватност на архитектурната практика в България през епохата на Първото
българско царство.
От укрепения град Преслав сега разполагаме с достоверни данни за два
манастирски комплекса. Единият, известен отпреди много години в местн.
Черешето, е прочут със своята дървена черква, за която вече говорихме. [111]
Освен обикновените за манастирските ансамбли сгради с по един ред
помещения — килии, при този манастир можем със сигурност да говорим за
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манастирска трапезария, която се отличава от останалите сгради с дългата си
зала, ориентирана от запад към изток и завършваща на изток с олтарна апсида.
Един голям манастирски комплекс бе разкрит през последните години в
северозападната част на Външния град на наклонена тераса, която се спуска от
планинския рид Зъбуите [112] към изток. Големината на този ансамбъл,
неговото разположение непосредствено до дворцовия Вътрешен град,
богатството на неговите обитатели, илюстрирано с многобройни находки, не
оставят съмнение в това, че животът в този манастир е бил тясно свързан с
живота на дворците.
Манастирът е имал два големи двора, оградени от дълги сгради с по една
редица помещения. Между северния и южния двор се издигала черквата —
както обикновено кръстовидна куполна сграда. Една вътрешна редица
помещения отделяла още повече двата двора. И тук, както при други
манастирски ансамбли, край черквата била изградена гробница, но в този
манастир подземната гробнична зала е дошла до наши дни в много по-запазен
вид. В нея се слиза по една леко извита стълба с тринадесет каменни стъпала.
Правоъгълната зала е ориентирана успоредно с черквата. Покрай двете ѝ дълги
стени се редят по три каменни зидани гроба, които някога са били покрити с
каменни плочи, сега липсващи. Всеки гроб освен това е лежал в самостоятелна
ниша, засводена с къс цилиндричен каменен свод. В дъното на гробната зала е
изградено по-малко гробно корито, предназначено вероятно да приема костите
от опразваните от време на време странични гробове.
Манастирът под Зъбуите е живял интензивен живот дълго време. Част от
жилищните сгради са били подновявани. До западното крило на
манастирските сгради, долепена до него, е изградена допълнително малка,
навярно също кръстовидна куполна сграда от типичния за Преслав план със
запълнени междурамия.
Продължителен живот е имал не само манастирът под Зъбуите. Както видяхме,
манастирът на Тузлалъка също е преживял промени и сътресения, които
довели до разрушаването на първата черква. Върху нейните развалини била
изградена нова черква и животът в нея продължил и през епохата на Второто
българско царство. [113] С течение на годините промени били направени и на
манастирската черква в Патлейна. [114] През епохата на Второто българско
царство, навярно още с възобновяването на българската държава, пред черквата
били издигнати две кули, които придали особено монументален вид на старата
куполна сграда. Подобни промени претърпяла и черквата във Виница. [115]
Издигането на такива челни кули, възобновяването и поправките на старите
черкви, съживяването на старите преславски манастири през епохата на
Второто българско царство говорят за силните културни и религиозни
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традиции, поддържани и през вековете на зрелия феодализъм в старите
центрове на българската държавност и култура.
Нови открития покрай Кръглата черква дават сериозни указания за
съществуването на манастир и край тази дворцова по своя характер черква.
Южно от нея cv откриват помещения, градени, както при всички други
манастири, от ломен камък.
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Мурфатлар (Басараби, СР Румъния).
Надписи на кирилица и руническо писмо от скалния манастир

- 372 -

Планът на този манастирски ансамбъл още не е изяснен, но очевидно той се е
простирал на юг от черквата така, че самата тя е стояла вън от него. Данни от
живота на Кръглата черква през следващите векове се съдържат тук-тами в
самата черква. [116]
Появата на манастирите в България е естествена последица от възприемането
на християнството в страната след 864 г. Но манастирите, които видяхме във и
около Преслав, са били, по всичко изглежда, не толкова отшелнически
убежища, а средища за интензивна книжовна дейност. На няколко места в
преславските манастири археологическите находки илюстрират един
интензивен художествен живот, който се изразявал в производство на
художествена рисувана керамика. На тази керамика ние ще се спрем отделно.
Тук следва да обърнем внимание обаче на намерените при работилници за
рисувана керамика покрай Кръглата черква късове и почти цели плочки,
изцяло запълнени с кирилско писмо, предаващо текстове, все още
неидентифицирани. [117] При това текстовете на плочките са без начало и край,
което сочи, че са минавали от плочка върху плочка, наредени една до друга,
вероятно върху стени. Навярно такива големи плоскости с текстове са били
използувани не само в черквите, но по-скоро в специални помещения,
предназначени за обучаване на млади духовни лица и книжовници.
Ние не познаваме от тази епоха в България отшелнически обители с
изключение на големия скален манастирски комплекс в Мурфатлар (дн. с.
Басараби, Сев. Добруджа). [118] Но манастирски общежития по крайбрежието
на Черно море е имало, главно по затънтени краища на скалистия бряг, както
вероятно Аладжа манастир, северно от Варна. [119] Достоверни данни за
съществуването на такива манастири по крайбрежието липсват, но ние можем
да предполагаме тяхното съществуване още в този период. Западното
черноморско крайбрежие, което винаги е поддържало връзките си с Византия,
главно с Цариград, не ще е останало настрани от вниманието на монашеските
колонии, които през епохата на иконоборството във Византия са намирали
убежище по закътаните краища на империята [120] или на ничия земя като
крайбрежието на Понта между византийските градове и българската територия
на вътрешността. Пример за такъв манастир, разположен сред български
селища в непосредствените околности на византийския Одесос, е манастирът в
местн. Караачтеке при Варна. [121] Не само аналогични моменти в неговото
устройство с устройството на манастири в Плиска и Преслав, но и ред
подробности във вътрешната му украса [122] сочат несъмнените връзки между
младите монашески обители в столиците на новопокръстената страна и
византийските манастири по черноморското крайбрежие.
Манастирът в Мурфатлар сигурно не е възникнал в края на X в., както неговите
изследвачи предполагат въз основа на един надпис-графит в една от неговите
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черкви. [123] Ние видяхме вече, че «Тебеширеният хълм», в който започват да
дълбаят килии и черкви, е бил първоначално използуван като източник на
каменен материал за каменен вал в добруджанската теснина. Археологическият
материал, събран при
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разкопките на комплекса, отговаря напълно на онова битово археологическо
съдържание на паметниците от края на IX и началото и първата половина на X
в. в Плиска и Преслав. Следователно първите монаси-отшелници, обитатели на
старата кариера, са се появили по времето, когато изобщо в България се
появяват първите манастири. Съображения в този смисъл могат да се изведат и
от оня богат материал от надписи и рисунки — графити, които отговарят
напълно на репертоара и стила на графитите з политическите центрове на
страната през тази епоха. [124] Забележителни по своята точност аналогии в
рисунките на животни от стените на скалните килии в манастира при
Мурфатлар и от каменния строителен материал или мазилки на сгради в
Плиска и Преслав говорят недвусмислено за това, че монасите-отшелници в
Северна Добруджа произхождат от същото това население, което обитавало
столиците на България и нейните дунавски земи.
Скулптура и скулптурна архитектурна украса във Велики Преслав. Разцветът на
старобългарското изкуство от края на IX—X в. се чувствува особено ярко в
скулптурата. Паметниците на това изкуство са вече твърде многобройни и взети
заедно, дават относително вярна представа за техническото и художественото
ниво на неговите творци. Най-много произведения на скулптурата от тази
епоха притежаваме от Преслав, поради което и в това отношение втората
българска столица представлява важно звено в изучаването на европейското
изкуство от предроманския период. [125] Разнообразието на форми,
приложение и орнаментален репертоар, с което се отличава скулптурата на
Преслав, разкрива от своя страна богатото идейно-художествено съдържание на
преславското изкуство, но заедно с това и известен еклектизъм, който е
характерен за епохата.

Скулптурата на Преслав не е самостоятелно изкуство. Тя е тясно свързана с
архитектурата, задоволява нуждите от архитектурна декорация. Тази нейна
роля отговаря напълно на духа на епохата, която отрежда на скулптурата
твърде скромна роля, особено във Византия. [126] Както е известно, от края на
античността насетне, през епохата на ранното средновековие, скулптурата
загубва ролята си на монументално изкуство. Наследеният репертоар от форми
и техники загубва своята първоначална стойност. Постепенно замират опитът
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на майсторите и особено изобразителният характер на тяхното изкуство.
Загубват се класическите съчетания на орна-менталните мотиви, които се
използуват вече напълно свободно, неподчинени на традицията. През вековете,
които следват след разпадането на Западната Римска империя, и след
етническите и политическите промени, които преживява Византия, в областта
на скулптурата постепенно настава хаос. [127] Постоянните връзки на
орнаменталните мотиви се разкъсват. Последните се освобождават за нови,
необичайни за античния свят съчетания. В скулптурата, както и в другите
изкуства на епохата, се създава един странен орнаментален стил в различни
варианти според традициите в културата на отделните райони на
Средиземноморието и Европа, при който изобразителните елементи, човешки
и животински фигури, се подчиняват на растителния орнамент. Последният от
своя страна загубва все повече реалистичен характер. Той се сковава в
стилизация, която бързо го довежда до геометричност. В тези тенденции играят
несъмнено роля варварските традиции на новите европейски народи.
Триизмерните образи отстъпват все повече място на двуизмерни. Релефът става
плосък и се приближава до везания орнамент.
Прието е да се говори за един така наречен предромански период в живота на
европейското изкуство, който съвпада с очертаната по-горе еволюция на
скулптурата, особено на Запад. [128] Това е епохата, която подготвя
формирането на романския стил на зрялата феодална епоха. Трябва обаче да се
отбележи, че в Югоизточна Европа, която и при новите стопани на земите на
бившата империя продължава да поддържа старите културни традиции, в
крайбрежните земи на Балканския полуостров промените, които настъпват в
скулптурата, не са така дълбоки, както на Запад. Това
208
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Преслав. Глазирана амфоровидна стомна от търговските помещения при
Южната порта на вътрешната крепост Преслав, търговски помещения до
южната порта. Стомна с глеч

Преслав. Гърне, X век

Преславска керамика. Глазирана чаша
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Преслав. Стомна с глеч
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Самуилова крепост при Ключ в планината Беласица. Прорез на трите вала
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Преслав. Гърне от търговските помещения край южната порта
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Стара Загора. Релефна плоча от пясъчник с грифон
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Земеделски и занаятчийски инструменти от X в.

се дължи, от една страна, на обстоятелството, че Източната империя не
преживява политическия и културния разгром на Западната и, от друга — на
обстоятелството, че за известен период от време през осми и девети век в
официалното императорско изкуство, създавано от големите водещи ателиета
на империята, съзнателно се възвръща вкусът към класическото изкуство на
християнската
древност.
[129]
Дори
след
възстановяването
на
иконопочитанието във Византия в скулптурата, както в живописта и в
приложните изкуства, продължават да живеят античните реминисценции
както в сюжети, така и в стил. При формирането на класическото изкуство на
Византия през втората половина на IX и през X в. големите цариградски и
малоазийски ателиета, които в тази епоха играят решаваща роля върху новото
изкуство в България и изразяват официалната църковна и държавна идеология
на православието, продължават големите технически традиции на старите
майстори. [130]
През този период преславската скулптура с всичките си произведения заема
особено място между Византия и Запада. От една страна, тя е вярна на общите
тенденции в скулптурата на византийския Изток, гдето живеят много по-чисти
древните художествени традиции. От друга страна, редица нейни паметници
издават оригинална интерпретация на наследени форми, мотиви, композиции.
В това се отличават преславските паметници от произведенията на
византийската култура. Вкусът
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към орнамента в тях се съчетава с особено предпочитание към стилизирания
или реалистичния животински образ.
Достатъчно е да се вгледаме в онези архитектурни детайли от мрамор, в чиято
украса са вмъкнати фигури на животни. Отдавна е известен горният праг на
врата с изображение на грифон, обърнат надясно. [131] Хералдичната поза и
острите твърди крила с геометризирана украса контрастират с облия релеф на
тялото на животното. При това тук се прибавя и един въпрос от чисто сюжетен
характер. Ако и много очукана и повредена, главата със своя овал издава поскоро черти на човешко лице. Ние трябва да виждаме в този образ едно
типично митическо животно на Изтока— сенмурв. Облият и твърде висок
релеф на фигурата в съзвучие с вития торус на рамката противостои на плоския
орнамент над торуса и под него.
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Същия характер имат по начина на изпълнението още значителен брой
животински образи по мраморни капители от преславски черкви и дворци.
Такива са изразителните фигури на зайчета по пиластрови капители, [132]
фигури на птици, [133] от които едната, върху също такъв пиластров капител от
двореца, [134] е изпълнена в типичния за епохата на IX в. геометризиран
контур, ако и да е придадена известна заобленост по ръбовете на иначе плоския
образ. По-плоски и по-грубо моделирани са няколко други фигури върху един
капител, който произхожда от Нова Загора, но който по вид и по стил на
моделираните животни се приближава много до преславските примери. [135]
Без да сме сигурни в произхода на капитела от Нова Загора, определено може
да се каже, че преславските произведения от този вид са значително посъвършени по изпълнение. Несъмнено това са почти съвременни паметници,
но новозагорският капител сочи известен упадък в художестиено отношение.
Композициите от животни са много по-неумели, самите фигури са загубили
своята съразмерност, налице е неумелостта на ваятелите и неразбирането на
някои класически сюжети и детайли. Достатъчно е да сравним композициите
по новозагорския капител с релефната група заек и куче по преславския
паметник, за да се убедим в това.
Много по-широко в пластичната декорация на Преслав е използуван
растителният орнамент. Значителен брой облицовъчни плочи-ортостати са
открити в развалините на Дворците. [136] Целите им лицеви плоскости са
покрити с растителни мотиви. Това са били навярно облицовки на цокли по
стените на вътрешните пространства на дворцовите сгради. Известен брой цели
или почти изцяло запазени плочи от този вид показват стилизирани и
геометризирани растителни мотиви, поставени в редуващи се еднакви рамки,
гдето мотивите ритмично се повтарят един до друг или през един. Любимият
орнаментален мотив по тези плочи е палметата. Тя се среща в няколко
различни композиции, включена в геометрична рамка или сама образуваща
овална рамка, в която се включва друга, по-малка палмета, кръст или розета. В
орнаменталния стил на тези плочи се чувствуват реминисценциите на една постара епоха, но в същото време растителният мотив живее в духа на
византийския класицизъм, без да повтаря византийски образци. Той е типично
преславски, български. Друга група такива облицовъчни плочи, запазени в
многобройни фрагменти, издава един друг, по-свободен стил на растителния
орнамент. По всяка вероятност основният мотив, с който са запълнени
плоскостите при тях, е ссободно извиващият се ластар, лозова или бръшлянова
вейка, т. нар. растителен развод.
Последният мотив в Преслав се среща също и по капители, но по тези
архитектурни детайли най-често срещаният орнамент е лозовият лист,
обикновено в съчетание с палмети и растителен развод. [137] Днес знаем вече
няколко забележителни примера на този архитектурен конструктивен елемент
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от различни паметници във и около града. Капителитес релефна растителна
декорация са обикновено пирамидални или кубически форми с прилепен към
тях абак, обикновено също орнаментиран по тесния си кант с плетеница или
рибена кост. Характерен за Преслав е един тип кемпферов капител или поточно полукапител за пиластър, на който освен животни фигурира една
широко разперена палмова вейка. [138] Докато останалите растителни мотиви
се срещат във византийския и българския орнаментален репертоар, то тази пал210
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Част от
тока
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Бронзова
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с
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Преслав. Част от ключалка — животинска фигура

мета, както вече е установено, идва от репертоара на близкоизточното изкуство.
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Когато говорим за орнаменталния стил по капители, следва да отбележим една
цяла серия от особени, почти кубически капители с неголеми размери, които се
срещат сега само в Преслав. Те са увенчавали навярно пиластри или
призматични колонки и най-вероятно е, както вече е изказано едно
предположение, това да са части от мраморни олтарни прегради. Характерният
орнамент по тях, както и по някои други архитектурни конструктивни детайли,
е канелюрата в един особено древен, но за епохата на X в. характерен само или
преди всичко за Преслав вид — с плътно или релефно езиче откъм основата ѝ.
[139] Последният мотив — канелюрата, наследен от класическия репертоар на
античната архитектурна декорация, се среща и по други видове капители: един
цилиндричен, от Кръглата черква, гдето канелюрата е съчетана с друг
класически мотив — овулата, един друг — вероятно от Голямата базилика в
местн. Сакалова могила вън от Преслав — в съчетание с лозови листа и силно
изпъкнал релефен грозд и др. [140]
Един кемпферов капител от манастирската черква № 1 на Аврадака и един
малък фрагмент от друг капител, произхождащ от Кръглата черква, поставят
интересни въпроси относно мястото на преславската скулптурно-декоративна
школа. И двата са единствени не само в Преслав, но изобщо в българската
средновековна каменна пластична декорация.
Капителът от Аврадака е украсен по дългите си стени с т. нар. «куки» или
«лулички». [141] Това е един орнаментален мотив, който получава широко
разпространение в предроманската архитектура на Запад. Най-близкият до
България район, гдето той е много разпространен, е адриатическото
крайбрежие. [142] Неговата поява в Преслав не би могла да се обясни с пряко
влияние оттам. През X в. цялото българско изкуство е насочено към Византия и
страните на Изток. Но наличието на този орна211

мент, дори на единствен капител, е многозначително от гледна точка на
единството в скулптурата на различни райони на предроманска и
раннороманска Европа. Ние бихме могли да си обясним появата на този
декоративен мотив по-скоро като резултат от сходни културни и художествени
фактори както на Запад, така и у нас, особено като се има пред вид голямата
роля, която играят за формирането на раннороманското изкуство
художествените средища на Близкия Изток, тези същите средища, които влияят
и на българското изкуство. [143]
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Един фрагмент от Кръглата черква представлява, както изглежда, ъглово
протоме от някакъв капител. Това е предна част на една кукумявка. [144]
Известно е каква голяма роля в репертоара от фигурални изображения в
романската скулптура играят такива зловещи птици. Те стават по някои
паметници постоянен декоративен елемент заедно с други грабливи и грозни
животни и птици. Появата на това изображение на капител в Преслав
подкрепя съображенията, изказани по повод капитела с куки от Аврадака. Найобщият извод, който може да се направи от тези паметници, следователно ще
се отнася до общите тенденции в развитието на фигуралната скулптура на
ранносредновековна Европа независимо от това, дали художественият център
принадлежи към предроманска школа или към източноевропейския
художествен кръг, каквато е Преславската школа.
На особено място в преславската скулптура стои серията от триизмерни
животински фигури от манастирската черква № 1 на Аврадака. [145] По своя
стил главите аа лъвици и лъвове са нещо забележително. Една част от тях —
протомета на външните гладки плоскости на фасадите, са стилизирани по
майсторски начин така, че животинският образ е загубил от своите характерни
черти. Стилизацията е засегнала обемната моделировка на животинските лица,
подчертавайки особеностите на животното, като е отстранила специфичното и
от конкретното животно е направила животно въобще. Затова и сега, гледайки
тези глави, ние откриваме в тях едновременно черти и на лъвици, и на кучета.
Озъбените муцуни са предадени до голяма степен условно. Условно и по-скоро
орнаментално са предадени широко отворените очи. Скулптурна моделировка
при тях в точния смисъл на думата липсва. Те предават особена експресивност
на животинската глава.
Другата част от животинските триизмерни глави от Аврадака представлява
краища на улуци от корниза на черквата. Те са направени така, че събираната
от покривите вода се излива през самите уста на животните, превърнати в
тръби. При тях пластичната моделировка е още по-сумарна и сведена до найелементарното маркиране на животинската глава. Но заедно с особеното
оформяне на главата при тези фигури ваятелят си е послужил с чисто
графични декоративни средства. Дълбоко вкопаните във варовика кръгли очи
(работени със свредел) са подчертани от врязант линии, изобразяващи вежди. С
врязани линии е подчертана отворената муцуна и настръхналото сбръчкано
чело. Това смесване на изразните средства, с които си служил майсторът,
очевидно не се дължи на невъзможността да се изрази пластично, обемно
животинско лице, а навярно е проява на един по същина вече декоративен
орнаментален стил.
Много и забележителни произведения на декоративната скулптура ни предлага
Кръглата черква със своите корнизи. [146] Това са различни по големина и
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предназначение варовикови корнизи, чиято украса разкрива богатството на
въображението и на реализаторските възможности на майсторите. В тях ние се
сблъскваме с класически декоративни мотиви, като канелюрата, овулите,
палметите, които са преминали тук от стария архитектурно-декоративен
репертоар. Заедно с това обаче тези мотиви са представени в необичайно
разнообразие. Едновременно с композиционната преработка старите мотиви са
силно стилизирани и придобили геометрична твърдост и ритъм, което ги
прави вече коренно различни от техните първообрази. Появили са се и нови
мотиви или по-скоро върху основата на богатата антична елинистическа
орнаментика са се създали нови съчетания, които смайват със своя декоративен
ефект. Преобладаващият растителен орнамент е придобил нова художествена
стой212

ност. Някои от корнизите, особено най-големият — със затворените съчетания
от палмети и гроздове, — са единствени засега в ранносредновековната
скулптурна декорация в Европа. Те нямат никъде точни паралели.
Външната украса на най-голямата част от преславските монументални
паметници се ограничава само с корниза. Основен елемент на преславския
корниз е класическият торус, който е намерил тук своето ново приложение,
пълно с възможности. [147] Торусът е засвидетелствуван в различни фази на
приспособяване към корниза, което говори за един творчески процес,
извършен в Преслав. Огромни торуси висят от простите корнизи на дворцовите
сгради, по-тънки те стават по малките черкви, които със своята простота на
скулптурната декорация подчертават архитектоничните си форми.
Приложението на торуса е до известна степен еднообразно и това подчертава
една трайна практика, утвърждаваща известен стил в съзвучие с отвесно
поставените торуси, които виждаме на една от преславските черкви в мест. Бял
бряг. При този чисто архитектурен декоративен елемент ние отново се
сблъскваме с една черта, която ще стане характерна през следващите
десетилетия в архитектурата на романския Запад. [148]
Но в преславската декоративна скулптура по корнизите на монументалните
сгради торусът се явява и в съчетания, които правят декоративната система на
някои черкви неповторима. Такива съчетания виждаме по корнизите на
манастирската черква № 1 на Аврадака. [149] Там торусът отстъпва своята
първенствуваща роля пред съчетанието от класически дентикули с
предромански «вълчи зъби». Двойни и тройни редове от тези елементи правят
корнизите изключително богати. Но корнизите на тази черква са имали и други
декоративни мотиви, някои от които видяхме по корнизите на Кръглата черква.
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Вътрешните архиволти на тази черква са имали корнизи с една редица
втвърдени остри листа.
Че този декоративен стил в архитектурата на X в. се е раждал в Преслав, съдим
по постепенното натрупване на отделните скулптурни елементи, използувани и
самостоятелно в отделни паметници. Това е бил един жизнен стил, не скован и
неподвижен. Паметниците не се повтарят в това отношение. И още едно
свидетелство за ролята на преславската скулптурно-декоративна школа ни
предлага един паметник в Плиска. Това е черква № 3, [150] чиито корнизи
повтарят досущ без промени репертоара на преславските корнизи, особено от
черква № 1 на Аврадака.
Жизнеността на преславската скулптура и нейното богатство на изразни
средства се проявяват и във възможността ѝ да използува техники и изразни
средства на други изкуства, да съчетава ефекти, идващи от техники, чужди на
скулптурата. Така засвидетелствувани са корнизни дялове от черква № 1 на
Аврадака, на които релефните геометрични или растителни мотиви са били
допълнително оцветени с червена охра. Очите и врязаните линии по
животинските глави от същата черква са били запълнени с червена паста,
съставена от фина вар, смесена със ситно счукани тухли. Някои корнизни
дялове от Кръглата черква, запазени във вторични видове, носят следи от същия
червен пълнеж на врязаните части от орнамента — канелюрата,
Орнаменталната система на представителните преславски паметници съчетава
равностойно различни техники, методите на различни изкуства. Така са
създадени едни от най-оригиналните постижения на вътрешната архитектура
на паметници като Кръглата черква. На чисто архитектурни части с
конструктивен характер се инкрустират геометрически цветни вставки от
съвсем друга материя — рисувани глинени плочки. [151] Така мраморни
вътрешни конструкции, като олтарни прегради и колонки, части на амвон и
трон, се покриват с мозайка от цветни геометрични полета, които в една чисто
архитектурна среда възпроизвеждат ефекта на богати произведения на
златарството и торевтиката. Цяла редица паметници от този вид в Преслав
заедно с посочените по-горе примери на оцветена скулптура разкриват една
специфична страна на преславския архитектурно-декоративен стил. Този
колоритен елемент идва несъмнено от свежия «варварски» вкус на строителите,
декораторите и обитателите на втората българска столица. Той се вдъхновява не
само от общите тен213
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денции в ранносредновековното изкуство на новите европейски народи, но и
по-конкретно от чувството за орнаменталност и колорит у новите обитатели на
земите на Балканския полуостров дори в произведения на монументалните
изкуства, каквато е преди всичко архитектурата. Така един вкус, възпитаван
векове наред в традициите на приложните изкуства, налага своите изисквания в
нови за него области на художествена практика. По този начин в някои от найпредставителните паметници на столицата се извършва един своеобразен
синтез на приложните и монументалните изкуства.
От приложните изкуства, които са съпътствували най-отблизо развитието на
архитектурата, най-голям дял във формирането на преславския художествен
стил има художествената рисувана керамика. [152]

Преславската рисувана керамика е възникнала във връзка със строителството в
новата княжеска столица. Нейното основно предназначение е на облицовъчна
керамика. В преобладаващия си брой примерите, които имаме вече от шест
големи архитектурни комплекса в Преслав, представляват орнаменти в
композиция «без край». Всяка плочка носи един определен геометричен или
геометризиран растителен мотив, който добива своята истинска роля едва при
разполагането му в съседство с останалите плочки около него. Техниката и
характерът на тези плочки показват, че се касае преди всичко за вътрешна
декорация. Както вече казахме, по стените и на определени места в черкви и
граждански сгради като двореца плочките покриват големи и по-малки пана
така, че са се образували отделни килими с различни декоративни мотиви.
Освен това керамични плочки с извити като цилиндри плоскости са били
предназначени очевидно да покриват дебелите торуси на корнизи. От глина са
моделирани и малки тесни корнизи с релефна растителна украса, които, по
всичко личи, са били предназначени да обрамчват отделни декоративни пана
или икони, изпълнени с керамична техника. Малки или по-големи керамични
плочки с кръгла, квадратна или ромбовидна форма са били рязани, за да бъдат
инткрустирани върху мраморни архитектурни детайли. За инкрустация са
били предназначени големи плочки, като основен декоративен елемент в
подова настилка от типа на т. нар. рязана мозайка (опус сектиле).
Всред този материал, който застъпва основните предназначения на рисуваната
керамика, съществуват още категории рисувани плочки: една от тях са
плочките със самостоятелно човешко или животинско изображение, друга —
при която отделните стандартни плочки обхващат само част от големи човешки
образи така, че поставени една до друга, те композират един образ в естествена
или над естествена големина, трети — които носят на цялата си повърхност
кирилски текстове. Особено важна за общата характеристика на преславската
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керамика като изкуство е групата на релефите, изпълнявани на калъп. Това са
обикновено релефни икони или релефни плочки за инкрустация.
Отделна категория продукция на тази художествена керамика са съдовете. Те са
различни по форма и големина, украсени са със същата техника и са
предназначени за трапеза.
Рисуваната декоративна керамика е работена в самия Преслав. Днес вече
съществуват толкова много и толкова сериозни данни за това, че става излишно
да обосноваваме този факт. [153] Известни са няколко ателиета за
производството ѝ. Най-рано, още в началото на нашия век, стана известно
ателието в манастира в Патлейна. От четиридесетте години насам станаха
известни още две големи ателиета — това при Кръглата черква и в манастира в
Тузлалъка. Откриха се останки от самите работилници, гдето са подготвяни и
след това рисувани керамичните плочки или съдове. Такива знаем от Патлейна,
от Кръглата черква и от Тузлалъка. Откриха се пещи за опалването на
керамичната продукция в Патлейна и на Тузлалъка. Най-после намериха се и
материали и полуфабрикати, които илюстрират производствения процес.
Известно количество бракувана продукция, особено в Тузлалъка, разкрива
някои
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Преслав.
Медна ажурна пластинка-апликация с позлата

Плиска.
Къс от стъклена гривна с рисувана украса

- 389 -

Плиска. Дворцовия център.
Тока за колан

страни от работата на художници и декоратори. Взети като цяло, всички тези
данни и материали разкриват едно значително както по обем, така и по обхват
и предназначение производство, което няма равно на себе си никъде в
ранносредновековна Европа.
По техника рисуваната преславска керамика е предфаянсова. За нейната поява
и разцвет в новата българска столица важна роля са играли залежите от
каолинова глина, които се намират в района и изобщо в Североизточна
България и се използуват някъде и до днес. Находки на обикновена
традиционна домашна керамика с бял или розовобял чиреп из
старобългарските селища в района на старите български столици показват, че
появата на бялата преславска керамика не е изолирано явление в керамичното
производство на България през IX—X в. [154] Несъмнено е обаче, че
художествената рисувана многоцветна керамика в преславските ателиета
представлява качествено ново явление в много отношения. Докато по
отношение на основната суровина тя е тясно свързана с натрупания вече опит
от страна на местните грънчари, то в техническо и художествено отношение тя
представлява нещо съвсем ново. Нейните създатели са положили усилия да
постигнат бял чиреп и до голяма степен са успели в повечето от сериите на
тяхното производство, например в ателиетата около Кръглата черква и
Патлейна. В някои от сериите обаче чирепът си е останал розоват или
светлокремав. В това отношение констатираме една еволюция на
производството. Съвсем ново явление е бисквитната техника на производство.
Нарязаните плочки, просушени върху рядко зебло, са били отначало печени на
ниска температура и едва след това предоставени на художниците-декоратори.
В този момент на процеса се явява онова ново, което прави от плочките или
съдовете художествени произведения. Самостоятелните мотиви върху всяка
плочка или украсата, свързана със съседните плочки в композиция «без край»,
се рисуват с две техники — рисунките се нанасят само с водна багра от типа на
ангобата или когато се отнася до по-широка оцветена площ — с цветни глечи.
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Тогава плочките се опалват наново и цветните полета в готовите плочки
придобиват желания колорит и ефектен блясък.
Появата на белоглинената керамика като художествено производство се смята с
основание за достижение в България от края на IX в. Ясно е обаче, че
същинският твърд зърнест фаянсов чиреп не е могъл да се получи изведнъж. До
края на нейното производство белоглинената керамика си остава по същина
предфаянсова. [155] Известно е, че за да се получи фаянсов чиреп, необходимо е
било продължително отлежаване на каолиновата глина при естествени
атмосферни условия. След многогодишно от215

лежаване глината се промива многократно в специални промивни инсталаци
със стапаловидно наредени басейни. Навярно майсторите-производители не са
имали достатъчно време, за да чакат отлежаването на глината. Промиването ѝ
са извършвали в по-кратки процедури. Една инсталация за промиване на глина
ние виждаме в така наречената «винарница» в Патлейна. Така я е нарекъл още
първият ѝ откривател Й. Господинов. [156] Но ред съображения ни карат да
ревизираме това становище. Не е мястото тук да се спираме подробно на
необосноваността на извода, че съоръжението край планинската рекичка може
да бъде винарница. Тъкмо анализът на производствения процес на керамиката
показва, че в това съоръжение трябва да виждаме инсталация за пречистване и
утаяване на каолинова глина.
Материалът, с който разполагаме днес от всички обекти, взет като цяло, ни
разкрива противно на досега утвърденото мнение постепенния процес на
постигането на бялата глинена плочка, която само условно можем да наречем
предфаянсова. Така значителна част от керамичния материал от манастира в
Тузлалъка се отличава с подчертана грубоватост на чирепа, още далеч
непостигната белота. Сравнен с находките от Двете групи големи ателиета в
Преслав — това в Патлейна и това при Кръглата черква, — този материал
показва може би първите опити за производство на бяла облицовъчна
керамика. В техническо отношение от гледна точка на собствено керамично
производство този материал стои начело на онази еволюция, която се увенчава
със съвършените образци както в Двете други ателиета, така и в самия комплекс
на Тузлалъка. Тази еволюция, това усъвършенствуване на продукцията,
представлява много важен факт в историята на това художествено производство
на Преслав. В същото време обаче трябва да се подчертае, че между
продукцията от Тузлалъка и тази от другите ателиета в Преслав не съществува
голяма хронологическа дистанция, че в известен период и трите ателиета са
работели едновременно.
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Обикновено разцветът на керамичното производство в Преслав се поставя
около началото на X в. За тази датировка съществуват вече достатъчно много
доказателстства. [157] В такъв случай, като имаме пред вид данните от
Тузлалъка, ние бихме могли да поставим началото на това производство,
неговата поява, някъде през последните десетилетия на IX в. Въпросът за
произхода на тази художествена керамика е бил предмет на дискусии сще от
времето на първите открития в Патлейна и все още не може да се смята за
окончателно решен. Възможностите за неговото решаване или по-скоро за
неговото правилно поставяне се увеличиха през тридесетте-четиридесетте
години на нашия век с подобни находки в Цариград. [158] В опитите да се
обясни появата и да се датират произведенията на тази керамика се оформиха
две основни течения. Според първото преславската художествена керамика има
източен произход. Преслав представлява първото в Европа художествено
средище, гдето тя се появява като местно производство. Според другото, като се
признава известна роля на близкоизточните корени на този керамичен стил, се
изтъква водещата роля на Византия и по-специално цариградските ателиета
при нейното разпространение в Европа. Според това мнение преславските
ателиета се явяват като подражатели на византийското производство.
Без да влизаме в разбор на данните, ще заявим още тук, че ние споделяме
аргументите на първото течение. В техническо и стилово отношение находките
от Цариград стоят далеч зад преславските и могат да се датират почти цял век
по-късно от тях. [159] Натрупаните през последните десетилетия нови данни за
нейното производство в Преслав показват не само че преславските ателиета са
по-ранни от цариградските, но и че, както видяхме, в България са
засвидетелствувани етапите на една еволюция, която говори за първи стъпки на
наша почва.
Наистина в художествено отношение преславската рисувана керамика се явява
в България в завършен вид. Нейните майстори са познавали технологията на
нейното производство и в кратки срокове са успели да постигнат необходимото
съвършенство. Затова ние смятаме, че майсторите — художници и керамици,
които са носили това производство, са произхождали от някои райони на
Близкия Изток
216

- 392 -

Стара Загора. Плоча с релефно изображение на лъв

Охрид. Виждат се очертанията на Самуиловата крепост
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Стара Загора. Плоча с лъвица и лъвче

Охрид. Портата на крепостта, гледана отвътре
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Стара Загора. Релефна плоча с два пауна

Градище при с. Долно Церово, Благоевградско. Средновековно жилище
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Стара Загора. Плоча с двуглав орел

Градище при с. Долно Церово, Благоевградско.
средновековието върху късноантично жилище
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Вал,

насипан

през

като напр. Сирия, Месопотамия и дори Иран, без, разбира се, да е възможно
точното локализиране на онова старо огнище на керамично производство,
което е дало тези майстори. Във всеки случай няма съмнение, че родината на
тези майстори ще да е била земя с дълбоки традиции в производството на
облицовъчна рисувана гледжосана керамика. Преместването и заселването на
група такива майстори в Преслав не е нещо необичайно, като се има пред вид
твърде древната практика да се изследват и преместват или заемат за известно
време между владетели майстори, които работят за определени нужди. [160]
Строителството на новата княжеска столица в България, възможностите на
страната и ролята на един амбициозен, млад и образован владетел като княз и
цар Симеон могат да обяснят такъв факт.
Веднага обаче трябва да се подчертае, че голямата масова продукция на тази
художествена керамика в Преслав е дело на български майстори. За това
съществуват достатъчно сериозни аргументи, от които най-важен е следният:
многобройни плочки носят на тръбната си страна като производствени знаци
кирилски и глаголически букви, които в тази епоха шествуват из цяла България
като символи на една нова цивилизация. Освен това на много плочки са
нанесени пълни текстове с кирилски букви на класически старобългарски език,
което говори, че майсторите, които са държали четката, са били местни
българи, грамотни и образовани. Картината на вътрешния живот в ателиетата
за художествена керамика в Преслав стои в пълно съзвучие с обстановката в
така наречените манастири на младата българска столица, гдето монасите
могат да бъдат както книжовници, така и художници. [161] Анализът на
илюстрациите в някои от най-ранните старобългарски писмени паметници от
епохата говори красноречиво, че наред с чисто книжовна продукция
преславските манастири са създавали илюстрации към текстовете. Работата на
художниците — декоратори на керамичните плочки, се прелива естествено с
работата на илюстраторите-миниатюристи в скрипториите на манастирите.
Монасите — обитатели на преславските манастири, следователно са били не
само духовници, но и книжовници, и художници.
Така в съответствие с цялостния културен и художествен живот на втората
българска столица в нея възниква по волята на княз Симеон една
забележителна художествено-декораторска школа. Данните от различни обекти
на стария Преслав говорят, че работата на тази школа в областта на
художествената керамика продължава дълго време след смъртта на великия
владетел. За това говори например една великолепна релефна икона Деисис от
манастира в Тузлалъка, изпълнена в съвършения стил на цариградското
императорско изкуство от края на X в.
Връзката между работата на художниците-декоратори и тази на художницитеилюстратори личи още на пръв поглед при анализа на запазените и дошли до
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наши дни изображения върху керамични плочки. Разбира се, техниката на
работа върху керамика има свои изисквания, които отличават и придават нещо
специфично на тези образи.
Начинът, по който са рисувани човешките и животинските фигури върху
керамичните плочки, издава един линеарен стил. Четката на художника борави
с ограничен колорит от тъмноканелена и охрокафява, за да придаде контура на
лицата, на тялото и на всички подробности върху тях. Заедно с нея се явяват
паралелни линии от розова или светла охра, призвани да вдъхнат живот на
контурния образ. Голямото майсторство на художниците-декоратори е на
нивото на майсторите на фреската със сигурния замах, увереното полагане на
линията на петното, умелото съчетание на чисти тонове, съпоставени един до
друг, за да придадат общото колоритно впечатление. Към умението на
рисувачите се прибавя и майсторството на керамиците, които нанасят по
контурирания образ цветните глечи. Това майсторство трябва да се оцени още
повече, като се има пред вид, че желаният цветен ефект се получава едва след
повторното опалване на плочката.
Плоскостното и линеарно третиране на образите, което се получава при
първото очертавине на фигурите, се допълва от блестящите цветни петна на
глечите. В съче217

танието на тези две техники — едната чисто живописна, другата чисто
керамична, се създават пълнокръвни в колоритно отношение образи. И докато
ефектът от това съчетание при малките образи, разположени самостоятелно на
отделни плочки, е по-малък, то в големите изображения като това на известната
икона на св. Теодор от Патлейна той получава пълната си сила благодарение на
превеса на чисто керамичната техника на глазурите. Тоновете на глечите са
плътни, обикновено наситени охрокафяви и зелени в различна градация, с
необходимите преливания и степенувания, които придават ефектна пълнота на
изобразяваното, живот на широкото цветно петно. Като се прибави към
блестящите керамични тонове и изразителният и мек рисунък, създадените
образи на светци, ангели или птици получават пълната си художествена
стойност на произведения на изобразителното изкуство.
Малкото запазени до наши дни цели или почти цели образи на светци, на
Богородица с детето, на ангели, както и на птици, са достатъчни, за да позволят
една художествена преценка на техния стил. Тук не е възможно да се спираме
на подробен стилов анализ на отделните образи. Във всички тези произведения
има художествено единство, което позволява тяхното разглеждане като цяло.
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Тематично образите, рисувани върху керамични плочи, съответствуват напълно
на репертоара от сюжети в източнохристиянското изкуство на X в. Но не само
това. Начинът, по който е предаден например образът на Богородица с детето
(типът на Пътеводителница), на св. Теодор от голямата съставна икона от
Патлейна, на ангели или допоясни образи на светци, ни разкрива онова
улегнало, канонизирано и класическо изкуство на Византия през епохата на
Македонската династия. [162] Образите са изградени монументално независимо
от размерите им, жестовете са сдържани, лицата са спокойни и вглъбени,
пълни с онова мистично съдържание, което влага в традиционните образи на
християнското изкуство епохата. Но заедно с това в общата трактовка на
лицата, в изразителните дълбоки очи, в експресивността на израженията на
отделните черти се чувствува свежата традиция на изкуството от предходните
векове. Същото впечатление създават леките пастелни тонове на простите
рисунки, съпоставените един до друг щрихи, свежестта и лекотата на някои
миниатюрни лица, които възхождат едва ли не до раннохристиян-ски образи. В
изобразителното изкуство на преславските майстори несъмнено живеят
традициите на един живописен стил, който за епохата на X в. е вече
анахронизъм. И в същото време тяхното изкуство е съвременно за своята епоха.
Те умеят да създават образци, съзвучни на образците на най-големите водещи
ателиета на императорската столица. В това изкуство следователно се съчетават
в пълно единство архаизиращите черти на един свеж провинциализъм с
изискаността на официалното източнохристиянско — византийско — изкуство.
Но преславската художествена рисувана керамика е играла преди всичко
декоративна роля. В това нейно предназначение са въплътени традиции, които
стоят твърде далеч от художествените концепции на християнското изкуство
във Византия, най-близкия наставник на новопокръстена България.
Декоративната система, при която участвуват отделни пана, покрити от плочки
с различен орнамент, води своето начало от древния Изток. В епохата, когато се
строи Преслав и се украсяват неговите монументални сгради, такава украса е
непозната във Византия или другаде в Европа. В Близкия Изток, който е от два
века и половина мюсюлмански, традициите на керамичната архитектурна
декорация са подхванати от омейадското и особено от абасидското изкуство.
Големи производствени центрове, като Самара и Багдад в Ирак, Рей и
Нишапур в Иран, Фостат в Египет, продължават и доразвиват старите
традиции, придавайки им ново, мюсюлманско съдържание. [163] За съжаление
обаче не са се запазили до наши дни паметници, които да представляват точен
сравнителен материал за нашата керамика. Един-единствен паметник е запазен
изцяло — джамията Сиди Окба в Кайруан в Тунис, [164] гдето отделни
облицовъчни плочки от типа на преславските са разположени свободно
раздалечени една от друга на фона на стенна мазилка. Но тяхната декорация се
различава до известна степен от преслав- 399 -
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ската. Известни сходства преславските плочки имат с керамични фрагменти от
Самара. Техниката на рисунката с размити цветни глини върху плочки и с
помощта на цветни глазури е широко разпространена при Абасидите и
Фатимидите в арабския свят. Сюжетите обаче там са твърде различни, особено
се различават от нашите образци фигуралните изображения върху арабската
керамика. Що се отнася до орнаменталния репертоар, то между арабските
образци и преславските плочки съществуват многобройни връзки и прилики,
които потвърждават отдавна изказаните становища относно общия им
произход като приложно изкуство.
Не е възможно тук да бъдат анализирани отделните орнаментални мотиви,
които са използувани върху декоративните плочки с композиции «без край» от
Преслав. Ще подчертаем, че една част от тях представлява общо място в
декоративната система на народите на Близкия Изток. Едни от тях имат
подчертано ирански произход, други — класически средиземноморски, но
пречупен през естетиката на сасанидското изкуство. По-важно е да отбележим,
че декоративната система на мотиви «без край», така присъща на Изтока и
очевидно характерна за арабското изкуство, е повлияла приблизително в
същата епоха, когато са работили преславските ателиета, на декоративната
живопис в някои провинциални византийски средища. Като пример могат
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да се посочат две черкви на остров Наксос в Егейския архипелаг. [165] В
черквите «Св. Кириаки» и «Св. Артемий» са изписани живописно украси, които
наподобяват орнамента на керамични плочки. Черквите са били издигнати в
епохата на иконоборството през IX в. и това вече обяснява проникването на
арабски влияния в християнски култови сгради, разположени в отдалечени
кътчета на византийските провинции. Подобни влияния са констатирани в
скални черкви на Кападокия. Но в тези случаи чуждата за византийското
изкуство декоративна система от керамични плочки е само наподобена в
стенопис. В Преслав няма наподобяване. Източният стил е възпроизведен в
широките декоративни пана, но мотивите и тяхната композиция са обогатени и
осмислени от новата среда — средата на едно ново европейско общество.
Създадени са нови декоративни мотиви и съчетания. Заимствуваната техника и
орнаменталният стил са придобили свой собствен характер, който ги отличава
от всички художествени огнища в Стария свят през X в.

Старобългарската миниатюрна живопис. Непосредствено свързана с работата на
декораторите в керамичните ателиета на Преслав е била очевидно работата на
художниците-илюстратори в дворцовата и манастирските скриптории.
Активната книжовна дейност на малки и големи духовници, служители на
църквата, начело със самия княз, както се знае, превръща българската столица в
дейно огнище на културата. Многобройни известни и повечето неизвестни
книжовни трудове, преводни и оригинални, са излезли изпод перото на
писателите от Преславската школа. Съчинения на епископ Константин
Преславски, на Йоан Екзарх, на редица други, чиито имена не са дошли до нас,
са били създадени в преславския дворец и манастирите на княжеската столица.
В общия контекст на книжовния и художествения живот на Преслав
съществуването на илюстраторски ателиета, които работят за книжовната
продукция на преславските писатели, може да се допусне с голяма вероятност.
Тази вероятност се превръща в сигурен факт, когато се анализират най-ранните
преписи или предполагаемите оригинали на произведенията на преславските
книжовници. Този анализ е вече извършен задълбочено и резултатно от В.
Иванова-Мавродинова, чиято роля в изучаването на преславското културно
наследство е изключително голяма.
Излишно е тук да повтаряме онази богата аргументация, с която В. Иванова
доказва преславския произход на няколко оригинала, сега загубени, но известни
по руски преписи от XI—XII в. Ще бъде достатъчно да резюмираме изводите, до
които идва авторката. [166]
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Две руски евангелия, Остромировото и Мстиславовото, представляват преписи
съответно от XI и XII в. на един и същ старобългарски оригинал. Те съдържат
големи фигурни миниатюри на евангелистите, винетки и заглавки. Особено
ценно се оказва Остромировото евангелие, което възпроизвежда много точно
български оригинал, така че позволява вярна преценка на декоративния стил на
оригинала. В репертоара на българския илюстратор влизат почти всички
декоративни мотиви, които са характерни за художествената книга във
византийската столица през X в. Характерните цветни мотиви, стилизирани
като широки палмети по ъглите на рамките, които обграждат изображенията
на евангелистите, са запазили и реалистичната си свежест. Цветни мотиви са
използувани в богати декоративни съчетания някъде, като при образа на
евангелист Йоан, твърде свободно, другаде, като по рамките на големите
фигурни миниатюри, в сковани ритмични елементи. Големите миниатюри с
образите на евангелистите издават стил, характерен за техниката на
византийския емайл през тази голяма за византийското изкуство епоха.
Отделни елементи в тях като например подови настилки под фигурите на
евангелистите, детайли в архитектурната обстановка, напомнят отблизо
мотиви, срещани по рисуваната преславска керамика.
Много по-близо до стила и техниката на преславските керамици-декоратори
стоят самите човешки фигури и онези изобразителни мотиви — човешки лица
или
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животински глави и протомета, вмъкнати в заглавните букви на текста. Разбира
се, техниката на миниатюрата позволява много по-внимателна и бавна
моделировка на образите, но някои похвати в рисунъка, израза на лицата,
обрамчени от бради и коси, особено предаването на очите, дълбоки и
изразителни, издават същото отношение към човешкото лице, което виждаме
по керамичните плочки. В стила на образите на евангелистите прозира
несъмнено влиянието на невизантийски образци, които при някои от тях, като
това на евангелист Лука от Остромировото евангелие, имат вътрешноазиатски
характер.
Два руски сборника със смесено съдържание разкриват още по-близо връзките
си с българските оригинали и по-точно с преславското изкуство. Това са
прочутият Светославов сборник, който е в същност Симеонов сборник, и
сборникът със словата на епископ Иполит. Т. нар. Светославов сборник е, както
се знае, ако не оригиналът, то поне препис от оригинала на сборник, съставен
под прякото ръководство на цар Симеон в Преслав. Неговата украса е в
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известен смисъл скромна. Текстът има само маргинални изображения на
животни и птици освен начални винетки, изпълнени в стила на украсата на
Изборното евангелие, което е послужило за образец на Остромировото. В този
сборник най-важни са четири големи миниатюри, представляващи схематично
църковни сгради с куполи като богато украсени рамки, обрамчващи компактни
групи от човешки изображения — вероятно авторите на поместените в
сборника произведения. На отделен лист е прибавено изображение на
семейството на княз Светослав от 1073 г., което, изглажда, възпроизвежда
груповия портрет на Симеоновата фамилия.
В украсата на сложните рамки, наподобяващи църковни сгради, отново се
виждат мотиви, общи за декоративната система на ръкописите от X в., и в
същото време геометрични фигури, които отблизо напомнят мотиви от подови
мозайки, които срещаме в Преслав и по-специално в двореца. Отделни мотиви
имат нещо общо с мотиви от рисуваната белоглинена керамика. Други
възпроизвеждат стила на клетъчния емайл, който се прави през втората
половина на X и през XI в. в цариградските ателиета. Забележителни са по своя
стил, верен на стила на X в., многобройните изображения на птици и зайчета. В
начина, по който са предадени например фазани, токачки, птици въобще,
проличават традициите на близкоизточното изкуство от епохата на втория
арабски халифат. Тези изображения представляват като че ли една следваща
крачка в стила на образите в сравнение с подобни изображения по керамични
плочки от Преслав. Зайчетата са също един общ мотив в преславската
декорация, както видяхме, от мраморни архитектурни детайли. Както се вижда,
илюстрациите в Симеоновия сборник и орнаменталната и фигурната украса на
преславската рисувана керамика и архитектура имат едни и същи източници и
представляват две различни страни на един и същ художествен стил,
характерен за X в.
В един руски препис от XII в. е запазено Учително евангелие на видния
преславски книжовник Константин, ученик на Методий. Заедно с копието на
текста копиран е и образът на българския княз Борис. В аркирана рамка,
украсена с мотиви, повтарящи подови мозайки, са наподобени два капитела,
които повтарят по своята украса един варовиков капител от Преслав. В
ограденото поле е представен в цял ръст княз Борис. Неговото идентифициране
е безспорно въпреки по-късните опити да бъде отъждествен с руския светец
Борис, брат на св. Глеб.
Изображението представя българския княз като млад човек. Хубавото мъжко
лице е обрамчено от буйна коса, притисната от корона. Начинът, по който е
предадено лицето, неговият овал от плътна линия, линеарно предадените прав
нос и широко отворените очи напомнят твърде отблизо изображения по
керамични плочки от преславските ателиета. Декорацията на царските одежди
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повтаря стила на византийското царско облекло с орнаменти, идващи от
арабския Изток.
В сборника, който съдържа две произведения на епископ Иполит, датиран в XII
в., има една голяма миниатюра с друго изображение на български владетел,
този път на цар Симеон. Отдавна е установено, че преписът е направен от
старобъл221

гарски паметник, свързан с книжовните интереси на български владетел. Че се
касае до цар Симеон, неопровержимо доказателство представлява датировката
на оня общ мотив, който виждаме както на туниката на владетеля, така и на
белоглинените плочи от подовата настилка на черквата в Тузлалъка в Преслав.
Кръговете, в които е вписана осмолистна розета, се срещат само на тези два
паметника и несъмнено представляват мотив, характерен за орнаментиката на
платове от източен произход. Паралели в иранско-месопотамското изкуство и
съвсем точни аналогии в средноазиат-ското изкуство на ранното средновековие
разкриват пътищата на художествената заемка в изкуството на Преслав.
Владетелят е представен като ктитор. Може с голяма вероятност да се приеме,
както прави В. Иванова, че това миниатюрно изображение възпроизвежда
прочутия ктиторски образ на цар Симеон, който споменава Йоан Екзарх в своя
«Шестоднев» и който се предполага да е бил изпълнен в мозайка в Кръглата
черква. Самият владетел е представен с модел на Кръглата черква в ръка.
Всички тези паметници на миниатюрната живопис разкриват още една страна
на богатата художествена дейност на преславските ателиета и един широк път,
по който са излизали от Преслав художествените постижения на преславските
живописци.

Старобългарските
глаголически
и
кирилски
епиграфски
паметници.
Утвърждаването на славянската писменост в България през втората половина
на IX в. и нейното успешно развитие са неразривно свързани с историческите
съдби и културното ниво на старобългарското общество, с неговия вътрешен
живот и държавноправно положение.
Много примери от взаимоотношенията между славяните и Византия показват,
че славяните са навлизали бързо в икономическия, политическия и културния
живот на империята. За това, че двамата братя Константин-Кирил и Методий
са били от славянски произход, говори обстоятелството, че създадената от тях
азбука предава до съвършенство най-малките тънкости на фонетиката на
югозападните български говори. Устроено писмо за славяните би могъл да
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създаде високо културен човек, израсъл във втората столица на империята —
Солун, чиито околности са били гъсто населени със славяни, и който е получил
най-високо за епохата образование в Маг-наурската школа в Цариград. [167]
В писмените източници създаването на славянската азбука се датира в
царуването на византийския император Михаил, на българския княз Борис, на
моравския княз Растица (Ростислав) и на блатенския княз Коцел [168] като
резултат на високо отговорна дипломатическа мисия на братята във
Великоморавия. Извършеното от двамата братя отговаряло на насъщните
нужди на младата славянска държава в Моравия. Нейното държавно развитие
достигало до такова ниво, когато писмеността става най-важният лост за
внедряване всред широките маси на новата религия — важна част от
идеологията на нови обществени отношения. Без писменост държавата в
ръцете на родово-племенна аристокрация, на една социална върхушка, не би
могла да се укрепи на по-висока обществена основа. Очевидно е, че в онази
епоха и при ония конкретно исторически условия писмеността се явява като
функция на държавата и е свързана с живота на държавната власт.
Съпоставяйки положението, в което се намират в средата на IX в. България и
Великоморавия, не може да не се отбележи много важна отлика. Намирайки се
под непосредствената и постоянна заплаха на германските феодали и
наследници на Франкската държава на Карл Велики, Великоморавия все повече
отслабва, за да стане в края на IX в. плячка на маджарите. Остри вътрешни
борби съпровождат този процес. Славянската писменост в Моравия споделя
съдбата на държавата. Не могла да пусне достатъчно дълбоки корени всред
широките маси. Германското духовенство успява да я изкорени и замени с
латиницата и с латинския богослужебен език. [169]
В същото това време положението в България било много по-различно. Дъл222

боките корени на българо-византийските културни връзки и дълготрайните
отношения между България и Византия дават своя плод. След приемането на
християнството за официална религия българската държава все повече укрепва
вътрешно, а нейният авторитет пред външния свят продължава да расте.
Археологическите проучвания в центровете на великоморавската държава
показват, че в материалната култура и особено в изкуството на младата
управляваща класа на моравските славяни се проявява видимо византийско
влияние. То се чувствува особено в художествените занаяти и в някои форми на
архитектурата. [170] При отбелязването на това явление винаги се изпуска един
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фактор, без който появата на някои връхни моменти в културата на
Великоморавия не може да се обясни. Този фактор, който почти през целия IX
в. играе важна роля в Средна Европа, са българската държава и нейната
култура. Именно България е посредникът между културата на Византия и
културата на средноевропейските славяни. През България са минавали
посланичествата между двете страни, през България минава и Методий с
учениците си, когато като архиепископ на Моравия посещава патриарх Фотий в
Цариград. Може да се предполага, че именно България става убежище на
Методие-вите ученици, изгонени от Великоморавия. Тук делото на двамата
братя получава пълния си разцвет. Климент, Наум, Ангеларий заедно с такива
високо просветени дейци на епохата като Йоан Екзарх, епископ Константин,
Черноризец Храбър и главно самия български княз и цар Симеон стават
основатели на две големи книжовни школи в България — ПлисковскоПреславската и Охридската [171].
Писмеността в България от втората половина на IX в. се опира вече на известни
традиции. Гръцката писменост, употребявана в държавната канцелария,
изпълнявала своята макар и ограничена роля в епохата на VIII и началото на IX
в. Но към средата на века тя вече не отговаря на новите изисквания на
развитието на страната, на порасналата роля на писменото творчество във
вътрешния живот на старобългарското общество. Писмеността и литературата
на чуждия език все повече губят почва за развитие, защото са чужди на все поголеми маси от населението на страната, защото са писменост гръцка и
литература на гръцки или тюркски език.
На държавник като княз Борис обаче очевидно промените и тенденциите в
развитието на старобългарското общество ще да са били ясни. Той и неговите
приближени хора в централната власт ще да са съзнавали, че бъдещето на
държавата са земеделците славяни, простите орачи и сеячи, които с труда си
обогатявали малки и велики боляри, и че в течение на немного поколения ще се
загубят следите на старите прабългарски родове в единния славянски български
народ. Славянската писменост, която донесли в Плиска Методиевите ученици,
била необходимият инструмент и за самостоятелната политика на българската
държавна власт, и за освобождаването ѝ от византийското влияние, което
масово навлиза всред масите чрез християнството. Устроеното славянско писмо
на Константин-Кирил спасява българската култура от византинизиране и
здраво свързва чрез грамотните хора широки слоеве от населението с
ргзличните прояви на една вече народностна култура.
В своя прочут трактат за писмеността Черноризец Храбър говори съвсем
определено за един период от живота на славяните в България, когато те
Нямали книги, «но четяха и гадаеха с черти и резки». [172] Създаването на
устроено писмо от страна на Константин Философ следователно трябва да се
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схваща като съвсем нов етап в диренето на славянска азбука. Към средата на IX
в. славяните на Балканския полуостров живеят повече от 200 години в старите
провинции на Източноримската империя. Всекидневният бит на славяните във
Византия, включването им в общия икономически живот на провинциите още
преди разширяването на държавата на юг и югозапад неминуемо са
принуждавали славяните да използуват черти и резки — елементарна система
от знаци, в своя стопански живот. Кирилицата, която носи името на великия
просветител на славяните, в същност представлява исторически създадена от
българите писменост, а не азбуката, изнамерена от Константин Философ. По
такъв начин през последните десетилетия на IX в. в България съществуват две
азбуки за старо223

Плиска. Кирилски надпис и рунически знак на дръжката на амфора

българския език. Едната — предходница на кирилицата, която се отличава от
съвременната ѝ гръцка азбука по някои специфични за славяните и тяхната
фонетика знаци, и глаголицата — азбуката, която донасят Методиевите
ученици от Моравия, създала вече значителен книжовен актив. [173] При това
кирилицата ще е била далеч още не напълно устроена азбука. По думите на
Черноризец Храбър българите, «като се покръстиха, трябваше да пишат
славянска реч с римски и гръцки букви без устроение. . . И така беше много
години.» [174] В протокирилицата освен гръцки и латински букви са влизали и
знаци вероятно от друг произход. След пристигането на Методиевите ученици
в Плиска и тяхното незабавно включване в църковно-просветителските
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начинания на княз Борис, след създаването на Преславската и Охридската
книжовна школа още в края на IX в. от княз Симеон, започва съвместен живот
на тия две азбуки и неизявеното съревнование между тях. [175] Едната, макар и
много несъвършена, била по-близка и на славяните, и на прабългарите, поразбираема и лесна за усвояване, по-позната от техния дълголетен опит.
Другата, по-съвършена и пригодна за славянската реч, била по-чужда, потрудна за усвояване. Несъмнено един от големите проблеми на
старобългарската книжовност от този период е бил този за азбуката, за
устройването ѝ, за по-пълното демократизиране на писмеността. Очевидно
твърде скоро се е наложило подобряването на исторически създаденото
протокирилско писмо, превръщането на тази азбука в «устроена», пригодна за
създаването на литература. Масовото разпространение на кирилицата още в
края на IX в. има следователно исторически предпоставки. Тъкмо културногеографската обстановка, в която се намират българската държава и славяните
на Балканския полуостров, обуславя победата на кирилицата.
И все пак тая победа и утвърждаването на кирилицата като официално писмо
не са ставали навсякъде еднакво бързо. В центъра на държавата, в царския
дворец и в манастирите около новата столица Преслав кирилицата е била
бързо усвоена.
224

Преслав, Кръгла църква.
Надписи на глаголица и кирилица, надраскани на мазилката на баптистерия в
църквата
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Надпис на жупан Димитър от 943 г. върху блок от каменния вал в Северна Добруджа

ако и тук също да е имало къс преходен период. Този период в столицата е
документиран от такива епиграфски паметници например като графитите в
Кръглата черква или буквените знаци по белоглинените рисувани керамични
плочки от Патлейна, гдето кирилицата и глаголицата са застъпени почти
еднакво. [176] По-бавен и продължителен ще да е бил този процес вън от
столицата. Като паметник, гдето е отразен този преходен период, могат да се
смятат откритите скални обители при с. Басараби в Северна Добруджа. По
стените на скалните черкви и килиите на монашеската колония са надраскани
графити и много надписи, между които освен кирилските има и още много
други, които представляват сбор от знаци от различен произход. В тях могат да
се видят гръцки или славянски букви, размесени с латински буквени знаци,
надписи с тюркски рунически знаци, които стоят във връзка с прабългарските
рунически надписи от предходната епоха. Археологическият и епиграфският
материал от скалния манастир при с. Басараби представят няколко редки
образеца на старобългарската култура и особено образци на едно още
неустроено писмо, създадено и изпълнявано от ограничен кръг хора, в което се
отразяват културните традиции на епохата преди X в. в долнодунавските земи.
Графитите от Басараби (Мурфатлар) имат много голямо значение за изясняване
проблемите на генезиса и оформяването на старобългарската култура от
втората половина на IX в. [177]
Епиграфските паметници от X в., намерени във втората българска столица
Преслав, показват успоредното използуване и на гръцко с кирилско писмо. За
нас обаче особено значение имат тези, които хронологически сравнително
точно датират и маркират развитието на старобългарската писмена традиция,
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нейния генезис. Въпросът за стойността на преславските епиграфски
паметници за историята на славянското българско писмо излиза на преден
план с откриването в развалините на
225

Преслав. Надпис на чъргубиля Мостич. X в. Надпис на Самуил в църквата на
Преспанското езеро. 993 г.
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Надпис на Иван Владислав за възстановяването на Битолската крепост. XI в.

Кръглата черква в Преслав на известен брой епиграфски паметници още в
1928—1929 г. Двуезичен български и гръцки текст, гравиран върху керамична
плочка, надгробният камък на някоя Тудора, графити по прясната мазилка на
стената на черквата, които могат да бъдат свързани с началото на X в. — времето
на построяване на сградата. [178] Покритите изцяло с кирилски текст глазирани
керамични плочки за стена са също една изява на значителното
разпространение на кирилската писменост в Преслав [179] вероятно като
резултат от създаване на Преславската книжовна школа, чиито литературни
произведения донякъде познаваме. От някои правописни особености се вижда,
че правописните норми не може да се каже, че са били твърдо и точно
установени през тази епоха. [180]
Особено значение за българската епиграфика придоби откриването през 1952 г.
на един надгробен надпис на висш сановник в Преслав — чъргубиля Мостич,
[181] живял при Симеон и Петър и на края на живота си станал монах.
Историческите и археологическите съображения говорят, че надписът е
изрязан през петдесетте, най-късно през шестдесетте години на X в. Този
надпис е документ на камък, който
226
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отразява по-скоро официални, граждански традиции, отколкото християнски
манастирски дух; той отразява големите държавни традиции в България и
дълбоките промени в старобългарското общество по пътя към цялостната
славянизация.
Най-старият датиран засега надпис на кирилица е един керамичен фрагмент,
намерен при чупката на вътрешната крепостна стена в Преслав. Не се е запазил
дълъг текст, затова пък се вижда датата — 931 г. [182] Това е един от най-ранните
известни славянски надписи, ако считаме надписа на хартофилакс Павел в
Кръглата преславска черква за направен при построяването на сградата в
началото на X в. [183] Около средата на века в 943 г. е изрязан надписът на
жупан Димитър, в граден в старобългарския вал при Мирча вода. [184]
Редицата от значими надписи продължава с надписа на монаха Ананий от
Ескус, [185] с надгробния възпоменателен надпис поставен от Самуил в черквата
в с. Герман на Преспанското езеро [186] и се стигне до забележителния надпис
за възстановяване на Битолската крепост при Иван Владислав. [187] Към
писмените паметници следва да се прибавят и паметници на сфрагистиката
като известния печат на Георги монах и синкел български от Преслав, датиращ
вероятно още от втората половина на IX в. [188]
Особена група паметници, която говори за разпространението на новото писмо
всред обикновеното население на втората столица, представляват графитите по
стените, изрязани в каменните блокове. В това отношение най-интересен
комплекс са надписите и частите от надписи, запазени около изображенията и
сцените по югоизточната стена на Вътрешния град в Преслав. Интересен
пример е и надписът върху обикновен битов предмет — прешлен за вретено от
Преслав — Лолин прешлен. [189]
Единствен кирилски надпис, засега намерен в Плиска, е текстът, надраскан
върху дръжка на амфора. [190]
Особено интересно явление в развитието на старобългарската графическа и
епиграфска традиция представляват двуезичните (българо-гръцки) надписи от
края на IX — първата половина на X в. От палеографска и историческа гледна
точка те все още не са достатъчно проучени. [191]
В епохата на ранното европейско средновековие славянската писменост има
дълбоките си корени на Балканите в Първото българско царство. Само
историческата и културната обстановка в България през IX в. са могли да
създадат и с успех да запазят всред поколенията такова постижение на
писменост и литература на народен език, явление необичайно за европейската
култура през тази епоха.
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Някои запазени и до днес от първите известни значими писмени паметници,
написани с кирилско писмо (надписът на Мостич), дават основание да се
твърди, че съществува една непрекъсната писмена поне в своя стил традиция,
която съществува и се прехвърля от езическия период на българската държава в
по-късната епоха, в традициите на една вече напълно изградена българска
народност.
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Политическите промени и тяхното отражение в развитието на културата
Строителство на крепости
Строителство на черкви и манастири
Развитие на изкуството — скулптура и живопис
Скулптура
Живопис
Политическите промени и тяхното отражение в развитието на културата. През
втората половина на X в. България преживява дълбоки политически
сътресения. [192] Развитието на феодалните отношения води до изострянето на
класовите противоречия в българското общество. Икономиката на страната
преживява последиците от Руско-византийската война през 968—971 г. В
резултат на тази война отпада от тялото на държавата една голяма провинция с
досегашния политически център. Във феодалното стопанство навлиза
византийската монета и постепенно довежда до парично-стокови отношения.
Политическите и икономическите трудности на феодал227

ната държава, социалните противоречия довеждат до идейни и политически
борби, които отслабват както държавната власт, така и общественото единство.
Десетки години във вътрешнополитическия живот на страната се чувствуват
последиците от пленяването на българския владетел в Цариград и от
преместването на държавния център в западните предели на страната.
Закрепването на България през тази епоха се дължи не само на
изключителните усилия и енергията на синовете на комит Никола и особено на
Самуил, но и на здравите принципи на държавната организация и традициите
на държавната власт. Източната половина на царството първоначално попада
под византийска власт през 971—976 г., а окончателно през 1001—1004 г. Но
държавата запазва своята военна сила пред натиска на Византия само с
възможностите на западната половина. Българските територии на север от
Дунава остават и те на собствените си сили, насочени към защита от опасността,
която идва с настъпванието на маджарите откъм Среднодунавската равнина.
Целият живот на старобългарското общество през десетилетията от края на X и
началото на XI в. се развива под ритъма на епическата борба срещу
порасналите и агресивни сили на Византийската империя. [193]
При тези неблагоприятни условия старобългарското изкуство преживява много
сериозен прелом. В него все повече се загубват ония традиции, които го
свързваха със старите култури на Средна Европа и Черноморието.
Художественият живот на страната в неговите официални прояви става все поблизък до собствено балканския, средиземноморския характер на
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византийската култура. Това личи особено в областта на монументалните
изкуства. И напълно естествено. Приложните изкуства и занаяти, които винаги
са били тясно свързани с народните традиции, са запазили и през следващите
векове относителна самостоятелност от официалното изкуство. През тази епоха
се проявяват отчетливо традициите за обособяване на регионални особености в
строителството и други области на художествения живот. Всичко това, разбира
се, се дължи на известната икономическа, социална и политическа среда, в
която живее старобългарското общество на Балканите.

Строителство на крепости. Най-яркият символ на жестокия двубой между
България и могъщата византийска империя са крепостите, издигнати в
западната част на страната през втората половина на X — началото на XI в. От
всички тях ние разполагаме с достоверни археологически данни засега само от
твърдината на войводата — Кракра над Перник. [194] Най-цялостно е запазена
обаче крепостта на една от столиците на България през това време — град
Охрид. [195] Достоверни епиграфски данни притежаваме за крепостта на град
Битоля, [196] но самата крепост не се е запазила до наши дни. Няма съмнение,
че в тази епоха в цялата страна били укрепени градове и замъци, поправени
стари крепости и издигнати нови. Крепостното строителство е било интензивно
във всички части на България.
Охрид е стар град, разположен върху два хълма над езерото. Съществуват данни
за крепостна стена, издигната през ранновизантийската епоха, но няма
съмнение, че крепостни стени градът е имал още в древността. Известният наш
учен Н. Мавродинов намира, че по трасето на старата византийска стена били
издигнати крепостните съоръжения, които пазели града до края на българската
държава. По времето на цар Самуил била издигната вътрешната цитадела, оня
укрепен дворец, чиито останки и до днес се издигат на най-високата точка на
укрепения град. За съжаление ние не разполагаме с достоверни археологически
данни, които да подкрепят или отхвърлят периодизацията на крепостните
стени, предложена от Мавродинов. Знае се, че стените на града били разрушени
по нареждане на император Василий II (976—1025 г.) и следователно запазени
днес стени са в същност възстановените през XI в. от самите византийци
български стени от IX или X в. Няма съмнение обаче, че при възстановяването
на стените византийците са преизградили останките на българската стена, така
че общият вид на крепостта не се е променил след гибелта на българската
държава в 1018 г. За подобен извод свидетелствува и еднаквият характер на
град228
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Райони на разпространение на старобългарската култура и др. [[ По-голям образ
]]
229

Охридска крепост.
План

ската стена с нейните кули и стените и кулите на замъка — укрепения дворец.
Планът на крепостта се е диктувал от самия терен и трасето на стената навярно
при всяко подновяване е повтаряло старото трасе. По-важен за
характеристиката на крепостите през втората половина на X в. е видът на
замъка.
Както и градската стена, дворцовата крепост е строена с неправилни камъни,
ломени и дори валутъци. Липсват правилни редове. Каменните редове са
полагани без грижа за хоризонтално изравняване. Камъните са поставени на
различни места според големината им. Но крепостните стени и кули на Охрид
представляват внушителна гледка не със своята структура, а със своите обеми.
Полукръглите кули се издават като мощни цилиндри пред куртината на
стените, които и в днешното си състояние внушават респект. Планът на
укрепения дворец също се съобразява с местността. Той е овален и опира до
градската стена. Територията на замъка е разделена на два двора. Достъп до
предния двор дава главната порта на замъка, флан-кирана от две полукръгли
кули. Между тях над прохода на портата са изградени помещения за стражата,
които лежат върху дълбок цилиндричен свод. Наистина колко по-различен е
външният вид и устройстиото на охридската крепост от крепостите на първите
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български столици! Две са според нас основните причини за това.
Средновековният град Охрид като цяло и крепостните стени в частност са
наследили останките на по-стария град с неговите крепостни стени и е било
необходимо да се съобразяват с тях за разлика от първите столици в
Североизточна България, които са създадени на чист терен. Строителството на
града се е диктувало от строителния опит и строителните традиции на една
област, твърде отдалечена от държавния център на страната, и в епоха, когато са
били до голяма степен прекъснати връзките със старите центрове. Разбира се,
тези общи съображения могат да бъдат коригирани или опровергани от
точните данни, които биха ни дали едни системни разкопки.
Но охридската крепост може да ни служи като еталон за характеристиката на
крепостното строителство през втората половина на X в. не само в западните
предели на страната. Подобни крепости виждаме на много места и в останалите
части на България. Такава е била например крепостта на Перник, която е
строена и засилена тъкмо през това време и за която имаме достоверни
археологически данни. Природните условия в средището на западния комитат
са диктували до голяма степен и цялостната укрепителна дейност и
поселищния живот през последните десетилетия от съществуването на Първото
българско царство. Затова е много естествено създаването на един природно
укрепен град и върху един от островите на малкото преспанско
230

с.
Герман
на
Преспанското езеро.
Църква

Охрид. Базилика «Св.
София».
План

езеро, който играе ролята на столица на царството до 996 г. преди Охрид. [197]
Съществуват данни за няколко двореца на владетелската фамилия все в тази

- 429 -

част на страната. Това са били вероятно укрепени замъци, както сигурно може
да се предполага за замъка във Воден, една от поредните резиденции на
българските царе. [198] А появата на такива замъци, несвързани с укрепени
градове, навярно не е било дело само на царската фамилия като една стара
традиция, водеща своето начало от хановете през VIII—IX в. Такива замъци
започнали да строят и местни владетел и-феодали в духа на засилващите се
феодални отношения в страната.
Строителството на крепости и замъци в тази епоха на несигурност и заплаха
откъм Византия е отнемало много сили и внимание на владетелите и на
зависимото население. Ролята и смисълът на това строителство и на тия усилия
са изразени най-красноречиво в строителния надпис на цар Иван Владислав на
битолската крепост. Строителните и възстановителни работи там са един от
последните актове на укрепителната дейност от времето на Първото българско
царство.
Един скромен паметник в Беласица илюстрира героичните усилия, които
защитниците на страната полагали за нейната отбрана в трагичните дни на 1014
г. Това е така нареченото Самуилово кале над река Струмешница, [199]
предназначено да отбранява прохода, който става свидетел на жестокия
разгром, извършен от император Василий Българоубиец над българската
войска в края на юли 1014 г. Тази крепост е защитена от окопи по стара военна
традиция в България. Всички съоръжения, създадени на тази висока рътлина,
имат временен характер. Крепостта е трябвало да приюти и защищава
значителна военна част в обикновени традиционни уземни жилища, строени в
духа на българското народно жилище — землянката. Една голяма и няколко
по-малки землянки, открити досега, разкриват жизнеността на старата
славянска народна строителна традиция. Освен конкретното им значение на
паметник, свързан със събитията на епохата, валовете и землянките в
Самуилово кале имат още едно много важно значение. Те илюстрират една
друга страна на строителната култура в България през тази епоха, когато
строежите на крепости, замъци и дворци, които стават главна грижа на
феодалната държава, разкриват още повече дълбоката пропаст между
официалното строителство на централната държава и местната феодална власт
и строителството на широките народни маси. В един напрегнат момент в
живота на българската народност издигането на тази крепост е било дело не на
официалните сили на феодалната държава, а на силите на народно опълчение,
вдигнато за защита на страната.
231
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Строителство на черкви и манастири. Военните усилия, походите и
разрушенията, които ги съпровождали, не намалявали ревността на отделните
владетели и на техните велможи в строителството на черкви и манастири. До
наши дни са дошли няколко паметника, които разкриват характерните черти
на църковната архитектура през последните десетилетия на Първото българско
царство при това не само в държавните центрове в западната половина на
страната, но също така и в старите столици. Тези паметници, като черквата «Св.
София» в Охрид [200], черквата в с. Герман [201] на Преспанското езеро,
черквата «Св. Ахил» на едноименния остров в малкото Преспанско езеро [202],
няколко черкви в Костур [203], както и отделни черкви в Лютиброд [204],
Плиска [205], Преслав [206] и Несебър [207], показват, че църковната
архитектура в България продължава да се развива по набелязаните в
предходната епоха пътища. Една хубава кръстокуполна черква от простия тип
на провинцията е черквата в с. Герман. В нея е намерена плочата с надгробния
надпис на родителите и брата на Самуил, поставена от българския цар в памет
на скъпите му покойници. Може с известна сигурност да се предполага, че и
самата черква е строена по това време. Нейната проста логична конструкция
показва жизнеността на този тип малка интимна църковна сграда, подходяща
за семейна гробнична черква. Декоративната смесена зидария на купола от своя
страна сочи и тук тенденциите в църковното строителство, които стават
присъщи за следващата епоха. [208]
Две големи базилики — «Св. София» и «Св. Ахил», повдигат някои основни
въпроси в историята на българската архитектура. Без да се спираме подробно
на тях, ще посочим два — въпроса за тяхното най-точно датиране и за
архитектурния тип, на който принадлежат. И двете черкви се смятат от някои
изследвачи строени при княз Борис. За базиликата «Св. Ахил» в преспанския
остров дори има и едно писмено свидетелство в този смисъл. [209] Но
съществуват и други становища, според които и двете черкви са градени по
времето на цар Самуил. При данните, с които разполагаме сега, ние не можем
да вземем отношение към тази алтернатива. За нас във всеки случай е
безспорно, че и двете черкви са съществували вече през втората половина на X
в. Данни, почерпани от стенописите в «Св. София», показват, че прекръстването
на черквата е станало през тридесетте години на XI в. вече от византийските
господари на старата българска столица. [210] Има и писмени данни за това. Не
разглеждаме по-късните пристройки и преправки, тъй като те отразяват
историята на сградата през следващите векове. [211]
Разглежданите тук две базилики илюстрират още веднъж жизнеността на този
църковен тип на Балканския полуостров през X в. Българската архитектура и
през този период остава вярна на местните традиции на християнското култово
строителство като приемник и продължител на провинциално византийското
наследство. При оценката на тези черкви не могат да се отминат важни сходства
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с паметниците от старата българска столица Плиска. Това се отнася особено до
базиликата на остров Св. Ахил. [212] Несъмнено нейното олтарно пространство
с изключение на плана на самите апсиди възпроизвежда почти напълно плана
на олтарното пространство на Голямата базилика в Плиска от нейния втори
период, който може, както видяхме, да бъде датиран през Симеоново време.
Липсват само митаторионите. При това базиликата «Св. Ахил» носи в своята
конструкция на неразчленени стени нещо по-архаично, неповлияно от
конструкцията и архитектоничната декорация на кръстовидната куполна
черква, както е базиликата в Плиска. От друга страна, при нея липсва атрият,
който сродява плисковската княжеска базилика с раннохристиянските
прототипове. Известни сходства могат да се открият между двете черкви и в
зидарията на отделни части, гдето е използувана смесена тухлено-каменна
конструкция, или в сферичното покритие на средната апсида. В това
отношение разглежданите тук базилики в Охрид и в Преспа илюстрират една
еволюция на декоративен градеж, която се констатира и в Несебър в Новата
митрополия и която в «Св. София» е доведена до своя завършък с напълно
оформена клетъчна зидария — далечен и пръв предтеча на един живописен
стил, характерен за архитектурата три-четири века по-късно. [213]
232

Преспа Базилика «Св. Ахил».
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Втората половина и краят на X в. са свидетели на разпространението в България
на скъсен базиликален план в някои черкви както в източните, така и в
западните краища на страната. На запад най-известни са трите черкви — «Св.
Стефан», «Архангел Михаил» и «Св. Безсребреници» в Костур. [214] Техните
къси и тесни кораби са отделени (с изключение на черквата «Архангел
Михаил», гдето има колони с правоъгълни в сечение пиластри или по-скоро
стените, които отделят корабите, имат широки отвори, които създават общото
базиликално пространство). Съвсем аналогичен е планът на една преславска
черква, строена по същото време. [215] Няколко скъсени базилики във Външния
град на Плиска (№ 5, 8, 36 и др.) [216] представляват същевременно хибриди
между кръстокуполната конструкция на стените и базили233
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калното покритие. Други пак там (№ 13 и др.) [217] остават верни на
традиционния неразчленен корпус на базиликата. Още пò на изток Новата
митрополия в Несебър, така близка до костурските примери, в същото време
представлява един базиликален вариант на план, който при черквата «Св. Иван
Кръстител» в същия град е завършен като кръстокуполна сграда. Тези
паметници ни разкриват свободата, с която са работили майсторите-строители
в българските земи и взаимното проникване на обемно-пространственото
разрешение на различни по тип църковни сгради. Черквата в Лютиброд, която
е по план кръстокуполна сграда, е оформена като базилика и не само
илюстрира същия подход на българските архитекти през тази епоха, но и
представлява географско звено между източните и западните паметници от
този вид. Охридската черква «Св. София» също може да бъде съпоставена с
току-що разгледаните черкви. [218] Като куполна базилика тя съчетава двата
основни типа сгради — базиликата и кръстовидната куполна черква. Близостта
е още по-голяма поради това, че в средата на черквата под мястото на купола
минава трансепт, който представлява в същност напречен кораб на кръстовидна
черква. Не съществува особена качествена разлика например между плановете
на «Св. София» и една типична кръстовидна сграда като черквата «Св. Иван».
Разликата се явява едва в оформлението на обемите и на покривите.
Когато говорим за взаимното проникване на форми от създадени и
разпространени типове архитектурни сгради, не може да отминем още една
съпоставка. Това е типичният за Преслав кръстовиден план на кубична сграда, в
която междурамията на кръста са запълнени и вътрешният обем се състои само
от пространство на същинския кръст. [219] Към този обем ние виждаме в
Македония прибавени странични конхи, които превръщат кръстовидната
сграда в триконхална. Пример за това е черквата «Св. Богородица Кубелитиса»
в Костур. [220] По-чистия преславски тип на този кръстовиден план можем да
видим и в централната част на страната близо до голямата и важна крепост
Средец — първата черква в Бояна. [221] Тя принадлежи по своя архитектурен
тип тъкмо на тази епоха. Една малка триконхална черква бе открита през
последните години и в крепостта на Перник, но по своя план тя напомня повече
триконхалната черква на Климент Охридски в Охрид. [222] Ако се основаваме
на историята на триконхалните черкви през следващите векове и на тяхното
разпространение, не можем да не приемем утвърденото вече схващане, [223] че
те стават присъщи за западните райони на страната и тяхното развитие се
диктува от разрастването на влиянието на атонските манастири, чието начало
се поставя тъкмо към края на X в. Само далечен отглас на това влияние откъм
западните земи на държавата виждаме в плана на една отдалечена черква във
Външния град на Плиска — триконхалната

- 434 -

234

Козяк.
църква

Кръстовидна

Плиска.
тухла

Рисунки

на

черква № 28. [224] Нейното устройство е интересно с това, че конхите образуват
ядрото на сградата и квадрата на подкуполното пространстио съвсем
самостоятелно, а не са прибавени към друга основна конструкция, например
кръстовидна.

Развитие на изкуството — скулптура и живопис. Независимо от големите
сътресения, които преживява българската държава през втората половина на X
и началото на XI в., българското изкуство продължава да се развива успоредно
със строителството и с цялостния културен живот на страната. Това развитие не
се отклонява от пътищата, към които го е насочило художественото творчество
през предходната епоха. И както в областта на строителството и
монументалната архитектура, така и в другите области на художествения живот
творчеството на българските майстори навлиза все повече в стила на
византийското изкуство на Балканите. Това, от една страна, представлява
логична последица от вътрешния обществен и духовен живот на българската
народност, разтърсвана от социален кризис, от друга страна, това е резултат от
онази цялостна експанзия, в която се намират по това време византийската
държава и византийската култура и изкуство, в продължение на почти половин
век насочена срещу България. Но независимо от всичко това създадените през
този период паметници на монументалната архитектура и строителство в
България, произведенията на декоративното и изобразителното изкуство стават
изразители на българската държавност и култура независимо от
общобалканския си «византийски» характер. В общохристиянския си
декоративен репертоар и сюжетна тематика, сродяващи българското изкуство с
изкуството на съседната империя, произведенията на скулптурата и живописта
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в България през тази епоха запазват и онова специфично, което идва от
душевността на старобългарското общество през това време.

Скулптура. За скулптурата през времето на Самуил можем да съдим по
няколко паметника от Преспа и Охрид. Добре датирани от края на X —
началото на XI в. са няколко плочи, открити напоследък при разкопките на
базиликата «Св. Ахил» на едноименния остров в малкото Преспанско езеро.
[225] Една от тях покрива гроба, който бил изграден допълнително за мощите
на св. Ахил в дяконикона на черквата. [226] Върху нея е представена симетрична
релефна композиция от птици и камила, между които е разгъната плетеница
от скачени окръжности, висок кръст, под напречното рамо на който има две
дръвчета (кипариси), завършващи с по един геометричен мотив, поставен в
квадрат. Като сюжет и композиция тази плоча представлява уникален
паметник. Схематизмът на композицията, условността на образите, строгият
геометризъм на орнамента придават скованост на цялото релефно пано. Дори
птиците и
235

камилата са поставени вдървено и неестествено. Хералдичността на
композицията е условна. Релефът е абсолютно плосък. Подробностите по
телата на птиците и на камилата са гравирани. Фактически цялото
произведение с плоскостния и линеарния си стил едва може да се нарече
релеф. Символизмът на сцената е доведен до най-елементарното.
По същия начин е представена друга птица върху плоча, [227] украсяваща
кивория на олтарната трапеза на черквата. Тя е от типа на често представяните
в изкуството на епохата птици (фазани) с тежки тромави тела, изгърбени и с
висящи опашки, подобно на тези, които са рисувани например в Симеоновия
сборник. [228] Но киворият на олтарната трапеза е украсен освен това и с
релефни плетеници, растителен развод и други, които образуват широки ленти
около арките и по ъглите на трапезата. Същата условност и скованост, същата
геометричност, ако и да са дело на друг майстор. В стила на плочата от гроба на
св. Ахил са и още три релефа. Една широка, почти квадратна олтарна
преградна плоча носи висок релефен кръст, който я разделя на четири полета.
В горните две два по-малки кръста са поставени под арки с повишен център, а в
долните две — силно геометризирани розети в квадрат. Същите мотиви и
същия геометричен скован стил виждаме на две други по-малки колонки от
олтарната преграда на храма. Дори хубавият растителен мотив върху едната е
предаден като орнамент върху тъкан.
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Не по-различен характер имат релефните орнаменти върху олтарните
стълбчета от черквата «Св. София» в Охрид. [229] Розетите, геометризираните
листа, растителният развод (ластар с листенца) са вплетени с кръстове или в
преплетена плоска рамка. Подобна плетеница, образуваща едновременно
рамката и симетрично разположени кръгове в ограденото поле, обхваща
кръстове, въртящи се розети, звезди върху една плоча, в чието централно
кръгло поле е разположен орел, който държи извиваща се около него змия. В
релефната декорация на тези няколко архитектурни елемента от Черквата «Св.
София» виждаме и един много характерен орнамент, [230] заимствуван от
арабската орнаментика на т. нар. куфически стил, което е показателно за
художествените влияния през периода.
Ако растителният орнамент на една от олтарните колонки от черквата «Св.
Ахил» има много общо с плочи и от Преслав, то останалите плочи от тази
черква, както и от «Св. София», показват една по-нататъшна еволюция на
орнаменталния стил. Наистина използуването на релефни ивици с по една или
две канелюри по тях, за да очертаят един орнамент, арка или кръст,
представлява общо място в декоративната скулптура на българските центрове
от целия X в. В това отношение скулптурните фрагменти от Преспа стоят поблизо до преславските паметници от този вид. Малкото скулптурни фрагменти
от «Св. София» се отделят с маниера на изпълнението и в композиционно
отношение, ако и да има общи места в орнаменталния репертоар с
преславската скулптура, пък и с произведения на епохата във Византия. Н.
Мавродинов с право отбелязва известно влияние на дърворезбата върху
работата на каменорезите.
Точно или приблизително точно датираните произведения на скулптурата от
западнобългарските центрове вече могат да послужат за сигурна опора при
интерпретацията на една група аналогични паметници от източната част на
страната — плочите от Стара Загора. [231] Те принадлежат несъмнено на
същата епоха, тъй като и по стил, и по сюжети са свързани с плочите от Преспа,
ако и да имат все още неясно предназначение и произход.
Но още на пръв поглед се вижда при съпоставката на двете групи произведения
и главно плочата от гроба на св. Ахил и релефите от кивория на олтарната
трапеза от преспанската базилика, че старозагорските плочи имат различна
тематика. Липсват почти християнските символи, представените животни и
птици, някои от които, почерпани от стари митологични сказания, останали в
народното предание или популяризирани по пътя на литературата, [232] са
изчистени от всички подробности. Всяка плоча от Стара Загора представлява
самостоятелно една фигура, обрамчена
236
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със съвсем проста рамка. Липсва всякакъв декоративен елемент. Несъмнено е
обаче, че поне някои от плочите са свързани с обща хералдична композиция.
Това особена се отнася до фигурите на лъв и лъвица с лъвче.
Това, което особено сближава двете групи паметници, е техниката на релефите.
И старозагорските плочи са само условно произведения на скулптурата. Те са
съща абсолютно плоскостно предадени образи. Оскъдната, но много
изразителна моделировка на фигурите е постигната с почти графични средства
— врязани линии (ребра, грива и др.). Крилата на грифона и на орела са
предадени декоративно с геометризирани елементи в стила на X в., застъпени и
в живописта, и в богатата везана тъкан.
Както се вижда от разгледаните дотук произведения на скулптурата в България,
в сюжетно и в стилово отношение паметниците бележат връхната точка на
декоративност и условност. Чистата и умела работа на каменоделците издава
стара производствена традиция. Сюжетите са почерпани или от репертоара на
старата декоративна скулптура във Византия, предимно от иконоборската
епоха, останали популярни и през X в., или от източни образци, особено
търсени от декораторите на епохата. Плоскостната трактовка на образите,
декоративността на композициите и позите изразяват вече с пълна сила онзи
декоративен стил, който става присъщ особено на следващите десетилетия. В
това отношение скулптурата в България представлява зрялото начало на едно
ново изкуство.
Не можем да кажем нищо положително за творците на тази скулптура.
Сигурна е, че в преславската базилика и в охридската «Св. София» майсторите
са работили по поръка на ктитора на храмовете. Какъвто и да е бил техният
произход, те са изпълнявали програма, свързана с изискванията на български
владетел, който е строил и украсявал тези черкви. Тази трудност съществува в
още по-голяма степен при плочите от гр. Стара Загора, който от 70-те години
на X в. не се е намирал в пределите на България.
Заедно с това обаче при съпоставката на двете групи произведения — тези от
Западна България и тези от Източна България — последните изпъкват с
чистотата на своя стил, който не стои много далеч от произведенията на
преславския кръг. Свързващо звено между старозагорските плочи и
скулптурата на Преслав може да бъде, както с право бележи Н. Мавродинов,
капителят от Нова Загора. [233] При старозагорските плочи се чувствува силата
на един голям творчески център, който за средата на X в. може да бъде старата
българска столица. В Преспа и Охрид работи вече друго поколение скулпторидекоратори, които продължават традициите на своите предходници и отиват
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още по-далеч в развитието на този плоскостен декоративен стил. Така
скулптурата в двете царски базилики в столиците на България от края на X в.
представлява приемник и продължител на постигнатото в източните центрове
на страната три-четири десетилетия по-рано.

Живопис. Накрая остава да се спрем на малкото запазени паметници от друго
голямо изкуство в България от края на Първото българско царство —
живописта.
Паметниците на старобългарската монументална живопис споделят съдбата на
църковните сгради, в които са се намирали. Но дори и в запазени и оцелели
през толкова векове и дошли до нас черкви стенописите са били почти винаги
обект на намеса, преправки и разрушения. Повечето запазени сгради от това
време носят нови пластове мазилки с нови стенописи върху тях. В наши дни ние
разполагаме с отделни образи в черквите «Св. Ахил» в Преспа, [234] «Св.
София» [235] в Охрид, «Св. Врачи» [236] в Костур, «Св. Георги» [237] в София.
Към тях Н. Мавродинов прибавя няколко образа и една сцена от черквата при с.
Водоча, Струмишко. [238] Макар и малко, тези паметници все пак дават
представа за характера на старобългарската живопис от края на X — началото
на XI в. Липсват с изключение на тези в черквата «Св. София» в Охрид и
черквата «Св. Георги» в София композиции с повече образи, така че ние днес
можем да съдим само за отделни страни на монументалната живопис от тази
епоха.
237

Ако погледнем общо на дошлите до нас образи в черквите на Преспа, Охрид и
Костур, ще ни направи впечатление една тяхна обща черта — монументалност.
Отделните фигури, прави насреща, стоят тържествено и строго. За тази
монументалност допринасят вертикализмът, създаден от отвесните гънки на
дрехите, издължеността на фигурите, особено подчертана в образите по
стълбовете на източната половина от черквата «Св. София» в Охрид или в
централната апсида на същата черква. Около образите в охридската черква
липсва архитектурна рамка, докато в преспанската базилика два запазени или
почти запазени образа на лявата стена на средния кораб са обрамчени с арки и
колони. Без рамка на всяка фигура са представени пет образа на светци на
южната стена на дяконикона в Преспа. Един от тези светци е военен — личи
неговият щит. Тези пет фигури стоят над гроба на св. Ахил, долепен до същата
стена. Чертите на монументалност и строгост отличават и фигурите в
преспанската черква, но за техните качества трудно може да се съди по
запазените фрагменти. Силна изразителност е вложена във всички образи от
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охридската базилика както с богатата, но неподвижна драперия на дрехите,
така и особено с израза на лицата. Те са моделирани с плътни линии и петна,
обрамчени с гъсти коси — тъмни или бели, с дебели сенки около широко
отворените очи. Такива са лицата и на два запазени от тази епоха образа на
светци в черквата «Св. Врачи» или «Безсребреници» в Костур. Но не е
достатъчно да се каже само, че те са изразителни. Необикновено издължени, те
напомнят реалистично рисувани портрети. Бръчките по челото, широко
отворените очи, изразът на устата издават забележителна индивидуалност и
едва ли не реализъм. Очевидно майсторите-живописци около столиците на
България в тази част на страната са съхранили в своя стил нещо Свежо и
жизнено, вдъхновено може би от традициите на едно отживяло времето си
изкуство, в което дъха патосът на раннохристиянски образци. Подобна свежа
изразителност вече не е характерна за официалното византийско изкуство нито
в близкия до средищата на България византийски творчески художествен
център Солун, нито още по-малко в Цариград.
Подобен архаизъм лъха и в някои композиции от апсидата и свода на
централния кораб в охридската «Св. София». В «Причастието на апостолите»
сцената има не реалистичен, а символичен смисъл. Христос не извършва
причастието, а стои с благославяща десница, с хляба в лявата ръка и чашата
пред него на олтарната трапеза. В израза на лицата в тази сцена, както и в
особените раздвижени лица и пози на Възнесението на свода над олтара на
същата черква са вложени сила и замах, който граничи с експресивност.
Изглежда, че тези отличителни черти на живописния стил в главната столична
черква не са изолирано явление. Два други паметника показват сходства не
толкова в конкретната живописна трактовка на образците, колкото и
отношението на художниците към съдържанието на сцените и към всяка
отделна фигура в тях. Така са изписани, живо и изразително, фигурите и
сцената «Мъчението на св. 40 мъченици» във Водоча. Не само композицията на
извитите и сгърчени тела, трескавите жестове, но и индивидуалният израз на
всяко лице придават на цялото произведение изключителна сила и трагизъм.
Но докато в македонските черкви майсторите живописци гледат на
изписваните образи и сцени човешки, драматично, то създателите на фриза от
пророци от «Св. Георги» в София третират свещените фигури по-абстрактно. В
позите на пророците има не само движение в стойка и жест, но и известна
маниер-ност и показност. Изразителната живост на лицата, дълбочината на
вложените в тях индивидуални характери контрастират с прекалено
раздвижените дипли на дрехите, които подсказват телата под тях. Но
майсторът или майсторите на тази композиция са създали произведение, което
по своя замах и изпълнение бележи бъдещето на монументалната живопис не
само в България, но и изобщо на Балканите през следващите векове.

- 440 -

[Previous] [Next]
[Back to Index]

192. В. Златарски, История . . , I, 2, с. 542 сл.
193. Пак там, с. 603 сл.
194. Необнародвани резултати от разкопките на крепостта под ръководството
на Й. Чангова.
195. Н. Мавродинов, Старобългарското изкуство, с. 259—262, обр. 311—314.
196. Й. Заимов, Битолски надпис на Иван Владислав, самодържец български,
особено с. 109—111.
197. Στ. Πελεκανίδης, Βυζαντινα και μεταβυζαντινα μνημεῖα τῆς Πρεσπας,
Θεσσαλονίκη, 1960.
198. Н. Мавродинов, Старобългарското изкуство, с. 258.
199. Необнародвани резултати от разкопки под ръководството на Д.
Серафимова.
200. Н. Мавродинов, Старобългарското изкуство, с. 264—267, обр. 317, 319—322.
201. Пак там, с. 268—270, обр. 323, 324.
202. Ν. Μουτσοπούλος, Ἐρεύνες οτηο Καστόρια και Ἁγίο
Θωσσαλονίκη, 1965. Ἠ βασιλικη τοῦ Ἀγίου’ Αχιλλείου, 1966, 1969.

Ἁχιλλείο.

203. Ἀ. Ὀρλανδος, Βυζαντινα μνῆμεια τῆς Καστορίας, Αϑῆναι, 1939.
204. П. Мутафчиев, Из нашите старопланински манастири. — СбАН, XXVII.
1931, с. 85; Н. Мавродинов, Проучвания върху старобългарското изкуство. —
ГНМ, VI, 1932—1934, с. 323 сл., обр. 201—207; Старобългарското изкуство, с.
271—272, обр. 327—329.
205. Ст. Михайлов, Разкопки в Плиска. — РП, III, с. 171—185.
206. Ст. Станчев, Три новоразкрити църкви в Преслав. — РП, III, с. 86—91, обр.
14—19.

- 441 -

207. Ал. Рашенов, Месемврийски църкви, С., 1932, с. 14 сл.
208. Н. Мавродинов, Старобългарското изкуство, с. 269.
209. В XI в. Теофилакт Охридски пише: «Съжали се над църквата, някога найщастлива от църквите, една от седемте съборни църкви, които построил найхристиянският онзи Борис, цар на България» — вж. В. Гюзелев, Княз Борис
Първи, с. 434.
210. Д. Бошковић, Архитектура средњег века, Београд, 1962, с. 129, бел. 5.
211. Пак там, с. 129, бел. 7.
212. Н. Мавродинов, Старобългарското изкуство, с. 100—101.
213. Пак там, с. 104.
214. Ἀ. Ὀρλάνδος, Βυζαντινα μνημεῖα τῆς Καστπρίας, 10—19, 61—68.
215. Ст. Станчев, Три новоразкрити църкви, с. 87—91: църква 4 на Бял бряг.
216. Ст. Михайлов, Разкопки в Плиска, с. 190—193, обр. 19620, с. 197, обр. 233; Н.
Мавродинов, Старобългарското изкуство, с. 174, 276—277, обр. 181, 334, 335.
217. Ст. Михайлов, Разкопки в Плиска, с. 187—188, обр. 15; Н. Мавродинов,
Старобългарското изкуство, с. 274, обр. 332.
218. Анализът, направен по-долу, не повтаря констатации, направени по-рано.
219. Кр. Миятев, Архитектурата, с. 119, обр. 128—130.
220. Ἀ. Ὀρλάνδος, Βυζαντινα μνημεῖα τῆς Καστπρίας, c. 125.
221. Г. Стойков, Боянската църква, С., 1954; Кр. Миятев, Архитектурата. . . , с. 183,
обр. 205.
222. Открита от Й. Чангова, още необнародвана.
223. Я. Чанева-Дечевска, Триконхалните църкви от IX—XIV в. по българските
земи. — Арх., 1970 кн. 4, с. 8—21.
224. Ст. Михайлов, Разкопки в Плиска, с. 203; Кр. Миятев, Архитектурата. . . , с.
103, обр. 100.

- 442 -

225. Ν. Μουτσοπούλος, Ἐρεύνες οτηο Καστόρια και Ἁγίο Ἁχιλλείο. Είς. 30, 31.
226. Ibidem, Εἰn. 8—9, πίν. 29.
227. Ibidem, Εἰn. 27, πίν. 31.
228. В. Иванова, За украсата на ръкописите. . . , с. 101.
229. Н. Мавродинов, Старобългарското изкуство, с. 279—281, обр. 340, 341.
230. Известен е примерът с плочата от Гърция сега във Византийския музей в
Атина.
231. Н. Мавродинов, Старобългарското изкуство, с. 215—219, обр. 248—253 и цит.
там лит; Д. Николов: ИАИ, 1955, с. 575—576; Археологически музей—Стара
Загора, С., 1960, с. 158, обр. 95.
232. Н. Мавродинов, цит. съч., с. 217, обр. 253.
233. Н. Мавродинов, цит. съч., с. 214, обр. 243—245, 247.
234. Ν. Μουτσοπούλος, Ἐρεύνες οτηο Καστόρια και Ἁγίο Ἁχιλλείο. Θεσσαλονίκη,
1965. Πίν. 21—27.
235. Н. Мавродинов, Старобългарското изкуство, с. 283—290, обр. 343—347.
236. Ἀ. Ὀρλάνδος, Βυζαντινα μνημεῖα τῆς Καστπρίας, Ἀϑῆναι, 1939.
237. Б. Филов, Църквата, «Св. Георги» в София, С., 1933, с. 48 сл.; Н. Мавродинов,
Старобългарското изкуство, с. 293, обр. 350—351; А. Grabar, La peinture religieuse
en Bulgarie, Paris, 1928, c. 85, etc.
238. Кр. Миятев, Фрагмент от фреската «Св. 40 мъченици» при с. Водоча до
Струмица. — МПр. V (1929), кн. 4, с. 58—60; Н. Мавродинов, Старобългарското
изкуство, с. 290—293, обр. 348—349.
Заключение

Изграждането на българската култура е сложен и дълготраен процес. Сложен
поради това, че се създава от различни съставки, на различни места, по
разному. Преди всичко различно са образувани елементите, от които е
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съставена културата на славяни и прабългари. Славяните образуват културата
си на етническата основа на земеделските племена и в този смисъл имат
далечна праистория. Техните производствени навици се коренят в ония
земеделски култури, които са техни предходници в гористите райони на
Предкарпатието. Трайните черти на тази култура обаче се формират през V в.
и оттогава насетне може да се проследи нейното непрекъснато развитие.
Прабългарите пък започват своето движение далеч на изток във вътрешна Азия,
свързани като етнически елемент с тюрките, а политически — с хуните. Те
преживяват вътрешноазиатската история на хуните и заедно с тях преминават в
Средна Азия след неуспешната борба с Китай. Когато след неясен двувековен
период на развитие в IV в. вълната на хунските народи се спуска към Европа, на
освободените места виждаме прабългари. Те се настаняват в Предкавказието и
по реките Дон и Донец всред местно аланско население и в следващите векове,
сами или с други народи, водят борби главно с Византия.
В 680 г. се създава България. От този момент на север от Балкана и в
Подунавието започва живот главно под прабългарско влияние. Строи се
Плиска с монументалната дворцова сграда в центъра. Встрани се изграждат
жилището на хана и огромен басейн за вода. Подземен таен вход свързва
държавната канцелария с Малкия жилищен дворец. Това е периодът на
консолидация на държавата. Докато в началото държавата се укрепява с
гранични окопи по двата бряга на Дунава, в Мадара се изсича в скалите
мадарският скален релеф с надписите около него, по-късно държавата е
разтърсена от застрашителните походи на византийския император
Константин V Копроним. Неуспехът на Византия пред здравото държавно ядро
на българската държава довежда по-късно и до разширяване територията на
България до Средния Дунав и р. Прут.
В 811 г. българската държава преминава през ново премеждие. Плиска е
разрушена от император Никифор Геник, но наследникът на хан Крум —
Омуртаг, преустройва дворцовия град. Издига голяма тронна палата, затваря
двореца в центъра с още една крепост, издигат се нови сгради, бани, басейн,
езическо светилище. Ново, друго езическо капище се издига западно от
тронната палата. В центъра е издигната каменната стена с четири порти.
Не напразно Омуртаг е наречен от поколенията строител. В Мадара строи
светилище и хубав летен дворец. В долината на Тича се издигат аули. Засега
знаем два от тях. Единият на устието на Тича, там, гдето по-късно се издига
Преслав, другият — по-надолу по реката.
246
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В този период държавата обхваща много нови земи, населени със славяни.
Маламир и Пресиян заемат далеч на югозапад земи, населени изцяло със
славяни, с много малко прабългарско население. Остро почва да се чувствува в
държавата влиянието на християнската религия с навлизането на местно
балканско население и включването на византийски центрове в държавата. Този
преходен период завършва с приемането на християнството за официална
религия в държавата през 864 г.
Започва разцвет на старобългарската култура. С новата писменост се появява и
литература, която блести с ярки имена. Новата столица Велики Преслав се
превръща в разсадник на просвета и култура. Старият аул се преустроява с
невиждан блясък. Занаятите и уменията се усъвършенствуват. Архитектурата и
скулптурата създават значителни паметници. За блясъка им допринася много и
рисуваната белоглинена многоцветна керамика. Манастирите във и около
новата столица стават центрове на висока художествена и духовна култура.
Трябва да се предполага, че в тях са се намирали скриптории, от които са
излизали произведенията на Преславската книжовна школа. Забележителен
меценат и един от творците на новата култура е цар Симеон.
Интензивен духовен живот кипи не само в новата столица. В отдалечените
центрове на Македония книжнината на славянски език се пръска от хилядите
ученици на Климент. В югозападните предели на страната пръскал знания и
Наум. В Охрид и Преспа се създала нова книжовна школа.
В областта на материалната култура и изкуството продължават да се развиват
традициите на Преславската — източната школа. Строежите в Охрид и Преспа
са в старите традиции. Както в книжовната дейност, така и в материалната
култура България навлиза в зряла епоха на творчество.
Кратък самостоятелен живот за жалост има държавата на Самуил. Обхванала
почти всички земи, населени с българи, през втората половина на X в.
българската държава е в яростна схватка в борба за съществуване с Византия.
Злощастен момент идва за българите — 150 години след възприемане на
християнството и консолидиране на новата народност, от изграждането на нова
култура на Балканите. В същност това не е нейният край. Народът, носител на
културните традиции, изградени в тази епоха, продължава да живее и се бори
за правото на самостоятелно съществуване и развитие, устоявайки през
последвалите векове на много и разнопосочни асимилационни тенденции и
стремежи.
Използувани съкращения
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Арх.
Археология
ВДИ
Вестник древней истории
ВВр
Византийский временник
ВИСб
Военноисторически сборник
ГДА
Годишник на Духовната академия
ГМПО
Годишник на музеите в Пловдивски окръг
ГНМ
Годишник на Народния музей—София
ГПНБМ
Годишник на Пловдивската народна библиотека и музей
ГСУ—ФИФ
Годишник на Софийския университет — Философскоисторически факултет
ГСУ—ЮФ
Годишник на Софийския университет — Юридически факултет
ГИБИ
Гръцки извори за българската история
ЗРВИ
Зборник радова Византолошког института
ИАИ
Известия на Археологическия институт
ИБАД
Известия на Българското археологическо дружество
ИБИД
Известия на Българското историческо дружество
ИВАД
Известия на Варненското археологическо дружество
ИЕМ
Известия на Етнографския музей
ИИБИ
Известия на Института за българска история
ИИБЕ
Известия на Института за български език
ИНВИМ
Известия на Националния военноисторически музей
ИНМВ
Известия на Народния музей — Варна
ИНМШ
Известия на Народния музей — Шумен
ИРАИК
Известия Русского археологического института в Константинополе
ИСТИГА
Известия на Секцията по теория и история на градоустройството
и архитектурата
ИПр
Исторически преглед
КСИА Краткие сообщения Института археологии
ЛИБИ
Латински извори за българската история
Л.
Ленинград
МИА
Материали и исследования по археологии СССР
М.
Москва
МПК
Музеи и паметници на културата
РП
Разкопки и проучвания
СбБАН
Сборник на Българската академия на науките
СА
Советская археология
248

СЭ

Советская этнография
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С.
СпБан

София
Списание на Българската академия на науките

ААН
АР
BZ
BBI
Byz
BSl
DOP
EH
MCA
MGH—SS
RESEE
RSI
SIA

Acta archaeologica hungarica
Archeologia Polona
Byzantinische Zeitschrift
Byzantinobulgarica
Byzantion
Byzantinoslavica
Dumbarton Oaks Papers
Études historiques
Materiale şi cercetăre archeologice
Monumenta Germaniae historica
Revue des études sud-est européen
Romanoslavica
Slavia antiqua

Именен и географски показалец
А.
Аахен (Екс ла Шапел), гр., ГФР 132, 199,
200
Абакан, гр., СССР 25
Абланица, с, Благоевградски окръг 67,
69
Абритус (дн. гр. Разград) 48
Абугамренц, арменски княз 199
авари 14, 22, 28, 31, 33, 35, 81, 105, 131,
146
Аварски каганат 31, 33, 81, 83, 105, 131
Августа Траяна (дн. гр. Стара Загора)
50, 52
Аврадака, мест., гр. Преслав, Шуменски
окръг 127, 205, 206, 211—213
Австрия 172
Агатоники, гр., Източна Тракия 52
Адриатическо море, крайбрежие 10, 14,
211
Азия 15—17, 25, 26, 100, 102, 142, 150
Азовско море 29, 34
Акалан, с., Турция 143
Акве (дн. с. Видровац на устието на р.
Тимок, СФРЮ) 47, 49
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Аладжа манастир (северно от гр.
Варна) 207
алани 16, 17, 28, 30, 33, 57
Ал Кастал 94
Ал Мафжар, Израел 94
Алмус
(при
дн.
гр.
Лом,
Михайловградски окръг 49)
Алтай, пл. 15, 25, 102
Алцек, прабългарски вожд 33
Аму Даря, р. 27
Амур, р. 17
Ангеларий, бълг. просветител, IX в.
223
Анджар, гр. Ливан 94, 95
Ани, Турция 199
Анкара, гр., Турция 114
анти 11
Антиливан, пл. 94
Анхиало (дн. Поморие) 58, 60
Аполония (дн. Созопол) 58, 59
араби 95, 116, 118
Арабски полуостров 93
Арабски халифат 93, 117, 221
Аргатово, местн., Преслав 124
Аркона (на о-в Рюген) 113
Армения 92, 94, 95, 108, 109, 199, 200

арменци 60, 61, 108, 151
Аруч, Армения 95
Асардере, р. (Плиска) 68, 86, 109, 118,
119
Аспарух, български хан (680—702) 17,
31, 33, 34, 37, 38, 79, 86, 88, 96, 97, 102, 104,
138
Атила, хунски вожд 17, 34, 146
Атина, гр., Гърция 67, 70

Б.
Бавария 33
Бактрия (ист. обл. в Средна Азия) 28
Багдад, гр., Ирак 218
Балкани, Балкански полуостров 10, 14,
23, 24, 32, 47, 54, 55, 58—62, 65, 69, 78, 81,
84, 95, 105, 114, 136—138, 141, 142, 155,
167, 168, 172, 208, 223, 224, 227, 228, 232,
235, 238
балти 20
Балши, с., Албания 165
бастарни 22
Батулия, с., Софийски окръг 54
Бачково, с., Пловдивски окръг 201
Баян, аварски каган 33
Бежаново, с., Плевенски окръг 49, 135
Беласица, пл. 231
Белгия 172
Белово, гр., Пазарджишки окръг 52
Беломорие 58, 92
Белоруска ССР 13, 20, 21
Белославско ез. 65
Беневентско херцогство (ист. обл.
Италия) 33
Бесарабия 10, 40, 65
беси 58
Битоля, гр. 33, 165, 226, 227, 228
Близкия Изток 28, 70, 92, 93, 116—118,
205, 212, 216, 218, 219
Блъсково, с., Шуменски окръг 138
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Борис—Михаил, български княз
(852—889) 121, 125, 149, 165, 168, 173—
175, 179, 180, 190, 203, 221—224, 232
250

Боспор Кимерийски (Тамански п-ов)
32—34
Бохемия 14
Боян, български княз, X в. 185
Бояна (София) 234
Брегалница, р. 173, 174
Букьовци, с. 141
Буг, р. 34
Бъртън, Великобритания 113
Бял бряг, местн., Преслав 124, 188,
189, 201, 202, 205

В.
Валзина (дн. с. Главан, Хасковски
окръг) 52
Ван, ез., Турция 92
вандали 9
Вардар, р. 47, 173
Варна, гр. вж. Одесос
Варненски залив 65, 78
Василий I, византийски император
(867—886) 172
Василий II, византийски император
(976—1025) 145, 165, 185, 228, ‘231
Верегава (Върбишки проход) 123
«Велика България» 17, 34
Велика китайска стена 15, 17, 85
Великоморавия 14, 141, 222—224
Велико Търново, гр. 54, 77, 127, 128
венеди 18
Версиникия (крепост в околностите
на Одрин) 52
Ветрен, с., Силистренски окръг 144
Видин, гр. 146

Византия, империя 14, 17, 20, 24, 31, 32,
35, 47, 48, 53, 55, 58—60, 65—67, 70, 81, 85,
83, 90—93, 96, 104—106, 108, 116, 123, 133,
146—148, 151, 152, 155, 156, 167, 168, 172,
179, 186, 202, 203, 207—209, 216, 218, 223,
228, 231, 236
визиготи 9
Виница, с. (язовир Тича), Шуменско
183, 184, 201, 202, 206
Висла, р. 13, 17, 18
Витиния, обл., Мала Азия 108
Владимир, български княз (889—893)
139, 178, 180
Влашко, СР Румъния 24, 64, 81
Воден, гр., Гърция 231
Водоча, с., Струмишко 237, 238
Войвода, с., Шуменски окръг 118
Волга, р. 27, 30
Волжко-Камска България 17
Връв, с., Видински окръг 50
Въбилин дол, местн. (Преслав) 196, 201,
202
Възнесенка, с., СССР (на р. Днепър)
35—39
Вълкашина, местн., (Преслав) 205
Вълчедръм, Михайловградски окръг 49,
135
Върбовка, с., Плевенски окръг 142
Вътрешна Азия 17

Г.
Галия 9
Гарван, с., Силистренски окръг 49, 68,
135
Гебеклисе, местн. (Преслав) 124, 176,
177, 196
Гела, с., Смолянски окръг 58
Георги, монах и синкел 227
гепиди 22
Герман, с., СФРЮ 227, 231, 232
Германия 18, 172
германци 10, 18, 20, 22, 222
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Глодоси, с., Полтавска обл., УССР 35,
38—40
Горна Оряховица, гр. 54
готи 20, 22, 28, 33, 49, 59, 79
Грод, прабългарски вожд 32
Грузия 108
Гърлица, с., СР Румъния 63
Гърция 14, 22, 24, 141, 150, 167, 172

Д.
Дагобер, франкски крал 33
Дакия 24, 54
Дамаск, гр., Сирия 93
Даулташ,
местн.
(Мадара,
Шуменско) 98, 99, 112, 120, 172, 173
Двин, о-в, Турция (на ез. Ван) 95
Двина, р. 13
Девелт (ант. Деултум) 84
Девненско ез. 65
Девня, гр., Варненски окръг 33, 48,
91, 137, 138
Девол, гр., Албания 174, 175
Делидушка, местн., Преслав 124, 176,
189
Дербент (на Каспийско море) 92
Джанавартепе (при: Варна) 95, 108
Джунгария (ист. обл. в Китай) 16, 27,
28
Димитър, надпис на жупан, X в. 225,
227
Диногеция (дн. с. Бисерикуца,
Северна Добруджа, Румъния) 47, 49
Дионисополис (дн. гр. Балчик) 58
Диоклетиан, рим. император 93
Днепър, р. 13, 29, 31, 33—37, 40, 65
Днестър, р. 33, 105
Добруджа 32, 40, 62, 64, 65, 68, 78, 79,
82, 84, 129, 130, 207, 208
Долна Кабда, с., Търговищки окръг
49
Долна Мизия 10, 33, 48—50, 83, 171
Долно Церово, с., Благоевградско 54

Дон, р. 29, 32, 34, 64, 102
Донец, р. 29, 32, 64, 102
Дорково, с., Пазарджишки окръг 58
Дортикум (дн. с. Връв, Видински окръг)
47
Доспат, с., Смолянски окръг 58
Дриду, с., Румъния, обл. Мун-тения 63,
64, 131
Дръстър (дн. гр. Силистра) 96, 97, 127—
129, 131, 151
Дуло, тюркски род 34
Дунав, р. 10, 14, 17, 18, 20—24, 30, 33, 34,
36, 40, 45, 47, 49, 55, 62, 64, 66, 69, 78, 79,
81—83, 86, 96. 97, 103, 104, 105, 127—131,
136, 138, 140, 144, 146, 150, 151, 228
251

Житомир, гр., Западна Украйна,
СССР 22, 23

З.
Загоре 31, 60, 61, 84, 131, 132, 151
Задкавказие 35, 201
Залдапа, старо селище в СИ
България 49
Западна Римска империя 9, 20, 208,
209
Захарий Ритор, църковен писател,
VI в. 11
Звартноц, местн. Съветска Армения
94, 95, 200
Златна нива (б. Ендже, Шуменско), с.
135
Зоравар, Армения 199
Зъбуите, местн. (Преслав) 182, 184,
206

Дунавска равнина 52,62, 65, 36

Е.
Евразия 9, 15, 16, 54, 118, 144
Европа 9, 13, 15—22, 27—30, 33, 41, 59,
61, 62, 81, 85, 88, 90, 93, 100, 102, 105, 108,
112, 116, 131—133, 142, 172, 203, 208, 212,
215—218
Егейско море 10
Египет 142, 218
Елба, р. 14
Еленска черква (при гр. Пирдоп) 52
Ендже, вж. Златна нива
Еркесията, землено укрепление 60, 61,
84
Ернах, хунски вожд 17, 34
Ескус (до дн. с. Гиген, Плевенско) 47, 227
Ефрат, р. 60, 108

Ж.
Жилино, с., Шуменски окръг 118
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И.
Иван Владислав, български цар
(1015—1018) 165, 226, 227, 231
Източна Римска империя вж.
Византия
илири 18
Ираклий, византийски император
(610—641) 34, 48, 49, 65, 114
Ирак 218
Ираклий и Константин, виз. имп.
(641) 48
Иран 16, 35, 92, 93, 146, 217, 218
Исаврия 108
Исбул, български кавхан 119, 152
Испания 9
Исперихово, с., Пловдивски окръг 52
Истрия (дн. с. Хистрия, Румъния) 24,
58, 63, 65, 83, 137
Италия 9, 28, 33, 172

Й.
Йоан Екзарх, български книжовник, Хв
145, 182, 185, 196, 200, 220, 222, 223
Йоан Ефески, сирийски писател, VI в.
14, 45
Йоан I Цимисхий, византийски имп.
(969—976) 54, 184
Йордан, р. 94

К.
Каварна, гр., Толбухински окръг 45, 78,
142
Кавказ, пл. 17, 28, 32, 144
Казахстан 16, 28, 29
Кайруан, гр., Тунис 218
Калугерица, с., Шуменски окръг 120
Кама, р. 30
Камчия, р. вж. Тича
Кападокия 220
Капидава (до дн. с. Хърсово, Северна
Добруджа) 47
Караачтеке, местн. до Варна 207
Карл Велики 199, 200, 222
Карпати, пл. 10, 13, 14, 17, 19, 20, 24, 28,
30, 31, 62, 66, 81, 83, 132
карпи 22
Каспийско море 10, 92
Каспичан 156
Каср-ал Харана 93
Каср-и-Ширин, Иран 113
Кастелу,
с.,
Северна
Добруджа,
Румъния 63, 138
Каталаунско поле 22
Керамисийско поле (около гр. Битоля,
СФРЮ) 33
Керч, п-ов 32
Киев, гр. 20, 143
Кипър, о-в 108
Китай 16, 26—28, 90
китайци 16
Кладенци, с., Толбухински окръг 96, 97

Климент, български просветител, IX
в. 174—176, 200, 203, 223, 234
Козяк, СФРЮ 235
Константин
Багрянородни,
византийски император (913—959)
185
Константин
V
Копроним,
византийски император (741—775)
60, 105, 108
Константин
IV
Погонат,
византийски император (668—685)
41, 54, 65
Константин-Кирил Философ 165,
222, 223
Константин Преславски, български
епископ и книжовник, X в. 220, 221,
223
Константинопол вж. Цариград
Констанция (при дн. гр. Марица,
Хасковски окръг) 52, 53
Коринт, гр., Гърция 67, 70
Костур, гр., Гърция 232—234, 237, 238
Кралево, с., Търговищки окръг 183,
184
Краков, гр., Полша 19
Кракра, български войвода, X в. 228
Крива река 118
Кримски полуостров 30, 32—34, 58,
70, 81, 83, 86,92, 144, 145, 153
Крум, български хан (803—814) 60,
104—106, 131, 133, 151—153
Крумово кале, местн., Търговищки
окр. 49
Кубан, р., обл. СССР 29, 32, 33, 144
Кубер, прабългарски вожд 33
Кубрат, прабългарски хан 17, 34
Кулата, с., Благоевградски окръг 200,
202
Кумурдо, Грузинска ССР 201
Кутмичевица, ист. обл. в Македония
(сега в Албания) 174
252
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кутригури 31, 33, 49, 61, 90, 91, 138
Кушанско царство 28
Кърджали, гр. 61
Кюлевча, с., Шуменски окръг 138, 139
Кюстенджа вж, Томи.
Кюстендил, гр. (ант. Пауталия) 54

Л.
лангобарди 9
Лудогорие 64, 65, 129
Лъв III Исавър, византийски имп. (717—
741) 52, 59
Лъв VI, византийски император 232, 234

М.
Маврикий, византийски император
(582—602) 65
Магнаура, дворец, школа 109, 186, 222
Мадара, с., Шуменски окръг 85, 90, 97—
99, 109, 112, 114, 115, 120, 121, 144, 169,
172, 173, 206
Мадарски конник 98, 99, 100, 101, 151
маджари 150, 222, 228
Македония 10, 24, 72, 92, 133, 136, 152,
167, 174, 234
Макриливада
(дн.
с.
Узунджово,
Хасковски окръг) 52
Маламир, български хан (831—836) 119
Малая Перешчепина, с., Полтавска обл.
СССР 35
Малка Скития 10, 32—34, 40, 47—49, 54,
58, 65, 72, 79, 83, 92
Малък Преславец вж. НигринианисКандидиана
манджурски племена 15
Марица, р. (ант. Хеброс) 47, 50, 52, 54,
61, 66, 69, 84, 105, 152
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Марцианопол вж. Девня Маяцкое,
с., РСФСР (на р. Тихая Сосна) 29
Мелитине, гр., Турция (в долината
на р. Ефрат) 60, 108
Мелта (дн. Ловеч) 48
Мерзебург 185
меровинги 92 .
Месемврия (дн. Несебър) 56, 59, 60,
61, 83, 104, 108, 114, 232, 234
Месопотамия 93, 114, 217
Места, р. 67, 69, 173
Методий 165, 221—223
Мизия 47, 53, 54, 58, 65, 68, 72, 136
Минусинска
котловина,
Алтай,
СССР 25
Мирча вода, с., СР Румъния 79, 227
Молдавия 24
Монголия 26
монголци 15, 27
Морава, р. 24, 47
Моравия вж. Великоморавия
Мостич, български велможа, X век
204, 226, 227
Мунтения, обл., СР Румъния 62
Мурфатлар,
с.
(дн.
Басараби)
Румъния 79, 207, 208, 225
Мшата,
ранноарабски
дворец,
Йордания 95
Мътница, с., Шуменски окръг 146,
148

Н.
Над сент Миклош (дн. Сън Николау
Маре, Румъния) съкровище от 144—
150
Наксос, о-в в Егейскоморе 220
Наум, български просветител 174,
200—203, 223
Небеттепе (Пловдив) 52
неври 18
Несебър вж. Месемврия

Нигринианис-Кандидиана (до дн. с.
Малък Преславец, Силистренски окръг)
47, 128, 152
Никифор, византийски патриарх 86
Никифор
I
Геник,
византийски
император (802—811) 96, 104, 109
Никополис ад Иструм (до дн. с. Никюп,
Великотърновски окръг) 48, 49, 68
Никополис ад Нестум (дн. с. Гърмен,
Благоевградски окръг) 67
Никулицел, с., СР Румъния 40, 79
Нишапур, Иран 218 Нова Загора, гр.
210, 237
Нова Черна, с., Силистренски окръг 50
Нове (при Свищов) 47—49
Нови Пазар, гр., Шуменски окръг 67, 71,
85, 137—139, 145
Ноин Ула, местн.. Монголска НР 26

О.
Обзор, с., Варненски окръг 78, 81
Овчарово, с., Търговищки окръг 69
огури 28
Одер, р. 13, 14, 17
Одесос (дн. Варна) 33, 58—60, 78, 83, 95,
108, 138, 207
Одрин, гр. 10, 50, 52, 60, 105, 131
Омейадски халифат 93
Омуртаг, български хан (814—831) 52,
60, 77, 96, 99, 104, 107, 114, 121—123,
126—129, 151—155
Онгъл 40, 86
оногури 28
Орхон, р., Северна Монголия 102
остготи 9
Отон, германски император, X в. 185
Охрид, гр. 10, 105, 165, 175, 176, 200—203,
228, 230—238

П.
Павел, надпис на хартофилакс 227
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Палестина 93
Памир, плато 27
Панония 24, 33, 69
парти 114
Партска държава 28
пастирски племена 25, 28, 31, 55, 82,
90, 93
Пастерское, с. на р. Рос, УССР 31
Патлейна, местн. (Преслав) 190, 196,
202, 204—206, 214—218, 225
Пауталия вж. Кюстендил
Пелопонес, обл. Гърция 24
Перник, гр. 54, 228, 230, 234
Персеполис (Иран) 113
253

Персиян, български хан (836— 852)
77, 152
Петра 65
Петър, български цар (927— 969) 191,
203, 204, 226
печенези 135, 146
Пеща (дн. Будапеща) 10, 131
Планерское, с., п-ов Крим, СССР 67
Плиний Стари (I в.) 18
Плиска (дн. с. Плиска, Шуменски
окръг) 65, 67, 68, 70, 71, 77, 79, 82—97,
102—111, 114—123, 126—129, 132—
134, 139, 144, 145, 151—154, 169—182,
185, 187, 189—193, 196, 200—203,
206—208, 211, 213, 215, 219, 223, 224,
227, 232—235
Пловдив, гр. 50—52
Поднепровие 20, 31
Поволжие 15, 16, 30
Подунавие 30, 70
Полша 13, 17, 18, 20, 135
Попина, с., Силистренски окръг 49,
50, 63, 128, 136
Попово, гр., Търговищки окръг 54

прабългари 9—16, 22, 28—41, 55, 58, 59,
61—70, 72, 78,79, 81—93, 96, 99, 102, 105,
119, 129, 131, 134, 135, 137—141, 144—146,
150, 152, 154, 155, 167, 224
Прага, гр., Чехословакия 22, 23
Предкавказие 13, 16, 17, 28, 32
Преслав, гр., Шуменски окръг 67—71,
83—85, 90, 96, 102, 103, 109, 114, 122—129,
141, 146, 148, 152, 154, 165, 172, 173, 176,
177, 180—227, 232, 236, 237
Преспа, ез., Гърция 105, 226, 227, 232,
233, 235—238
Приазовие 16, 17, 22, 28, 29, 31—33, 81,
92, 138
Прибалтика 18, 22
Прикаспие 28
Приск, писател, V век 28
Приуралие 16
Причерноморие 22, 27 91
Припет, р. 13 Прут, р. 33
Псевдомаврикий (VII в.) 11
Птолемей (I—II в.) 18
Пъкуйул луй Соаре, о-в на р. Дунав
127—131

Р.
Рабиш Мула, СССР 113
Равена 9
Разделна, с., Варненски окръг 71, 145
Ракитово, с., Пазарджишки окръг 58
Рациария (до дн. с. Арчар, Видински
окръг) 47, 49
Рей, Иран 218
Реселец, с., Плевенски окръг 54
Рим, гр. 10, 22
Римска империя 17—19, 22, 34
Ричбороу, Великобритания 113
Родопи, пл. 24, 55, 58, 152
Рос. р. 31
Румска р. 183
Румъния 23, 62, 105, 130, 131, 140, 141,
207
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Русенски Лом, р. 65
Рюген, о-в 111

С.
сабири 28
Садовец, с., Плевенски окръг 49, 54,
143, 144
Садовик, с., Брезнишко 54
Сакалова могила (Преслав) 177, 211
Салтов, с., РСФСР 29
Само, държава 15
Самара, гр., Ирак 218, 219
Самуил, български цар (976—1014)
165, 226—228, 232
сарагури 28
сармати 20, 22, 33, 59
Сату-Ноу, СР Румъния 64
Светослав, руски княз, X век 221
Свещари, с., Разградски окръг 129
Свиленград, Хасковски окръг 69
Северна Добруджа 17, 138, 144, 225
Северна Украйна 13
Северно Черноморие 16, 17, 28, 30,
32, 33, 36, 144, 145
Северозападна Индия 28
Сердика вж. София
Сечище, с. (б. Сюлейманкьой),
Шуменски окръг 155, 156
Сивин жупан, чаша 149
Силистра вж. Дръстър
Симеон, български цар (893—927)
124—126, 145, 165, 175, 180, 186, 187,
190—193, 200, 203, 204, 217, 221—224,
226
Сингидунум (дн. Белград) 50, 59, 131
сирийци 60, 61, 108, 151
Сирия 93, 108, 109, 217
Скалистое, с. на п-ов Крим, СССР 67,
70
Скилица-Кедрин, хроника сред. XI в.
84
скири 22

скити 18, 45, 59
Скопи (дн. Скопие, СФРЮ) 49
славини 11
Славинии 24, 108
славяни 9, 10, 13—19, 22—24, 31, 45, 47,
49, 53, 55, 58, 59—69, 72, 78, 81—85, 92,
105, 108, 124, 131, 134—139, 141, 152, 167,
172, 222—224
Словакия 14, 24
Слон, с. СР Румъния 132
Согдиана, обл. 28
Солун, гр., Гърция 24, 47, 53, 77, 102, 103,
168, 222, 238
София (Сердика, Средец) 50, 51, 53, 69,
105, 106, 114, 115, 234, 237, 238
Спалато (дн. Сплит, СФРЮ) 93, 95
Средиземноморие 27, 59, 208
Средна Азия 15—17, 27, 28, 81, 118
Средна Европа 13, 18, 19, 22, 55, 223, 228
Среднодунавска равнина 14, 28, 83, 150
Срем, СФРЮ 10
Стара Загора, гр. 236, 237
Стара планина вж. Хемус
Сторгозия (при Плевен) 48
Стоян Михайловски, с., Шуменски окр.
118
Странджа, пл. 55, 105, 151
254

Струма, р. 54, 173
Струмица 174
Струмешница, р. 231
Султана, с., СР Румъния 138
Сън Николау Маре, с., СР Румъния вж.
Над сент Миклош
Сър Даря, р., Средна Азия 17, 27
сянбийци 27

Т.
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Таврика вж. Кримски п-ов
Тамански
п-ов
вж.
Боспор
Кимерийски
Тангра, бог 98, 99, 179
Тарим, р., Източен Туркестан 27
Тацит, историк, (I в.) 18
Теодосиопол, гр., Турция 60, 108
Теофан, византийски хронист, IX в.
34, 45, 81, 91, 133
Теофилакт Охридски (XI в.) 174
Теофилакт Симоката 49
Тервел, български хан (702—718) 77,
91, 102, 103, 152
Тиберий Константин, византийски
император (578—582) 65
Тиеншан, пл. 16, 27
Тихая Соена, р. 29
Тича, р. 65, 77, 78, 96, 121, 122—124,
165, 173, 177, 180, 182, 196, 204
Тича, язовир 69, 183, 201, 202, 206
Томи, гр. (дн. Констанца, СР
Румъния) 65, 78, 79
Топола, с., Толбухински окръг 68
траки 18, 55, 58, 84, 92, 124
Тракия 10, 24, 52, 54, 58, 60, 61, 68, 72,
83, 92, 105, 133, 136, 167
Тракийска низина 52
Трансилвания вж, Загоре
Трезмис (до дн. с. Иглица, Северна
Добруджа) 47
Тудор Доксов 165, 196
Тузлалъка, местн. (Преслав) 204—
206, 214, 216, 217, 222
Тунджа, р. 47, 60, 84, 105, 108, 151
Тунис 218
Туркестан 15—17, 27
Тутракан, гр., Силистренски окръг
127—129
тюрки 15, 16, 25—28, 34, 35, 38, 85, 98,
99, 102, 103, 135, 147
Тюркски каганат 16

У.
угри 16, 27
Украинска ССР 20—22
Унгария 14, 15, 105, 131, 145
утигури 90, 91
Утус, р. (Вит) 49
Ухайдир, ранноарабски дворец, Ирак
95

Ф.
Фанагория, гр., Тамански п-ов, СССР 33,
34, 59, 129
Фергана, долина, Туркменска ССР 28
Филипи (ант. град при Драма, Гърция)
77, 151
Филипополис вж. Пловдив
Фока, византийски император (602—
610) 65
Фотий, византийски патриарх 223
Фостат, Египет 218
франки 9, 15, 92, 131, 146, 222
Франция 172
Фрушка гора, СФРЮ 10

Х.
хазари 30, 33—38, 40, 45, 59, 138
Хамбарлий
(дн.
Маламирово,
Ямболски окръг) 52, 60, 151
Харц, пл. 14
Хасково, гр. 53, 61, 69
Хатра, дворец, Ирак 113, 114
Хемимонт 54
Хемус, пл. 10, 17, 32, 41, 47— 50, 53—55,
58—62, 81, 83—85, 155
Херодот, древногръцки историк (V в.
пр. н. е.) 18
Херсон, гр., п-ов Крим, СССР 33, 67
Хисаря, гр., Пловдивски окръг 52, 53, 67
Хорезм, гр., Средна Азия 28, 118
Хотница, с., Великотърновски окръг 68
хуни 15—17, 22, 25—27, 28, 32, 34, 53, 79
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Хунну 16, 17
Хунски племенен съюз 14—16, 30

Ц.
Царевец (гр. Велико Търново) 48, 49,
54
Цариград 9, 32, 34, 47, 50, 55, 59, 60,
67, 70, 85, 96, 104, 133, 167, 168, 172,
187, 207, 216, 222, 228, 238
Цар Крум, с. (б. Чаталар, Шуменски
окръг) 49, 77, 121—129, 134, 151, 152,
154, 155, 180

Ч.
Черешето, местн. (Преслав) 177, 206
Черна вода 65
Черно море 10, 32, 65, 84, 207
Черноморие 17, 22, 29—31, 56, 59, 62,
66, 70, 228
Черноризец
Храбър,
български
книжовник (IX—X в.) 155, 223, 224
Черняхов, гр., СССР 20
Чехословакия 18, 23

Ш.
Швейцария 172
Шеремет, с., Варненски окръг 145
Шкорпиловци, с., Варненски окръг
78
Шумен, гр. 119

Ю.
Югоизточна Германия 18
Югоизточна Европа 13, 22
Южен Сибир 16, 27
Южен Урал 27, 28, 47
Южна Русия 16, 21, 82
Юпер, с., Разградски окръг 138

Юстиниан I, византийски император
(527—565) 61, 90, 91, 115
Юстиниан II Ринотмет, византийски
император (685—695; 705—711) 84, 91,
96, 102, 103

Я.
Якимово, с., Михайловградски окръг
141
Янтра, р. 48
Ятрус (до дн. с. Кривина, Русенски
окръг) 47, 49
Предметен показалец
А.
аил 29, 64, 86
айван (входно оформление на жилище)
205
амвон 196, 199, 213
амулет 185, 186
амфора 29, 32, 72, 183, 224, 227
ангоба 70
архитектура 88, 90, 92—98, 103, 106—112,
115—120, 132, 168, 169, 174, 176—182,
186—205, 211, 214, 221, 223, 232—235
атриум 170, 171, 179, 196, 198, 199, 232
аул 77, 83, 92, 96, 104, 106, 120—136, 151,
152, 154, 173, 176, 177, 180

Б.
базилика 176, 179, 180, 187, 188, 190—
193, 196, 199, 203, 231—238
византийска 52, 95, 98, 124, 172—
176, 199
Голямата 169—171, 176, 178—180,
187, 190, 191, 203, 232
Дворцова 87, 169, 179
«св. Ахил» 232—238
раннохристиянска 95, 171—173,
176, 199
романска 172
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старобългарска 177, 178, 187,
188, 190, 191, 196, 231, 238
базиликална зала 106—109, 191—194,
232, 233
баня 91, 95, 110, 111, 118, 122, 194, 195
баптистер вж. кръщелня
басейн вж. водоснабдяване
бронзова епоха 18, 25
бронзолеярство 26, 27
Българска апокрифна летопис 37, 45,
79, 96, 165, 173, 180

В.
вал вж. землени укрепления
Велика китайска стена 15, 17, 85
Велико преселение на народите 10,
14, 22
вили (селски и градски имения) 22,
49, 50, 52, 53, 98
водоснабдяване басейни 90, 110—
112, 118, 154, 169, 216
водопроводи 90, 95, 110, 117, 119, 126
водохранилища, цистерни 90, 110,
111, 118
военна демокрация 14, 23, 25, 34, 40,
116, 140, 141, 181
въоръжение 20, 23, 30, 31, 35, 36, 40,
45, 99, 100, 102, 126, 127—137, 149, 150,
183, 185

Г.
Герме вж. землени укрепления
глеч, глазура 70, 183, 215, 217, 218, 219
Голям дворец вж. дворци
градове 20, 22, 24, 31—34, 47, 48, 50—
56, 59, 61—62, 65, 66, 72, 81, 82, 92—97,
105—108, 111, 115—118, 124, 129, 131,
152, 155, 165, 168, 180, 181, 228, 230,
231
градоустройство 48, 180, 181

графити 225, 226
гривни 141, 145
грифон 210, 237
гробници 25, 27, 30, 129, 135, 204—206,
235, 238
грънчарско колело 19, 20, 23, 26, 67—70
грънчарство 19, 20, 23, 26, 67— 70, 183,
215—217

Д.
дворци 25, 29, 91, 94—96, 104, 109—112,
117, 120, 121, 125—129, 169, 191—196, 200,
205, 206, 210, 214, 220, 224, 228, 230, 231
Голям дворец 87, 106—109, 112,
126, 191, 193, 194
Дворцови центрове 87—89, 95,
104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 116,
118, 120, 121, 124, 126, 169, 171, 174, 175,
191—196, 219, 224
Крумов дворец 88—90, 104, 106
Малък дворец 90, 109, 110, 112,
114, 116, 169
укрепени 29, 77, 90, 93—96, 106,
111, 128, 129 176, 228, 230, 231

дърворезба 236
дяконикон 189, 235, 238

Е.
евангелие: Изборно, Мстиславово,
Остромирово, Учително 220, 221
езици
балтийски, индоевропейски,
ирански, кавказки, келтски 13
гръцки 61, 152, 155, 156, 165,
223
славянски 24, 155, 165, 186, 222,
224
тюркски 15, 25, 27, 152, 154—
156, 223
езичество 25, 56, 61, 84, 98, 99, 102,
105, 111, 112, 114, 118, 120, 121, 134,
136, 139, 165, 168
емайл 221
енколпион 219
епиграфски паметници 98, 151, 156,
178, 222, 225, 226
Еркесията вж. землени укрепления

256

девташлари 135
декорация
архитектонична 95, 115, 133, 168,
191, 193, 194, 198, 199, 201, 205, 206, 208,
210, 211, 212—214, 218, 221, 232, 235—237
керамична 26, 69, 70, 198, 205, 214,
217—220, 226
мраморна 194, 198, 221
ръкописна 221
скулптурна 95, 100, 133, 168, 19i,
194, 198, 199, 205, 208, 209, 211—214,
235—237
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Ж.
желязна епоха 18, 25
жертвеник вж. олтар
жертвоприношение 139
живопис 209, 235—238
животновъдство 15, 18, 20, 23—28, 33,
55, 64, 66, 82, 83, 85
жилища 20, 23, 26, 29, 48, 53, 59, 91,
96, 97, 119, 123, 129, 184, 194, 195, 204,
205
землянка 20, 23, 48, 50, 82, 83,
86, 90, 96, 97, 119, 123, 128, 130, 131,
231
многоделно 83, 86, 87, 111, 204,
205

наземно20, 82, 86, 90, 104, 109, 111,
119, 128, 129, 195, 204, 205
номадско 15, 26, 29
прабългарско 11, 15, 26, 29, 83
славянско 11, 66, 82
хибридно 82, 96, 97, 119
юрта 26, 86, 90, 91, 119

З.
замъци 228, 230, 231
занаяти 151, 182—186, 209, 223, 228
занаятчийство 23, 33, 53, 55, 59, 66, 68, 70,
95, 106, 133, 143, 145, 150, 182—184
зверинен стил 208—210
земеделие 16, 18, 20, 24, 25, 28, 31, 55, 62,
66, 82, 83, 85, 118, 124
землени укрепления 29, 33, 36, 40,89,
123, 128, 131, 173, 181, 231
ровове 29, 78, 81, 84, 86, 96, 122,
128, 130
валове 29, 31, 36, 78, 81, 84, 96, 122,
128, 207, 231
Аспарухов вал 78
Островски вал 81
Герме 81
Еркесия 84
Новакова бразда 81
каменен вал 78, 207, 225, 227
землянка вж. жилища
златарство 20, 102, 139—146, 149—151,
185, 186, 213
знаци
врязани 153, 182, 183, 207
релефни 26, 68
по керамика 26, 68, 153, 154, 183
строителни 132, 153, 182
рунически 154, 207, 223, 224
идол 32, 134, 135
икона 184, 205, 214. 217, 218
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икономика 14, 15, 18, 20, 25, 26, 55, 59,
61, 62, 66, 83, 91, 93, 134, 135, 184, 223

К.
календар 25
каменни баби 135
канализация 117, 169
капище вж. храм
кастел 50
керамика
битова 20, 69, 72, 122, 183, 215
византийска 50, 52—54, 67, 70,
183
декоративна 204, 207, 214—218
латенска 18, 19
прабългарска 26, 30, 31, 63, 67,
69, 70, 79, 138, 139
пражко-житомирска 23, 69
работена на колело 19, 68, 70
ранносредновековна,
старобългарска 51, 52, 60, 63, 64, 68,
71, 122, 131, 132, 183
ръчно работена 19, 20, 23, 26,
68
славянска 50, 51, 58, 59, 66, 67—
70
строителна 26, 132, 182, 183
трапезна 67, 70, 72, 146, 214,
215
халщатска 19
художествена 67, 183, 198, 204,
207, 214—221
керамична
работилница
вж.
работилница
колан 26, 35, 36, 39, 40, 142— 145,
183—185, 215
колчан вж. въоръжение
конска сбруя 26, 35, 36, 183
конха 196, 198—201, 234, 235
котли 26

крепост 22, 29, 33, 47, 49, 52, 53, 59—61,
65, 85, 86, 93, 95—98, 106, 111, 114, 115,
122, 128—133, 151, 165, 180—184, 195,
226—231, 234
257

крепостни съоръжения 33, 34, 51, 52, 59,
60, 78, 79, 81, 95, 97, 106, 111, 114—116,
126, 180—182, 205, 228
Крумов дворец вж. дворци
Кръгла черква вж. черкви
кръщелня 169, 171, 179, 196, 199, 225
кули 25, 111, 114—116, 122, 126, 129, 134,
180, 196, 197, 206, 230
култура
византийска 17, 32, 35, 52, 55, 60—
62, 65—70, 83, 124, 142, 150, 168, 194, 209,
228, 235
зарубинецка 20, 21
на камбановидните гробове 17, 18
лужичка 18
Пастерска 31
прабългарска 13, 16, 17, 24, 25, 29,
31—33, 53, 65, 66, 81, 83—85, 88, 105, 119
предроманска 200, 208, 211, 212
провинциално-византийска 33,
35, 58, 81, 82, 84, 105, 156, 168, 177
пшеворска 17—19
салтово-маяцка 29, 30, 33, 62, 138
сарматска 29—31, 144
сасанидска (иранска) 28, 29, 35, 92,
93
славянска 13—16, 22, 53, 58, 65, 66,
69, 83—85, 88, 105, 119, 142
средиземноморска 15, 16, 19, 24,
32, 55, 59, 85, 105, 142, 168, 194, 208, 228
старобългарска 52—54, 63, 64, 69,
78, 84, 105, 130, 131, 140, 150, 153, 167
таштъкска 25
тюркска 16, 29, 35
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черняховска 20—22, 31

Л.
лагер, укрепен вж стан
лъв (скулптура, релеф) 77, 121, 123,
133, 134, 212, 237

М.
Малък дворец вж. дворци
манастири 52, 58, 83, 121, 123, 168,
173, 175, 177, 178, 182, 184, 190, 201—
208, 211, 213, 214, 217, 220, 224, 225,
232, 234
скални 58, 79, 207, 208, 225
мартирий 172, 199
маска, погребална 25
матрица 143
металургия 20, 55, 58, 59
мини вж. рударство
миниатюра 185, 217, 220—222
митаторий 179, 232
могила, надгробна 18, 127, 129, 135,
138, 139
модел 91, 143, 222
мозайка 95, 198, 199, 206, 213, 214, 221
монети 19, 20, 32, 35, 54, 67, 88, 92,
130, 184, 227
монетни находки 19, 20, 48, 54, 65, 130
мостове 77, 118, 121, 123

Н.
надпис
глаголически 79, 217, 222, 225
гръцки 77, 99, 102, 103, 121, 122,
124, 126, 127, 128, 149, 153, 155, 165,
225, 226
каменен 77, 99, 119, 121, 122,
124—128, 135, 151, 152, 155, 165, 207,
208, 225, 231, 277

кирилски 79, 165, 207, 214,
222—227
надгробен 226, 227, 232
прабългарски 77, 85, 99, 102,
119, 121, 122, 126, 127, 135, 151—155
рунически 79, 149, 152—155,
224, 225
старобългарски 79, 124, 127,
207, 214, 225, 226, 231
тюркски 127, 152, 225

217,

103,
207,
165,

накити 18—20, 26, 35—39, 66, 140—146,
183, 186, 211, 215
некрополи 19, 20, 25, 26, 30, 35-37, 131,
136, 137, 138
двуобредни 138
езически 35—38, 138
прабългарски 25, 26, 35— 38, 62,
71, 135—139
ранносредновековни 144, 145
славянски 17, 66, 67, 136—138, 140,
142
с трупоизгаряне 14, 17—20, 25, 30,
31, 35—38, 135, 136, 138
с трупополагане 20, 25, 30, 35, 136,
138
християнски 67, 81
хунски 26
Новакова
бразда
вж.
землени
укрепления
номади 15—17, 25—29, 33, 35, 55, 81—83,
90—93, 118, 147
номадско стопанство 16, 17, 26, 29, 33,
35, 64, 82

О.
обеци 141, 142, 145
облекло 18, 25, 30, 66, 91, 102, 141, 142,
145, 185, 186, 221, 222, 238
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обмен 16, 19, 20, 28, 29, 32, 33, 59,
60,66,72,91,92,95, 105, 116, 117, 132,
182, 184, 227
община
земеделска 22
селска 61, 167
славянска 61, 62, 137
родова 14, 137
църковна 172
християнска 168, 172
огнище 23, 68, 82, 97
огърлица 142—145
ойнохое 70
олтар 112, 151, 169, 170, 179, 188, 189,
196, 206, 238
окоп вж. землени укрепления
онгъл 40, 65, 79, 83, 85, 86, 90, 91, 96,
106, 116—119, 123, 130, 135, 176, 181
орнаментика, орнаментален стил 26,
67,70, 91, 95, 142—150, 208—222, 235—
237
оръдия на труда 20, 23, 25, 66, 124,
183
оръжие вж. въоръжение

П.
павликяни 108
пазари вж. обмен
Перешчепинско
съкровище
съкровища

вж.
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печка 20, 23, 82, 122
пещ
керамична 68, 69, 183, 204, 205,
214
битова 82, 110, 119, 122, 130
славянска 82

за строителна керамика 182, 183
пилоти 180
пластика
гравюра, каменна 102, 103, 207,
208
декоративна 132, 133, 182, 198,
199, 205, 210—213, 235, 236, 237
каменна 99, 100, 121, 132—134,
168, 199, 205, 208, 210—212, 235, 236
метална 27, 144—149
монументална 99, 102, 132—135,
208
релефна 95, 99, 100, 102, 103, 132,
198, 199, 205, 208, 210—213, 235—237
скулптура 100, 121, 132—135, 168,
182, 205, 203—213
фигурална 133, 134, 205, 208, 210—
212, 236, 237
Повесть временных лет 45
погребения 35—38
порти 25, 114—117, 122, 129, 130, 134,
171, 179—181, 184, 194, 230
прешлени за вретено 23, 66
пристанища 55, 130
протезис 185
пътища 171, 179

Р.
работилници 58, 182, 183, 205, 207, 216
керамични 19, 117, 182, 183, 204,
205, 214, 216
железарски 117, 183
за мрамор и камък 182, 209
за обработка на кост 184
за рисувана керамика 204, 205,
207, 214—217
стъкларски 184, 204
релеф вж. пластика
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религия 25, 32, 33, 97, 98, 136, 178, 179,
186, 189, 203, 206, 207, 223
ризница вж. въоръжение
ротонда 172, 196—200
рударство — 58, 131

С.
сабя вж. въоръжение
сборници, Симеонов, Светославов
221
светилище
езическо 98, 111—113, 120, 179
прабългарско 98, 111, 179
на Тангра 98, 120, 179
селище 19—23, 29, 33, 47, 48, 131, 182,
183
укрепено 20, 47, 49, 54, 66, 85,
124, 182
неукрепено 20, 23, 62, 64, 85, 96
славянско 11, 22, 23, 49, 52, 53,
62—65, 123, 128
прабългарско 15, 29, 33, 62, 64,
83, 86
византийско 49, 55, 143
старобългарско 48, 52, 81, 83,
84, 97, 128, 130, 183, 215
сенмурв 210
сечива вж. оръдия на труда
скотовъдство вж. животновъдство
скулптура вж. пластика
соха вж. оръдия на труда
стан, укрепен 36, 40, 78, 79, 84—87,
121, 122, 130, 131
стенопис 95, 220, 237, 238
стоа 185
стопанство вж. икономика
странноприемница 117
стъкларство 184, 204
стъкло 19, 184, 204
сфрагистика 227

съдове
керамични 20, 23, 26, 153, 183, 214
метални 19, 35, 146—150, 184
стъклени 19, 20, 184
вносни 19, 20
рисувани 214
съкровища 34, 35, 145—150, 38—40
Възнесенка 35, 36, 38, 39
Глодоси 38—40
Малая Перешчепина 35
Над сент Миклош 144—150

Х.
хералдика 142, 236, 237
хипокауст 26, 110, 126, 195
храм, езически 98, 111—113, 118,
169—172, 176, 178, 179, 203

Ц.
цистерни вж. водоснабдяване

Ч.
черкви 48, 79, 98, 112, 165, 168—182,
187—191, 198— 207, 210, 211, 213, 214,
220, 222, 226, 231—237
конхални 175, 176, 199—202,
234
Кръглата църква 165, 196—200,
202—207, 211, 213, 215, 222—225, 226
кръстокуполни 172, 187—191,
200, 202—206, 231—235
ранновизантийски 56, 98, 123,
172, 178
раннохристиянски 108, 172

Т.
тамга 146, 153, 154
торевтика вж. златарство
торква 142, 145, 146, 185
тотем 145
Тронна зала вж. дворци
тъкани 15, 26, 27, 102, 145, 222, 237
търговия вж. обмен
търговски помещения 184, 185

У.
урна 18, 19, 20, 25, 136, 138
украса вж. декорация

Ю.
юрта вж. жилище
Ф.
федерати 54, 60, 83, 91, 105
фибула 20, 140, 141
фортификация
вж.
съоръжения

крепостни
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Я.
яма (зърнохранилище) 23
янтар 19

