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УВОД
В различни средновековни писмени източници (домашни и чужди, исторически и литературни, книжовни, епиграфски и сфрагистични) са се запазили
откъслечни титли и длъжности от ранносредновековна България. Целта на настоящото изследване е въз основа на филологически анализ, поставен в исторически контекст, те да се анализират и осмислят съвкупно. Книгата е опит да се
систематизират известните, а също и някои нови сведения и тълкувания за институциите, и да се реконструира доколкото е възможно централната и провинциалната административна система. Коментирани са над 60 титли (владетелски, престолонаследническа, съсловни, длъжностни) и конфигурации от титли
и почетни звания. Извеждането на конкретните функции на различните длъжности се осъществява предимно чрез етимологически анализ, тъй като изворите не винаги представят пряка информация за тях. Приетата в изследователската традиция етимология на някои титли се допълва и разширява с нови данни,
за други титли се представят нови етимологии или значения (καυκανος, κρονος/
κронъ, μαγοτινος/κлогатинъ, σαμψης/самъчии, κοπανος, θρεπτ{ς Dνθρωπος), а
трети, неизследвани или неизвестни досега титли, се въвеждат за първи път в
науката (tabare, другъ, ичрьгыя). Като основни се използват историческите извори (български, византийски, латински), но в редица случаи за доизясняване
на титлите се привличат и употребите им в книжовни източници от различни жанрове. Проследени са титулите, назоваващи придворните на владетеля,
лицата от централната администрация и от провинциалните служби, всички
поставени в контекста на единна йерархична система. Отделени са, макар и
с известна доза условност, длъжностите с подчертано военни прерогативи,
въпреки че за разглеждания период е трудно, а понякога и невъзможно да
се разделят административните от военните длъжности. Анализирани са и
термини, визиращи сановници и велможи в различни книжовни паметници
(болэре, вельможť, мог©те, другове), като е потърсена пресечната точка на техните семантични полета. Внимание е отделено и на титулуването на владетеля
от езическо и раннохристиянско време и спецификите на титулуването в зависимост от характерните особености на изворите, предоставящи данни за това.
Специален раздел е посветен на назоваването на престолонаследника според
сведенията във византийските източници и българските печати.
Оцелелите употреби на съсловни и длъжностни титли в ранносредновековна България предоставят възможност да се проследят принципите на титулуването (особено при съставните титли), затова в книгата е направен опит за
систематизация на длъжностите и почетните достойнства. Наблюденията очертават няколко посоки: съчетаване на съсловна с длъжностна титла (βοηλα
καυχανος, βοηλα κολοβρος/κουλουβρος, βοηλα ζοαπαν), съчетаване на със7

тавка-атрибут със съсловна титла (ητζιργου βοηλα, υκ βοηλα, βηρη βαγαινος,
σετητ βαγαινος), съчетаване на съставка-атрибут с длъжностна титла (ιζουργου
κουλουβρος, βορη ταρκανος, ζερα ταρκανος, ολγου ταρκανος, πηλε ζωπαν).
Зад тази титулна практика прозира една целенасочено изградена държавна
йерархична система. Коментира се двуфункционалността на някои титули,
напр. ταρκανος освен наместник на владетеля в голяма провинциална област
е означавал и почетно звание за привилегии. Анализират се и други почетни
достойнства, бележещи вид привилегии в България през IX–X в. (βαγατουρ и
θρεπτ{ς Dνθρωπος).
Специална глава разглежда титлите (владетелска, престолонаследническа,
съсловни и длъжностни) от гледище на техния произход: в изследователската
традиция те имат по няколко етимологии, понякога напълно противоположни и
взаимно изключващи се. В тези случаи се приема за научно издържана тази, за
която има достатъчно сериозни лингвистични аргументи и която е релевантна
на историческия контекст в изворите. С малки изключения длъжностните и
съсловните титли, както и почетните достойнства в ранносредновековна България, са с прабългарски произход. Използването на термина „прабългарски“
е условно и следва преобладаващата традиция в българската наука, в която за
същия език и етнос се срещат и термини като „хуно-българи“ или „Аспарухови
българи“. Прабългарското потекло на титлите определя техните корени да се
търсят предимно в рамките на алтайските (тюркските) езици, в които обаче
има и немалко титли-заемки от други езици още от предтюркско време. В титулната практика на предците ни се очертават различни езикови наслоения,
едновременно присъстват тюркски, алтайски, индоирански (вкл. и тохарски),
китайски по произход титли. Налице са и българо-хунски лексикални паралели
(zerco bula ~ Ζέρκων, κολοβρος ~ ΒουκολαβρAς), както и общи титли с аварите
(ταρκανος ~ tarqan, позната и на хазарите и ефталитите, καυχανος ~ kapkhan/
capcanus/captanus, ζωπαν). Този многопластов характер отразява етническа
нееднородност, в която се преплитат различни традиции и културни влияния,
процеси на миграции, сложни етнически взаимодействия и смесвания, разнородни езикови контакти в някогашните племенни конфедерации. Съчетаването на различни езикови влияния, довели до формирането на разнородни по
потекло лингвистични пластове при титулуването на древните българи, личи
особено ясно при многосъставните владетелски и длъжностни титли, които са
обект на специално проучване. Много често техните съставки (в рамките на
една и съща титла) са с етимологии, отвеждащи към различни езикови семейства и групи (тюркски, алтайски, индоирански, китайски или в езика на жуанжуан, ефталитите, аварите, хуните) и по-рядко и двете съставки на титлата или
съчетанието от титла и достойнство се етимологизират в рамките на едно езиково семейство. С малки изключения във вида, в който са познати от изворите
за българската история, множеството (пра)български съсловни и длъжностни
8

титли не се срещат в други езици и паметници, което очертава тяхната самобитност.
При функционирането си в славяноезична среда прабългарските титли са
претърпели съответна адаптация, затова специално място в книгата е отделено
на процесите на славянизация в тях на фонетично, морфологично и лексикално равнище (славянско широко о срещу чуждоезично *Г, славянска метатеза
и сонантизация, вливане в праславянските *-о- и *-jа- склонения за имена от
м. р., успоредно съществуване или замяна със славянски лексикални съответствия). Въпреки това славянско влияние названията на институциите в Първата
българска държава остават преобладаващо прабългарски. Те са действащи не
само в езическо време, но повечето от тях са се съхранили и при управлението на цар Симеон (μηνικος/миникъ, κρονος/кронъ, μαγοτινος/клогатинъ, ολγου
ταρκανος) и цар Петър докъм края на Първото българско царство (чрьгубыля,
σαμψης, жупанъ), като споменът за някои (καυκανος) е жив и през първите
десетилетия на следващото столетие. Отделно са разгледани византийските по
произход титли, свързани с България през разглеждания период, една от които
реално е функционирала в българската държавна йерархия, други са използвани за означаване на български длъжности, трети са носени от чужденци на българска служба, а с четвърти са удостоявани българи за заслуги към Византия.
Държа да изкажа голямата си признателност на Антоанета Гранберг за възможността да използвам непубликувания £ и подготвян за печат труд. Сърдечно благодаря и на Анна-Мария Тотоманова, Татяна Лекова, Ирина Кузидова,
Явор Милтенов, Ангел Николов и Димитър Пеев за предоставената ми информация и материали.
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I. титули и длъжности
В РАННОСРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ
1. Кавханът

καυχανος, καυκανος, кавханъ, кавьганъ

Дворцовата служебна титла } καυχανος, } καυκανος, кавьганъ, кавханъ е
засвидетелствана в прабългарски надписи, византийски хроники (някои със
славянски превод) и в един старобългарски кирилски надпис, срв.:
Надпис от Артмутлук при Плиска № 81 καυχανος. Надпис на Маламир от
Шумен № 13 καυχανον Ισβουλ[ον], } καυχανος Ισβουλ[ος]. Надпис на Маламир
(Персиан?) от Василака Ισβουλης[ος] } καυχανος. Надпис на Персиан от Филипи № 14 Ι[σ]βουλον τ{ν καυχανον, } καυχανος. Надпис на Крум от с. Хамбарли
№ 47 τ{ν καυχ[ανον], } Ηραταης } βοηλα καυχανος. Надпис на Маламир от
Шумен № 58 βοηλας } Ησβουλος } καυχανος, τ{ν καυχανων. Хроника на Симеон
Логотет Καυκάν¥ καp Μηνικ© кавхана и мин·ака = Хроника на Георги Амартол
Eμα Καυκάν¥ с КаханоN. Продължителя на Георги Монах Καυκάν¥ καp Μηνικ©.
Продължителя на Теофан Χαγάν¥ [!] καp Μηνικ©. Хроника на Йоан Скилица
Χαγάνον [!]... Μινικον, τ{ν λεγόμενον Καυκάνον. Продължителя на Йоан Скилица Δομετιανός } Καυκάνος (πχάνος), Θεόδ¥ρος } Καυκάνος (Καπχάνης), Γεώργιος
} Βοϊτάχος το‡ τ™ν Καυχάνων (Κοπχάνων) γένους. Воденски надпис на цар Самуил [988–989]... азъ самоиль•••вьн№кь же шишманэ стараго кавьган№ тьрновомь.
Приведените източници съдържат сведения за следните кавхани (по-подробно вж. Гюзелев 1966 [2007:51–110])2:
1. Боил кавхан Иратаис3, който командва с помощта на двама стратези чужденци лявото крило на войската на кан Крум [813] (Надпис на Крум от с. Хамбарли № 47).
2. Кавхан Исбул4, който управлява заедно с Маламир; след военни действия
[836] двамата влизат във Филипопол и преговарят с населението на града (Надпис на Маламир от Шумен № 13). Исбул води военни действия в околностите
на Солун по времето на Маламир (Персиан?) (Надпис на Маламир (Персиан?)
от Василака); изгражда водоскок при управлението на Маламир (Надпис на
Маламир от Шумен № 58); участва [837] с ичергу боила и кана боила колобъра
във военни действия (Надпис на Персиан от Филипи № 14).
3. Неизвестен кавхан, изпратен от цар Симеон заедно с миника да се противопостави на гърците [921] в започналата с тях война (Хроника на Йоан Скили1
Номерацията на всички прабългарски надписи е според изданието на Бешевлиев 1979 (вж.
Източници).
2
Според Моравчик (Moravcsik 1958, 2:156–157) тази титла са носили: 1) Теодор [997–1014],
2) Дометиан, брат на Vorigen [IX в.], 3) Прозвище на Петър Делян, 4) Георги Войтех [1072].
3
Етимология на името вж. у Симеонов 2008:184.
4
Етимология на името вж. у Симеонов 2008:183.
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ца, Хроника на Симеон Логотет = Хроника на Георги Амартол, Продължителя на Георги Монах, Продължителя на Теофан).
4. Шишман – кавхан, дядо на Самуил и баща на комит Никола (Воденски надпис на цар Самуил от 988–989 г.). Той най-вероятно е достигнал кавханска длъжност по времето на цар Симеон (след есента на 924 г.), впоследствие е бил кавхан
и през ранните десетилетия на Петровото царуване (Добрев 2007а:432–437).
5. Дометиан кавхан – велможа и близък съветник на Гаврил Радомир, заловен [1015] от ромеите след обсада на крепостта Мъглен (Хроника на Йоан
Скилица).
6. Теодор кавхан – брат на кавхан Дометиан, известил [август 1015] император Василий II, че обещанието за подчинение от страна на Иван Владислав е
лъжливо (Продължителя на Скилица).
7. Неизвестен кавхан, който предвожда [1040–1041] по заповед на Петър II
Делян войска, завзела Дирахиум (Хроника на Йоан Скилица).
Таблицата по-долу представя сигурните свидетелства за кавхани в обобщен вид:
Име
Иратаис
} Ηραταης } βοηλα καυχανος
Исбул
καυχανον Ισβουλον, } καυχανος
Ισβουλος,
Ισβουλος } καυχανος
Исбул
βοηλας } Ησβουλος } καυχανος
Исбул
Ισβουλον τ{ν καυχανον
Анонимен
Καυκάν¥ кавхана, с КаханоN, Χαγάν¥ [!], Χαγάνον [!],
τ{ν λεγόμενον Καυκάνον

Шишман
(дядо на Самуил, баща на комит
Никола)
шишманэ стараго кавьган№ тьрновомь
Дометиан
Δομετιανός } Καυκάνος
Теодор (брат на Дометиан)
Θεόδ¥ρος } Καυκάνος
Анонимен
τ{ν λεγόμενον Καυκάνον

Дата
Владетел
813
Крум
836
Маламир
[Персиан?]
831–836
Маламир
837
Персиан
921
Симеон

Функция

Източник

пълководец

Надпис № 47

съвладетел,
пълководец,
преговарящ

Надпис № 13;
Надпис от Василака

администратор Надпис № 58
пълководец

Надпис № 14

пълководец

Хроника на Симеон
Логотет = Хроника на
Георги Амартол, Продължителя на Георги
Монах, Продължителя
на Теофан, Хроника на
Скилица
Воденски надпис на цар
Самуил от 988–989 г.

преди 988

1015
пълководец
Гаврил Радомир
1015
пълководец
Иван Владислав
1040–1041
пълководец
Петър II Делян

Продължителя на Скилица
Продължителя на Скилица
Хроника на Скилица
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Във византийските източници се откриват и известия за предполагаеми
кавхани (за тях вж. по-подробно Гюзелев 1966:145–148 [2007:89–100]), сред
които ще отбележа две възможни идентификации:
1. При българската обсада на Цариград [813] кан Крум тръгва за преговори
с трима мъже: логотета (τ{ν λογοθέτην), Константин (вероятно преводач) и
сина на Константин (Хронография на Псевдо-Симеон). Според някои изследователи (Златарски I, 1:273, бел. 1; Гюзелев 1966:145–146 [2007:91–92]) титлата логотет предава прабългарската титла кавхан, носена по това време от
Иратаис.
2. След победата над маджарите цар Симеон изпраща с мисия да откупят българските пленници Лъв Хиросфакт и българина Теодор, приближен на
Симеон (οrκεqνος žν τ© Σιμε˜ν, οrκεqνος το‡ Σιμε˜ν, ‹еодорь блъгаринь свои
Симеоновь, Феwдор искрьнии сҐи Семеwну Продължителя на Теофан, Хронография на Лъв Граматик, Хроника на Георги Амартол, Хроника на Симеон Логотет). Втори път византийските хронисти споменават Теодор във връзка с похода на Симеон към Цариград [913], когато българският владетел изпраща своя
магистър Теодор да уговори условията на мира (Θεόδωρον μάγιστρον αˆτου
Хронография на Лъв Граматик, Продължителя на Георги Монах, Θεόδωρον
μάγιστρον αˆτου Феwдора магистра своеC Хроника на Георги Амартол, ‹еwдора
магистра своего Хроника на Симеон Логотет, μάγιστρον Θεόδωρον Хроника на
Йоан Скилица). В изследователската традиция обикновено Теодор се идентифицира като кавхан (Златарски 1898а:34; Златарски I, 2:314, бел. 3; Гюзелев
1966:145–148 [2007:92–96]; Божилов 1983:93; Бакалов 2003:253), но също и
като ичергу боил (Венедиков 1979:51–52; Бешевлиев 1981а:82).
Някои автори разглеждат и Καμπαγάνον (Dρχων αˆτ™ν |νομάζουσι
Καμπαγάνον История на Патриарх Никифор) като форма (наред с καυχανος,
κοπχάνος) на титлата кавхан – според тях в нея се крие изборният владетел
Паган, съуправлявал [763–766] с наследствения владетел Умор (Бешевлиев
1979:61; Бешевлиев 1981:45–50; Божилов, Гюзелев 1999 [2006:117]; Николов
2002, където като съвладетели са посочени още Тервел и Кормесий, Кормисош
и Сивин, Токту и Баян)5.
Длъжностната титлата кавхан е свързана с конкретни военни, дипломатически и административни функции, които са подробно изследвани в историческаАргументи срещу тази теза вж. у Жеков 2007:238 и Георгиев 2007, според когото Καμπαγάνον
е прозвище на Паган, в което представката Καμ- отразява патрицианското звание ‰ποκαμπάγι(ω)ν,
чийто видим израз е привилегията да се носят обувки-кампагии campagii. Златарски се придържа
към мнението на Макварт, че Καμπαγάνος е καν-Παγάνος (кан Паган) и не говори за съвладетели
(Златарски I, 1:219–221, 406–407). Името Παγάνος, което се среща и в други исторически извори,
би могло да предава тюрк. Baγan (Moravcsik 1958, 2:239 и цит. лит.) или тюрк. Ba:yan с интервокална γ (Granberg [forthcoming]:Dictionary 103). Пред лабиалите p (Παγάνος) или b (Baγan,
Ba:yan) краесловното дентално n (от καν, κανα) лесно би могло да се промени в лабиално m (чрез
асимилация или дисимилация) и така да се получи гръцкият запис Καμπαγάνος.
5
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та наука (Златарски 1898:140–141; Ников 1925; Runciman 1930:214; Гюзелев
1966 [2007:51–124]; Бешевлиев 1979:60–62; Бешевлиев 1981:45–50; Венедиков 1979:27–41; Симеонов 1981, 2:31–36; Чолова 1982; Николов 2005:71–76,
105–106, 135–136), затова тук ще припомня само най-важните (по-подробно
вж. Гюзелев 1966 [2007:16–24, 228–229]):
1) като втори в държавната йерархия след владетеля кавханът е негов наместник, пръв съветник и довереник, понякога и съвладетел. Институтът на
„малките кагани“ (съуправители или наместници) е разпространен в Първия
[551–630] и Втория тюркски каганати (Кляшторный, Лившиц 1971:130), а
също и сред хазарите (върховният владетел ябгу каган и командващият войската), маджарите (двама вождове kündu и gyula) и аварите в края на VIII в.
(Бешeвлиев 1981а:33–34; Николов 2005:71–76 и цит. лит.). Съвладетелят (кавханът) е командвал войската в отсъствието на владетеля, а освен това е имал
и дипломатически прерогативи. През първата половина на IX в. започва процес на ограничаване на неговите функции и засилване на монархическото начало в управлението на държавата, тъй като двувластието крие опасности за
устоите на държавността. Странно е, че в множеството оцелели надписи от
времето на Омуртаг никъде не се споменава кавханът, което би могло да се
тълкува като намаляване на неговата роля от страна на владетеля. С централизацията и монархизацията на властта статутът на кавхана се променя – след
Борис и Симеон той е само висш пълководец. Кавханът пряко и единствено е
подчинен на върховния владетел, а всички останали длъжности са под негово
разпореждане;
2) пълководец на войската, пръв военачалник. По времето на кан Крум, а вероятно и след това, кавханът командва почетното източно (ляво) крило на войската,
доколкото посоката юг е била определяща за прабългарите – при основна посока
юг лявата страна се пада на изток, а дясната на запад (Бешевлиев 1981а:37–39);
3) по-рядко (особено в сравнение с ичергу боила, вж. по-нататък) се изявява
като участник във важни държавни преговори;
4) има и административни функции, свързани напр. с вътрешнодържавна
строителна дейност.
Кавханът принадлежи към висшето боилското съсловие (срв. Надпис на
Крум от с. Хамбарли № 47 } Ηραταης } βοηλα καυχανος. Надпис на Маламир от Шумен № 58 βοηλας } Ησβουλος } καυχανος), вероятно към великите
боили, съставлявали владетелския съвет. Само едно лице може да носи кавханската изборна длъжност при управлението на даден владетел. За разлика от
върховния властник (кана), кавханът не е наследствен владетел, макар че за
по-късна епоха е възможно да е съществувала наследственост при заемането
на кавханската длъжност, напр. след пленяването на кавхан Дометиан кавхан
става брат му Теодор [август–септември 1015]. Титлата има дълъг живот в българската държавност – употребява се докъм втората четвърт на XI в.
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Опитите да се установи етимологията на прабълг. καυχανος, καυκανος,
кавханъ, кавьганъ очертават няколко посоки (библиография вж. у Moravcsik
1958, 2:156–157). Макар и в по-различен вариант – kapkhan, capcanus, captanus,
титлата е позната и на аварите (Pohl 1988:302–305). В старотюркските рунически паметници (напр. на Тонюкук) еднократно се среща формата Qapaγan
като лично име (Qapaγan е по-младият брат на Кутлуг каган), следвано от
титула qaγan (Qapaγan qaγan), подобно на други лични имена (Bilga qaγan,
Bögü qaγan, Bumyn qaγan, Kül bilga qaγan, вж. още в СИГТЯ 5:709–710; ДТС
1969:99, 116, 124, 171, 209, 323, 420), затова тази форма не може да бъде показателна за старотюркски (според Симеонов 1981, 2:35 Qapaγan qaγan означава
Бързия, Ловкия каган).
Повечето изследователи посочват неясната етимология на титула. Някои
от тях извеждат алтайски произход (< qapaγan, qapγan) както на прабълг.
καυχανος, καυκανος, така и на авар. capcanus (Фехер 1928:38–39; Marquart
1929; Menges 1951:92; Sinor 1954; Beševliev 1963:160; Бешевлиев 1979:61). На
тюркски успоредици се основава Гюзелев (Гюзелев 1966:152–153 [2007:108–
110]), според когото титлата се състои от двете съставки qap = καυ- ‘близък,
кръвен родственик’ + qan = κάνας < χάνος ‘владетел, кан’ и означава ‘найблизък на кана’. Гранберг обвързва прабълг. qapqan/qapxan със сттюрк. qap(а)
γan ‘избор’ и с незасвидетелствания транзитивен глагол *qap- ‘ловя, улавям,
хващам с ръце, зъби и др.’ (Радлов 2:403–404; Clauson 1972:580; Севортян
5:264), *qap-а- ‘хващане, сграбчване; капан, клопка’ (Радлов 2:420 qapqan ‘капан, клопка, примка’), откъдето извежда значението ‘изборен владетел’, за разлика от върховния наследствен владетел (Granberg [forthcoming]:Dictionary:
79)6. Китайско-корейски паралели kap-kuan, ke-kuan предлага Рамстед, в които kap е ‘първият, най-добрият, от първи ранг’, ke –‘велик’, а kuan ‘служител,
управител’, т.е. става въпрос за първия (великия) служител на кана (Ramstedt
1951, критика на това мнение у Гюзелев 1966:155 [2007:106] и Симеонов 1981,
2:33–34). Трета гледна точка, свързана с иранските езици, съдържа етимологията на Алтхайм, според когото и καυχάνος, и χαγάνος съответстват на иран.
qawγan, qawkan (qaw ‘княз’, сев. изт. перс. диал. kavay, югозап. перс. диал. kay),
а първоначалната заета от ирански старотюркска форма е kav kavan > kavakan
‘шах на шаховете, цар на царете’, което обаче противоречи на функциите на
кавхана (Altheim 1951:96, вж. критика на това мнение у Гюзелев 1966:150–151
[2007:104–105]; Шервашидзе 1990:83–84).
Както се вижда, различията визират предимно първата съставка на титлата,
чийто домашен вариант ще да е бил καυχανος, καυκανος, кавханъ, кавьганъ (така
е в прабългарските надписи, повечето византийски хроники и славянските им
6
Изказвам най-сърдечна благодарност на А. Granberg за възможността да използвам непубликувания £ труд.
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преводи, във Воденския надпис на Самуил). Формите κοπχάνος, καμπαγάνος
се срещат само в някои от преписите на Продължителя на Скилица, авар.
capcanus е в латински извор, затова ги приемам за вторични (в съгласие със
Симеонов 1981, 2:33 и въпреки обяснението на Бешевлиев 1979:62; Бешевлиев
1981:30 за първоначално καπχάνος). Именно от καυχανος, καυκανος могат да
се изведат оцелелите славянски съответствия кавханъ, кавьганъ, в които обичайно за старобългарски дифтонгът αυ е предаден с ав, срв. примери като
клавдии Κλαύδιος, евангелии εˆαγγέλιον, авъгуста ΑŠγουστος, евсевию Εˆσέβιος
и др. Съвсем справедливо Симеонов акцентира на факта, че прабълг. (и първично) καυχανος не е вариант на хунското (орхонско) qapqan/qapaγan, а е самостоятелен прабългарски титул с различно значение и структура = сттюрк.
qav/qavi ‘силен, мощен’ (ДТС 1969:436) + xan/qan, т.е. прабълг. καυχανος означава ‘мощен, силен, храбър, способен хан’ и с тези си качества той бил избиран
от съвета на боилите за съуправител и съвладетел (Симеонов 1981, 2:35–36).
Така първата съставка на прабългарската титла (*kau-, *qau-, *qav-) изследователската традиция свързва както с 1) алтайски (тюркски) паралели, водещи до
семантика ‘най-близък на кана’, ‘изборен владетел’ ‘силен, мощен, способен
кан’, 2) така и с китайски паралели, определящи значение ‘първия (великия)
служител на кана’, а също и с 3) ирански форми със семантика ‘шах на шаховете, цар на царете’. Дали обаче не можем да допуснем и друга възможност,
а именно в прабълг. καυ-, кав- (от καυχανος, καυκανος, кавханъ, кавьганъ) да
се крие незасвидетелстваният сттюрк. глагол *qav-, означаващ извършване на
съвместно действие, запазен в деривати като qavir- ‘нося/донасям, доставям
заедно (с някого), събирам’, qaviš- ‘свързвам се, обединявам се заедно (с някого), съединявам се, събирам се, заедно (с някого) достигам до, идвам заедно
(с някого)’, qavišiγ, qavišmaq ‘съединение, обединение’ (ДТС 1969:436–437;
Clauson 1972:585–588; Радлов 2, 1:469, 471–472)? Тогава в прабълг. καυχανος,
кавханъ бихме могли да видим лице, което управлява заедно с кана като съуправител, съвладетел в съзвучие с тюркската доктрина за двойните владетели.
2. Боилите

βοηλα, βουηλα, βοιλα, βωυλα, быля

Съсловната титла βοηλα/βοιλα, быля се среща в различни епиграфски и
книжовни източници, срв.:
Надпис от Наг Сент Миклош върху съд № 21 βουηλα. ζοαπαν. Надпис на
Маламир от Шумен № 58 βοηλας } καυχανος, το†ς βοϊλαδας. Хронография на
Теофан Изповедник βοϊλAν καp Τζιγάτον, βοϊλάδας (βοϊλας), βοϊλάδων. Житие
на Мария Нова Βουλίαν. Константин Багренородни. За церемониите във византийския дворец οs Yξ Βολιάδες οs μεγάλοι, οs λοιποp οs Vσω καp Vξω Βολιάδες.
Константин Багренородни. За управлението на държавата βοϊλάδας δώδεκα
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μεγάλων. Житие на Артемий (Супрасълски сборник) быля πατρίκιος. Хроника
на Георги Амартол былť το†ς μεγιστάνας, Уб·енъ бҐTђ был·и своими. Чудовски
псалтир с тълкуванията на Теодорит Кирски [Пс. 44:17] быволť (вм. былť)
‹παρχοι. Анастасий Библиотекар. Хронография Bohiladis, Boilam.
Названието βοηλα/βοιλα влиза и в състава на двукомпонентни титулни означения. В случаите, когато е в препозиция, титлата има съсловен характер, а
на второ място стои титлата, означаваща службата на боила в държавния апарат. Срв.: 1) } βοηλα καυχανος боил на длъжност кавхан (} Ηραταης } βοηλα
καυχανος, βοηλας } Ησβουλος } καυχανος Надпис на Крум от с. Хамбарли
№ 47); 2) } κανα βοιλα κολοβρος родственик на кана (брат или син) боил на
длъжност колобър (τ{ν κάνα βοιλ@ κολόβρον Надпис на Персиан от Филипи
№ 14); βογοτορ βοηλα κουλουβρος багатур боил на длъжност колобър (Надпис
на Маламир от с. Насърлие № 69), › βοιλα κουλουβρος боил на длъжност колобър (Надпис на Маламир (Персиан?) от Василака), вж. при κολοβρος; 3) вουλίας
ταρκάνος боил на длъжност таркан – най-вероятно титлата на втория син на
българския владетел (π™ς Vχουσιν } Καναρτι κείνος καp } Βουλίας ταρκάνος
Константин Багренородни. За церемониите във византийския дворец), вж.
при ταρκάνος; 4) βουηλα ζοαπαν боил на длъжност жупан (Надпис от Наг
Сент Миклош върху съд № 21, Фехер 1925:58; Младенов 1926; Попконстантинов 1993:149). Когато в съставни титли βοηλα/βοιλα заема втора позиция,
се предхожда от първа съставка, посочваща ранга на боила, срв. } η[ζ]ουργου
βουληα, ητζιργου βοιλαν, ητζηργωυ βωυλε, Σουρσούβελι, Σουρσούβουλις,
Σουρσουβούλη, >Ητζβόκλια, чрьгубыля, (Stasis) Zerco borlas, (Petro) Cerbule, υκ
βοηλα. Някои изследователи (Бешевлиев 1979:60; Ангелов 1985:220) разглеждат като една титла израза βοϊλAν καp Τζιγάτον в Хронографията на Теофан
Изповедник. Намирам за по-обосновано другото мнение (Златарски I, 1:228;
Трифонов 1923:16–17), според което става въпрос за две лица – боил и чигот
(за чигот вж. по-нататък).
Фонетичните и графичните варианти на титлата, съхранени в различни извори, се свеждат до: βοηλας, βοϊλAν, βοϊλαδας, Βολιαδες, Βουλιαν, βουληα,
βωυλε, βοιλα, βελι, βουλις, βουλη, βοκλια, Βουηλα, быля, borlas, bule, bula,
Bohiladis, Boilam; вж. и личното име Ησβουλος <*iš-bul <*Ëš + -bojla. Титулът е засвидетелстван в старотюркски (Toùukuk Boyla Baγa Tarkan) и уйгурски (Boyla Kutluγ Yarγan) текстове от VIII–IX в. (Малов 1951). Обикновено
неговото тюркско потекло се приема за безспорно: <*boyla, срв. сттюрк. bo:d,
bo:y ‘ръст, бой на мъж, човешко тяло; род, племе’ (Clauson 1972:296–297; Севортян 2:176–178), boyla ‘добре построен, създаден’ (Granberg [forthcoming]:
Dictionary:62), bojlu ‘висок’, bolja ‘издигам се’ (мнение на Tomaschek, цит. по
Бешевлиев 1979:60, бел. 263), boila ‘раста, увеличавам (се), удължавам се, измервам височина’, boily ‘с висок ръст; голям, велик, могъщ’, каракирг. buila,
buily ‘имам ръст’ (Радлов 4, 2:1643, 1801), bod, bodu budul ‘прикрепвам, при16

вързвам’ (мнение на Расанен, цит. по Севортян 2:177, критика у Симеонов
1981, 2:36–37; вж. други тюркски паралели у Мелиоранский 1902:285–286;
Moravcsik 1958, 2:93–94; Фасмер 1:203–204, 259; Севортян 2:287–288; Баскаков 1985:40). Венедиков свързва прабълг. βοηλα с тюрк. boy ‘род, част от
племе, клан и тълкува боила като лицето, което стои начело на рода или клана;
според него първоначално βοηλα е била титла на родовата аристокрация (Венедиков 1979:14–15; вж. подобна етимология у ДТС 1969:110: boj ‘племе, народ’+
-lu’ ‘суфикс за притежание’, т.е. bojlu е ‘този, който притежава, възглавява племето’). В крайна сметка за най-близък фонетичен и семантичен тюркски паралел приемам сттюрк. bojlu ‘висок’ във физически смисъл, а впоследствие и в
социален аспект, откъдето се получава и вторичното разширено значение ‘велик, могъщ’ (Симеонов 1981, 2:37). Алтайски произход е възможен за Менгес
(Menges 1951:97); туранска етимология, неподкрепена с аргументи, защитава
Мутафчиев (Mutafèiev 1932:170–172); неаргументирана теза за гръцко потекло
вж. у Шервашидзе 1990:89–90. Клосон не изключва възможността прабълг. и
тюрк. boyla да е заемка в тюркски, много древна (предтюркска) дума, може би
свързана с Hsiung-nu (източните хуни), макар да признава, че няма реални следи от нея в китайски текстове, отнасящи се до този народ (Clauson 1972:385);
като заемка я разглежда и Кляшторный 1964:104. От езиково гледище постаринни са формите без метатеза (βοηλας, βοϊλAν, βοϊλαδας βοιλα, Βουηλα,
Bohiladis, Boilam), докато по-късните метатезирани форми *yl>ly (Βολιαδες,
Βουλιαν, βουληα, βουλις, βούλη, быля<*boila/bulia) са характерни за Надписа
на Крум от с. Хамбарли № 47, славянските източници, Житието на Мария
Нова, Константин Багренородни. За церемониите във византийския дворец.
Освен специфичния за прабългарската фонетична система процес метатеза
(*boila, βοηλα >bolia/bulia, быля) титлата боил съдържа следи и от друг характерен процес – редуцирането и изпадането на гласни в средата на сричката,
довело до опростяване на съчетанията от две съгласни чрез редукция на първата (Mittelsilbensschwund), срв. Ησβουλος, βωυλε, Σουρσουβουλος, βουλα, Zergo
bula, Cerbula <*bula. Явлението показва устойчивата позиция на акцента в първата сричка на думата в тюркските езици и прабългарски, което е допълнително доказателство за връзката на прабългарския език към алтайското езиково
семейство (Делева 1997:19).
Боилите са висшето съсловие у прабългарите, напр. при изброяване те
предхождат багаините, срв. раздаването от страна на владетеля на дарове на
боилите и багаините в Надписа на Маламир от Шумен № 58. Същият надпис
показва, че сред боилите е бил избиран кавханът. От съсловието на боилите
са назначавани колобри (› βοιλα κουλουβρος Надпис на Маламир (Персиан?)
от Василака), таркани (} Βουλίας ταρκάνος Константин Багренородни. За
церемониите във византийския дворец), жупани (βουηλα ζοαπαν Надпис от
Наг Сент Миклош върху съд № 21). Боили и багаини има и у тюрките, срв.
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титлата Boyla Baga Tarqan на Тонюкук в старотюркски орхонски надпис (Малов 1951:371; Малов 1959:93). Тези две знатни съсловия напомнят на двете
персийски съсловия благородници у Сасанидите vazurgan и azadan (Бешевлиев
1981:41). Можем да предположим, че към X–XI в. боилската титла се е доближавала до византийската благородническа титла πατρίκιος, щом тя е преведена
с быля в Супрасълския сборник, Житие на Артемий (л. 230,1 не бои с® быля
πατρίκιε, л. 230, 6-7 видиши ли быля чьсти ваш® πατρίκιε, л. 233, 20 се же вэды
б©ди быля πατρίκιε). Друго гръцко съответствие на быля – μεγιστAνος ‘велможа’ – се чете в Хрониката на Георги Амартол, където сановниците на персийския цар Кир са наречени былť (Кyръ скоро посла былť своея το†ς μεγιστάνας,
Уб·енъ бҐTђ был·и своими). В Чудовския псалтир с тълкуванията на Теодорит
Кирски [староруско копие от XI в. на преславски образец] в тълкуванието на
Пс. 44:17 четем: сЃтии же аЃпли оЃцť имэвъше патриархы•••якоже се быволť (вм.
былť) и во¬воды поставлены вьсецЃремь христомь, т.е. боилите се явяват наместници (‹παρχοι подуправители) на „всецаря“ Христос (Погорелов 1910). Високото
положение на боилите се вижда и от въпросите на логотета към българските
пратеници в Цариград, където след питането за владетеля, владетелката, престолонаследника, боил таркана, синовете на владетеля и останалите му чеда,
следва въпросът за шестимата велики боили и останалите вътрешни и външни
боили (Константин Багренородни. За церемониите във византийския дворец).
Шестимата велики боили (сред тях кавханът и ичергу боилът) са били най-висшите лица в България и вероятно са съставяли боилския съвет, притежавали
са военни и граждански функции и са съветвали владетеля. За дванадесет велики боили, пленени от сърбите заедно с Владимир Расате, съобщава Константин Багренородни. За управлението на държавата. Изказвани са различни
мнения относно броя и функциите на великите боили – Бешевлиев не ги отъждествява с шестимата велики боили (Бешевлиев 1981:64), според Златарски
дванадесетте велики боили формирали боилския съвет (Златарски 1898:141;
Златарски 1921:141), за Трифонов (Трифонов 1923:42–54) и Венедиков (Венедиков 1979:20) броят им надвишава дванадесет, а за Добрев великите боили
са шест (Добрев 2007:76). Различни са и тълкуванията относно т.нар. вътрешни и външни боили (вж. различните мнения у Златарски 1921). Вътрешните οs Vσω βολιάδες били на постоянна служба в двореца (Добрев 2007:76–77,
срв. аналогията с кандидат Турдачис, починал вътре Vσο, т.е. в двореца), замествали са синклита, като придворни служители били пряко подчинени на
владетеля (Венедиков 1979:19, 20–24 коментира израза οs Vσω βολιάδες като
боили в голяма „вътрешна“ област около столицата), заемали са определени
длъжности и така са участвали във властта, живеейки в резиденцията на княза
(Златарски 1921:54) или в столицата (в двореца, но и извън него, Трифонов
1923:54–60). Външните боили обитавали своите владения в провинцията (Златарски 1921:54–56; Трифонов 1923:59–60), не са заемали никакви длъжности
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(Златарски 1921:54) или са заемали такива (Трифонов 1923:55–58), били са
длъжностни лица в провинциите (Runciman 1930 [1993:212]), съотносими с
византийските стратези и свързани с управлението на комитатите (Венедиков
1979:19); по-подробно за мястото на ичергу боила в системата на вътрешните
боили вж. Гюзелев 1971 [2007:173–182].
Най-ранните оцелели сведения за участие на боилите на българската политическа сцена са от третата четвърт на VIII в. и визират събития от времето на
кановете Паган [764] и Телериг [774], когато държавното управление е в криза.
Не случайно историческата наука подчертава връзката между нестабилността
на канската власт, честата смяна на владетелите и изземването на владетелски
прерогативи от страна на боилското съсловие. В историческите извори могат
да се намерят различни свидетелства за боили, които:
1) участват с българската войска във военни походи, напр. кан Телериг изпраща 12 000 войска и боили във Вертизия [774] (Хронография на Теофан Изповедник). В началото на XI в. боилите (болярите) имат свои военни отряди,
напр. след смъртта на Иван Владислав българските боляри, всеки с отрядите си
(Хроника на Скилица)7, се предават на византийския император;
2) участват в преговори за мир, напр. когато император Константин Копроним се отправя срещу България [774], кан Телериг изпраща един боил и чигот
с предложение за мир (Хронография на Теофан Изповедник, Анастасий Библиотекар. Хронография);
3) придружават владетеля при външнополитически посещения, напр. кан
Паган пристига при византийския император [764] със своите боили (Хронография на Теофан Изповедник);
4) възможно е да са функционирали и като началници на крепости, напр.
след като Симеон превзема Виза, назначава Βουλίαν за началник на крепостта
(Житие на Мария Нова)8;
5) като част от най-близкото обкръжение на владетеля следват неговите
действия, напр. кан Телец е убит [764] заедно с неговите боили (Анастасий
Библиотекар. Хронография), боилите на кан Крум пият с него от посребрения
череп на Никифор (Хроника на Георги Амартол, Хроника на Симеон Логотет,
Хронография на Лъв Граматик), боилите на княз Борис-Михаил се покръстват
непосредствено след него (Хроника на Георги Амартол, Хроника на Симеон
Логотет, Продължителя на Георги Монах), с болярите цар Симеон споделя
Примери за функционирането на болярите като близки до владетеля военни лица в старобългарския текст на Супрасълския сборник и Хрониката на Георги Амартол вж. у Трифонов 1923:31–36.
8
Според Баласчев 1899 и Moravcsik 1958, 2:107 Βουλίαν е собствено име на български пълководец, за Бешевлиев 1981:56 е форма на титлата боил, а според Трифонов 1923:32 става въпрос
за „високо военно лице“. Едва ли обаче в случая може да става въпрос за „войска, образувана от
аристокрацията, която вероятно е въоръжена по-добре от обикновения народ поради по-големите
възможности на боилите“ (Венедиков 1979:16).
7
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впечатленията си от император Роман Лакапин след срещата си с него [924]
(Хроника на Симеон Логотет, Хронография на Лъв Граматик, Хронография
на Псевдо-Симеон) 9.
Съсловната титла βοιλα влиза в състава на две сложни длъжностни титли:
υκ βοηλα и ητζουργου βοιλα/чрьгубыля, които щe разгледам по-нататък.
3. υκ βοηλα
Тази титла е hapax legomenon, тъй като е запазена единствено в Надпис
от Мадара № 50, според който юк [ук] боилът има 26 ризници (υκ βοηλα
λορήκηα κς’)10, ичиргу багаинът – 12, омирът – 17, юк багаинът – 22 и бири
багаинът – 22 (за останалите титли вж. по-нататък). За съставката υκ съществуват различни етимологически обяснения, като всички отвеждат към
тюркски или тюркско-алтайски произход. Според Венедиков (Venedikov
1950:181–184; Венедиков 1979:49; Венедиков 1981:147) υκ < тюрк. иè, üè
‘начало, край, фланг, далечен’, куман. uè ‘край’ и означава ‘външен боил,
боил на една покрайнина; началник на гарнизон в покрайнината’, а може и
да е свързано с тюрк. yük, ük ‘товар’, откъдето цялото значение е ‘боил на
обоза’. Второто обяснение Бешевлиев смята за по-приемливо, тъй като по
фонетични причини (звукът ч в Надписа от Преслав № 53 се предава с τζ,
а не с κ) отхвърля връзката с тюрк. uè (Бешевлиев 1979:182). Това съществено наблюдение ще допълня с още подобни прабългарски и старобългарски примери (клобукъ: *qolbuq, сокъ: *soq, Τουκος: *tuq; вж. още случаи у
Granberg [forthcoming]:Phonology 45–47), които свидетелстват, че прабълг.
q (гр. к, χ, кир. к) не само в крайна, но и във всяка друга позиция предава тюрк. q, g, k и никога тюрк. è (тюрк. è = стб. ч в гр. се предава само
с τζ, срв. читемъ/τζιτμα : *èitem, Τουρδατζις : *Turdaè, чиготъ/τζιγάτος :
*èigat; Granberg [forthcoming]:Phonology 59–61). Етимологически трудно за
обяснение е тълкуването на Прицак (Pritsak 1981:36–37), че υκ < сттюрк.
аq [лабиално а] ‘бял’, тъй като лабиализацията (аq > оq) в прабългарски
има един-единствен паралел и това е узб. оq ‘бял’ (СИГТЯ 1:192; Granberg
[forthcoming]:Phonology 4). Менгес (Menges 1958:446) привежда като съответствие на υκ тюрк. *jüq с коренно q, производно от основата *jü- ‘раста,
нараствам, ставам висок’ (срв. и jük-sä-k ‘висок’, jük-sä-l ‘издигнат’), и тълкува υκ βοηλα като ‘по-горен, по-висок, висш, върховен боил’. В същия дух
са и тюркско-алтайските успоредици, които привежда Симеонов – joqjer/йок
В последните два случая Трифонов разглежда болярите в ролята им на високопоставени
военни лица, близки до царя военни съветници (Трифонов 1923:33–37).
10
По мое мнение тук и във всички по-нататък коментирани инвентарни надписи броят на
ризниците и шлемовете не може автоматично да отнесе към броя на войниците. Допускам, че
по-скоро става въпрос за допълнително снаряжение, което е раздавано само на част от войската.
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йер ‘високо място, възвишение’, калм. uk/юк ‘висш, върховен, старши’ (Симеонов 1981, 2:37–38). Към тези паралели бих добавила и други производни от същата тюркска основа – jokaji, jokkapi, joкар, joкары, joкурт, joкуш,
joкарi ‘горна част, горен, (на)горе, нависоко, висок, по-висок, възвишение’,
както и форми като йукары, йукури, йугары, juqqari (Радлов 3, 1:401–403;
Малов 1951:389; Севортян 4:213–214), чиято начална гласна стои по-близо
до произношението на гр. υ-. Така за υκ βοηλα можем да кажем, че е някаква
военна длъжност, съгласно етимологията ‘старши боил’, с не особено висок
ранг, щом е имал 26 ризници, но в йерархията е стоял по-високо от ητζηργου
βαγαηνος и βηρη βαγαηνος и от омира според Надписа от Преслав № 50.
4. ичергу боилът

ητζουργου βοιλα, ηζουργου βουληα, Σουρσουβούλη,
>Ητζβόκλια, СЕРСОxБЫЛя, чрьгОxбыля, zerco borlas,

Zergobula

Втората оцеляла сложна длъжностна титла със съставката βοιλα е ητζουργου
βοιλα/чрьгубыля, известна от прабългарските надписи, кирилския надпис на
Мостич, византийски и латински извори, срв.:
Надпис на Крум от с. Хамбарли № 47 } Τουκος } ηζουργου βουληα. Надпис на Персиан от Филипи № 14 ητζιργου βοιλαν. Надпис от Преслав № 53
ητζηργωυ βωυλε. Надпис на Мостич мостичь чрьгубыля. Хроника на Георги Амартол (Продължителя на Теофан) Γεωργίου Σουρσουβούλη Геwргия
иже и СерсубҐлť (Геwрг·а С№рв№ла Хроника на Симеон Логотет), Γεώργιος }
Σουρσούβουλις Геwрг·и СърсубҐлť (Геwрг·е Сурв№ль Хроника на Симеон Логотет), Γεωργίου Σουρσούβελι Геwргию СерсубҐли (Геwрг·ю Сурвул№ Хроника на
Симеон Логотет). Константин Багренородни. За управлението на държавата >Ητζβόκλια. Анастасий Библиотекар. Светият Осми вселенски събор stasis
zerco borlas (boilas). Чивидалско евангелие, маргинални бележки Zergobula
St[as]is. Писмо на папа Йоан VIII [16 април 878] Petro comiti. Писмо на папа
Йоан VIII [879] (Petro) Cerbulae (Cerbula).
Първата част ηζουργου (ητζιργου, ητζηργωυ, Σουρσου-, чрьгу-, Zergo, zerco,
Cer-) влиза и в състава на титлите ητζηργου βαγαηνου Надпис от Мадара № 50,
ιτζουργου κολοβρος Надпис на Омуртаг от Плиска № 65, вж. по-нататък.
Почти всички известни етимологии извеждат ητζιργου от тюрк. ièärigü, ièirgü
‘вътрешен’ (Moravcsik 1958, 2:133 и цит. лит., Granberg [forthcoming]:Dictionary:
120–121), макар че цялата титла ητζιργου (ηζουργου)11 βουλα липсва в старотюркските надписи. Успоредици на първата съставка има в орхоноенисейските
и уйгурските надписи и в други тюркски писмени паметници (ièrägi, ièräki,
11

Вж. графико-фонетична съпоставка между различните записи у Добрев 2007:73–76.
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ièraki, ièrä, ièräk ‘вътрешен, намиращ се във вътрешността’; Малов 1951:379),
а съчетанията, в които се срещат, означават ‘вътрешни служители на дворцови
служби; дворцови служители’ (Beševliev 1955:124; Гюзелев 1971 [2007:169] и
цит. лит.). Преодоляно е схващането, че формата ичиргу, изиргу произлиза от
тюрк. ièigir, ièik ‘подчинявам се, покорявам се’, т.е. ичиргу боилът е подбоил
и ичиргу колобърът е подколобър (Ramstedt 1913:45; Дуйчев 1940:165; Дуйчев
1943:171). Менгес извежда първоначално пратюрк. iè-äri-gü ‘това, което е вътре’, от което според него впоследствие се е развило ièirgü, ièürgü чрез редукция и вокална асимилация в средисловието и без да се нарушава вокалната хармония (Menges 1951:96–97). Етимологиятата на Симеонов отделя две съставни
части в титлата: 1) ητζ-/ iè- ‘вътре, вътрешност; вътрешен’ (така и Севортян
1:388–391) и 2) ιργου/erik, ergü ‘място, местопребиваване, лагер, стан, жилище’, т.е. ητζιργου βουλα означава ‘вътрешен боил, боил от вътрешния стан,
от двора на хана’ и оттам ‘боил, който отговаря за охраната, реда и безопасността на хана и неговия двор’ (Симеонов 1981, 2:39–40; така и Škorpil, Nikov
1931:370; Beševliev 1955:124). Придържайки се към предходната изследователска традиция, смятам, че ичергу боилът е бил дворцов служител, „вътрешен
човек“ на владетеля, стоящ много близо до него.
Известни са имената на следните ичергу боили (по-подробно вж. Гюзелев
1971 [2007:125–206]):
1. Тук (Τουκος)12 – главнокомандващ дясното крило на войската по времето на кан Крум [ок. 813–814] Надпис на Крум от с. Хамбарли № 47. Възможно е Τουκος да е идентичен с Τζυκος – водач на българско пратеничество
в Цариград [820] според Надпис от с. Сенебир № 43, където неговата титла
ητζουργου βοιλας може само да се предполага поради разчитане единствено
на крайното -ς (Beševliev 1955:124; Бешевлиев 1979:166–167). Според Гюзелев
1971 [2007:125–128] Тук (Цук) е идентичен с трети ητζουργου βοιλας – този
от Надписа на Омуртаг от Мадара № 6, който е придружавал владетеля при
извършване на жертвоприношение на Тангра. Всъщност и в този надпис не се
чете цялата титла, а само ητζηργ- (Бешевлиев 1979:123). За идентификации на
Τουκος/Τζυκος с Τζύκος от Месецослова на император Василий II (Διαδεξάμενος
τ[ν Bρχ[ν τ™ν Βουλγάρων Τζόκος } Bθεότατος, Станиславов пролог при¬м же
власть бльгарьск©Є цокь безбожнҐи, Павлова, Желязкова 1999:141–142) вж. Златарски I,1:292–294, 424–426; Grégoire 1934:762; Гюзелев 1971 [2007:129–131];
Бешевлиев 1979:166–167.
2. Стасис (Zergo bula St[as]is) – участник в: а) българското пратеничество в Рим
[867] по повод водения диалог с Римската църква (заедно със Sondoke, Petrus …
et Georgius Чивидалско евангелие, маргинални бележки) – за йерархията сред тези
Борисови пратеници вж. Гюзелев 1971 [2007:146–149]); б) българското пратени12
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Етимология на името вж. у Симеонов 2008:187.

чество на княз Борис-Михаил за VIII-ия вселенски събор [869–28 февруари 870]
в Цариград (stasis zerco borlas nesundicus vagantus il vestannabare, praestitzicunas
campsis et Alexios Sampsi Huno Анастасий Библиотекар. Светият Осми вселенски събор); stasis zerco boilas = Στάσις ièirgü boila у Moravcsik 1933:35513.
3. Петър според Писмo на папа Йоан VIII [879], адресирано до Petro Cerbule
et Sundice и другите боляри и съветници на българския княз Михаил. Златарски разчита израза Petro Cerbule като Петър и Зергобула и приема, че става
въпрос за имената на двама от пратениците на Цариградския събор (Златарски
I, 1:177, 799). Според учения вместо Stasis първоначално е стояло името Petrus,
който наред със Зергобула и Сундика багатур е бил сред тримата най-приближени на Борис. Всъщност Cerbula е съкратен (неточен) запис на титлата Zergo bula
< } ιτζιργου βοιλας (Бешевлиев 1932:366; Moravcsik 1933:13–17), която може
да се отнесе към предхождащото я лично име Petro, т.е. Petro Cerbulаe е ичергу
боилът Петър (Škorpil, Nikov 1931:369, bel. 73; Beševliev 1955:122; Венедиков
1979:31). Според Гюзелев обаче (Гюзелев 1971 [2007:152–155]) под Cerbula от
адреса в Писмoто на папа Йоан VIII [879] се крие известният от други извори
Стасис чръгубиля (Zergobula St[as]is, stasis zerco borlas) – вж. четене на Petro
Cerbule et Sundice като „Петър, ичергу-боила, Сондоке“ и у Божилов, Гюзелев
1999 [2006:190]. Според Гюзелев Петър, когото Анастасий Библиотекар многократно споменава като един от българските пратеници в Рим [866, 867, 869]
и в Константинопол [870], сродник на княз Борис, е бил кавхан, макар никъде
да не е титулуван така. Всъщност единствената запазена титла, която придружава името му, е comitus в адреса (Petro comiti) на Писмо на папа Йоан VIII [16
април 878] лично до самия Петър. Ясно е, че в случая comitus (гр. κόμης) не е в
обичайното си значение ‘областен управител’. По мнението на Гюзелев титлата
comitus е употребена за Петър, „за да обозначи comes palatii – една титла, която
се среща и в други писма на папа Йоан VIII. Чрез нея в западната терминология
е бил обозначаван първият човек в двореца на владетеля, който е играел важна
роля във външнополитическите отношения и е отговарял за владетелската канцелария. Изяснена в такъв смисъл, титлата comitus, дадена на Петър от папата,
сочи неговото високо положение ... Борисовият родственик играл първостепенна роля, по-голяма от тази на ичергу боила Стасис ... той е бил най-довереният
от всички велики боили на княз Борис I ... той е бил и водач на българските
дипломатически мисии. Въз основа на гореразглежданите факти може с пълно
основание да се предположи, че Петър е изпълнявал кавханската длъжност по
време на Борисовото управление поне в периода 866–879 г., ако не преди и след
Според Прицак аналог на zerco е Ζέρκων – прозвището (титла), което е носил скитът–шут,
любимецът на хунския владетел Бледа според Приск. Excerpta (Ζέρκων } Μαυρούσιος Ζέρκων,
Σκύθης ο‹τω καλούμενος, Μαυρούσιος τ{ γένος, ГИБИ 1:116–121). Това прозвище е показвало,
че носителят му е ‘вътрешен (по местопребиваване) служител’, т.е. ητζηργου ièirgü < iè+i-r-gü >
èйrкü (Pritsak 1982:457).
13
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това“ (Гюзелев 1971 [2007:154–155], също и Гюзелев 1969:197, 310–311, 317,
бел. 48; Божилов, Гюзелев 1999 [2006:177, 181, 189]). Впоследствие това становище е възприето и от други учени (Илиев 2003:222; Смядовски 2003:515).
По-склонна съм да мисля, че в случая Петър е бил ичергу боил, а не кавхан,
ако разглеждаме Petro Cerbule в Писмoто на папа Йоан VIII [879] като съчетание от лично име и титла. Изписването най-напред на името на лицето, а после
на неговата титла е обичайната практика на титулуване, известна от различни
исторически извори – български, византийски и латински, епиграфски, книжовни и сфрагистични, срв. Ισβουληςος } καυχανος, Ισβουλον τ{ν καυχανον,
} Ηραταης } βοηλα καυχανος, βοηλας } Ησβουλος } καυχανος, } Τουκος }
ηζουργου βουληα, } Σλαβνας } βαγατουρ βαγαινος, Τζεπα βογοτορ βοηλα
κουλουβρος, Νεγαβοναης } ζερα ταρκανος, } Χσουνος } ζουπαν ταρκανος,
Θεοδωρου ολγου τρακανου, › Κορσης } κοπανος, } Τουρδατζις } κανδίδατος,
Δριστρου κομίτου, Δίστρος } κόμης, Συμε˜ν } Κουλουτερκάνος, Δομετιανός
} Καυκάνος, Θεόδ¥ρος } Καυκάνος, Γεωργίου Σουρσουβούλη, Γεωργίου
Σουρσούβελι, Γεώργιος } Σουρσούβουλις, <Ιωάννf βαγατουρ κανα ηρτχιθηνω/
ηρτχθηνω, Μιχαιλ βαγατουρ κανε ιρτχθινος, Σηβην ζουπανος μέγας, stasis zerco
borlas, nesundicus vagantur, Геwргия иже и СерсубҐлť, Геwрг·а С№рв№ла, Геwрг·и
СърсубҐлť, Геwрг·е Сурв№ль, Геwргию СерсубҐли, Семенъ Кълутороканъ, Мостичь
чрьгубыля, Дэиìиòðý ... æyïàíý, ОСТРО БОГО|Н. Единствените изключения
от тази практика са владетелските формули (Κανα συβηγη Ωμουρταγ, Κανα
συβηγη Μαλαμηρ) в прабългарските надписи и още в два други случая – единият
καυχανον Ισβουλον, } καυχανος Ισβουλος Надпис на Маламир от Шумен № 13,
а другият – Zergobula St[as]is Чивидалско евангелие, маргинална бележка. От
друга страна, показателни са функциите, с които е натоварен Petrus Cerbula –
те са подчертано дипломатически, а такива функции са присъщи по-скоро на
ичергу боила, отколкото на кавхана. Както вече стана въпрос, водач на българско пратеничество в Цариград [820] е бил чръгубилят Тук (Τουκος), активен дипломат е бил и чръгубилят Стасис, участвал в българските пратеничества в Рим
[867] и в Цариград [870]. По-късно като водач на българска мисия, която води
мирни преговори с Византия [927], се изявява и Георги чръгубиля (Сурсувул).
Затова пък всички кавхани, за които разполагаме със сигурни сведения (Иратаис, Исбул, анонимният от 921 г.), имат по-скоро пълководчески функции и
по-малко се изявяват като дипломатически функционери. След Борис и Симеон
кавханът се превръща единствено във висш пълководец – такива са Дометиан,
Теодор и неизвестният кавхан-предводител на войска по заповед на Петър II
Делян14. В тази връзка титулуването на Петър като comitus (Petro comiti Писмо
на папа Йоан VIII [16 април 878]) вместо comes palatii – „първият човек в двореца на владетеля, който е играел важна роля във външнополитическите отно14
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Тези функции се виждат ясно от много полезните таблици на Гюзелев 2007:205–206.

шения и е отговарял за владетелската канцелария“ (Гюзелев 1971 [2007:154]),
също напомня повече функциите на българския ичергу боил, отколкото тези на
кавхана. Затова можем да допуснем, че Petro Cerbule и Petro comiti в Писмата
на папа Йоан VIII [16 април 878, май 879] визират Петър, на длъжност ичергу
боил (така и Добрев 2007:77). Знаем, че през периода 867–870 г. със сигурност
чръгубиля е бил Стасис (според приписките в Чивидалското евангелие и Анастасий Библиотекар), но вече през април 878 г. и най-вече през май 879 г. (датата на Писмата на папа Йоан VIII) чръгубилят е Петър.
4. Георги Сурсувул (Хроника на Георги Амартол = Продължителя на Теофан Γεωργίου Σουρσουβούλη Геwргия иже и СерсубҐлť = Геwрг·а С№рв№ла Хроника на Симеон Логотет, Γεώργιος } Σουρσούβουλις Геwрг·и СърсубҐлť =
Геwрг·е Сурв№ль Хроника на Симеон Логотет, Γεωργίου Σουρσούβελι Геwргию
СерсубҐли = Геwрг·ю Сурвул№ Хроника на Симеон Логотет), шурей на Симеон, вуйчо на синовете му и техен настойник, водач на българското пратеничество за мир с Византия през 927 г. Под гръцкия запис Σουρσούβουλις се крие
титлата ηζουργου βουληα = *чьргубыля, чрьгубыля (Бешевлиев 1932:367; Бешевлиев 1979:62; Гюзелев 1971 [2007:157, бел. 89]; Гюзелев 2005:32, бел. 11;
Добрев 2007:73–76).
5. Мостичь чрьгубыля бывыи при Сyмеонэ цЃри и при Петрэ цЃри (кирилски
надпис от X в.). Идентификация на Георги Сурсувул с Мостич чръгубиля вж. у
Добрев 2007:73–88 (предположения за това у Гюзелев 1971 [2007:163–165])15.
Някои историци (Гюзелев 1971 [2007:178–181]; Венедиков 1979:32, 38; Павлов 1993:12–14; Николов 2005:160, 164) приемат за чръгубиля и Богдан, споменат в Хрониката на Йоан Скилица като „топарх на вътрешни крепости“ по времето на Иван Владислав [1015–1018], а може би и по-рано. Привържениците на
това мнение разглеждат думите на хрониста } τ™ν Tνδοτέρω κάστρων τοπάρχος
като описателен по-разбираем превод на титлата ηζουργου βουληα, която в случая означава „управител на вътрешната област около столицата Охрид“. Ако
приемем тази теза обаче трудно може да се обясни „решението“ на Скилица
да предаде описателно само и единствено титлата ичергу боил, а да остави в
непроменения им прабългарски облик други титли като кавхан и миник, срв.
Χαγάνον [!]... Μινικον, τ{ν λεγόμενον Καυκάνον – хронистът по-скоро глосира
титлата, но не я променя, срв. напр. добавката му за миник като „началник на
конярите“ (Μινικ{ν τ™ν sπποκόμων τ{ν πρ™τον).
Сред безименните чръгубили ще отбележа: 1) ητζουργου βοιλα от времето
на Персиан и кавхан Исбул [ок. 837] Надпис на Персиан от Филипи № 14, 2)
ητζηργωυ βωυλε от първата половина на IX в. Надпис от Преслав № 53, 3)
под предводителство на το‡ Κνήνου καp το‡ >Ημνήκου καp το‡ >Ητζβόκλια
цар Симеон изпраща войска срещу сръбския княз Захарий [924] Константин
15

Етимология на името Мостич вж. у Симеонов 2008:189.
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Багренородни. За управлението на държавата – в гръцкия запис >Ητζβόκλια
се крие изопачената титла ητζιργου βοιλα <<Ητζβουλια, <Ητζβοηλια, ητζιργου
βουλια (Beševliev 1932:14; Moravcsik 1958, 2:133), която би могъл да носи по
това време чръгубилят Мостич = Георги Сурсувул (Станчев 1955:14; Венедиков 1979:31–32), но е възможно Мостич да е станал и по-късно (но найкъсно през 927 г.) чръгубиля и тогава чръгубилят от 924 г. ще е неизвестен
(Гюзелев 1971 [2007:206]). Ако разчетем >Ητζβόκλια като ичергу боил, все
пак остава странно споменаването му от страна на Константин Багренородни след το‡ Κνήνου (неидентифицирана засега длъжностна титла) и след το‡
>Ημνήκου – висшия командир на кавалерията (вж. по-нататък). Защото разполагаме с друго сведение (на византийските хронисти), че по същото време
[927] чръгубилят Георги (Γεώργιος } Σουρσούβουλις) оглавява най-висша делегация, в която последен е посочен миникът. Имаме поне две възможности
да излезем от „странната“ ситуация: или да приемем, че под >Ητζβόκλια не се
крие длъжността ичергу боил, или да приемем, че Константин Багренородни
изброява лицата във възходящ ред (вм. очаквания низходящ), започвайки от
по-маловажната (το‡ Κνήνου) и стигайки накрая до най-важната фигура – тази
на чръгубиля (>Ητζβόκλια).
Така свидетелствата за ичергу боилите през IX–XI в. могат да се представят
в следната таблица:
Име
Тук
} Τουκος } ηζουργου βουληα

Дата
Владетел
813
Крум

Анонимен
ητζιργου βοιλαν

837
Персиан

пълководец

Надпис № 14

Анонимен
Ητζηργωυ βωυλε
Стасис
Zergobula St[as]is

първа половина
на IX в.
867
Борис-Михаил

пълководец

Надпис № 53

пратеник

Стасис
stasis zerco borlas

869–870
Борис-Михаил

пратеник

Чивидалско евангелие,
маргинални бележки
Анастасий
Библиотекар

Петър
Petro comiti

878
Борис-Михаил

пратеник

Писмо на
папа Йоан VIII

Петър
Petro Cerbulae
Анонимен
>Ητζβόκλια

879
Борис-Михаил
924
Симеон

пратеник

Писмо на
папа Йоан VIII
Константин
Багренородни. За
управлението на
държавата
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Функция

Източник

пълководец

Надпис № 47

пълководец

Георги Сурсувул
Γεωργίου Σουρσουβούλη Геwргия
иже и СерсубҐлť (Геwрг·а С№рв№ла),
Γεώργιος } Σουρσούβουλις Геwрг·и
СърсубҐлť (Геwрг·е Сурв№ль),
Γεωργίου Σουρσούβελι Геwргию
СерсубҐли (Геwрг·ю Сурвул№).
Мостич
мостичь чрьгубыля

927
Петър I

Симеон
Петър I

пратеник

Хроника на
Георги Амартол
(Продължителя на
Теофан), Хроника на
Симеон Логотет
Кирилски надпис
на Мостич

Функциите на ичергу боила отдавна са привлекли вниманието на изследователите (вж. Beševliev 1955; Станчев 1955:13–15; Гюзелев 1971 [2007:183–
192]), затова тук само ще припомня двете му най-ясно очертани в изворите
пълномощия:
1. Военен предводител на част от българската войска. Такъв е неизвестният
ичергу боил по времето на кан Крум (Надпис от с. Хамбарли № 47), командир
на дясното крило на войската с подчинени стратези Вардан и Йоан [Яни], т.е.
във военно отношение той е почти равностоен на кавхана (Бешевлиев 1979:63)
или „малко по-долен от капхана“ (Бешевлиев 1981:51). Военен предводител на
голямо войсково подразделение по времето на Персиан е и неизвестният чръгубиля (ητζιργου βοιλαν Надпис от Филипи № 14), изпратен от владетеля да
воюва с κανα βοιλα κολοβρον под водачеството на кавхан Исбул. Следователно
при кан Персиан ητζουργου βοιλα вече е подчинен на кавхана. Като командващ
част от войската, чръгубилят е имал на разположение следното въоръжение:
455 меки16 ризници, 540 шлема, 427 плетени17 ризници и 854 шлема Надпис
от Преслав № 53. Пълководчески функции има и предполагаемият чръгубиля
(το‡ >Ητζβόκλια Константин Багренородни. За управлението на държавата),
който заедно с το‡ Κνήνου καp το‡ >Ημνήκου καp е изпратен от цар Симеон с
войска срещу сръбския княз Захарий [924].
2. В мирно време чръгубилят е изпълнявал дипломатически функции, възглавявал е различни мисии (сключване на мирни договори или преговори с
особена важност), играел е ролята на министър на външните работи (Бешевлиев 1979:63), бил е „пръв помощник на владетеля във важни международни срещи“ (Венедиков 1979:37–38). Активен дипломатически участник в решаването
на българския църковен въпрос е ичергу боилът Стасис, пратеник в Рим [867]
и Цариград [870] (Чивидалско евангелие, маргинални бележки; Анастасий Биб16
Освен ‘меки ризници’ прабълг. χωυμσχη се тълкува и като ‘излети ризници’, ‘ковашки ризници’, ‘плочести ризници’, ‘нагръдни брони’, ‘кожени ризници’ ‘ризници’ (вж. преглед на мненията у Димитров 1991:10–13). За старобългарското въоръжение (брони, шлемове, ризници, щитове
и др. под.) вж. Жеков 2007:85–105 и цит. лит.
17
Освен ‘плетени ризници’ прабълг. εστρωγην се тълкува и като ‘войнишки ризници’, ‘люспести ризници’, ‘подплатени ризници’, ‘шлемове ’ (вж. преглед на мненията у Димитров 1991:13–15).
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лиотекар. Светият Осми вселенски събор). Участник в дипломатически мисии
до Рим [866–870] е ичергу боил Петър, до когото са адресирани две Писма
на папа Йоан VIII [април 878, май 879]. Водач на българско пратеничество за
мирни преговори с Византия [927] е Георги чръгубиля (Сурсувул) (Хроника на
Георги Амартол = Хроника на Симеон Логотет).
Изразеното мнение за възможни съдебни функции на ичергу боилите (Гюзелев 1971 [2007:185–186]) не може да бъде потвърдено с данни от изворите.
Назоваването на Борисовите пратеници в Рим [870] не само като consiliarii,
но и като judices (Анастасий Библиотекар) не се отнася конкретно към чръгубиля. Изхождайки от становището, че през Първата българска държава е
съществувала една вътрешна област18, Венедиков (Венедиков 1968:43–45;
Венедиков 1979:18–24) и Гюзелев (Гюзелев 1971:174 [2007:176–182]) приемат за неин управител ичергу боила, на когото са били подчинени „останалите
вътрешни боили“ и управляваните от тях крепости и войскови единици. От
друга страна, Симеонов отбелязва, че широките пълномощия на ичергу боила
(главнокомандващ, водач на дипломатически мисии в чужбина) противоречат
на тълкувания като „управител на вътрешна област“ (Симеонов 1981, 2:39). На
базата на етимологически съображения той тълкува титула ιτζιργου βοιλα като
„боил от вътрешния стан, ханския двор“ и оттам извежда отговорностите му за
охрана и безопасност на хана и ханския двор, грижа за личното и държавното
имущество, осъществяване на секретни поръчения, т.е. едновременно ичергу боилът бил началник на държавната безопасност, министър на финансите
и държавния резерв, комендант на столицата и прилежащата £ област и т.н.,
като някои от функциите му не са изначални. Според Симеонов в зависимост
от историческата обстановка чръгубиля имал най-голяма власт и най-широки
пълномощия след владетеля, включително по-големи от тези на кавхана. Едва
ли можем да се съгласим с последното твърдение (напр. ичергу боилът никога
не е бил съвладетел като кавхана), както и с всички приписани от Симеонов
правомощия на длъжността чръгубиля, за които не разполагаме с никакви изворови данни.
В заключение може да се каже, че чръгубиля е бил трети по значимост в
държавното управление (след владетеля и кавхана) и втори по ранг боил. Найвероятно е бил един от шестимата велики боили. Служил е в канския двор
(княжеския дворец) и е бил придворен, особено близък съветник на владетеля
и негово доверено лице, на коeто са поверявани висши военни и дипломатически мисии. Всички други приписвани му функции са несигурни. При упраВъз основа на следните факти: 1) складът с военното снаражение на ичергу боила се намирал не в столицата, а в Преслав (Надпис от Преслав № 53), 2) тълкуване на сведението за Богдан
(„управител на вътрешни крепости“ } τ™ν Tνδοτέρω κάστρων τοπάρχος Хроника на Скилица) като
скрита титла ιτζιργου βοιλα, 3) паралели с тюркско-енисейското разбиране за „вътре“, 4) връзка
на първата съставка ιτζ- ‘вътрешен’ в ιτζιργου с топонимите Ичера, Чика = ‘вътрешността’.
18
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влението на определен владетел службата на ичергу боил е изпълнявало само
едно-единствено лице.
5. болэре, вельможќ, мог™те

От мн. ч. на тюрк. *bojla:-r > boylar > bolyar е получено славянското название болэре > болэринъ (други етимологии вж. у Трифонов 1923:2–26; Малов
1946:137–139; Трубачев 1963:160–163; Шаур 1988; Хелимский 2000:144–145)19,
запазено в различни средновековни паметници. Особено показателни са оригиналните (непреводни) съчинения, съдържащи сведения за българското болярство, срв. напр. известията за: 1) болярите на княз Симеон, обкичени със златни гривни, пояси и пръстени (л. 205d и оба полы его болэры сэдťщť въ златахъ
гривьнахъ и поясэхъ и обр©чьхъ Шестоднев на Йоан Екзарх); 2) болярите на
цар Симеон, пред които той като нов Птолемей „излива мисли из своите уста“
(прэдъ болťрҐ Похвала на цар Симеон в Изборника от 1073 г.)20; 3) болярина
от разказа на Климент, когото св. Георги избавил по време на война (помҐшлťхъ
нэкто wU машихъ бояръ девето чудо от Сказание за железния кръст); 4) болярите
(болťре, боярҐ), поставени от Бога и укорявани от еретиците (богомилите) (цЃри и
болťре богомъ суть учинени Презвитер Козма. Беседа срещу богомилите). Без
съответен гръцки текст е и вторият възглас на ектенията в богослужебните
указания за службата на 1 септември от Енинския апостол, л. 21б: ръцамъ въси
гЃи услыши и помЃлу[и] [о]х[о]люпци цЃри нашемъ• имť...и въсэхъ болэрэхъ• ново...
людехъ его• ръцамъ. Според издателите на паметника в недобре четящия се
израз ново ... людехъ его стои първоначалното новопросвэщенныхъ людехъ (новопокръстените), т.е. „Енинският препис е направен по време, когато споменът за
покръстването все още е бил жив в паметта на поколенията. Може би в извода
е стояло и името на царя, но преписвачът го е заменил с [рекъ], понеже е съзнавал, че този цар не е вече жив“ (Мирчев, Кодов 1965:190–191). Показателно
е, че във всички цитирани по-горе автентични (непреводни) български текстове липсва лексемата-термин вельможа, която обаче в други ранни оригинални
български творби се употребява наравно с болэринъ, вж. някои от словата на
Климент Охридски (цЃре и болэре Слово за св. Захарий и зачатието на Йоан
Кръстител, имъже вьси болэре служťтъ Похвала за св. Димитър Солунски, по
срэдэ вельможь послужите [Сир 39: 4] Похвално слово за Кирил и Методий) и на
Петър Черноризец (власти земнҐе и велм№жие• болэре и судие Слово за временен
живот)21. И в Житието на Анин (Супрасълски сборник) с неустановен гръцки
Смяната на коренната гласна быля > болэринъ се дължи на изместването на ударението от
корена върху суфикса.
20
Тези две сведения според Трифонов свидетелстват за болярите във функциите им на ‘държавен съвет’, ‘съветници в държавните работи’ (Трифонов 1923:37–38).
21
Можем да допуснем, че такава е била картината и в неоцелелия старобългарски протограф,
19
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текст се среща както болэринъ (л. 562 съ боляриномъ троконди¬мъ сановити· и
жупани), така и вельможа (л. 557 ни послушааше коли вельможъ), но неяснотата
около гръцкия първоизточник не позволява по-конкретни наблюдения. Наред
с болэринъ (но винаги срещу гръцко съответствие, вж. по-нататък) два пъти е
употребена и лексемата вельможа в Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел – и двата пъти без опора в съответен гръцки текст (такъв липсва в
Хрониката на Георги Синкел, а визираните събития са свободен преразказ по
II и III Книга Царства). В първия фрагмент (л. 424а1–5) се разказва за разпрата
между воеводата Авенир [братовчед на цар Саул и предводител на войската
му] и Сауловия син Иевостей и измяната на Авенир в полза на Давид (по 2Цар
3:1, 7–8, 10): авениръ•••помҐсли власть предати дЃвду увэщавъ когожDђ велможу
wUступити wU него (Тотоманова 2008:69, 431–432). Вторият фрагмент от Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел се отнася до времето, когато цар
Давид е на преклонна възраст (по 3Цар 1:1), а неговият четвърти син Адония,
решавайки да го наследи22, се съветва с Давидовия военачалник Йоав и свещеника Авиатар23: иwава старэишаго воеводу и авиафара архиереа (по 3Цар 1:7) и
другҐа вельможа (добавка на съставителя на Хрониката) (л. 426а12–17, Тотоманова 2008:73, 434). Цитираните два случая показват, че старобългарският
книжовник, съставил към края на IX – началото на X в. Славянската версия на
Хрониката на Георги Синкел, използва лексемата вельможа като общо название
на сановници, приближени и влиятелни хора на царя, заемащи различни длъжности. Само вельможа се среща в Учителното евангелие на Константин Преславски в заключителната (непреводна) част на 43-та беседа, в която авторът
призовава за изпълнение на заповедите на Бога и благолепна негова възхвала
без страх от цар, без стеснение пред князе и без срам от велможи (не бояще ся
цЃря• не стҐдяще ся князь• не срамля«ще ся вельможь, Антоний 1885:114)24.
Какво показват преводните старобългарски текстове по отношение на термина болэринъ, какви са неговите гръцки паралели и доколко те могат да разкрият терминологичното значение на болэринъ в българското общество от IX–
XI в.? (За някои гръцки успоредици вж. Трифонов 1923:27–31.) Едни от найчестите съответствия в гръцките първоизточници са συγκλητικός ‘сенаторски’,
συγκλητικός } ‘член на сената, сенатор’ и σύγκλητος ‘извънредно събрание,
член на събрание’, σύγκλητος ^ ‘римски, гръцки сенат, синклит (държавен сътъй като двадесетината по-късни славянски преписa показват забележително единство.
22
След смъртта на тримата по-големи Давидови синове Адония смята, че той е наследникът,
но изборът на Давид е единадесетият му син Соломон.
23
Тези двама сановници някога са били предани сподвижници на цар Давид, но към края на
живота му му изменят, заставайки на страната на Адония в битката за властта.
24
Напълно възножно е Константин Преславски да визира събитията от времето на княз Владимир-Расате. Трябва да се има предвид, че данните за Учителното евангелие са непълни, тъй
като не разполагам с целия текст, включващ 51 беседи, а само с текста на издадените 20 беседи
(Антоний 1885; Jagiè 1873; Vaillant 1967).
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вет); Tκ τ\ς συγκλήτου сенатор’. Преводът им единствено с болťръ, боťръ е
налице в славянския текст на Хрониката на Йоан Малала, независимо дали
става въпрос за болярите на Кадмос, Тезей [старогръцки герой и цар на Атина],
Ромул [основател на Рим, ок. 753 г. пр. Хр.], император Тарквиний [534–509 г.
пр. Хр.], Брут, император Антиох Епифан [175–164? г. пр. Хр.], Сципион [235–
183 г. пр. Хр.], персийския цар Слунарсакий, изобщо римски боляри или болярите на императорите Теодосий II [408–450], Лъв I [457–474], Зинон [474–475,
476–491], Юстин I [518–527], Юстиан I [527–565]25. И в славянския превод на
Хрониката на Георги Амартол гр. συγκλητικός, σύγκλητος, συγκλήτης се предават с болэринъ, болэрьскъ съборъ, болэрьскъ чинъ26 – същите съответствия са
налице и в други старобългарски паметници, срв. боляромъ συγκλήτου, болэрьскъ συγκλήτου, болэрьска съвэта συγκλήτ¥ βουλ\ Супрасълски сборник л. 216,
л.104, л. 202, л. 101, л. 281, болťрҐ συγκλήτ¥, боляри σύγκλητος Ефремовска
кръмчая, σύγκλητος Лествица на Йоан Климакс (Slovník 1:136–137; Miklosich
Срв. боťромъ τ@ς τ™ν συγκλητικ™ν, болťрҐ τ™ν συγκλητικ™ν, боťре οs συγκλητικοp, бояръ
τ™ν συγκλητικ™ν, бояромъ τ\ς συγκλήτου (2 книга, Chronographia Malalae 1831:34, 42, 44, 46, 52);
боťре критстии οs συγκλητικοp τ\ς Κρήτης, боťре οs συγκλητικοp, боťрҐ τ™ν συγκλητικ™ν, болťръ
σύγκλητον (4 книга, Chronographia Malalae 1831:86–87); боярҐ συγκλητικο†ς, болťрҐ σύγκλητον,
боярwм σύγκλητον, бояре συγκλητικοp, бояромъ συγκλητικ™ν, съвэтъ болťрскҐи συγκλήτον, бояре
σύγκλητος, болťрҐ συγκλήτου, болťрε σύγκλητος, болťрε συγκλητικοp, боярину συγκλήτου, болťре
οs συγκλητικοp, болťръ Tν...συγκλητικο†ς, болťре οs συγκλητικοp, болťръ τ\ς συγκλήτου, болťре
σύγκλητος, болťръ τ{ν συγκλητικ{ν, бояромъ τi συγκλήτ¥, бояромъ το‡... συγκλητικο‡, болťринъ
} συγκλητικ{ς (7 книга, Chronographia Malalae 1831:184–185, 187); болťромъ το†ς συγκλητικο†ς,
боярҐ οs συγκλητικοp (8 книга, Chronographia Malalae 1831:205, 210); бояръ τ\ς συγκλήτου, боярҐ
το†ς συγκλητικο†ς, бояръ τ\ς συγκλήτου, бояромъ τ™ν συγκλητικ™ν, бояре ^ σύγκλητος (9 книга,
Chronographia Malalae 1831:214–215, 218); бояромь συγκλητικοqς, бояре οs συγκλητικοp (13 книга, Chronographia Malalae 1831:326, 335); болťре ^ σύγκλητος, бояринъ συγκλητικο‡, боярҐ τ\ς
συγκλήτου, боярҐ το†ς συγκλητικο†ς, бояръ τ\ς συγκλήτου, бояри συγκλήτου, боярҐ σύγκλητος,
бояре σύγκλητος, бояри συγκλήτου, бояромъ συγκλήτου, бояринома συγκλητικο†ς, бояръ συγκλήτου (14 книга, Chronographia Malalae 1831:356, 360, 364, 366, 369, 371); боари τ\ς συγκλήτου,
бояринъ το†ς συγκλητικο†ς, бояръ το†ς συγκλητικο†ς, бояръ συγκλήτου (15 книга, Chronographia
Malalae 1831:377, 379); боярҐ οs συγκλητικοp (17 книга, Chronographia Malalae 1831:421); боярҐ
οs συγκλητικοp (18 книга, Chronographia Malalae 1831:428). Славянският текст е по изданието на
Истрин 1994.
26
Срв. предсказанието на Серапион за смъртта на Антонин Каракала [211–217] въ сборэ
болťрьстэмь (Истрин 1920:314), убийството на Диоклетиан [284–305] wU болťрьскаго сбора (Истрин 1920:329); болярите на римския император Константин, син на Констанций [293–306] (къ
болťрьскому чину рекъшю, сборъ болťрьскҐи видэвъ, Истрин 1920:331, 332); болярина Амаксовий,
комуто император Теодосий Велики [378–393] поверил сина си (болťрину же ¬теру амаксовью,
Истрин 1920:373); изпращането на същия Теодосий в битка срещу готите по съвета на болярите (свэтомь болťръ гречьскҐхъ, Истрин 1920:374); болярите при царуването на Михаил III и
Теодора [842–867] (изборнҐми болťрҐ τ\ς συγκλήτου, избраннҐа болťрҐ τ[ν σύγκλητον, Истрин
1920:507); болярите при царуването на Лъв Мъдри [886–912] (болťрскаго чину συγκλητικο†ς, Истрин 1920:527); болярския съвет вси же в болťрскомъ съвэтэ суще πάντες δT οs τ\ς συγκλήτου
βουλ\ς, наблюдаващ срещата на Симеон с Роман Лакапин [924] (Истрин 1920:558).
25
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1862–1865:40; Срезневский 1:150; СС 1999:99; Meyer 1935)27, както и в Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел28. Това преводаческо решение,
дело на различни книжовници от ранната славянска (българска) книжнина,
издава историческа аналогия, свързваща функциите на болярите от Първата
българска държава като вид сенатори. Такава роля книжовните извори не приписват на велможите и това обстоятелство е може би най-съществената разлика
между тях и болярите. От друга страна, налице са и такива гръцки съответствия, които са общи и за болэринъ, и за вельможа, срв.:
Dρχων ‘преводител, вожд; управник, владетел; управител’. Византийските
хронисти известяват, че след победата над Никифор Геник [802–811] кан Крум
отрязал главата му, оголил черепа, обковал го със сребро и заповядал на българските боляри да пият от него (Βουλγάρων Dρχοντας Хронография на Лъв
Граматик, το†ς Dρχοντας τ™ν Βουλγάρων Хроника на Симеон Логотет) –
срв. славянския превод на Хрониката на Симеон Логотет повелэ пити въ неи
блъгарскҐиN бwлэрwN срещу славянския превод на Хрониката на Георги Амартол
повелэ пити из неа кЃнземъ блъгарскҐмъ.29 На друго място обаче славянският преводач на Хрониката на Георги Амартол предава гр. Dρχων с боляринъ30, което
говори за неустановена терминология. Извън хронографските текстове съответствието Dρχων : болэринъ е засвидетелствано в 13 слова на Григорий Богослов (Dρχων προστάτης praeses, ни болэрину зълобъ), Иловичката [1262] и Рязанската кръмчая [1284] (градьст·и болťре Dρχουσιν) (Miklosich 1862–1865:40;
СДЯ 1:296). В същото време гр. Dρχων се предава и с вельможа, вж. Ефремовска кръмчая (у вельможь Dρχοντας прэбывати ) и Иер 32:32 (велможе Dρχοντες)
(Срезневский 1:239–240)31.
В славянския превод на Хрониката на Йоан Зонара се предпочита изразът кънťзь синклитьскҐи или само кънťзь, срв. и кнези синклитьсц·и вьси, сь кнезҐ нэкҐми синклитьскҐми, аште вьпросеть тебе кнези синкитьсц·и о самонэ, прэдь вьсэми кнезҐ вьпроси царь (Jakobs 1970:236, 243, 255).
28
Л. 467б5, 459а27, 484б22, 467а6, 466б1 (Тотоманова 2008): домет·ановҐ чьсти пог№бленҐ
бҐшť болťрҐ τ\ς συγκλήτου (Moshammer 1984:421, 21); да и болťроN своиN πρ{ς τ[ν σύγκλητος w
неи побесэDPова (Moshammer 1984:398, 27); съвэтоN болťрскоN ψήφ¥ κοινi τ\ς συγκλήτου „по единогласното решение на сената“ пог№блена бҐста (Theophanes 1963:11, 19) – става въпрос за решението,
според което Диоклетиан и Херкулий са били убити [296] след намерението им отново да царуват;
почťст·е пр·а wU болťръ τ\ς συγκλήτου (Moshammer 1984:420, 2); болťроN τ\ς συγκλήτου молившиN его
(Moshammer 1984:418, 17). По-нататък вж. превода на σύγκλητος и с другъ. Изказвам сърдечна
благодарност на А.-М. Тотоманова за предоставените ми гръцки текстове.
29
Гръцкият текст на този пасаж в Хрониката на Йоан Зонара е по-различен (Крум дал на
своите подвластни τοqς ‰π<αˆτόν да пият) и не е преведен в достъпните ми издания на славянския
текст, вж. Jakobs 1970; Kaèanovskij 1882).
30
По времето на император Анастасий I Дикорос [491–518] настъпил метеж заради християнската вяра и императорът заедно с болярите се укрили (яко цTђрю и болťромъ το†ς Dρχοντας
избэгнути и скрҐти сť, Истрин 1920:407).
31
Примери за назоваване на българските боляри с гр. Dρχοντες във византийски хроники без
славянски превод вж. у Трифонов 1923:27.
27
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μεγιστAνος, μεγιστAν ‘знатен човек, велможа, важна персона, големец, велик мъж’. Според византийските хронисти император Михаил III [842–867] покръстил българския княз Борис, дал му собственото си име, а болярите το†ς
μεγιστAνας отвел в Цариград и ги кръстил. Срв. съответните славянски преводи
в Хрониката на Симеон Логотет болэрҐ же его το†ς μεγιστAνας въ ЦЃриграD wUвеD
крTтђ и иa и в Хрониката на Георги Амартол велможа его το†ς μεγιστAνας введъ
в Констťтинь граD всť крTтђ и32. Същите хронисти (Лъв Граматик, Продължителя
на Теофан, Псевдо-Симеон, Симеон Логотет) свидетелстват, че години по-късно [924] след срещата си с Роман Лакапин българският владетел Симеон разказал на своите боляри μεγιστAσι за разумността и смирението на императора – вж.
съответната славянска версия в Хрониката на Симеон Логотет своиN болťроN τοqς
Sαυτο‡ μεγιστAσι повэдааше и в Хрониката на Георги Амартол своимъ велможамъ
цЃрева разума исповэда33. След смъртта на цар Симеон срещу цар Петър се вдигнал брат му Иван [928] заедно с други Симеонови боляри μεγιστάνων το‡
Συμεών Продължителя на Теофан, Продължителя на Георги Монах – срв.
славянския превод на този пасаж в Хрониката на Симеон Логотет съ инэми
wU болэрь сvмеоновэa μεγιστάνων το‡ Συμεών и в Хрониката на Георги Амартол съ
инэми велможами семеони μεγιστάνων34. Следователно славянските преводачи на
двете хроники доста последователно следват превода на μεγιστAνος, μεγιστAν с
вельможа (Хроника на Георги Амартол) или с болэринъ (Хроника на Симеон Логотет). И извън събитията, свързани с българската история, преводачът на Хрониката на Георги Амартол използва лексемата вельможа за гр. μεγιστάν, срв. напр.
велможите на Дарий, които завидели на Даниил и го хвърлили в лъвската яма
(тъ даниилъ завидэнъ бҐTђ wU вельможь ‰π{ τ™ν μεγιστάνων, Истрин 1920:190),
или велможите на Алексансър Велики, които след смъртта му разделили царството (ибо мужи вельможа οs ... μεγιστάνες александрови црTтђ во ¬го раздэливъше,
Истрин 1920:199). На друго място обаче преводачът на Хрониката на Георги
Амартол предава гр. μεγιστAνος с прабългаризма быля – така са наречени болярите на персийския цар Кир [555–530], които той изпратил при пророка Даниил (скоро посла былť своя к нему, Истрин 1920:38). Вж. и единствения случай
32
В Хрониката на Йоан Зонара тези събития са описани по-различно (ГИБИ 7:170–171; Jakobs 1970:200–201).
33
В Хрониката на Йоан Зонара тези събития са описани по друг начин (ГИБИ 7:176–177, без
славянски превод у Jakobs 1970). Според Трифонов тук болярите са в ролята на военни съветници
(Трифонов 1923:36–37).
34
Подобен текст липсва в Хрониката на Йоан Зонара. Вж. аналогичния пасаж τ™ν μέγα δυναμένων Tν Βουλγαρία в Хрониката на Йоан Скилица, в която българските първенци (велможи,
боляри) се назовават още τ™ν Dλλ™ν δυναστ™ν Cπάσης Βουλγαρίας (относно велможите, които се
покорили на императора), δυνάστην (относно Ивац, който не се подчинил на Василий II), εyς τ™ν
παρ@ Βουλγάροις μέγα δυναμέων (относно Давид Несторица, един от българските велможи), τ[ν
Βουλγαρίαν προέχοντες (относно българските първенци), οs Tν τοqς Σκοπίοις προέχοντες (относно
скопските първенци).
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на предаване на гр. μεγιστάν с болэринъ в историята за Естир в Славянската
версия на Хрониката на Георги Синкел: уасти женэ преD пирťнҐ и болťрҐ своа
αˆτ© μεγιστAσιν (л. 440а3–4, Тотоманова 2008:162, 555; Moshammer 1984:277,
3). Извън византийските хроники μεγιστAνος се превежда само с болэринъ в Супрасълския сборник л. 58, 61, 195 (Meyer 1935), а с болэринъ и вельможа в Григоровичевия паримейник (Йона 3:7, Притчи 8:16), книгата Премъдрост на Исус
Сирахов 10:21, 11:1, 33:1835, а оттам и в Княжеския изборник за възпитанието
на престолонаследника Борис [ок. 930], срв. 10:24 боляре μεγιστAν, 4:7 болярину
μεγιστAνι, но също и 8:9 вельможамъ μεγιστAσιν, 20:27 вельможамъ μεγιστAσιν,
11:1 вельможь μεγιστάνων, 32:9 вельможь μεγιστάνων36 (Федер 2008, 2:83, 92,
100–101, 108). И в Паренесиса на Ефрем Сирин двете лексеми-термини се употребяват успоредно, при това в едно и също слово (№ 96 Слово за Аврам)37. Вж.
и библейските книги Дан 4:33, 5:2 вельможа моя μεγιστAνες, Ис 34:12 вельможа
μεγιστAνες (препис от XV в. от превод на Упир Лихий от 1047 г.) и Иполит Римски. Сказание за Антихриста вельможа землť μεγιστAνες τ\ς γ\ς (Срезневский
1:240–241)38.
Извън вече посочените гръцки съответствия συγκλητικός, σύγκλητος,
συγκλήτης, Dρχων, μεγιστAνος, μεγιστAν само с болэринъ се превеждат още и
следните гръцки лексеми:
πατρίκιος – в ранния превод на Римския патерик, свързван с дейността на
Методий или на източнобългарско книжовно средище от IX–X в. (преглед на
мненията и библиография вж. у Тихова 1987; Николова 2003:109–116), титлата
патрикии е глосирана с болэринъ, срв.: венат·ю тогаDђ с№щу патр·кю сирэчь болэрин№
Хронологически по-късните паметници с фиксации вельможа μεγιστAνος вж. у Miklosich
1862–1865:60; Slovník 1:178; Срезневский 1:150; СДЯ 1:295.
36
Вж. същите стихове и в Изборника от 1076 г.;, л. 146, 80б, 162а, 179а, 151б.
37
Срв. 96, 168 съ вьлможами (L вельм©жи, S вельм№жи) μεγιστAσι чьсть приимати, 96, 216 злато
много прθяти от иного вэльможа Tκ μεγιστAνός τινος (L вельм©жа), 96, 328 фараонъ пиръ творťше
бояромъ своимъ τοqς μεγιστAσιν (L болэромь), 96, 345 рече к нему фараосъ предъ болярҐ своими
τ™ν μεγιστάνων (L вельм©жми, S вельмужами), 96, 352 всť вэлможа οs μεγιστAνες (L вельм©жие, S
вельмужие) wкрTђтъ колесн¶ца иwсифивы идťхy, 96, 356 разлучи ся от вэлможь τ™ν μεγιστάνων (L
вельм©жеи, S вельмужь), 96, 362 разлучихъ ся от бояръ (L болэрь, S вельмужьь), 96, 373 поклони ся
ему с вэльможами τ™ν μεγιστάνων (L вельм©жи, S вельмужами), 96, 374 со всэми вэльможами (L
вельм©ж·и, S вельмужами). Така и в слова № 95а (41 бесэдовати прэдъ болярҐ, L болэрҐ μεγιστάνων) и № 44 (цЃрь или вельможа, L вельм©жь). Означенията на преписите и сигнацията на текста са
по изданието на Bojkovsky, Aitzetmüller 1, 1984; 4, 1988. Основен е ръкопис от РНБ, Пог 71а от
XIII в.; L – Лесновски паренесис от 1353 г. (НБКМ № 297), S – ръкопис от края на XIV в. (НБКМ
№ 298).
38
Названието μεγιστάνος е често название за велможи, боляри и знатни мъже в различни
гръцки текстове без славянски превод, вж. Житие на Теодор Студит от монах Михаил (ГИБИ
4:141–143) и епизода, когато Никифор извикал заедно с неколцина свои велможи μεγιστάνων
светия отец Теодор, или История на Йосиф Генезий (ГИБИ 4:320–335) и известието от нея, че
предложението на Крум за сключване на мир [813] не допадало на повечето от знатните τ™ν
μεγιστάνων.
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(РНБ, Пог. 909, л. 1б). С титлата πατρίκιος, запазена във Византия [края на X –
началото на XI в.] по традиция от Римската империя, са били удостоявани вископоставени сановници, висши дворцови, политически и военни длъжностни
лица (Brehier 1949:102–103; Oikonomidès 1972:295). Същото гръцко съответствие вече беше коментирано по отношение на быля в Житието на Артемий
(Супрасълски сборник, л. 230,1 быля πατρίκιε, л. 230, 6–7 быля πατρίκιε, л. 233,
20 быля πατρίκιε)
συνήθης ‘близък, приближен човек’ Хроника на Георги Амартол – вж. епизода, когато царят на Египет със своите боляри (цЃрь купно • и с болťры своими
οs συνήθεις) събрал звездословци и влъхви (Истрин 1920:82)
πρ™τος ‘пръв, най-високостоящ’ Житие на 42-та аморийски мъченици (Супрасълски сборник, л. 66, 5 болэре срациньсти οs τ@ πρ™τα φέροντες ‘носещите
първи [длъжности]’); πρότερος σχ\μα ‘по-пръв, по-високопоставен, по-влиятелен по положение, състояние, достойнство’ Славянска версия на Хрониката
на Георги Синкел, л. 483б22 в епизода, когато заслепен от успехите си, Диоклетиан изисквал от сенаторите и високопоставените (по-влиятелните, т.е.
знатните, сановниците) да му се поклоняват повелэ другоN своиN и болťроN ‰π{
συγκλητιν™ οˆ προσαγορεύεσθαι κατ@ τ{ πρότερον σχ\μα покланťтиTђ, а не просто да го приветстват според предишния обичай (Тотоманова 2008:188, 569;
Theophanes 1963:9, 1)
Tνδοξότατος ‘най-славен, най-прочут, най-знаменит’ Житие на Исакий (Супрасълски сборник, л. 198,10 въвръгьшая же болэрина•••саторникъ• и уикторъ οs
δS Tνδοξότατοι Dνδρες ‘преславни мъже’)
προστάτης ‘който стои отпред, човек на предна линия; вожд, началник’ 13
слова на Григорий Богослов (Слово за погребението на св. Василий), л. 56 ни
болярину зълобъ паче таков© власть (Будилович 1871:83; Будилович 1875:43)
Tθνάρχης ‘управник; управител, началник на област; вожд на народ’ Житие
на Власий Аморийски – вж. епизода, когато минаващият през новопокръстена
България Власий е представен на тамошните управници: землť тоя болťръ прошедъши вэсти τοqς ... Tθνάρχαις αˆλίζεσθαι (Леонид 1887:9)
γερουσία ‘сенат [в Рим], съвет на старейшините [в Спарта], върховен съвет
[във Фригия, Картаген]’ комwD въ болťрэa Tν γέρουσίJ погуби чTђтнҐа мужа Славянска версия на Хрониката на Георги Синкел (л. 470б5, Тотоманова 2008:162,
555; Moshammer 1984:433, 11)
τέλος; οs Tν τέλει €ντες ‘върховна власт; властници, висши длъжностни
лица, сановници; имуществен ценз или съсловие’ – вж. епизода с царуването на
тиранина Максенций [297], който извършил най-ужасни злодеяния, прелюбодействайки с жените на властниците: прелюбодэа с болťрьсками женами Tν τέλει
γυναικ™ν Славянска версия на Хрониката на Георги Синкел (л. 485а7–8, Тотоманова 2008:191, 569–570; Theophanes 1963:12, 6–7). Вж. и епизода на заговора
срещу императрица Ирина нэц·и wU болэрь τινSς τ™ν Tν τέλει, както и разказа за
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заточаването на Ирина от Никифор видэв же вьсť болэрҐ πάντας το†ς Tν τέλει
(Трифонов 1923:29)
τελο‡ντος < τελέω ‘който принадлежи към някакво съсловие’ – вж. епизода
за Галерий Максимиан [297], който бил толкова похотлив, че придворните му
криели от него жените си: якоFђ и болťроN его το†ς ‰π’ αˆτ{ν τελο‡ντας своа женҐ
скрҐвати wU него Славянска версия на Хрониката на Георги Синкел (л. 485а25,
Тотоманова 2008:191, 570; Theophanes 1963:12, 27).
Само за вельможа са засвидетелствани следните гръцки паралели:
δυνατώτατος ‘най-силен, най-могъщ, най-влиятелен, най-знатен’ 13 слова
на Григорий Богослов (Слово за погребението на св. Василий), л. 52 дрьзновени¬
къ властел¬мъ и къ инэмъ вельможамъ δυνατώτατος градьнъимъ (Будилович
1871:85; Будилович 1875:40)
τόπαρχος ‘началник, управител на местност’ Супрасълски сборник (Йоан
Златоуст. Слово за смокинята във Велики понеделник), л. 354, 6 властеле и
вельм©ж® τοπάρχαι люб®тъ
‰πασπιστής ‘щитоносец, оръженосец; телохранител, началник на телохранителите’ Хроника на Георги Амартол – вж. епизода, когато Птолемей Филометор [221–205] заповядал на велможите си да приготвят 500 слона (повелэ своимъ
вельможамъ, Истрин 1920:299)
δυνάστης ‘велможа, влиятелен човек; властник, управител’ Хроника на Георги Амартол – вж. епизода за грамотата от времето на Аврелиан [270–275] с
изписаните имена на велможите, които трябвало да умрат (створи имена вельможь
ихъ яко на съмерть ведомомъ, Истрин 1920:320)39.
В славянски преводи от XIII–XIV в. нататък се срещат и други гръцки съответствия40, но доколкото ни интересува само по-ранната семантика на термините боляринъ и вельможа, те няма да бъдат разглеждани.
Така лексикографските данни от домашни непреводни съчинения подсказват, че може би към края на IX – началото на X в. предпочитаният термин за
Тази гръцка лексема е употребявана и от други хронисти – вж. напр. в Хрониката на Скилица епизода, когато от ромеите били заловени [1015] Дометиан кавхан, велможа и съветник на
Гаврил-Радомир (Bν[ρ δυνάστης καp τ© Γαβρι[λ συμπάρεδρος), и много други велможи (Wτεροι
δυνάσται τολλοί).
40
В Хрониката на Симеон Логотет и Хрониката на Йоан Зонара, преведени през XIV в.,
има и други гръцки съответствия, срв. напр. сведението за Давид, Мойсей, Арон и Самуил, синове
на един от българските боляри: единого бw wU болэрь Tπισήμων блъгарскҐa дz сЃнове Хроника на Симеон Логотет и единого кнеза Tπισήμων бльгарскаго нарицаемаго комить Хроника на Йоан Зонара.
Лексемата кънťзь (за различни гръцки съответствия Tπίσημος, Tπιφανής) се предпочита в Хрониката на Йоан Зонара, срв. епизода [1015–1016] с преминаването на страната на византийския
император Василий II на Иван Владислав и друзи кнези бльгарски τ™ν Tπισήμων παρ@ Βουλγάροις
или епизода, когато по-късно [1018] при Василий II в Одрин пр·идоше болш·и кнези τ™ν Βουλγάρων
Tπιφανεqς и му предават Перник.
39
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назоваване на най-близките до владетеля41, силните на деня42, все пак е бил
болэре – само той се среща в авторските части на Шестоднева на Йоан Екзарх,
Похвалата на цар Симеон в Изборника от 1073 г., някои слова на Климент
Охридски (Слово за св. Захарий и зачатието на Йоан Кръстител, Похвала
за св. Димитър Солунски), Сказанието за железния кръст, Беседата срещу
богомилите на Презвитер Козма, ектенията в Енинския апостол. В славянски непреводни извори с доказана ранна хронология липсва употреба само на
вельможа43 – подобна тенденция се наблюдава в хронологически по-късни текстове като Второто житие на Наум44 (некоторwм№ велм№жу ¬динородна сҐна
№мрьш№) и историко-апокалиптичната книжнина от епохата на византийското
господство45. В разглежданите писмени извори понякога болярите са белязани
с инсигниите на властта (златни гривни, пояси, пръстени Шестоднев на Йоан
Екзарх) и обикновено винаги са ситуирани непосредствено след царя (цЃре и
болэре Климент Охридски. Слово за Захарий и зачатието на Йоан Кръстител,
цЃри и болťре Презвитер Козма. Беседа срещу богомилите, цЃри нашемъ ...и въсэхъ болэрэхъ Енински апостол, ектения). Но и велможите от непреводната част
на 43-та беседа на Учителното евангелие на Константин Преславски също са
в компанията на цар и князе (цЃря ••• князь ••• вельможь). Изброяването у Петър
Черноризец (власти земнҐе и велм№жие• болэре и судие Слово за временен живот)
върви от по-общите понятия (земни властници и велможи) към по-конкретните (боляри и съдии). Като общо название на приближени на царя сановници,
заемащи различни длъжности, използва лексемата вельможа и съставителят на
Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел. Тези наблюдения придобиват по-конкретни очертания в преводните съчинения от IX–XI в., където
семантичната диференциация между болэринъ и вельможа става по-ясна поради
наличието на гръцки съответствия. Измежду десетките случаи няма нито едно
изключение в последователно прокараното преводаческо решение на различни
книжовници46 гр. συγκλητίκος, σύγκλητος, συγκλήτης да се предават само и
Не случайно в различни текстове болярите се споменават непосредствено след царете (цЃре
и болэре Климент Охридски. Слово за св. Захарий и зачатието на Йоан Кръстител, цЃри и болťре
Презвитер Козма. Беседа срещу богомилите).
42
Срв. изброяването богати и убози• раби и свободьнии• цЃри и сильни у Климент Охридски.
Слово за св. Троица, където сильни визира именно болярите/велможите.
43
С изключение на непълните лексикографски данни от Учителното евангелие на Константин Преславски.
44
Житието е познато само в един препис от XVI в., а времето и мястото на неговото възникване не са установени. В целия текст личи влияние от гръцки извори, но за техните идентификации
няма единно мнение (Иванова 2003:196).
45
Вж. тогDа б№Eть люEе №бози яко боляре• а боляре яко воеводи• а воеводи яко цр·е Сказание за пророк Исая за бъдните години и за царете, и за Антихриста, и будуть вельможе вь лэU ¬го• яко и
кнези Видение на пророк Исая (Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996:151, 233).
46
Славянските (старобългарските) преводачи на Хрониката на Йоан Малала, Хрониката на
Георги Амартол, Ефремовската кръмчая, Супрасълския сборник, Лествицата на Йоан Климакс,
41
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единствено с болэринъ (болэрьскъ съборъ, болэрьскъ чинъ) и никога с вельможа.
Макар и да не може да се направи пряка аналогия между римските, респ. гръцките сенатори и българските боляри, все пак едва ли става въпрос за случаен
факт. Налице е обвързване (макар и като литературен феномен) на болярите от
Първата българска държава с идеята за сенат и функционирането им като вид
сенатори. С подобни функции никога не се натоварват велможите и това е найсъществената разлика между тях. При наличието на оскъдни исторически данни за съществуването на болярски съвет, лингвистичните и в частност лексикографските свидетелства са в полза на подобна хипотеза. Така биха могли
да се тълкуват въпросите на логотета към българските пратеници в Цариград,
в които след питането за владетеля, владетелката, престолонаследника, боил
таркана, синовете на владетеля и останалите му чеда, следва въпросът за шестимата велики боляри и останалите вътрешни и външни боляри (Константин
Багренородни. За церемониите във византийския дворец). Най-вероятно споменатите шестима велики боляри са съставяли болярския съвет. В тази посока
могат да се тълкуват и изразите болťрскаго чину за συγκλητικο†ς, болťрскомъ
съвэтэ за οs τ\ς συγκλήτου βουλ\ς в Хрониката на Георги Амартол, съвэтоN
болťрскоN ψήφ¥ κοινi τ\ς συγκλήτου „по единогласното решение на сената“ в
Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел, както и предаването на
γερουσία ‘римски сенат, съвет на старейшините [в Спарта]’ с боляръ (въ болťрэa
Tν γέρουσίJ) в същия паметник. Можем да предположим, че към X–XI в. болярската титла (быля, болэринъ) се е доближавала до византийската благородническа титла πατρίκιος, щом тя е преведена с быля в Супрасълския сборник и
Римския патерик. Някои специфични преводачески похвати ни позволяват да
очертаем болярите като отделно висше съсловие, свързано с върховната власт
(болťрьсками Tν τέλει, якоFђ и болťроN его το†ς ‰π’ αˆτ{ν τελο‡ντας Славянска
версия на Хрониката на Георги Синкел) и приближено на нея (с болťры своими οs συνήθεις Хроника на Георги Амартол), най-високостоящо, носещо първи
длъжности (болэре οs τ@ πρ™τα φέροντες Супрасълски сборник), високопоставено и влиятелно по положение, състояние и благородство (болťроN κατ@ τ{
πρότερον σχ\μα Славянска версия на Хрониката на Георги Синкел), прочуто и
славно (болэрина•••саторникъ• и уикторъ οs δS Tνδοξότατοι Dνδρες Супрасълски
сборник). Някои от последните гръцки паралели се доближават семантически
до определенията за велможите като влиятелни властници (вельможь δυνάστης
Хроника на Георги Амартол), най-силни и могъщи (вельможамъ δυνατώτατος
13 слова на Григорий Богослов). В този по-общ дух са и оцелелите латински
съответствия: optimatibus ‘аристократи, най-знатни, най-благородни, най-славни’ Писмо на папа Йоан VIII до български боляри [879]47; primates ‘първенци,
съставителят на славянската версия на Хрониката на Георги Синкел.
47
Писмото е адресирано така: Petro Cerbule et Sundice ceterisque optimatibus et consiliariis dilecti filii nostri Michaelis regis Vilgarorum До Петър чръгубиля и Сондоке и другите боляри и съвет38

едни от първите, знатни’ Отговори на папа Николай I по допитванията на
българите48; principibus ‘първи, главни, най-важни’ Анастасий Библиотекар.
Хронография49.
Пълно пресичане на семантичните полета на понятията боляринъ и вельможа
обаче е налице по отношение на две техни гръцки съответствия – Dρχων и
μεγιστAνος, μεγιστAν. С Dρχων ‘властник, предводител, управник’ са назовани
болярите в Хрониката на Георги Амартол, Хрониката на Симеон Логотет,
13-те слова на Григорий Богослов, но и велможите в Ефремовската кръмчая и
в някои библейски книги (Иер 32:32). Най-голямото припокриване в семантиката на боляринъ и вельможа е по отношение на гр. μεγιστAνος, μεγιστAν ‘знатен
човек, велможа, важна персона, велик мъж’, включително и в рамките на един
и същ паметник, срв. быля (1)50 и вельможа (3) в Хрониката на Георги Амартол, болэринъ (1) и вельм©жа (1) в Григоровичевия паримейник, боляринъ (2) и
вельможа (5) в книгата Премъдрост на Исус Сирахов от състава на Княжеския
изборник, боляринъ (3) и вельможа, вельм©жа (7) в Паренесиса на Ефрем Сирин.
Вижда се, че по-често гр. μεγιστAνος се предава с вельможа, което се вписва и
в по-разпространената практика μεγιστAνος да се превежда единствено с вельможа (библейски книги, Иполит Римски. Сказание за Антихриста) и много
по-рядко единствено с боляринъ (Супрасълски сборник).
Следователно писменото българско наследство от края на IX – XI в. ни дава
основание да заключим, че термините боляринъ и вельможа, макар и отчасти със
съвпадаща семантика (‘властници, управници; знатни и влиятелни хора’), не
са били пълни синоними не само в книжовното пространство, но вероятно и
в реалните обществено-публични отношения. Тяхната едновременна употреба,
включително и в рамките на един и същ паметник, свидетелства, че двете лексеми номинират различни реалии. Докато с термина вельможа са били назовавани
най-общо някакви сановници (с различни длъжности), терминът болэринъ е имал
и по-конкретно социално (а може би първоначално и институционално) съдържание и е визирал освен най-високопоставено и влиятелно съсловие, свързано с
върховната власт, и участие в съвета на владетеля. За това подсказват текстологичните паралели с персийските, римските и гръцките сенатори. Въпроси като
ници на нашия любим син, българския княз Михаил (ЛИБИ 2:161). Най-вероятно под optimatibus
трябва да се разбират болярите.
48
Гл. 17: „вие разказвате как ония, след като били покръстени, въстанали... срещу вас... и
искали да убият вас и да си поставят друг княз, и как вие... сте ги надвили... и заловили със
собствените си ръце, и как всичките им първенци и по-знатни хора (omnes primates eorum atque
maiores) с целия им род били избити“ (ЛИБИ 2:80–81). Трифонов категорично тълкува primates
като боляри (Трифонов 1923:52).
49
Според Анастасий Библиотекар (Chronographia Tripertita) българите се разбунтували, убили Телец [761–764] заедно с неговите най-важни, най-главни [хора] (cum principibus eius) и поставили на престола Сибин [764–766] (ЛИБИ 2:259). Вероятно principibus визира болярите.
50
Цифрата в скоби посочва броя на употребите в съответния текст.
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колко от болярите са влизали в този предполагаем съвет, по наследствено право
или пък са били избирани51 (назначавани) от владетеля, остават открити в българската историческа наука и са извън обсега на настоящото изследване.
В същото време ясно е прокарана тенденцията към славянизация на терминологията – лексемата быля постепенно и повсеместно се заменя с формата
болэринъ, а тя, от своя страна, битува успоредно (още в края на IX в.) с чисто
славянската по структура лексема вельможа, безпроблемно етимологизирана от
прил. велии и глаг. мощи ‘мога, в състояние съм’ (Фасмер 1:290; БЕР 1:132)52,
откъдето и значението ‘който много може; човек велемощен, силен благородник при царски двор или сановник, болярин; големец’ (Младенов 1951:278).
Сравнително рано се е появила и формата вельм©жь, осмислена по същ. м©жь,
срв. Супрасълски сборник, л. 354, 5 вельм©ж®; Григоровичев паримейник (Прит
8:16) вельм©же, както и вельм©жи, вельм№жи в по-късните преписи L и S на Паренесиса на Ефрем Сирин, велм©жемь δυνάστας в южнославянските преписи
на Книга Битие (Бт 50:4, Михайлов 1900:437). Според Преображенски първоначално вельможа е означавало отвлеченото понятие ‘голяма сила’, а впоследствие под влияние на вельм©жь е получило ново значение homo potens ‘силен,
могъщ човек, способен да управлява’ (Преображенский 1:71).
От глаг. мощи е била създадена и друга лексема – мог©ть, с която са се назовавали най-общо властниците, управниците, знатните и в този смисъл тя донякъде е била синоним на вельможа и боляринъ. Общи и за трите номинации
са гръцките съответствия Dρχων ‘вожд, предводител; управник’ и μεγιστAνος
‘знатен човек, велможа, важна персона’, вж. разказа за юдейския цар Иорам,
син на Иосафат, иже братию свою всю погуби и многҐ могути иудеискҐ καp
Tκ τ™ν Bρχόντων το‡ λαο‡ Славянска версия на Хрониката на Георги Синкел
(л. 431б27, Тотоманова 2008:84–85, 444; Moshammer 1984:220, 8–9) и фразата
предстояху мог№т·и οs μεγιστάνες и все боярство Житие на Никита (чети-миней
за април, XVI в., МСБ № 91=265, Срезневский 2:161). Семантически лексемата
мог©ть е била по-близо до вельможа, за което говори общият им гръцки паралел
δυνάστης ‘велможа, влиятелен човек; властник’, срв. 1Цар 2:8 да посадитъ и съ
мог©тьми людьскыми μετ@ δυναστ™ν в множество славянски библейски ръкописи (Dunkov 1995)53, в библейските песни на Евгениевския псалтир [XI в.] и на
51
Вж. изразите изборнҐми болťрҐ τ\ς συγκλήτου, избраннҐа болťрҐ τ[ν σύγκλητον, визиращи
болярите във Византия при царуването на Михаил III и Теодора [842–867] в Хрониката на Георги
Амартол (Истрин 1920:507).
52
Лексемата е позната на всички славянски езици, срв. рус. вельможа, чеш. velmož, словаш.
vel’mož, пол. wielmožny ‘велможа, магнат’.
53
Среднобългарски препис от XIV в. (РНБ, F.I.461), молдавски ръкописи от XV в. (РГБ, ф.
178, Муз. 3750) и от 1537 г. (РГБ, ф. 256, Рум.29), руски ръкописи от XV в. (РГБ, ф. 173, МДА12;
РГБ, ф. 304, ТСЛ 728; РНБ, Сол. 75/75), сръбски ръкописи от 1418 г. (Одеса, ОГНБ I/106) и от
1544 г. (РГБ, ф. 87, Григ.1). В някои ръкописи (РГБ, Унд.1) и в бревиариите преводът е кнťзи,
кнези, а в Острожката библия – мог№щими (Dunkov 1995).
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по-късните Болонски и Погодински псалтири (Miklosich 1862–1865:378; Slovník
18:223), вж. и прилежаще зълъимъ мог©темъ δυνάσταις 13 слова на Григорий
Богослов (Будилович 1875:207), мог№т·е δυνάσται Житие на Никита (чети-миней за април, XVI в., МСБ № 91=265, Срезневский 2:161), както и варирането
велм©жемь, велможамъ/могутелемъ δυνάστας в някои преписи на Книга Битие
(Бт 50:4, Михайлов 1900:437; СРЯ 9:230). Че терминът мог©ть е номинирал
богати, състоятелни и заможни лица, най-значителни, видни и знатни първенци, свидетелстват и оцелелите латински паралели, срв. могутии locupletes Житие на преп. Александър (чети-миней, XV в., МДА № 584, Срезневский 2:161),
нэкоего могути principis cuisdam Житие на преп. Теодор (чети-миней за април, XVI в., МСБ № 91=265, Срезневский 2:161). Вж. и гръцкото съответствие
‰περοχή ‘висша длъжност, достойнство, високо положение’ Житие на Евтихий wU могутеи τ™ν Tν ‰περοχi (чети-миней за април, XVI в., МСБ № 91=265,
Срезневский 2:161). Можем да предполагаме, че от най-ранно време лексемата
мог©ть е била част от книжовния старобългарски език, щом Йоан Екзарх я употребява в Шестоднева, при това без гръцко съответствие, срв. разказа му за
астролозите, които се хвалят със своите способности да предсказват какви ще
станат новородените: славьномъ ли или богатомъ• кънťземъ ли и мог©темъ• цЃремъ• м©дромъ и т.н. (Aitzetmüller 4, л. 130с16). Лексемата обаче едва ли е имала
титулатурен характер, защото ако е било така, старобългарският преводач на
Диалозите на Псевдо-Кесарий едва ли би я използвал да означи състезател по
бягане (могуть γίγας ‘исполин, великан’) в текста на Пс. 18:6 и тъ яко жениa
исходť из чертога своего• въздрадуетьђT яко и могуть γίγας тещи путеN своимъ
(70 въпросоотговор, Милтенов 2006)54. Обикновено мог©ть се етимологизира
на славянска почва (Berneker 1908–1910:67; Фасмер 2:636; Menges 1951:38–39
и цит. лит.), но макар и рядко се привеждат и тюркски паралели, напр. с bögü
‘силен, знаещ’ с обичайното за тюркски редуване b/m (Малов 1946:136).
6. дроxгове

Сведения за сановник, титулуван другъ /др©гъ /дрьгъ /дръгъ /дергъ, се откриват в средновековни славянски текстове, които макар и оцелели в преписи
от XII–XVI в., са били преведени в България столетия по-рано, срв.:
Славянска версия на Хрониката на Георги Синкел (по Иер 37:14), л. 438б22
дергомъ [Dρχοντας], л. 447б д`роCвђ ъ, дер`говъ (по 1Мак 9:37) μεγιστάνων, л. 465б13
дръговъ, др©говъ εxς τ™ν Tν τέλει, л. 468а25–26 дер`гове σύγκλητος, л. 468б15–16
дръгове, др©гове σύγκλητος, л. 470б8 др%гъ ‰π{ τ\ς συγκλήτου, л. 480б1 дерг№ τ\ς
συγκλήτου, л. 484б14 дер`гове ‰π{ τ™ν στρατιωτ™ν. Иона 3:7 дрьговъ (РГБ, ТСЛ
№ 89, л. 24б № 63, л. 25б), дреговъ (РГБ, ТСЛ № 90, л. 47а), др№говъ (РГБ, МДА №
54

В Синайския псалтир въздрадуетъ сЄ эко испол¶нъ γίγας тештµ п©тъ.
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19, л. 35а; РГБ, ТСЛ № 91, л. 135а), др©говъ (РГБ, МДА № 20, л. 41а) μεγιστάνων.
Мъчение на Климент, папа Римски (чети-минеи за ноември) дрьгови и друзи
(HAZU IIIc24, л. 340), другове и друзҐ (Хилендар 441, л. 328) τ™ν περιφαν™ν
καp φίλων. Григоровичев паримейник (Изх 14:5,8) друговъ τ™ν θεραπόντων, Захариински паримейник (Изх 14:5) другомъ τ™ν θεραπόντων.
Една от фиксациите на титула е в Славянската версия на Хрониката на
Георги Синкел, в чийто текст, наскоро обнародван по три руски ръкописа от
XV–XVI в.55, се срещат вариантите дергъ, дер°гъ, др%гъ, д°р Cъ, дръгъ, другъ,
др©гъ, назоваващи висш сановник56. Така са наречени (по реда на появата им в
текста, а това значи и хронологически) князете на юдейския цар Седекия [597–
587 г. пр. Хр.] (по Иер 37:14), ханаански велможи (1Мак 9:37), сановник при
император Отон [69], сенатори при императорите Траян [98–117] и Диоклетиан
[284–305], членове на сената, и най-накрая войниците, предотвратили намерението на Херкулий да свали от престола сина си [307–308], срв.:
л. 438б22 иеремиа въ граD вениаминовъ изиде сеал купити• аки бэжаща и въ
ратники серуастъ имъ и преда цЃрю и дергомъ – текстът е за пленничеството на
пророк Иеремия, хванат на път за земята Вениаминова от началника на стражата Иреия, който го завел при князете πρ{ς το†ς Dρχοντας (по Иер 37:12–14).
Пасажът няма съответствие в гръцкия вариант на Хрониката, но не е изключено дергомъ да е под влияние, макар и косвено, на Септуагинта.
л. 447б9–10 wUмсти иwана»ь• невэсту вэд№щемь wU хнааньскҐa д°роCђвъ (С, Сл
дер°говъ) – текстът е без гръцко съответствие в Хрониката на Георги Синкел, но
отговаря на библейската Книга 1Мак 9:37, където се разказва как Иамвриевите
синове водят невеста, дъщеря на един от прочутите ханаански велможи τ™ν
μεγάλων μεγιστάνων Χανααν.
л. 465б13 в римэ минувъ держа воевоDство мTђць• зz• сего w»оOђ пог№бивҐ едиO сҐи
wU дръговъ (С, Сл др©говъ) εxς τ™ν Tν τέλει (Mosshammer 1984:416, 10–11) – изразът е част от разказа за римския император Веспасиан [69–79], като славянският текст неправилно приписва осеммесечното царуване на император Отон
[69], а не на Вителий, за когото се отнася (Тотоманова 2008:549–550).
л. 468а25–26 елиниҐ жидове пог№бивше граD раскопавше• троана дер°гове бЃгомь
почтоша Τραϊαν{ν ^ σύγκλητος θε{ν Tψηφίσατο (Mosshammer 1984:425, 12) –
събитията визират 100 г. сл. Хр. и единадесетия римски император Марк Улпий
Траян [98–117].
В изданието основен е преписът У [Ундолски] (РГБ, Ундолски № 1289), а разночетения се
привеждат по преписите С [Софийски] (РНБ, сбирка на Софийската библиотека № 1474) и Сл
[Соловецки] (РНБ, Соловецка сбирка № 829/839), вж. Тотоманова 2008:15–24.
56
Вариантът дер°гъ е с паерчик вместо слаб ер. Вариантът др%гъ е с диакритичен знак, подобен на апостроф, който стои над гласни, но понякога и над сонанти, срв. л. 463б23 дол%жнии, л.
410а5 дер%жааше, л. 442б2 дер%жа, л. 433а21 дер%жавъ, л. 419б13 жер%новаa, л. 438б24 кор%мимъ, л. 414а22
мол%чаа%х и др.
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л. 468б15–16 анDр·анъ римлťмногаNђ данеN прости• да и дръгове (С, Сл др©гове)
и бЃгомъ нарекоша ^ σύγκλητος θε{ν αˆτ{ν Tψηφίσατο (Mosshammer 1984:426,
15–16) – събитията се отнасят към 109 г. сл. Хр.
л. 470б8 Пертинаксъ др%гъ народоN цЃрь римскҐ сť нареcђ Περτίναξ ‰π{ τ\ς συγκλήτου
καp το‡ δήμου βασιλε†ς ... (Mosshammer 1984:434, 5) – пасажът е за краткото
царуване на Пертинакс [193], провъзгласен за римски император от синклита и
народа (в славянския текст неправилно дргъ народоN вм. дрьгомь и народомь).
л. 480б1 δиwклет·ана цЃрť••• долматин№ родомъ сущу• и дерг№ и еупат·ю сҐ•
павши τ\ς συγκλήτου βουλ\ς μετέχοντα Tν ‰πατείαις ]ξιώμενον (Mosshammer
1984:472, 19–20) – изразът е част от разказа за император Диоклетиан.
л. 483б22 повелэ другоN (С дръгоN) своиN и болťроN покланťтиTђ а не цэловати
προσκυνεqσθαι ‰π{ τ™ν συγκλητικ™ν, καp οˆ προσαγορεύεσθαι... (Theophanes
1963:9, 18) – епизодът визира Диоклетиан, който заслепен от успехите си, изисквал от сенаторите и високопоставените да му се поклоняват, а не просто да
го приветстват според предишния обичай.
л. 484б14 и зťте костťтина wта уморити• да wU сЃна wUгнаша и дер°гове
Tπιχειρήσεως ‰π{ τ™ν στρατιωτ™ν (Theophanes 1963:11, 12–13) – събитията
са свързани с края на Диоклетиановото царуване [296]. Според Теофан Изповедник Херкулий отново поискал да заеме престола [307–308], опитвайки се
да свали от трона сина си Максенций, а зет си Констанций да убие с коварство
[309]. Но замисъла му предотвратили войниците (τ™ν στρατιωτ™ν у Теофан,
които старобългарският книжовник е нарекъл странно дергове).
Обобщено гръцките съответствия на дергъ, дер°гъ, др%гъ, д°р Cъ, дръгъ, другъ,
др©гъ в Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел изглеждат така:
τ™ν μεγιστάνων
εxς τ™ν Tν τέλει
^ σύγκλητος
Tκ τ\ς συγκλήτου
τ™ν συγκλητικ™ν
? το†ς Dρχοντας
τ™ν στρατιωτ™ν

У, л. 447б9–10
У, л. 465б13
У, л. 468а25
У, л. 468б15
У, л. 470б8
У, л. 480б1
У, л. 483б22
У, л. 438б22
У, л. 484б14

д°роCђвъ
дръговъ
дер°гове
дръгове
др%гъ
дерг№
другоN
дергомъ
дер°гове

С
С
С
С
С
С
С
С
С

дер°говъ
др©говъ
дер°гове
др©гове
др%гъ
дерг№
дръгоN
дергомъ
дер°гове

Сл
Сл
Сл
Сл
Сл
Сл
Сл
Сл
Сл

дер°говъ
др©говъ
дер°гове
др©гове
др%гъ
дерг№
другоN
дергомъ
дер°гове

Преобладаващи са паралелите σύγκλητος ^ ‘римски/гръцки сенат, синклит’; Tκ τ\ς συγκλήτου ‘сенатор’, συγκλητικός } ‘член на сената, сенатор’,
които обикновено в средновековните славянски текстове се превеждат с болэринъ (Хроника на Йоан Малала, Хроника на Георги Амартол, Славянска версия на Хрониката на Георги Синкел, Супрасълски сборник, Ефремовска кръмчая, Лествица на Йоан Климакс, Slovník 1:136–137; Miklosich 1862–1865:40;
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Срезневский 1:150; СС 1999:99). Сравнително близки до тази семантика са
гръцките паралели μεγιστAνος ‘знатен човек, велможа, големец’, Dρχων ‘предводител, управник, княз’ и οs Tν τέλει €ντες ‘властници, висши длъжностни
лица, сановници’, които също в старобългарски се превеждат с болэринъ или
вельможа. Много далеч от горните значения стои дергъ στρατιώτης } ‘войник,
събир. войска’, факт, който ще коментирам по-нататък.
Разпределението на славянските варианти (общо 27 употреби) в текста на
Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел показва следната таблица57:
У
С

д°р Cђ- (1)

дръг- (2)

дер°г- (2)

др%г- (1)

дерг- (2)

друг- (1)

дер°г- (1)

др©г- (2)

дер°г- (2)

др%г- (1)

дерг- (2)

друг- (1)

дер°г- (1)

Сл

др©г- (2)

дер°г- (2)

др%г- (1)

дерг- (2)

дръг- (1)

И в трите преписа има варианти друг- и др©г- (6), за които е трудно да
се каже кой е първичен. В основния препис У, в който редовно © > у, липсва
форма др©гъ, каквато обаче в антиграфа може и да е съществувала и в резултат на нейната русификация да се е получила формата другъ – вж. др©говъ,
др©гове в другите два преписа (С, Сл), които наред със замяната на © > у пазят
и етимологична ©. Но също толкова е възможно др©гъ да е хиперкорекция от
първоначално другъ, каквито примери има в С и Сл58. От друга страна, и на
трите преписа са познати форми със сонант в корена, означен като дерг-, дер°г(14), др%г- (3), д°р Cђ- (1, само в У), дръг- (3, само в У, С).
Същите правописни варианти (дрьгъ/дрегъ/др©гъ/другъ) срещу гр. παρ@
τ™ν μεγιστάνων се срещат и в Книгата на пророк Иона 3:7, запазена в руски
преписи от XV–XVI в. с тълкуванията на Теодорит Кирски, някои с бележката
на поп Упир Лихий от 1047 г. 59, а също и в Острожката библия (ОБ 1581), срв.:
Ръкопис	Славянско съоветствие	Гръцко съответствие
РГБ, ТСЛ № 89, л. 24б60
wU дрьговъ
παρ@ τ™ν μεγιστάνων
РГБ, ТСЛ № 63, л. 25б61
Цифрата в скоби показва броя на употребите.
Главно в окончания (авраам© 408а, чад© 409а, ем© 410а, прэимш© 410а и т.н). Те са по-малко
на брой от употребите с етимологична © (за първите 30 листа на ръкописа – л. 405а–435а– съотношението между неетимологична © вм. у и етимологична © е 25:32).
59
Изказвам сърдечна благодарност на Я. Милтенов за предоставената ми информация.
60
Ръкописът е от РГБ, ТСЛ, XV–XVI в., 261 л., с бележката на поп Упир Лихий от 1047 г.
Текстът на пророк Иона заема л. 23–25б, вж. http://www.stsl.ru/manuscripts
61
Ръкописът е от РГБ, ТСЛ, от края на XV в., 360 л. Текстът на пророк Иона заема л. 23б–26,
вж. http://www.stsl.ru/manuscripts
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РГБ, ТСЛ № 90, л. 47а62
wU дреговъ
παρ@ τ™ν μεγιστάνων
РГБ, МДА №19, л. 35а63
РГБ, ТСЛ № 91, л. 135а64 wU др№говъ
παρ@ τ™ν μεγιστάνων
РГБ, МДА №20, л. 41а65
wU др©говъ
παρ@ τ™ν μεγιστάνων
Острожка библия
wU др№говъ
παρ@ τ™ν μεγιστάνων
Старобългарският превод на Книгата на Дванадесетте малки пророци с
тълкуванията на Теодорит Кирски се свързва с Преславското книжовно средище, а глаголическите букви в някои от преписите потвърждават ранната хронология на паметника. Според библейския разказ след като китът изхвърлил
Иона на брега, той отишъл до Ниневия да проповядва от името на царя и wU
дрьговъ (дреговъ, др№говъ, др©говъ) его, т.е. от името на велможите му (Синодална библия 1925), wU царť и вельможъ егw (Елисаветинска библия 1819) или
голэмцҐ-тэ му (старопечатни Библия 1871, Библия 1874)66. В най-ранния (от
края на XIV в.) среднобългарски ръкопис на Стария завет (РНБ, F.I. 461)67 и в
среднобългарския ръкопис от 1475 г. (ГИМ, сб. на Шчукин № 507)68 на това
място се чете и wU болэрь его (повече за тези ръкописи вж. Златанова 1998:XIX–
XXI, 48–110), също и в хърватския Новлянски бревиарий от 1459 г. (болэри,
Златанова 1998а:499). Така разполагаме с категорично свидетелство, че по
съдържание и функции титулът с фиксации дрьгъ/дрегъ/др©гъ/другъ е стоял
най-близко до титула болэринъ.
Ето как стои титулът в контекста на правописа на преписите на Книгата на
пророк Иона:
РГБ, ТСЛ №89
РГБ, ТСЛ №63
РГБ, ТСЛ №90
РГБ, ТСЛ № 91
РГБ, МДА №19
РГБ, МДА №20

©>у; етим. ©; рядко © вм. у
©>у
©>у; етим. ©; рядко © вм. у
©>у; рядко етим. ©, рядко © вм. у
©>у; рядко етим. ©, рядко © вм. у
Етим. ©; © вм. у; рядко ©>у

сонанти ръ, рь; рядко ер
сонанти ръ, рь; рядко ер
сонанти ръ, рь; ор, ер
сонанти ръ, ер
сонанти само ръ, рь
сонанти ръ, рь; рядко ер

дрьговъ
дрьговъ
дреговъ
др№говъ
др№говъ
др©говъ

Ръкописът е от РГБ, ТСЛ, от 1489 г., 463 л., сходен е с ръкопис № 89. Текстът на пророк
Иона заема л. 44а–46б, вж. http://www.stsl.ru/manuscripts
63
Ръкописът е от РГБ, МДА, от края на XV в., 393 л. Текстът на пророк Иона заема л. 33б–36б,
вж. http://www.stsl.ru/manuscripts
64
Ръкописът (Книги пророчески с тълкувания, Иаков жидовин и Измарагд) е от РГБ, ТСЛ,
от началото на XV в., 326 л. Текстът на пророк Иона заема л. 133а–136б, вж. http://www.stsl.ru/
manuscripts
65
Ръкописът е от РГБ, МДА, от 1489 г., 340 л. Текстът на пророк Иона заема л. 37б–39б, вж.
http://www.stsl.ru/manuscripts
66
В еврейския текст ‘велик, голям’ (http://textdrive.romkor.ru), във Vulgata: regis et principum
eius, където principis е ‘знатен; първи, главен; най-виден’.
67
Текстът на пророк Иона заема л. 204а–208а.
68
Текстът на пророк Иона заема л. 61а–63б.
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От данните може да се заключи, че вариантите дрьговъ, дреговъ не зависят
от това дали в ръкописа има (РГБ, ТСЛ № 89, № 90, № 91) или няма (РГБ,
ТСЛ № 63) знак за ©. Вариантите др№говъ (ръкописи от РГБ, ТСЛ № 91 и
МДА № 19) и др©говъ (ръкопис от РГБ, МДА № 20) биха могли да се получат от лексема др©гъ в антиграфите им, запазена в ръкопис № 20 в синхрон
с правописа му да се пише етимологична ©69 и заменена с у, № в ръкописи
№ 91 и № 19, където това е правило. Но е напълно възможно първоначалната
форма в антиграфите да е била другъ, променена в др©гъ от руския преписвач поради свръхстарателност70. Сигурно е обаче, че антиграфите на шестте
руски преписа на Книгата на пророк Иона са познавали титул със значение
‘болярин, велможа, μεγιστAνος’, засвидетелстван във форми другъ/др©гъ/
дрьгъ/дрегъ, аналогично на картината в Славянската версия на Хрониката
на Георги Синкел.
Трета фиксация на този титул със значение ‘сановник на император Нерон’ срещу гр. τ™ν περιφαν™ν се открива в Мъчението на Климент, папа
Римски, запазено под дата 25 ноември в следните чети-минеи: 1) староизводен чети-миней за септември-ноември (Липлянски, HAZU IIIc24), 420 л.,
XIV в., рашки правопис; л. 340 оть сего же сисина мнози дрьгови и друзи
нерона цара кь господу обратише се71 Δι@ το‡τον δS τ{ν Σισίννιον πολλοp τ™ν
περιφαν™ν καp φίλων Νερούα το‡ βασιλέως (PG 2:625); 2) чети-миней за ноември, своден (Хилендар 441), 429 л., XVII в. (1624 г.), ресавски правопис; л.
328 wU сего же сисина мнwз·и другове и друзҐ нерона цЃра къ бЃу wбратише се; 3)
чети-миней за ноември-декември от преходен тип (Зограф 94, сигн. II.в.3.),
421 л., XIV в., среднобългарски правопис: двуеров, двуюсов, търновски непоследователен72; л. 115а сего же сисин·а мноsи wU славнҐaђ другь wU нерона цЃрэ•
къ бЃу wбратиш© сť; (археографски и библиографски данни за ръкописите
вж. у Иванова 2008:174–175, 73–74, 142–143). С оглед на правописа на тези
преписи сведенията изглеждат така:
HAZU IIIc24
Хилендар 441
Зограф 94

рашки правопис, © > у
ресавски правопис, © >у, №
среднобългарски правопис

рь, ль мнози дрьгови
рь, ль мнwз·и другове
ръ, ль мноsи wU славнҐaђ

τ™ν περιφαν™ν
τ™ν περιφαν™ν
τ™ν περιφαν™ν

Вижда се, че и тук вариантите дрьгови или другове не зависят от правописа
на ръкописите и явно в друга посока трябва да се търси първичната форма. Но
Има 46 подобни примера в текста на Иона срещу само 5 примера за замяна на © с у.
Явлението е характерно за ръкопис № 20 – в текста на Иона има 30 примера за © вм. у.
71
По Miklosich 1862–1865:177, където единствено измежду всички лексикографски справочници е посочена лексемата дрьгъ и то като vox obscura.
72
Изказвам благодарност на Кл. Иванова за възможността да използвам микрофилм на ръкописа.
69
70

46

със сигурност може да се каже, че на антиграфите на HAZU IIIc24 и Хилендар 441 е била известна лексема дрьгъ/другъ със значение περιφανής ‘виден,
известен, забележителен, прочут’ (seen all round, standing free and unattached,
Sophocles 1992:884; Liddell, Sсott 1996:1391–1392). За съжаление в Зограф 94,
който е единственият български ръкопис, с който разполагам и който би могъл
да хвърли светлина върху първичната форма, стои wU славнҐaђ, което показва, че
титулът не е бил актуален и се е наложило да бъде заменен73. Доколкото правописът на Зограф 94, „писан вероятно на Атон“, е „търновски непоследователен“ (Иванова 2008:73), можем да заключим, че търновските книжовници са
замествали с по-познато съответствие титула, напр. с болэринъ, както това е станало в Ио 3:7 в ръкописи от РНБ, F.I.461 и от ГИМ, сб. на Шчукин № 507, които
също се свързват с търновска книжовна среда (Златанова 1998:49 и цит. лит.,
66–79, 105–110). В латинския текст на Мъчението на Климент, папа Римски на
мястото на дрьгови/другове τ™ν περιφαν™ν стои illustrium (от illustris ‘славен,
високопоставен, знаменит, знатен’); illustris ‘сиятелен’ в императорската епоха
е било почетно звание за висши сановници.
Четвърта фиксация на титула другъ със значение ‘служител, придворен (на
египетския фараон)’ срещу гр. τ™ν θεραπόντων74 се съдържа в стихове от Изх
14: 5, 8, визиращи преминаването на евреите през Червено море. Текстът е
включен в най-ранните славянски паримейници, срв. Изх 14:5 (и прэврати с®
срЃце фараоново• и друговъ его на люди) и Изх 14:8 (и wжести гDъ срDце фараwново
цЃрэ егюпетъска• и друговъ его) в Григоровичевия паримейник (РГБ, Григ 2/М.
1685), както и Изх 14:5 (другомъ) в Захариинския паримейник (РНБ, Q.п.I.13)
(Рибарова, Хауптова 1998:336–337). Вариантът другъ от Григоровичевия
паримейник (той е единствен!) е особено показателен, тъй като паметникът е
среднобългарски (при това с глаголически следи), без чуждо езиково, в т.ч. и
правописно влияние и несъмнено съдържа изконната форма. Тази форма се е
запазила и в Захарииския паримейник (руски препис), а също и в най-ранния
славянски ръкопис на Мойсеевото петокнижие (РГБ, ТСЛ № 1) от XIV в. (за
него вж. Славова 1999), срв. и преврати сť срDце фараосово• и друговъ его на люди
(л. 68б, Изх 14:5), и ожести гTђь срDце фараосово • црTђť егyпетьска и дрyги ¬го (л.
69а, Изх 14:8)75. В среднобългарския Лобковски паримейник от 1294–1320 г.
(ГИМ, Хлуд 142) другъ е заменен с болэрь (Рибарова, Хауптова 1998:336),
а в руски препис на Петокнижието (РГБ, ТСЛ № 44/1550) от XV в. и в Острожката Библия (ОБ 1581) замяната е със слуга, срв. съответно и прэврати
73
Може би книжовникът е имал предвид и близката гръцка лексема περίφαντος ‘славен, знаменит’.
74
Гр. θεράπων е със значения ‘служител, слуга, прислужник; приближен; оръженосец,
спътник, другар, съратник; свита’ (СБР 1943:360; Дворецкий 1; Lampe 1997:645; Liddell, Scott
1996:150).
75
Вж. http://www.stsl.ru/manuscripts
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сť срDце фараwново• и слугъ его на люди76, и преврати сť срDце фараоново• и сл№гъ его
на люди.
И така, изложените дотук данни показват, че в старобългарските протографи на разгледаните четири преводни паметника е била употребена лексематитул със значение ‘болярин; велможа; властник; знатен, прочут; придворен’,
съхранена в следните варианти:
Славянски съответствия

Гръцки съответствия
дерг- (6), дер°г- (8), др©г- (4), τ™ν μεγιστάνων, εxς τ™ν
др%г- (3), дръг- (3), друг- (2), Tν τέλει, ^ σύγκλητος,
Tκ τ\ς συγκλήτου, τ™ν
д°р Cђ- (1)
συγκλητικ™ν; ? το†ς
Dρχοντας
τ™ν στρατιωτ™ν
дер°г- (3)
дрьг- (2), дрег- (1), др№г- (2), τ™ν μεγιστάνων
др©г- (1)
τ™ν περιφαν™ν
дрьг- (1), друг- (1)
τ™ν θεραπόντων
друг- (4)

Паметник
Славянска версия на
Хрониката на Георги Синкел

Книга на пророк Иона 3:7
Мъчение на Климент Римски
Изход 14:5, 8 (Григоровичев,
Захариински паримейник;
Петокнижие от XIV в.)

В тази специфична картина се очертават два основни варианта, от които
единият ще е първоначален: от една страна, друг-/др©г-, а от друга – дрьг- с
неговите производни (дерг-, дер°г-, д°р Cђ-, дрег-, др%г-). Склонна съм да смятам,
че именно дрьг- (а не дръг-) ще е бил по-ранният вариант, тъй като: 1) той и
произхождащите от него форми са шесткратно повече (19 употреби за дрьг-,
дерг-, дер°г-, д°р Cђ-, дрег- срещу 3 за дръгъ) и 2) засвидетелстван е във всички
паметници, докато дръгъ се среща само в преписи У, С на Славянската версия
на Хрониката на Георги Синкел, в които може и да е вторичен, тъй като в тях
много често има написание ръ вм. рь77. По тази причина изключвам възможността в друг-/др©г-, респ. дрьг- да търсим редуване на коренната гласна на
славянска почва, т.е. двата варианта да имат обща етимология. Тогава различните варианти биха могли да се обяснят с намеса на по-късни книжовници
(преписвачи) поради фонетична близост на вариантите или неясно значение
на титула. Ще дам за пример две явни обърквания в Славянската версия на
Хрониката на Георги Синкел: л. 470б8 Пертинаксъ др%гъ народоN цЃрь римскҐ сť
нареcђ Περτίναξ ‰π{ τ\ς συγκλήτου καp το‡ δήμου βασιλε†ς ... (Mosshammer
1984:434, 5) – в славянския текст неправилно дргъ народоN вм. дрьгомь и народоВж. http://www.stsl.ru/manuscripts
Вж. за У, С: пръвҐи 405а17, 18, въвръже 405б22, въвръгоша 410б15, испръва 411а7–8, пръваго
411а8, пръвенець 411а17, 411а20–21, пръвэнчьство 411а19, чръмное 413а18, чръмнаго 413а24, 413б1,
11, wUвръгшу 420б7; само за С: дръжаше 410а5.
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мь, което показва, че дрьгъ, затруднило книжовника, „е могло да се възприеме
като титла на самия Пертинакс и това е способствало за преосмислянето на
текста и отклонението му от гръцкия оригинал“ (Тотоманова 2008:555–556);
л. 480б1 δиwклет·ана цЃрť••• долматин№ родомъ сущу• и дерг№ и еупат·ю сҐ•
павши τ\ς συγκλήτου βουλ\ς μετέχοντα Tν ‰πατείαις ]ξιώμενον (Mosshammer
1984:472, 19–20) – краят на фразата е бил променен на руска почва, като значението на гръцкия текст ‘Диоклетиан ... член на сената, удостоен и с консулство’
е било променено (Тотоманова 2008:565). Подобно объркване и то не в един, а
в четири паметника с различна история, би се получило трудно, ако изходната
лексема е с домашен произход, но ако става въпрос за заемка, процесът не би
бил толкова необичаен. Затова смятам, че в дрьгъ, др©гъ/другъ се крие чужда
по потекло дума.
В редица алтайски (монголски, тунгусо-манджурски) езици битува лексемата даруγа, darga ‘който стои начело, началник (избран или поставен), водач,
ръководител; старейшина; човек с по-висок статус’, срв. п.монг.78 daruγa ‘началник’, daruγala- ‘стоя начело’ (ССТМЯ 1975:200), евенк. остар. даруγВ, даруhВ ‘изобщо старейшина; упълномощено лице за събиране на данъци’, монг.
остар. дарга ‘началник, ръководител; старейшина; вожд; превъзхождащ’ (РМС
1967:554, вж. и даргын ‘началнически’, дарга нар ‘началство’), бурят. дарга
‘председател, началник, командир; всеки човек с по-висок статус’, даргала‘стоя начело’, калм. дарh [дарhъ], darγa ист. ‘старейшина или предводител на
племе или отряд, атаман, началник на окръг’ (ССТМЯ 1975:200; ЭРС 1958:109;
КРС 1977:184; Фасмер 1:484, 530), мандж. даргалаха ‘заслужил’. В ханството
от 40-те години на XIII в., известно като Златната орда, в градовете и подчинените им области били изпращани наместници на хана, наричани даруги, чието
главно задължение било събирането на налози и данъци; даруга се наричала и
всяка голяма административно-териториална и данъчна единица. След разпадането на Златната орда на територията на Волжко-Камска България се формирало Казанското ханство [1438–1552], което в административно отношение се
деляло на даруги (окръзи) и улуси (области). За началници daruya се споменава
и в монголския юридически паметник „Осемнадесет степни закони“, приет на
събор на най-големите князе в Северна Монголия в края на XVI – първата трета на XVII в. Титулът daruγa ‘название на длъжност; управител’ е регистриран
и в староуйгурски юридически документи от XII–XIV в. (ДТС 1969:159). В
тях, както и в тунгусо-манджурските езици, daruγa е заемка от монголски, а в
монголски – от персийски, срв. перс. dВrоγВ, darova (Радлов 3, 2:1629; ССТМЯ
1975:200; Сухбаагар 1997:81), съвременен перс. [даруг´е] остар. ‘старши полицай, шеф на полиция’ (ПБР 2009:423), дари79 dЖruγa остар. ‘началник на окръг;
Древният писмен монголски, който съществено се различава от разговорния монголски,
възхожда към едно от старомонголските наречия от дочингисханово време (преди 1206 г.).
79
Персийски език от югозападната група на западноиранските езици, говорен в Северен и
78
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длъжностно лице на село, което следи за удържане на част от реколтата в полза на емирските чиновници’ (ДРС 1978:343). На съвременните тюркски езици
лексемата е слабо позната, засвидетелствана е в чаг.80 даруγа ‘началник на област или град (у монголите), областен началник’, дарγа ‘началник, офицер’
(Радлов 3, 2:1629), тув.81 дарга ‘председател, началник, изобщо старейшина,
ръководител’ (ТРС 1968:148), каракалп.82 ост. дарγа ‘чиновник, който ръководи речния флот в бившето Хивинско ханство; лоцман, кормчия на лодка’ (КРС
1958:159). Титулът daruγa ‘татарски чиновник’ се среща като дорога в хански
грамоти (на хановете Атюляк, Бердибек, Менгу Тимур, Тайдула, Узбек), издадени до руски митрополити в периода 1267–1379 г. (Срезневский 1:706–707).
Персийско-алтайският титул dВrоγВ, даруγа ‘който стои начело, предводител; изобщо старейшина’ ще да е бил донесен от прабългарите и впоследствие
възприет от славяните като другъ. Персийските83 форми са с коренно В, което
за разлика от краткото Ã се определя като много различно от славянското а, тъй
като се произнася силно назад в устната кухина и с лабиализация, която обаче
не пречи устата да остане отворена84. Предполагам, че този звук за славянското
ухо е наподобявал произношението на голям ер (ъ), също заден вокал, макар и
нелабиален, но вероятно произнасян като Ü или ä, по принцип лабиали. Впоследствие перс. В, предавано като ъ в слаба позиция, е престанал да се отбелязва и така вероятно се е стигнало до дошлата до нас форма другъ, запазена
в този вид в Григоровичевия паримейник – единствения среднобългарски ръкопис сред останалите използвани тук славянски (руски и сръбски) ръкописи, в
който липсват чужди езикови (правописни) влияния. Сравнително рано титулът другъ е изгубил своето значение – може би и поради наличието на близки
по семантика славянски или славянизирани титули (вельможа, болэринъ), станал
е неясен за славянските книжовници. В някои случаи те са „поправяли“ другъ
на др©гъ, проявявайки свръхстарателност, а в други случаи са етимологизирали и преосмисляли другъ по славянския корен дрьг-/дрьж-, доколкото той
се свързва със сила и власт, срв. дрьжава ‘сила, власт, могъщество; държава’,
дрьжавьнъ ‘могъщ, силен; който има власт; държавен’, дрьжатель ‘властник, управник’, дрьжати ‘владея, управлявам’, дрьжаливъ ‘държавнически’. Така титулът другъ ‘болярин, велможа’ е изчезнал безвъзвратно, оставяйки следа освен
в разгледаните средновековни славянски паметници и в стчеш. форма druh ‘не
Централен Афганистан.
80
Чагатайският книжовен език е мъртъв тюркски език, в миналото разпространен в Средна
Азия, свързан с Чагатайското ханство (част от Монголската империя) и Чагатай хан – монголски
владетел, син на Чингиз хан. Развива се под влияние на персийския и арабския език.
81
Тувинският език принадлежи към южносибирската група на североизточния клон на тюркските езици и е силно повлиян от монголския.
82
Каракалпакският език е от кипчакската група на западнотюркските езици.
83
Персийските езици оформят западноиранската езикова група.
84
Учебник персидского языка; www.iaas.msu.ru
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особено знатен дворянин от свитата на велможата’, ‘нисък по ранг чиновник’
(ЭССЯ 5:131)85. Тази форма още веднъж потвърждава, че именно вариантът
другъ ‘болярин, велможа, сановник’ е бил първичен.
С него обаче не може да се обвърже решението на старобългарския преводач на Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел да предаде гр. τ™ν
στρατιωτ™ν ‘войници, събир. войска’ с дергове, тъй като гръцкият паралел изключва значение ‘боляри, велможи’. Разказът на Теофан Изповедник (Theophanes
1963:11, 12–13) е как Марк Аврелий Максимиан, по прозвище Херкулий [285–
305], решил да свали от власт сина си Максенций, но кроежите му предотвратили войниците86: да wU сЃна wUгнаша и дергове Tπιχειρήσεως ‰π{ τ™ν στρατιωτ™ν
(л. 484б14). Тъй като примерът е единствен, тълкуванията ще бъдат по-скоро
хипотетични. Възможно е например на старобългарския преводач войниците да
не са се сторили достатъчно авторитетни да възпрат действията на Херкулий и
той да ги е заменил със сенаторите, т.е. другове-те, преосмислени от руските
преписвачи като дергове. Не изключвам и друга хипотеза: в старобългарския протограф да е стояла чуждицата др©гъ87 с най-общо значение ‘отряд, група войници’. Др©гъ не е засвидетелствано в старобългарски, но са оцелели производните
му др©гарии, др©гарь, прил. др©гарьскъ, какъвто сан е имал бащата на КирилФилософ според неговото Пространно житие (мужь нэкҐи•••именемь Лъвь
прэдрьже сань драгарскҐи поD стратигwN, в други преписи др№гарьскҐи, др№гарескъ,
сотничьскҐи, Климент Охридски 3:142; вж. и Miklosich 1862–1865:180)88. В
Стратегикона на император Маврикий [VI–VII в.] δρο‡γγος означава едно от
85
Вж. моравските паметници (Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae) от 1225 г. (Chfepec de
Lisinicz drugo) и от 1263 г. (Kunratec druho domini Benedae) – Brandl 1876:41.
86
От други византийски извори се знае, че в опита си да се върне отново на власт Максимиан
Херкулий събрал в Рим войска и народ, пред които обвинил за безпорядъка в държавата Максенций, съблякъл от него багреницата и го свалил от трибуната долу, но тогава именно войниците го
приели в обятията си, отговаряйки на постъпката на Максимиан с гневен ропот.
87
От гр. δρο‡γγος, лат. drungus ‘отряд, войници’. Още в началото на IV в. лат. drungus се
среща със значение ‘варварски конен отряд, който действа самостоятелно на бойната линия’ (Кулаковский 1902:10–12), а впоследствие drungus назовава ‘корпус от войни, група войници’ (MLLM
1976:360). Римските войници са заимствали думата от своите германски врагове (готите), назовавайки с нея техния специфичен неразчленим конен строй. Лексемата – заемка от готски (срв. нем.
dringen ‘прониквам, нахлувам (за тълпа), пробивам си път’, Drang ‘устрем порив; натиск, напиране’, Gedränge ‘навалица, блъсканица’, англ. throng ‘тълпа’ < общогерм. корен þrinkw, þrung) или от
келтски (чрез готско/германско посредничество) е преминала и в гръцки като δρο‡γγος (по-рядко
δρόγγος), където най-рано е засвидетелствана у Йоан Златоуст (в писмо от 406 г., Кулаковский
1902:10) със значение ‘тълпа, банда войнстващи монаси’, срв. δρο‡γγος μοναζόντων – ο‹τω γ@ρ
δεq εrπεqν καp τi λέξει τ[ν μανίαν αˆτ™ν Tνδείξασθαι (така трябва да се каже и с израза да се посочи тяхната лудост, ярост).
88
Сред тълкуванията на др©гарьскъ санъ поD стратигwN са: висш офицер, подчинен на стратега
като управител на областта (Климент Охридски 3:142), друнгарски сан на длъжност подстратег
(Дуйчев 1943:178), пълководец (Теодоров-Балан 1920:65), предводител на конна войска, пълководец на солунската конница (Добрев 2007б:279–280).
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подразделенията на боевата армия (1/3 от армията)89, а в Тактиката на император Лъв VI [кр. IX – нач. X в.] δρο‡γγος бележи тактическа единица от около
1000 войници или отряд, корпус от около 1000–3000 пехотинци, равнозначен
на μοqρα = 1/3 от турмата според Арета Кесарийски [ум. 910] (Lampe 1997:388;
Sophoсles 1992:397; Кулаковский 1902:3–9)90. Изобщо до XII в. δρο‡γγος запазва
значението си на подразделение в армията на темата (ODB 1991:664). Значението
на δρο‡γγος ‘войсково подразделение, войска, отряд от войници’ може и да е било
известно на преводача на Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел,
който би могъл да предаде гр. τ™ν στρατιωτ™ν с лексемата др©гъ, мн.ч. др©гове
‘отряд войници, войска’, впоследствие преосмислена от руските преписвачи като
дергове по модела на другове ‘боляри, велможи’.
7. Багаините

βαγαινος, βαγαηνος, БОГО|Н

Титлата βαγαινος, БОГО|Н е засвидетелствана в няколко прабългарски надписа от първата половина на IX в. и в един старобългарски кирилски надпис от
втората половина (края?) на IX в. Самостоятелно (без придружаващи я съставки) титлата е спомената двукратно в: 1) Надпис на Маламир от Шумен № 58,
който разказва как канът ознаменувал строителството на един водоскок, раздавайки на българите ядене и пиене, а на боилите и багаините големи дарове
(το†ς βοιλαδας κS βαγαινους Vδοκεν μεγάλα ξένηα), 2) кирилския Шуменски
багаинов надпис № 70 със съдържание ОСТРО БОГО|Н, където ОСТРО е лично
име, а БОГО|Н е славянизирана форма на βαγαινος с характерното широко О <
*Â и вероятно с ударение върху първата сричка.
От съдържателна гледна точка тези две фиксации не предоставят почти никакви конкретни данни за ролята и функцията на багаините в ранносредновековна България. Все пак споменаването им редом с боилите в Надписа на
Маламир № 58 (в един и същи контекст) навежда към мисълта, че и те, подобМаврикий употребява δρο‡γγος не само за част от армията или за цял отряд, но и за помалко хора, настъпващи вкупом, накуп. Именно сплотеността, вкупчеността без определен строй
на войниците и без определен брой редове е бил основният признак на тази бойна единица (Кулаковский 1902:10–12). Такъв например е бил бойният ред на кавалерията у тюрките и аварите,
а по предположение и у прабългарите, затова Ив. Добрев смята, че δρο‡γγος най-напред е била
наричана „сбраната в единен плътен боен строй конница на степните народи, и преди всичко на
кубанско-кавказките българи, с които готите са воювали“ (Добрев 2007б:281).
90
Тази еднородна военна единица се командвала от δρουγγάριος, който в Тактиката на император Лъв VI заема трета по старшинство позиция във войската на темата след стратега и турмарха и преди комита. Постепенно през X в. значението на друнгария намалява: според Константин
Багренородни. За церемониите към 949 г. по ранг той е стоял малко по-високо от обикновените
войници (ODB 1991: 663), а в новелата на Константин Багренородни от 972 г. друнгарият и комитът са подведени под термина стратиот (Кулаковский 1902:24).
89
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но на боилите, са формирали отделно съсловие. За по-ниския му обществен
статус спрямо това на боилите може да се съди както по реда на изброяването
(βοιλαδας κε βαγαινους), така и по липсата на всякакви оцелели данни сред багаините да са избирани кавхани и ичергу боили – вероятно тази липса не е случайна, а отговаря на реалността. Може би багаините са били част от пространството на „средната класа“ (срв. разделението на mediocres и primates maiores
за боилите в Отговорите на папа Ноколай I по допитванията на българите).
В съчетание със съставката βαγατουρ титлата βαγαινος се среща в: 1) Надпис на Омуртаг от с. Суютли № 64 } Σλαβνας } βαγατουρ βαγαιν[ος]; 2) Надпис от с. Шабла № 48 βαγατουρ βαγαινου (вж. по-нататък). В няколко случая
βαγαινος влиза в състава на двукомпонентни длъжностни титли: υκ βαγαηνου,
ητζηργου βαγαηνου, βηρη βαγαηνου, σετητ βαγαηνου (вж. по-долу). В тях багаин е на второ място (според тюркския словоред), а първата съставка посочва
ранга на багаина.
Етимологическите паралели на прабългарската титла βαγαινος/БОГО|Н отвеждат към орхонските рунически надписи от VIII в., където baγa се среща като
титул на тюркски владетели и пълководци (Тоньокук и Билге каган) в състава
на сложните титли bojla baγa tarqan и cutluq baγa tarqan (Малов 1951:61–67;
Малов 1959). Още преди това обаче титулът βγy ‘господин’ е засвидетелстван
в согдийския надгробен надпис [последна четвърт на VI в.] от Бугута (Монголия), издигнат в чест на каганите от Първата тюркска династия (Кляшторный,
Лившиц 1971:121–146). Коренът bag- е същият като в βαγατουρ и се свързва със
стинд. *bhága ‘благосъстояние, имущество, щастие; божество, господ’ < ие. *
bhág-o- ‘участ, съдба’, авест. baga ‘участ, съдба; господин; бог’, парт. baγ ‘бог;
господин’, скит. bagа ‘бог’, стперс. bagа-, авест. baγa ‘бог, господин’ (ОИЯ
1979:283; Растроргуева, Эдельман 2003:48–49), иран. bagh, согд. bag ‘богат,
силен’, откъдето е било заето в сттюрк. bag-a* <bäg (Altheim 1948:14–15 посочва титлата βγω xωt’ω ‘βαγο- господар’ в согдийски документи и σρι βαγο=šri
bagÛ в ефталитски монети; вж. и Севортян 2:82–85; Moravcsik 1958, 2:83 и
цит. лит.). Днес почти не подлежи на съмнение, че тюрк. bäg, baγa произхожда от сриран. *bag ‘господин, управник, господар’, макар да не е съвсем ясно
дали заемането е от согдийски или партенски чрез средноперсийско посредничество (Кляшторный, Лившиц 1971:134). Някои автори (Menges 1951:95) намират аналогии с прабълг. Βογιαν, βαιανος, Баянъ, монг. bajan ‘богат, мощен’
<*boya:n – тяхното мнение е приемано (Симеонов 1981, 2:42) или оспорвано
(Бешевлиев 1979:59, бел. 261; Granberg [forthcoming]:Dictionary: 57–58). Суфиксът в βαγα-ιν е характерен за тюркските езици, където се среща в собствени
имена като Уга-инъ, μαρμα-ιν-ημ и др. (Симеонов 1981, 2:41), но същата наставка е присъща и на славянски народностни имена (ед. ч.), което води към
предположението, че самата титла βαγαιν е композирана в преобладаваща славяноговоряща среда (Menges 1958:448–449). Според трето мнение -i- в настав53

ката -ιν е посесивен суфикс, като при граматичната адаптация в славяноезична
среда краят на думата е уподобен на старобългарската наставка за имена на деятели и за народностни имена -инъ (Делева, Степанов 1998:96). Етимологията
на βαγαινος не може да се свърже с тур. бег ‘боец, воевода’ (Дуйчев 1943:170,
който повтаря становището на Томашек). Малко е възможен корейско-китайски произход на bag(h) bägh/bag(h)a < paik> päk ‘бял, старшина, по-стар’ (Симеонов 1981, 2:42 и цит. лит.).
Често в научната литература багаините са определяни като каста на военните (Runciman 1930 [1993:212]), класово обозначение (Бешевлиев 1979:59),
по-низше знатно съсловие, заемало по-малки военни постове (Бешевлиев
1981:41), втория клас на прабългарската племенна аристокрация (Билярски
2008:25–26). Както ще се види по-нататък, става въпрос за съсловие, от което са били избирани военни лица, предводители на по-големи или по-малки
войскови подразделения. Тази семантика личи особено ясно в случаите, когато
βαγαινος влиза в състава на двукомпонентните длъжностни титли ητζηργου
βαγαηνος, υκ βαγαηνος, βηρη βαγαηνος, σετητ βαγαηνος, в които първата
съставка визира ранга на багаина. По-нататък ще коментирам всяка една от
военните длъжности във възходящ йерархичен ред.
ητζηργου βαγαηνος ‘военно лице, отговарящо за охраната в двореца’
Тази съставна титла се среща само в Надпис от Мадара № 50, който посочва, че ητζηργου βαγαηνος е имал на разположение 12 ризници, докато юк
боилът – 26, омирът – 17, юк багаинът и бири багаинът – по 22 (υκ βοηλα
λορήκηα κ7<, ητζηργου βαγαηνου ιβ<, ζη[τκ?]ομηρου ιζ<, υκ βαγαηνου κβ<,
βηρη βαγαηνου κβ<). Надписът ясно показва, че ичергу багаинът е бил найниско поставеният измежду другите изброени багаини. За уточняване значението на титлата спомага етимологията на съставката ητζιργου, свързвана,
както вече се видя, с тюркските форми ièärigü, ièirgü, ièrägi, ièräki, ièrä, ièräk
‘вътрешен, намиращ се във вътрешността’ (Moravcsik 1958, 2:133 и цит. лит.;
Малов 1951:379; Granberg [forthcoming]: Dictionary 120) от първоначално
пратюрк. iè-äri-gü ‘това, което е вътре’. Тъй като за ητζιργου етимологическите паралели отделят съставките ητζ-/iè- ‘вътре, вътрешност; вътрешен’
(Севортян 1:388–391) и ιργου/erik, ergü ‘място, местопребиваване, лагер,
стан, жилище’ (Симеонов 1981, 2:39–40), цялата лексема ще означава ‘[човек] от вътрешния стан, от вътрешното жилище на стана, от двора на хана’.
Затова и титлите, в чийто състав влиза компонентът ητζιργου, визират ‘вътрешни (дворцови) служители’. Така можем да заключим, че разглежданият
ητζηργου βαγαηνος е бил военно лице със сравнително нисък ранг, което е
отговаряло за охраната в двореца (‘началник на дворцовата стража’ според
Добрев 2007:76, ‘началник на крепост, намиращ се вътре в крепостта’ според
Венедиков 1979:49).
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υκ βαγαηνος ‘старши багаин, предводител на неголямо войсково подразделение’
Според Надписа от Мадара № 50 υκ βαγαηνος е имал на разположение 22
ризници, колкото и βηρη βαγαηνος. Този брой въоръжение показва, че като военно лице υκ βαγαηνος е стоял преди ητζηργου βαγαηνος (с 12 ризници) и след
σετητ βαγαηνος (с 83 ризници и 70 шлема) и βαγατουρ βαγαινος (с 53 ризници
и 45 шлема според Надпис от с. Шабла № 48). Значението на υκ ще е същото,
както и във вече коментираната титла υκ βοηλα ‘старши боил’, доколкото етимологията на съставката υκ отвежда към тюркски или тюркско-алтайски успоредици със семантика ‘по-горен, по-висок, висш, върховен; главен’, срв. тюрк.
*jüq, производно от основата *jü- ‘раста, нараствам, ставам висок’, jük-sä-k
‘висок’, jük-sä-l ‘издигнат’, jokaji, jokkapi, joкар, joкары, joкурт, joкуш, joкарi
‘горна част, горен, (на)горе, нависоко, висок, по-висок, въвзишение’, joqjer/йок
йер ‘високо място, възвишение’, калм. uk/юк ‘висш, върховен, старши’. Така в
длъжността υκ βαγαηνος можем да видим по-горен ранг багаин, старши багаин
(Menges 1958:446; Симеонов 1981, 2:43–44), предводител на неголямо войсково подразделение в някое от крилата на българската войска – централно, ляво
или дясно. Известно е, че при кан Крум, а вероятно и след него, българската
войска е била разделена в йерархичен ред на три крила: централно (главно),
ляво (източно) и дясно (западно), командвани съответно от брата на владетеля,
кавхана и ичергу боила (Надпис от с. Хамбарли № 47).
βηρη βαγαηνος ‘“южен“ (старши) багаин, предводител на неголямо войсково подразделение’
Според Надписа от Мадара № 50 βηρη βαγαηνος е имал 22 ризници, колкото и υκ βαγαηνος, т.е. във военната йерархия тези две длъжности са били доста
близки. Ключ към детайлизирането на длъжността βηρη βαγαηνος е първата £
съставка, за чиято етимология са изказани различни мнения. Някои (Venedikov
1950:184, 187) сравняват βηρη с прабълг. βορι и тюрк. böri ‘град, крепост’ и
определят βηρη βαγαηνος като ‘началник на крепост по ранг багаин’ (така и
Moravcsik 1958, 2:90). За други (Бешевлиев 1979:183) βηρη е свързано с тюрк.
böri ‘вълк’, следователно титлата означава ‘вълк багаин’ и би отговаряла на ‘тигър (багаин?)’ в Надписа от с. Длъжко № 52. Симеонов привежда хуно-тюркски и алтайски паралели (bir/biri, bire, pire, чув. p±re, p±rre ‘първи’) и приема, че
βηρη βαγαηνος е ‘първи, старши багаин’ (Симеонов 1981, 2:42–43)91. Подобно
тълкуване обаче не се подкрепя от данните в Надписа от Мадара № 50, който
свидетелства за еднакво военно снаряжение на βηρη βαγαηνος и υκ βαγαηνος
(по 22 ризници). Най-приемлива е етимологията на Прицак (Pritsak 1981:36,
91
Според Севортян 2:147–148 обаче bir, pir във всички тюркски езици е с основно значение
‘един, сам’ и само в саларски има значение ‘първи’.
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споделяна и от Granberg [forthcoming]:Dictionary 54), извеждаща βηρη < тюрк.
biri ‘южна страна, дясна страна’. С това значение лексемата и нейни производни са засвидетелствани в старотюркските рунически паметници, срв. biriä
‘на юг’ (паметник на хан Могилян, Малов 1959), bäridänjän ‘на юг, на дясната
страна’, bärija ‘на дясно, на юг’, bärijaki ‘южен’ (паметник на Тонюкук, Малов
1951), birgärü, birijä ‘на дясно, на юг’ (паметник на Кюл тегин, Малов 1951)92.
Като се вземе предвид, че посоката север – юг е била определящата (главната, най-важната) за прабългарите93 – така са ориентирани повечето официални
строежи в Плиска (тронната зала, дворецът) и Мадарският конник, бихме могли да предположим, че βηρη βαγαηνος е някакъв ранг старши багаин.
σετητ βαγαηνος ‘висш предводител на тежковъоръжено войсково подразделение’
Тази съставна длъжностна титла е позната само от прабългарския Надпис
от местността Селище при Преслав № 49, според който този ранг багаин е
имал на разположение 83 ризници и 70 шлема (σετητ βαγαηνου Sξουσία λορίκια
}μο‡ πγ<, κασίδια }μο‡ ο<). Така като военно лице σετητ βαγαηνος е стоял найвисоко сред известните ни багаини, срв. βαγατουρ βαγαινου – 53 ризници и 45
шлема (вж. по-нататък), υκ βαγαηνου и βηρη βαγαηνου – 22 ризници, ητζηργου
βαγαηνου – 12 ризници. Големият брой ризници и шлемове подсказва, че този
ранг багаин „е бил висок военен чин или че той е бил началник на голям брой
войници във важно укрепено място“ (Бешевлиев 1981а:45). За въоръжаване на
българската войска с железни ризници и шлемове съобщават редица византийски хронисти, срв. напр. сведението, че при аваро-славянската обсада на
Цариград [626] варварите били облечени в ризници, а главите им покрити с
шлемове (Слово за обсадата на Цариград, ГИБИ 3:47), както и сведението,
че 30 000 българи от войската на кан Крум, целите покрити с желязо, стигнали
до Аркадиопол [813] (Scriptor incertus ГИБИ 4:23; Хроника на Псевдо-Симеон ГИБИ 5:172). Ръководството по военното изкуство, съставено след 904 г.,
известно като Тактика на император Лъв VI [886–912], съобщава за военния
строй на скитските племена (турките), който не се отличавал от този на българите, въоръжени с мечове, ризници, лъкове и дълги копия: повечето от тях
имали двойно въоръжение в битките, като носели копията на раменете си и
държали лъковете в ръце, служейки си и с едните, и с другите според случая
(ГИБИ 4:166–174).
Повечето изследователи (Moravcsik 1958, 2; Бешевлиев 1979; Бешевлиев
1981а:45) не представят етимология на σετητ или я отбелязват като неизвест92
“За хуните, орхонтските тюрки, аварите, хазарите, уйгурите и др. посоката изток е била
меродавна ... У тези народи ... дясната страна се смятала за почетна“ (Бешевлиев 1981а:38).
93
За хуните от предхристиянската епоха, иранците, монголите, узбеките, волжките българи,
китайците и др. посоката юг е меродавна и лявата страна била почетна (Бешевлиев 1981а:38).
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на. Други обаче (Pritsak 1981:35–36; Granberg [forthcoming]:Dictionary 108)
извеждат съставката σετητ [šedit, šädit] от пратюрк. šädаpit, заето от согд. ‘yšyδ
‘цар’< ст.иран. Xšaθra- ‘древно божество на ирански племена с военна функция в трифункционалната структура на върховните богове на индоевропейците’ (Шервашидзе 1990:87–88); срв. и сходните форми в сакски šao, перс.
þÂh, в основата си производни от стперс. xšÂyaθiya (Clauson 1972:866–867);
известни са и кушански и евталитски образци (Кляшторный 1964:111). В старотюркските паметници са запазени формите šаd, šаdаpyt като висш титул на
първия човек след хана, който са носили Кюл Тегин, Тонюнкук и др. (Малов
1951:424). Заемането ‘yšyd > šädаpit > šädit е станало чрез характерните за
алтайските езици фонетични явления: 1) палатална хармония, рефлектираща
върху коренната гласна (прабълг. -ä- [е, i]:тюрк. -ä-); 2) редуциране и изпадане
на гласни в средисловие (в неударена сричка) и опростяване на съчетания от
две съгласни чрез редукция на първата (*šäd-аp-it > šäd-аv-it > šädvit > šädit); 3)
предаване на инициално иран. y- с прабълг. (тюрк.) š- (Granberg [forthcoming]:
Dictionary 108). Симеонов привежда паралели с якутски, калмицки и източноалтайски езици (тунгусо-манджурски), в които фонетично близки до σετητ
форми (сити, сытыы, с±т±т±, sigid, šit) имат значение ‘мъдър, умен, разсъдителен; този, който може да съди’ и оттам на σετητ βαγαηνος приписва семантика ‘съдия багаин’ (Симеонов 1981, 2:43). Надписът от Селище при Преслав
№ 49 обаче не показва такива функции и не в тази посока трябва да се насочат
етимологическите търсения. Защото прабълг. σετητ има аналог в орхон. šad
‘вицекрал’ (<согд. xšyδ) като една от висшите военно-административни титли
в Тюркския и Уйгурския хаганати, трета в йерархията след qaγan и jabγu,
обикновено давана от хагана на някой близък роднина (по-млад брат, син или
най-големия племенник на върховния владетел, принц по кръв), който често
е имал задължението да управлява част от териториите на хагана (Clauson
1972:866; Шервашидзе 1990:87; СИГТЯ 5:322). Неслучайно шад в тюркските
езици означава ‘висок сан, пръв след хана’ (Радлов 4, 1:971). Явно този висок
статут титулът е запазил и в древна България, щом σετητ βαγαηνος е стоял
най-високо сред известните ни багаини и според зачисленото му военно снаряжение се е нареждал след ητζηργου βοηλα, който е имал на разположение
455 меки ризници, 540 шлема, 427 плетени ризници и 854 шлема Надпис от
Преслав № 53.
βαγατουρ βαγαινος ‘предводител на тежковъоръжено войсково подразделение, багатур’
В два прабългарски надписа се среща и съчетанието βαγατουρ βαγαινος.
Според единия от тях багатур багаин е бил Славнас (} Σλαβνας } βαγατουρ
βαγαιν[ος]) от времето на кан Омуртаг, негов хранен човек, който впоследствие се разболял и умрял (Κανα [σ]υβιγι Ομουρταγ. } Σλαβνας } βαγατουρ
βαγαιν[ος] θρεπτ{ς Dντροπός μ[ο‡] xτον κS Bσθενίσας Bπέθανεν Надпис на
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Омуртаг от с. Суютли № 64). Вторият прабългарски надпис съобщава за друг
(анонимен) багатур багаин, който имал на разположение 53 ризници и 45 шлема (βαγατουρ βαγαινου λαράκηα dν }μο‡ νγ’ κασόια με< Надпис от с. Шабла № 48). Следователно анонимният βαγατουρ βαγαινος е висш по ранг военен, предвождал тежковъоръжено войсково подразделение. Първата съставка
βαγατουρ е почетно достойнство и в този смисъл βαγατουρ βαγαινος е „славен,
знаменит“ багаин с доста висок ранг (коментар за βαγατουρ вж. по-долу).
В обобщен вид данните за военната длъжностна титла багаин, реконструирана
по оцелелите прабългарски надписи в низходящ йерархичен ред, изглеждат така:
Ранг багаин
Име
Анонимен
σετητ βαγαηνος

Функция

Анонимен
βαγατουρ
βαγαινος

предводител на
Първа
тежковъоръжено войсково половина
подразделение
на IX в.

53 ризници, 45 Надпис
шлема
№48

} Σλαβνας
βαγατουρ βαγαινος

багаин, носител на
Омуртаг
почетното звание багатур [814–831]

θρεπτ{ς
Dνθροπïς

Анонимен
υκ βαγαηνος

старши багаин, предводи- Първа
22 ризници
тел на неголямо войсково половина на
подразделение
IX в.

Надпис
№50

Анонимен
βηρη βαγαηνος

„южен“ (старши) багаин,
предводител на неголямо
войсково подразделение
военно лице, отговарящо
за охраната в двореца

първа
22 ризници
половина на
IX в.
първа
12 ризници
половина на
IX в.

Надпис
№50

Маламир
[831–836]
IX в.

Надпис
№58
Надпис
№70

Анонимен
ητζηργου βαγαηνος
Анонимни
βαγαινους
ОСТРО БОГО|Н

Дата
Въоръжение Източник
владетел
висш предводител на
Първа
83 ризници,
Надпис
тежковъоръжено войсково половина на 70 шлема
№49
подразделение
IX в.

обдарени от
владетеля

Надпис
№64

Надпис
№50

Трудно е да се каже дали само прабългари са били багаини. Разполагаме с
две имена, които през IX в. са носили съсловната титла βαγαινος – } Σλαβνας }
βαγατουρ βαγαιν[ος] и ОСТРО БОГО|Н. В изследователската традиция личните
имена Σκλαβνας и ОСТРО се тълкуват различно: 1) като славянски (срв. вожда
на северите Σκλαβο‡νας или Слав в апокрифния български летопис, Бешевлиев
1979:220, 225), 2) като прабългарски с тюркско (алтайско) или иранско потекло
58

(срв. тюрк., монг. Arslan< *bars-lan < иран. pars ‘тигър’, Фехер 1925:87; Menges
1951:108; Clauson 1972:238). Тези нееднозначни етимологии нито подкрепят,
нито отхвърлят схващането, че само прабългари са формирали воинското багаинско съсловие. По брой въоръжение, а това означава и по ранг, начело на
ранглистата стоят σετητ βαγαηνος и βαγατουρ βαγαινος, следвани от поне още
три по-нисши длъжности багаини.
Този факт сочи високата стойност на достойнството βαγατουρ, най-често
приемано за длъжностна военна титла (Златарски 1898:142; Runciman 1930
[1990:212]), „която в йерархията на българите заема още по-ниско място от
боилите и багаините и е нещо повече от обикновените войници“, „командири на тежковъоръжени отряди; елитна войска, чиито представители, подобно
на византийските спатарии, изпълнявали военни задачи и придружавали владетели при чуждестранни мисии“ (Венедиков 1979:50, 52), „бойци, отличили
се в сражения“ (Бешевлиев 1981а:45), „бележити военни“ (Павлов 1993а:14),
„елитна войскова част“ (Степанов 1999:91). По-нататък ще се опитам да обоснова несъгласието си с подобни мнения и да защитя тезата за функционирането на достойнството βαγατουρ не като служба (в т.ч. и военна), а като почетно звание, придружаващо титли и/или лични имена. При съчетаването с тях
βαγατουρ е винаги в препозиция като определение, а когато е в съчетание едновременно и с име, и с титла, се следва тюркският словоред, напр. } Σλαβνας
} βαγατουρ βαγαινος.
8. Почетното звание βαγατουρ, vagantur
Освен коментираните по-горе } Σλαβνας } βαγατουρ βαγαιν[ος] Надпис
на Омуртаг от с. Суютли № 64 и анонимния βαγατουρ βαγαινου Надпис от
с. Шабла № 48 багатури в източниците са още престолонаследници, колобри
(жреци) и евентуално владетел, т.е. висши фигури в държавната йерархия, които далеч не са само военни лица, срв.:
Надпис на Маламир с. Насърлие № 69 βογοτορ βοηλα κουλουβρος. Надпис
от Плиска № 9 βαγατουρ κο[λοβρος]. Надпис върху печат на Михаил багатур
престолонаследник Μιχα[λ βαγατουρ κανε ιρτχινω. Надпис върху печат на
Йоан багатур престолонаследник <Ιωάννf βαγατουρ κανα [^ρτχ]ινω. Надпис
върху печати на N, багатур цар на българите [<Ιωάννf β]αγατουρ βασι[λε†ς]
Βουλγάρων. Константин Багренородни. За управлението на държавата
<Αλογοβότουρ. Анастасий Библиотекар. Светият Осми вселенски събор
nesundicus vagantur (vagantis, uagartur).
Багатури колобри в Първото българско царство
С почетното достойнство βαγατουρ е удостоен Чепа – багатур боил, на
служба колобър (Τζεπα βογοτορ βοηλα κουλουβρος), храненик на Маламир
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[831–836], който се разболял и умрял Надпис на Маламир от с. Насърлие № 69.
Нищо по-определено не може да се каже за анонимния βαγατουρ κο[λοβρος] от
IX в. Надпис от Плиска № 9, където възстановяването на длъжността κολοβρος
не е напълно сигурно. Ролята и функциите на колобрите ще бъдат разгледани
по-нататък, затова тук само най-общо ще кажа, че колобрите в ранносредновековна България са били жреци с високо обществено положение (ясновидци,
предсказатели), извършващи гадания и жертвоприношения, предводители на
езически процесии. Kаква длъжност се крие зад титлата колобър подсказва
аналогията с прозвището ΒουκολαβρAς на един скит от двора на аварския хаган, което в Историята на Теофилакт Симоката и в Библитеката на Фотий
е глосирано с μάγος или sερεύς, т.е. става дума за жрец, шаман от скитско (хунско) племе, kolovr ‘предводител на магьосниците, жреците’. Етимологическите успоредици на прабълг. κολοβρος, κουλουβρος насочват към осм. qolaghuz,
qylaγyz, qylavuz, kulavuz, севтюрк. диал. qolabur, qolobur, чаг. qоlauz, qоlavuz,
уйг. qоlaγuz, каш. qulabuz, qulavuz, уйг. qulaγuz, кулавуз, кылавуз, кθлауз,
kulа:gu:z всичките със значения ‘пътеводител, водач, съпровождач, гид, предводител’ < qоl-a-γuz ‘който води с ръка’. Най-вероятно тюрк. kula:wuz е заемка
от ирански, в частност хорезмийски, но има и етимологии, отвеждащи към алтайски и хуно-монголски паралели, срв. бурят. холо бодохо ‘далновиден’, холо
харадаг ‘ясновидец’, холо харанга ‘ясновидение’, холо харасагай хун ‘далновиден човек, ясновидец’; бърхъ, бърх, бър ‘опитен ясновидец, отличен предсказател и жрец’. Интересни са сведенията за съществуването на хулабыри,
холовыри в тангутско-тибетските покрайнини на Централна Монголия и Източен Тибет – участници в култови религиозни процесии и техни предводители,
които изпълнявали магически или жречески функции, подобно на шаманите.
Багатури престолонаследници в Първото българско царство
В два оловни печата титулът βαγατουρ се отнася към престолонаследниците Михаил (Κύριε βοήθει τ© σ© δούλ¥ Μιχαιλ βαγατουρ κανε ιρτχθ(ι)νος Господи, помагай на своя раб Михаил багатур престолонаследник) и Йоан (Κύριε
βοήθει τ© σ© δούλ¥ <Ιωάννf βαγατουρ κανα ηρτχθινω Господи, помагай на
твоя раб Йоан багатур престолонаследник), идентифицирани от някои (Йорданов 1997:354–362; Йорданов 2001:73–74) като синовете на цар Симеон, а от
други (Попконстантинов 2008; Попконстантинов 2008а) като Йоан – бащата
на Сондоке и багатур на престолонаследника на княз Борис Владимир-Расате,
и като Михаил – сина на Сондоке и багатур на престолонаследника на цар Симеон и неговия първороден син Михаил94. Втората идентификация е резултат
от прочита на двата аналогични надписа съответно като Κύριε βοήθει τ© σ©
94
Имената Йоан и Михаил, които носят бащата и синът на Сондоке, се четат в приписка в
Чивидалското евангелие.
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δούλ¥ Μηχαgλ βαγατουρ κανε ηρτχθηνος Господи, помагай на своя раб Михаил багатур на престолонаследника и Κύριε βοήθει τ© σ© δούλ¥ <Ιωάννf
βαγατουρ κανα ηρτχθηνω Господи, помагай на твоя раб Йоан багатур на престолонаследника. Опирайки се на наблюдението на Бешевлиев от прабългарските надписи, че „при титлите, съставени от две или повече съставни части,
... получава гръцко падежно окончание само последният член, понеже са били
схващани като неразделно цяло“ (Бешевлиев 1979:58), Попконстантинов приема, че в печата на Йоан титлата κανα ηρτχθηνω е в Dat. sg., склонена по IIро гръцко склонение, „но дат. падеж е равен по форма на родителния“ (?), а
в печата на Михаил същата титла (във вариант κανε ηρτχθηνος) е в Gen. sg.,
склонена вече по III-то гръцко склонение (Попконстантинов 2008:72). Така и
в двата случая ученият вижда посесивно отношение между титлата βαγατουρ
(носена от Йоан и Михаил) и следващата я престолонаследническа титла (κανα
ηρτχθηνω, κανε ηρτχθηνος, вж. по-нататък), т.е. става въпрос за багатур на
престолонаследника – лице, на което „владетелят е поверявал не само дипломатическите мисии, но и възпитанието и дори личната охрана на престолонаследника“ (Попконстантинов 2008:76). Всъщност и в двата печата изразът
βαγατουρ κανε ηρτχθηνος, респ. βαγατουρ κανα ηρτχθηνω стои в Dat. sg. и е в
ролята на непряко допълнение след глагола βοηθέω ‘помагам’95. В същия падеж
са и личните имена <Ιωάννf и Μηχαgλ. В надписа от печата на Йоан дативно
окончание е получила последната съставка (τχθηνω, Nom.sg. τχθηνος) на многосъставното прабългарско означение βαγατουρ κανα ηρτχθηνω, а в надписа
от печата на Михаил дативното окончание е при първата съставка (κανε, Nom.
sg. κανα)96 на прабългарската престолонаследническа титла, респ. на цялото
означение βαγατουρ κανε ηρτχθηνος. Наистина само първият случай е в съзвучие с традицията на прабългарските надписи гръцко падежно окончание да
Това е т.нар. същински датив, в случая като допълнение след интранзитивни глаголи (Милев, Михайлов 1961:225). Вж. употребата на датив след глагола βοηθέω в печатите на Баян [VIII в.]
Θεοτόκε, βοήθει Βαιαν™ πατρικίω καp στρατηγ™ (Бешевлиев 1979:232–233), Телериг [VIII в.]
ΧριστS, βοήθει τ© σ© δούλ¥ Τελερυγ θεοφυλάκτω πατρικίω (Бешевлиев 1979:232), Хумир [VIII в.]
Θεοτόκε, βοήθει τ© δούλ¥ σου Χουμήρ (Бешевлиев 1979:233), княз Борис-Михаил Θεοτόκε βοήθει τ© σ© δούλ¥ Μιχα[λ μοναχ© γεγονοτος Tκ Θεο‡ Dρχων Βουλγαρίας (Коев 2000; Йорданов
2001:34–36). Впоследствие старият датив след глагола βοηθέω понякога се измества от акузатив
или генитив, срв. печат на княз Борис-Михаил Θεοτόκε βοήθει Μηχα[λ Dρχοντα Βουλγαρίας (Мушмов 1924:157; Мушмов 1928/1929:225–230; Юрукова 1990:24–28; Йорданов 1994:100; Йорданов
2001:31–34), печат на княз Симеон ΧριστS βοήθει Συμε˜ν Dρχοντα Βουλγαρίας Θεοτόκε βοήθει
Συμε˜ν Dρχοντα Βουλγαρίας (Юрукова 1990:28–29; Йорданов 2001:40–43), печат на Тервел Θεοτόκε, βοήθει Τερβελλίου καίσαρος (Zakos, Veglery 1972:LVI; Бешевлиев 1979:231–232; Юрукова
1990:17–19; Йорданов 1991:40; Йорданов 2001:19).
96
Най-вероятно прабългарската дума κανα е била склонена като съществително от ж.р. по
I-во гръцко склонение с окончание в Dat.sg. -J, означено като ε, доколкото в прабългарските надписи „буквата Е означава не само първоначалния звук е, но и някогашния дифтонг αι = е“ (Бешевлиев 1979:46).
95
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получава последният член на многосъставните титли, но да не забравяме, че от
това правило има и изключения, срв. напр. титлата } βουλίας ταρκάνος Nom.sg.
във въпросите на логотета към българските пратеници в Цариград според Константин Багренородни. За церемониите, където и двете съставки имат окончание. В същите въпроси намираме и категоричното свидетелство, че последната съставка от престолонаследническата титла καναρτικείνος (равнозначна на
καναηρτχθηνος от печатите) в Nom.sg. е τικείνος97, следователно е била схващана като съществително от II-ро, а не от III-то гръцко склонение, поради което
съставката ηρτχθηνος от титлата κανε ηρτχθηνος в печата на багатур Михаил
не би могла да бъде в Gen. sg. И най-накрая ще добавя още едно съображение
в полза на тезата, че между βαγατουρ и следходната престолонаследническа
титла (κανα ηρτχθηνω, κανε ηρτχθηνος) от печатите на Йоан и Михаил не
би могло има посесивно отношение, защото това би противоречало на всички засвидетелствани употреби на βαγατουρ в прабългарските надписи, където
βαγατουρ се съчетава със следхождащата я титла чрез съчинена (равнопоставена), а не подчинена връзка, срв. } Σλαβνας } βαγατουρ βαγαιν[ος] Славнас
багатур багаин, βογοτορ βοηλα κουλουβρος багатур боил колобър, βαγατουρ
βαγαινου багатур багаин. Във всички тези случаи достойнството βαγατουρ и
следващата я титла (βοηλα κουλουβρος, κο[λοβρος], βαγαιν[ος]/βαγαινου) се отнасят до едно и също лице и никога до две лица в подчинено отношение. Така,
изхождайки преди всичко от езикова гледна точка, смятам, че по-скоро можем
да говорим за багатури престолонаследници (а не за багатури на престолонаследници), които на този етап, въпреки някои исторически трудности, се идентифицират със синовете на цар Симеон.
Багатур владетел (?) от времето на Първото българско царство
Сведението се съдържа в надпис върху оловен печат с надпис, запазен само
частично, възстановяван във вида Κύριε βοήθει τ© σ© δούλ¥ ... [β]αγατουρ
βασι[λε†ς] Βουλγάρων Господи, помагай на твоя раб ... багатур василевс? на
българите (Йорданов 1993:19–20, 36–37) или във вида Κύριε (Θεοτόκε) βοήθει
τ© σ© δούλ¥ ... βαγατουρ [το‡] βασι[λέως τ™ν] Βουλγάρων Господи (Богородице), помагай на твоя раб ... багатур на василевса на българите (Попконстантинов 2008а:5–77; Попконстантинов 2008:70, обр. 2). И в четирите оцелели екземпляра на печата името на притежателя не се чете, виждат се ясно
само думите [β]αγατουρ, Βουλγάρων и частично βασι[λε†ς], което предпоставя
лансирането на няколко хипотези. Имайки предвид по-рано откритите печати с името на престолонаследника Йоан, сина на Симеон, а също и факта, че
в определен момент той се е обявил срещу Петър, т.е. обявил се е за владетел, Йорданов предполага, че и настоящите печати визират Симеоновия син
97
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Вж. въпроса π™ς Vχουσιν } Καναρτικείνος.

Йоан (Йорданов 1993:19–20). Това мнение е възприето от Гюзелев, който чете
надписа като Йоан багатур, василевс на българите и идентифицира Йоан като
сина на Симеон, претендент за трона, изразил претенции чрез вдигнатия от
него бунт срещу брат му цар Петър през 928 г. (Гюзелев 2006:56, 232, бел. 12).
Впоследствие обаче Йорданов се отказва от тази хипотеза и допуска други две
(Йорданов 2001:74–75; Йорданов 2007:167–168): 1) печатът е бил притежание
на някой високопоставен държавен сановник, багатур на владетеля (βαγατουρ
[τ\ς] βασι[λείας τ™ν] Βουλγάρων), ползващ се с неговото доверие, който е
скрепявал кореспонденцията си с печати, и 2) печатът е принадлежал на българския владетел, наречен багатур ([β]αγατουρ [καp] βασι[λε†ς] Βουλγάρων).
Като по-приемлива ученият приема първата възможност, към която се присъединява и Попконстантинов, според когото титлата ‘багатур на царя на българите’ „се нарежда сред най-висшите служби в царския двор, вследствие на което
нейният носител е имал право единствен след царя да има печат“ (Попконстантинов 2008:76). По-горе акцентирах на факта, че във всичките известни
ни от прабългарските надписи употреби на βαγατουρ прабългаризмът се съчетава със следхождащата го титла (} Σλαβνας } βαγατουρ βαγαιν[ος], βογοτορ
βοηλα κουλουβρος, βαγατουρ βαγαινου) чрез съчинена (равнопоставена), а не
подчинена връзка, т.е. целият израз βαγατουρ + титла се отнася до едно и също
лице и никога до две лица в подчинено отношение. Трябва да се има предвид
и фактът, че докато в печатите на гръцки определителният член не се изписва
(поради спецификата на сфрагистичните паметници), в прабългарските надписи той винаги е налице. Затова колкото и странно да изглежда съвместяването на βαγατουρ с βασι[λε†ς] в разглеждания печат ще трябва да приемем, че
по-скоро става въпрос за владетеля, наречен βαγατουρ βασι[λε†ς]98. Печатът
е единственият случай на подобно съвместяване и понякога тази „невероятна
връзка“ предизвиква скептицизъм, включително и по отношение на идентификацията на собственика на печата с цар Симеоновия син Йоан (Божилов,
Гюзелев 1999 [2006:301, бел. 6]). Кой би могъл да е притежателят на печата?
Обичайното разсъждение в този случай е, че титулът βασιλε†ς датира печата
след 927 г., когато за първи път Византия официално признава царското достойнство на българския владетел Петър (Йорданов 1993:19–20, 36–37; Йорданов 2007:168), следователно той би трябвало да е търсеният притежател. Не е
изключена обаче и втора хипотеза – печатът да е свързан с цар Симеон, който
в печати с надписи на гръцки е титулуван βασιλε†ς, напр. Ερινοπυ{ς βασιλέος
πολ@ τ@ Vτη; Εrρινοποι{ς βασιλε†ς πολ@ τ@ Vτη; Συμε{ν βασιλε†ς πολ@ αŠξι τ@
Vτη; Νικοπυου Συμεονι πυος πολ@ τ@ Vτη; Συμεών Tν Χριστ™ βασιλε†ς Ρομε™ν
(Герасимов 1934; Юрукова 1990:28–31; Йорданов 2001:41–54). Дори изглежда
98
Освен ако не става въпрос за печат фалшификат, за неточно разчитане на надписа или за
някаква друга титла, която стои в написанието βασι[λε†ς].

63

по-възможно именно при Симеон (независимо дали той реално е βασιλε†ς, или
не) един византийски титул да е съчетан с едно прабългарско почетно звание
(βαγατουρ) като своеобразен израз на многовековна държавническа традиция
и основание за владетелско самочувствие. Още повече, че подобно „странно“
съвместяване не е прецедент – то може да се види в едновременното битуване на византийската владетелска титла на Симеон (Dρχων, βασιλε†ς) и прабългарската престолонаследническа титла на неговите синове (καναρτικείνος,
κανειρτχθινος).
Багатури багаини
Тези случаи вече бяха коментирани по-горе (Надпис на Омуртаг от с. Суютли № 64 } Σλαβνας } βαγατουρ βαγαιν[ος]. Надпис от с. Шабла № 48
βαγατουρ βαγαινου).
sundicus vagantur Сондоке багатур
Понякога почетното звание βαγατουρ следхожда не титла, а лично име,
срв. сведението у Анастасий Библиотекар относно българските пратеници
на X-ото заседание на VIII-ия вселенски събор [28 февруари 870] в Цариград:
Stasiszerco borlas nesundicus vagantur (vagantis, uagartur) il vestannabare, praestit
zicunas campsis, et Alexios Sampsi Huno. Сред изброените е Сондоке багатур
(Nesundicus вм. Sundicus vaga[n]tur), познат още като Sondoke в приписката в
Чивидалското евангелие [867], Sundica (dat. Sundicae) в Писмото на папа Йоан
VIII [879] (Златарски I, 2:796; вж. и Moravcsik 1933:8–23; Moravcsik 1958,
2:355–356 NESUNDICUS bagatur) и Zunduco [Зундуко = Сондоке] в „Книга
на братството“ на манастира „Св. Петър“ в Залцбург, наред с имената на
Хухинар пулгар, Пернина, Комир, Турдазо (Попконстантинов 1987:123–133).
За високото положение на Сондоке по времето на княз Борис свидетелстват
няколко факта от посочените източници: 1) споменаването му непосредствено след името на ичергу боила – Стасис (Stasiszerco borlas nesundicus vagantur
Анастасий Библиотекар) или Петър (Petro Cerbule et Sundice Писмо на папа
Йоан VIII), 2) посочването на рода на Сондоке, подобно на рода на владетеля
Борис-Михаил (Чивидалско евангелие, маргинална бележка). „Сондоке единствен от всички пратеници е получил правото да запише имената на своето
семейство, подобно на владетелското“ (Попконстантинов 2008:75, бел. 14).
Словоредът лично име + звание (Сондоке багатур) съдържа характерната за
алтайските езици заднопоставеност на званията и длъжностите (вж. още интересни примери, оцелели и до днес, у Добрев 2005:67–68).
<Αλογοβότουρ
Последното известие, в което можем да видим почетното звание βαγατουρ,
се отнася до 927 г., малко преди смъртта на Симеон, когато българският владетел
изпраща войска срещу хърватите начело с Алогоботур (μετ@ το‡ <Αλογοβότουρ
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Константин Багренородни. За управлението на държавата). Съществуват различни схващания за това какво трябва да се разбира под <Αλογοβότουρ: лично
име (Фехер 1929:148–152; Runciman 1930 [Рънсиман 1993:139, 212]) или титла,
чиято втора съставка е βογοτουρ (с метатеза -bog-/-gob-). Повече различия предизвиква тълкуването на началното <Αλο- (<Αλα-) като: 1) <Αλογοβότουρ = alp
bagatur, alyp bagatur ‘храбър юнак’ (Marquart 1898:40; Златарски I, 2:500–501;
Фехер 1929:152; Moravcsik 1958, 2:64 и цит. лит.), 2) <Αλογοβότουρ = alа bagatur
‘пъстър багатур’ (Фехер 1928:95; Фехер 1929:151–152), 3) <Αλογοβότουρ = ulug,
alug bagatur ‘голям, велик багатур’ (Манолев 1917:871; Венедиков 1979:89 „званието на един военачалник в същата област, която управлявал олгу-тарканът и
който носел титла със същия първи компонент”), 4) <Αλογοβότουρ = ala baγatur
< тюрк. *ä:l- ‘първи, преден’ (Clauson 1972:121), същият корен в алемъ +
*bоγοtur, т.е. ‘първи, главен багатур’ (Granberg [forthcoming]:Dictionary 45). В
крайна сметка грешното изписване на тази единична форма не дава възможност
за някакви по-сигурни тълкувания.
Обобщено сведенията за почетното звание багатур и неговите носители изглеждат по следния начин (в хронологичен порядък):
име
} Σλαβνας
} βαγατουρ
Βαγαινος
Τζεπα βογοτορ
βοηλα κουλουβρος

Длъжност, функция
βαγαινος
θρεπτ{ς Dνθροπος
(храненик = приемен син)
Маламир
βοηλα κουλουβρος
[831–836]
θρεπτ{ς Dνθροπος
(храненик = приемен син)
първа половина на κο[λοβρος]
IX в.

Източник
Надпис № 64

първа половина на βαγαινος
IX в.
53 ризници,
45 шлема
870
участник в задгранична
мисия

Надпис № 48

β]αγατουρ
βασι[λε†ς] Βουλγάρων
<Αλογοβότουρ

20–30-те години
на X в. (?)
927

βασι[λε†ς]
Симеон (?)

Μιχαιλ βαγατουρ
κανε ιρτχθινος

30-те години
на X в.

<Ιωάννf βαγατουρ
κανα ηρτχθινω

30-те години
на X в.

κανε ιρτχθινος
(престолонаследник),
син на цар Симеон (?)
κανα ηρτχθινω
(престолонаследник),
син на цар Симеон (?)

Надпис върху
печат
Константин
Багренородни
Надпис върху
печат

Анонимен
βαγατουρ
κο[λοβρος]
Анонимен
βαγατουρ
βαγαινος
nesundicus vagantur
(vagantis, uagartur)

Дата, владетел
Омуртаг
[814–831]

Надпис № 69
Надпис № 9

Анастасий Библиотекар

Надпис върху
печат

65

Коренът bag- е същият като в βαγαινος. Форми ba:tir, pa:tir, batir, patir,
padir, batur, bahadur, bahidur, bahadir и др. се пазят във всички тюркски езици
с първично значение ‘герой, храбрец; решителен, мъжествен, смел, доблестен’;
в стуйг. Baγatur, Batur са собствени имена (Севортян 2:82–85; СИГТЯ 5:560).
Обикновено тюрк. ba:tur се разглежда като иранска заемка в старотюркски,
срв. авест. baχtar, перс. bahВdur, съвременен перс. behader, санскр. b’aktr(Menges 1951:93–95; Преображенский 1:33; Симеонов 1981, 2:42; Баскаков
1985:40). Други учени извеждат хунски (Clauson 1972:313), хуно-монголски
или общоалтайски (тюркско-монголски) произход (монг. bagatur ‘герой, лидер’, калм. bátr; Ramstedt 1951:76; Фасмер 1:183; Севортян 2:83–85), трети
намират най-пряка връзка с алански форми (осет. baegataer, baegatyr ‘храбър,
храбрец, богат, безстрашен’ в надписи от X–XII в. като собствено име на царя
на аланите Baegataer и като название на осетински вождове; Абаев 1:245–246;
Абаев 2:277–278; Golden 1980:156)99, а за четвърти етимологията остава неясна
(Шервашидзе 1990:90). И в унгарски има дълга и кратка форма със знaчение
‘смел’, аналогично на тюркските *baγatur и *batоr; срв. и българския топоним
Батур в Южните Родопи (Granberg [forthcoming]:Dictionary 48). Въпреки различните гледни точки относно етимологията на тюрк. *baγatur (респ. прабълг.
βαγατουρ, βογοτορ), със сигурност може да се каже, че думата е чужда заемка
в тюркски и има древни предтюркски корени. Появата £ в тюркски през средновековния период е главно чрез форми със средисловно -h-, което предполага непосредствен персийски източник (Clauson 1972:313). Формите βογοτορ,
<Αλογοβότουρ с -о- в корена показват обичайния славянски развой *Г>о, запазен в богатҐрь (руски летописи, Срезневский 1:127) и в рус. богатырь, укр. богатир, брус. богатыр, пол. bohater, bohatyr (Фасмер 1:183), може би свързани
с богатъ. По-късно е преосмислено и като лично име, напр. Μπαχατούρης – османски пълководец от 1329 г. История на Йоан Кантакузин, Moravcsik 1958,
2:83; други примери у Фехер 1929:151).
Можем да заключим, че с почетното звание βαγατουρ са били удостоявани изключително влиятелни личности от държавната йерархия (владетели?,
престолонаследници, колобри, багаини), които не са били, както обикновено
се смята, само военни предводители. При това значението на βαγατουρ не ще
да е било само ‘смел, храбър, силен, герой, юнак’, разбирано в тесен воински
смисъл, но и ‘знатен, виден, славен’ (подобни вторични значения има в някои
тюркски езици – Севортян 2: 82; Clauson 1972:313). Защото ако семантика
‘смел, герой и др. под.’ подхожда на военни лица като багаините (} Σλαβνας }
βαγατουρ βαγαινος, βαγατουρ βαγαινου), то за владетел (βαγατουρ βασι[λε†ς]
Βουλγάρων), престолонаследници (Μιχαηλ βαγατουρ κανε ιρτχινω, <Ιωαννf
99
За различните мнения и литература по въпроса вж. още Moravcsik 1958, 2:83; Бешевлиев
1979:180; Granberg [forthcoming]: Dictionary 48.
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βαγατουρ κανα ηρτχινω) и жреци/колобри (Τζεπα βογοτορ βοηλα κουλουβρος)
подобно определение звучи неестествено. Възможно е прабългарското почетно
звание багатур да е запазило нещо от древната индоиранска семантика, срв. стперс. bagа-, авест. baγa, парт. baγ ‘господин’, иран. bagh, согд. bag ‘богат, силен’
< сриран. *bag ‘господин, управник, господар’, стинд. *bhága, bhagah, bhágas
‘благосъстояние, имущество’. При всички случаи обаче ще трябва се съгласим
с мнението, че βαγατουρ не е название на длъжност, а само „почетен епитет“
(Фехер 1929:159), „почетно прилагателно“ (Фехер 1925:83), „епитет, определение“ (Симеонов 1981, 2:42) и по-точно почетно достойнство, според мен, с
най-близко до съвремието ни значение ‘славен, знаменит’. Званието е битувало
сравнително дълго в обществения живот на Първата българска държава, поне от
870 г. (Писмо на Анастасий Библиотекар до папа Йоан VIII) докъм 30-те години
на X в. (Надписи върху печати на престолонаследниците Михаил и Йоан).
9. Колобрите

Κολοβρος, κουλουβρος, кьлxбрІи

Разполагаме със следните фиксации на титлата κολοβρος:
Надпис на Омуртаг Плиска № 65 } κολοβρος [} ι]ζουργου κολοβρος. Надпис
на Маламир от с. Насърлие № 69 Τζεπα βογοτορ βοηλα κουλουβρος. Надпис на
Персиан от Филипи № 14 κανα βοιλα κολοβρον. Надпис на Маламир (Персиан?)
от Василака › βοιλα κουλουβρος. Надпис от Плиска № 9 βαγατουρ κ[ολοβρος].
Житие на Йоан Златоуст вьслэдствоваше же ¬му исходеще чинь великҐ•не тьчию
акҐ кьлубр·и прэD нимь гредущеи (не точию экоже хожахy колyбрии предъ нимъ
ВЧМ 1899:905–906)• нь и хотеще и желающе слҐшати мудрости ¬го. ]κολούθει
δS αˆτ© προερχομέν¥ καp τάξις μεγάλη, οˆ μόνον εrς |ψίκιον αˆτο‡, Bλλ@ καp
θέλοντες καp Tπιθυμο‡ντες Bκροαταp αˆτο‡ γενέσθαι τ\ς σοφίας.
Както вече стана въпрос, прабългарската титла κολοβρος напомня прозвището на един скит ΒουκολαβρAς, който избягал с една от жените на аварския
хаган (История на Теофилакт Симоката). От страх да не бъде разкрита постъпката му ΒουκολαβρAς решил да върне при своето племе – хуни, известни повече под името тюрки, живеещи на изток в съседство с персите. Това
според Теофилакт Симоката довело до аварски нападения на юг от Дунава [края на VI в.]. Ако прозвището ΒουκολαβρAς се преведе на гръцки, т.е.
„превърнем езика на скитите в благородния гръцки език“, както казва Теофилакт, ще получим превода μάγος или sερεύς. срв.: Σκύθης Bν[ρ ΒοοκολαβρA
(βοοκαλαβρAς, βοοκαλαβρA, Βουκολοβρα) τ[ν Tπωνυμίαν περιαγόμενος [εr δέ τι καp
τ\ς προσηγορίας τ{ σαφέστατον ‰πογλίχf μαθεqν, παραυτίκα πρ{ς τ[ν >Ελλάδα
φων[ν μετοχετεύσω τ{ ‚νομα. μάγον, ταυτ{ν δS φάναι sερέα, τ[ν τ™ν Σκυθ™ν
Tπp τ[ν εˆγενίδα μεταμορφο‡ντες φων[ν τ[ς Uρμηνείας τευξόμεθα] (Moravcsik
1958, 2:95; ГИБИ 2:291–356). Същото тълкуване прави и Фотий. Библиотека
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(Μυριοβιβλον η Βιβλιοθηκη № 65): καp περp ΒουγολόβρA [Βοσκολόβρα] το‡
μάγου (PG 103:141, Theophyl. Sim. 4, 21). Явно в случая става дума за магьосник, шаман от скитско (хунско) племе, може би не най-големия, но достатъчно
влиятелен човек в аварския двор, чиято титла е била kolovr ‘предводител на
магьосниците, жреците’ (von Arnim 1956:46). В тюркския £ вариант титлата
qula:wuz е спомената от Ибн Фадлан (Clauson 1972:617), посетил волжките
българи през 923 г.100
Най-ранната етимология на прабълг. κολοβρος, κουλουβρος принадлежи
на Томашек, който намира паралел с осм.-тур. qolaghuz (qylaγyz) и севтюрк.
диал. qolabur, qolobur ‘пътеводител, водач, съпровождач, вожд, предводител’
(gh>b, z>r). Впоследствие мнението му е възприето от повечето изследователи
(Успенский 1905:204; Bury 1912:335; Фехер 1925:83; Фехер 1928:95; Runciman
1930 [1993:212]; Menges 1951:96; von Arnim 1956; Moravcsik 1958, 2:162; ДТС
1969:464–465; Hansak 1975:143; Бешевлиев 1979:64). Преодоляно е схващането
за успоредици с турския военен термин kol ‘войскова част, колона, крило, страна, фланг, отряд, военна колона’ и тълкуванията на κολοβρος като ‘ръководител,
генерал’, ‘военачалник с високо положение, командващ голяма армия’ (Иванов
1931 [1970:4–5]; Венедиков 1979:41). Според Арним (Arnim 1956: 46) първична
е формата κολοβρος, което обаче е трудно доказуемо. Възможно обяснение за
съществуването на форми и с -о- (чаг. qоlauz, qоlavuz, уйг. qоlaγuz), и с -u- (осм.
qylaγuz, qylavuz, qulaγyz, kulavuz, kulaguz, каш. qulabuz, qulavuz, уйг. qulaγuz,
кулавуз, кылавуз, кθлауз, кипч. kulа:gu:z) в корена qоl-/qul- (Радлов 2, 1:679,
770, 977–978; Clauson 1972:618) дава Менгес, според когото в онези времена
в тюркски или са съществували диалектни варианти (с о и с о > u), типични за
северозападните езици, или нито гр. ο, нито гр. ου са били в състояние да предадат адекватно прабългарската гласна, която е била звук между о и u (Menges
1951:96). Според него тюрк. qоlaγuz, qulaγuz се извежда от qоl-a-γuz ‘който
води с ръка’. Във втората съставка на титлата в повечето случаи се приема развоят: -gur >-vur >vr = βρ/бр с редуциране и изпадане на гласна в средисловие в
неударена сричка и опростяване на съчетанието от две съгласни чрез редукция
на първата; полученото съчетание βρ/бр е девербално съществително със значение ‘способност за извършване на действие’; ударението се измества върху
-ou- > -у- (СИГТЯ 2:333; Granberg [forthcoming]:Dictionary 94). Последната
съгласна ρ/р се обяснява с характерното за алтайските езици явление ротацизъм.
Най-вероятно тюрк. kula:wuz ‘водач, предводител, ескорт’ е заемка от ирански,
в частност хорезмийски (Clauson 1972:618)101. От друга страна, има и етимолоВ достъпното ми издание на неговите записки (Ковалевский 1956) не открих подобно споменаване.
101
Според Степанов е налице родство с трак. колаброс ‘младо животно, прасе’ и колабрисмос
‘военен танц с мечове’, затова колобърът като жрец е стоял начело на войските (повече за евентуалното сходство между прабълг. κολοβρος, авар. βουκολαβρAς и тракийския танц κολαβρισμος вж.
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гии, отвеждащи към алтайски и хуно-монголски паралели, срв. бурят. холо бодохо ‘далновиден’, холо харадаг ‘ясновидец’, холо харанга ‘ясновидение’, холо
харасагай хун ‘далновиден човек, ясновидец’; бърхъ, бърх, бър ‘опитен, изкусен
ясновидец, отличен предсказател и жрец’; якут. берик, бърик, бъри, бър ‘жертва,
принасям жертва, елен, принасян в жертва’ (Симеонов 1981, 2:44–45).
Интересни са сведенията на Потанин (Потанин 1905:410–411, 435) за съществуването на хулабыри, холовыри в тангутско-тибетските покрайнини на
Централна Монголия и Източен Тибет – „особени“ лица, живеещи в светилища, които при извършване на обреди срещу градушки и бури с мълнии или
гръмотевици забиват в полето големи дървени кръстове (с изрязано човешко
лице на върха или друго чучело, напр. череп на животно), за да умилостивят
своите китайски божества (лун–ван ‘цар дракон’ и нян–нян ‘женско божество’).
Друг път за отблъскване на градушките те поставят стълбове, облечени в дрехи (Потанин 1893:367–376). Така хулабырите, холовырите се оказват важни
участници в култови религиозни процесии, техни предводители, в които изпълняват магически или жречески функции, подобно на шаманите. Потанин
отбелязва, че названието холовыр се среща предимно в езика на широнголите (монголите в Сан-чуан между Тибет и Тангут), който в основата си е монголски, но с много китайски заемки и по-специфични особености (Потанин
1905:378–379).
По-нататък ще разгледам всички споменавания на κολοβρος/κουλουβρος в
прабългарските надписи и в книжовните източници:
κανα βοιλα κολοβρος ‘родственик на кана, боил на длъжност колобър’
Според Надписа на Персиан от Филипи № 14 по заповед на кан Персиан
[837] неназован κανα βοιλα κολοβρος участва заедно с кавхан Исбул и ичергу
боила във военни действия в отговор на исканата от император Теофил помощ
при потушаването на въстанието на Тома Славянина. Интересуващият ни начален пасаж от надписа гласи: Τον πολ™ν Βουλγάρον } Tκ θεο‡ Dρχον } Περσιανος
Bπέστιλεν Ισβουλον τ{ν καυχανον δόσας α‡τ{ν φοσάτα κS τ{ν ητζιργου βοιλαν
κT κανα βοιλα κολοβρον. Според Дуйчев κανα βοιλα κολοβρος означава хански боил колобър, особено приближен до владетеля и до двора първобългарски
първенец (Дуйчев 1940:196; Дуйчев 1943:175), дворцов или кански боил колобър според Бешевлиев и Венедиков (Бешевлиев 1979:65; Бешевлиев 1981:43;
Венедиков 1979:42). От друга страна, има тълкувание на титлата κανα βοιλα
κολοβρος като ‘принц-боил-водач’ (Menges 1951:98), наследствен хан, удостоен
с титула боил и изпълняващ функции на колобър (Симеонов 1981, 2:45), a Добрев дори допуска, че това би могло да е титлата на кан Маламир, преди той да
стане κανα συβηγη (Добрев 2007:81). В подкрепа на втората теза би могъл да
у Степанов 1999:88–89).
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се изтъкне фактът, че титлата κανα влиза като съставка единствено в титлата на
върховния владетел κανα συβηγη и на престолонаследника καναηρτχινω (печати на престолонаследниците Йоан и Михаил) и καναρτικεqνος (Константин
Багренородни. За церемониите). Тогава би могло да става въпрос за близък
родственик на кана, βοιλα на длъжност κολοβρος. С твърде голямо въображение в Надпис от Чаталар № 54 Венедиков реконструира още един κανα βοιλα
κολοβρος, комуто приписва 254 ризници и заключава, че „той е командвал една
голяма армия от тежко въоръжени, вероятно най-голямата след тази на ичергубоилата и на боила-кавхана“ (Венедиков 1979:43)102.
βογοτορ βοηλα κουλουβρος ‘багатур боил, на длъжност колобър’, βοιλα
κουλουβρος ‘боил, на длъжност колобър’
Тези фиксации са засвидетелствани в два прабългарски надписа от времето
на кан Маламир и евентуално на кан Персиан. Първият е надгробен и споменава Чепа103 – боил на служба колобър, удостоен с почетното звание багатур
(Τζεπα βογοτορ βοηλα κουλουβρος Надпис на Маламир от с. Насърлие № 69),
храненик на Маламир, който се разболял и умрял (Κανε συβηγη Μαλαμηρ.
Τζεπα βογοτορ βοηλα κουλουβρος dτον κS το‡ Dρχοντος θρεπτ{ς Dνθροπος
dτον κS Bσθενήσας Bπέθανεν κS Tπενεβάλην αˆτ{ ]ς μνημόσυνον αˆτο‡). Чепа
е носил почетното звание βογοτορ и е бил сред хранениците на владетеля104.
Във втория надпис на Маламир (Персиан?) от Василака (във фрагментарен
вид) се чете титлата › βοιλα κουλουβρος, както и имената на кан Маламир
и кавхан Исбул, името на Солун, поради което се предполага, че надписът е
свързан с военни действия в околностите на Солун (... κS τ{ν Tκ θεο‡ Dρχοντα
... Tπ[ Μαλαμιρ το‡ Tκ θεο‡ Dρχοντος ... › βοιλα κουλουβρος ... κS _μεινα ...
τ[ν Σαλονίκην ... ‰ Bδελφύ μου ... ‰ ΒΟΥΛΑ ... Ισβουλης } καυχανος). И двата
епиграфски източника не дават никакви по-конкретни сведения за колобрите,
но показват, че те са избирани сред боилите, което е знак за високото им положение в обществото.
ιζουργου κολοβρος ‘дворцов колобър, жрец от вътрешния (владетелския) двор’
Тази длъжностна титла е притежавал неизвестен ιζουργου κολοβρος, който е
бил храненик на кан Омуртаг, умрял вътре, както съобщава възпоменателният
Надпис на Омуртаг от Плиска № 65. Както и при другите титли с първа съставВ κανα βοιλα κολοβρος не може да се търси и значение ‘старши, главен колобър’ (Степанов
1999:87).
103
Етимология на името вж. у Симеонов 2008:186.
104
В съответствие с разбирането си за багатур Венедиков (Венедиков 1979:42–43) тълкува
βογοτορ βοηλα κουλουβρος като багатурски боил колобър, изпълняващ длъжността си при багатурите, т.е боил колобър на един отряд от багатури във функцията му на един от важните офицери
във вътрешната област.
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ка ιζουργου Венедиков смята, че ιζουργου κολοβρος е изпълнявал длъжността си
при централното управление във вътрешната област на държавата (Венедиков
1979:42). Менгес (Menges 1951:97) го тълкува като ‘вътрешен водач’, т.е. водач
от вътрешното племе (племена), принадлежащо към непосредствения антураж
на кана или към племето-ядро в племенната конфедерация. Всъщност титлата
ιζουργου κολοβρος е аналогична на ιζουργου βοηλα и ιζουργου βαγαηνος, т.е.
става въпрос за дворцов колобър, жрец от вътрешния (канския) двор.
βαγατουρ κ[ολοβρος] ‘багатур колобър’
Възможно е в Надписа от Плиска № 9 след βαγατουρ да се възстанови
длъжностната титла κ[ολοβρος] (Бешевлиев 1979:125), но тъй като се чете само
първата буква, реконструкцията е по-скоро хипотетична.
Таблицата показва обобщените данни за колобрите през Първата българска
държава:
Име
Анонимен
} κολοβρος
[} ι]ζουργου κολοβρος
Τζεπα βογοτορ βοηλα
κουλουβρος
Анонимен
› βοιλα κουλουβρος
κανα βοιλα κολοβρον

Анонимен
βαγατουρ κ[ολοβρος]
кьлубр·и прэD нимь
гредущеи (хожахy
колyбрии предъ нимъ) εrς
|ψίκιον αˆτο‡

Дата,
владетел
Омуртаг
[814–831]
Маламир
[831–836]
Маламир
[831–836]
(Персиан?)
[836–852]
837
Персиан
IX в.

Функция

Източник

дворцов колобър, жрец от
владетелския двор

Надпис № 65

багатур боил на длъжност
колобър, θρεπτ{ς Dνθροπος
боил на длъжност колобър,
участник във военни
действия?

Надпис № 69
Надпис от
Василака,
Солунско

кански колобър или родстве- Надпис № 14
ник на кана, боил на длъжност колобър, участник във
военни действия
Надпис №9

първа половина предводители на езически
на X в.
религиозни шествия

Житие на Йоан
Златоуст

Може да се заключи, че в оцелелите източници функциите на колобъра се
свеждат до:
1. Участие във военни походи, вж. кανα βοιλα κολοβρος Надпис на Персиан
от Филипи № 14, който придружава кавхана и ичергу боила, и βοιλα κουλουβρος
Надпис на Маламир (Персиан?) от Василака, доколкото може да се допусне,
че този фрагментарно запазен надпис съобщава за сражения в околностите на
Солун по времето на Маламир или приемника му Персиан и кавхан Исбул (Бешевлиев 1983:112). Не разполагаме с надеждно свидетелство, че колобрите са
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били военни лица, но „участието на първобългарския колобър във военни походи трябва да се свърже с отговора [№ 35] на папа Николай I [по допитванията
на българите] ... и разказите на Теофан и Scriptor incertus за магически деяния,
извършени от Крум при обсадата на Цариград в 813 ... Сложните магически
обреди, от които е зависел изходът на сражението, са били извършвани от нарочно подготвени хора. Те са ръководели военните действия според поличбите
и чрез магически деяния“ (Бешевлиев 1979:64–65).
2. За изясняване функциите на колобрите в мирно време оцелелите прабългарски надписи не споменават нищо, но към известното от Теофилакт Симоката
и Фотий, глосиращи ΒουκολαβρAς с μάγος или sερεύς, може да се добави фрагментът от Житието на Йоан Златоуст, чийто старобългарски превод се свързва с дейността на Преславския книжовен център през X в. (Hansack 1975:142–
144; ВЧМ 1899:905–906). Житието разказва как младият Йоан след учението си
при Ливаний в Антиохия пристигнал в Атина, където с особена популярност се
ползвал езическият философ Антемий – хҐтрь зэло кнҐжнҐми мудростми. Когато той излизал, съпровождала го голяма свита, не само вървящите пред него
като колобри (не тьчию акҐ кьлубр·и прэD нимь гредущеи, не точию экоже хожахy
колyбрии предъ нимъ οˆ μόνον εrς |ψίκιον αˆτο‡), но и всички желаещи да чуят
неговата мъдрост. Старобългарският преводач (според някои Йоан Екзарх или
книжовник от неговия кръг) предава гр. |ψίκιον ‘свита, ескорт’ по-свободно с
израза акҐ кьлубр·и прэD нимь гредущеи вероятно воден от значението на кълоyбръ като ‘предводител, водач (на някакво езическо шествие)’.
Фрагментът от старобългарския превод на Житието на Йоан Златоуст показва, че колобрите не трябва да се разглеждат като военни лица, военачалници с високо положение и командири на големи армии (Венедиков 1979:41–44),
част от командния състав на армията с функции на висш командир (Симеонов
1981, 2:45). От споменаването на κανα βοιλα κολοβρος в Надписа на Персиан
от Филипи № 14 след кавхана и ичергу боила не може категорично да се заключи, че боил колобърът по ранг стои между кавхана и ичергу боила (или след
тях) във военната йерархия на Първата българска държава (Венедиков 1979:43;
Симеонов 1981, 2:45). Няма никакви сведения те да са командвали войскови
части, по-скоро са били „религиозни вождове на войската на път, при някаква
военна мисия“ (Калоянов 2003:141). Като жреци (ясновидци, предсказатели)
сигурно са извършвали гадания и жертвоприношения не само по време на война, но и в мирно време, като са предвождали езически религиозни шествия.
Несъмнено дворцовият колобър е имал високо обществено положение. За
високопоставеността на колобрите говори фактът, че някои от тях са имали привилегията да бъдат храненици на владетеля (на кановете Омуртаг и Маламир),
напр. неизвестният ιζουργου κολοβρος Надпис на Омуртаг от Плиска № 65 и
Τζεπα βογοτορ βοηλα κουλουβρος Надпис на Маламир от с. Насърлие № 69,
а други са носили и почетното звание багатур в лицето на споменатия Чепа
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(Τζεπα) и евентуално на неизвестния по име βαγατουρ κ[ολοβρος] Надпис от
Плиска № 9. На тази длъжност са били избирани боили. Колобрите по-скоро са
били част от боилското съсловие (Андреев 1974:16; Калоянов 2003:141), принадлежали са към класата на боилите (Бешевлиев 1979:64), макар че преки данни за това липсват105, като е съмнително е да са съставяли отделно жреческо
съсловие. В тази посока могат да се тълкуват съставните титли βογοτορ βοηλα
κουλουβρος, κανα βοιλα κολοβρον › βοιλα κουλουβρος, защото в тях едва ли
могат да стоят един до друг два показателя за съсловност – βοηλα и κουλουβρος.
Аналогично на ιζουργου βοηλα и ιζουργου βαγαηνος в двореца на владетеля
е служил и ιζουργου κολοβρος. Със сигурност длъжностната титла κολοβρος/
κουλουβρος е действаща през първата половина на IX в., откогато датират съхранилите я надписи от времето на кановете Омуртаг, Маламир и Персиан. Очаквано след християнизацията длъжността престава да се среща в изворите, и това
не е случайно, но явно тя е била позната на книжовниците от началото (първата
половина) на следващия век, когато е преведено Житието на Йоан Златоуст.
10. Тарканите

Ταρκανος, τρακανος

От средновековните източници (домашни и чужди, книжовни и епиграфски) са известни следните споменавания на титула таркан:
Надпис на Омуртаг от Провадия № 60 Νεγαβον[αη]ς } ζερα ταρκανος.
Надпис на Омуртаг от Плиска № 61 } Χσουνος } ζουπαν ταρκανος. Надпис
на Симеон от с. Наръш № 46 Θεοδωρου ολγου τρακανου. Константин Багренородни. За церемониите във византийския дворец } Βουλίας ταρκάνος (}
βουλίας [τ]αρκάνος). Хроника на Георги Амартол (Продължителя на Георги
Монах) Συμε˜ν } Κουλουτερκάνος Семенъ Кълутороканъ (Елински летописец
Клутороканъ). Продължителя на Теофан Συμε˜ν } Καλουτερκάνος. Пространно житие на Климент от Теофилакт Охридски Βοριτακάν¥ (βοριτακάγγ¥).
Макар че не разполагаме с преки свидетелства за това, дали през IX–X в.
тарканството в България е било почетно звание за привилегия и/или висша административно-военна служба, някои от малкото оцелели свидетелства позволяват разсъждения в тази насока. Титлата таркан се среща у тюркските народи
(Moravcsik 1958, 2:299–300; Севортян 3:151–152). Най-древни (в орхонските
рунически надписи) са значенията на титул (на владетеля, на велможа, високо
звание, достойнство) и на компонент от старотюркски лични имена (Alp tarxan,
Apa tarqan, Kutluγ baγa tarqan, Taman tarqan, Малов 1951; Малов 1959) или
прозвища (напр. boila baγa tarqan като прозвище на Тонюкук). Ранно е и знаСпоред Дуйчев сведенията, че прабългарските канове са извършвали лично жертвоприношения на своите езически божества, обясняват отсъствието на указания за съществуването на
някакво определено и влиятелно жреческо съсловие в езическа България (Дуйчев 1940а:89).
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чението ‘ковач’, най-вероятно заето от монг. darqan > darxan ‘занаятчия; лице,
освободено от обичайно данъчно облагане’, където също е заемка (Clauson
1972:540); за привилегиите на тарканите у монголите вж. Златарски 1898а:32.
По-късни в тюркски са значенията ‘човек, освободен от данъци и повинности,
със свободен достъп до палатката на хана; привилегировано съсловие; освободен от данъци дворянин, офицер или васал’ (Севортян 3:152). Титулът trγw’n
е засвидетелстван в согдийския надгробен надпис от Бугута (Монголия), посветен на каганите от Първата тюркска династия, където стои след кагана (респ.
неговите роднини) и шадапитите (Кляшторный, Лившиц 1971:121–146). Титлата е съхранена и в китайски източници още от предтюркско време, в които
върховният владетел се титулува shan-yü, сткит. *dÂn-γwaγ > darxan (Clauson
1972:539). В по-късни китайски извори, отразяващи историята на тюрките, dagan/dargan, da-la-gan е второто по ранг длъжностно лице в племенното подразделение (Menges 1951:93; Menges 1958:445). Следователно у тюрките тази
титла вече не е била най-висшата, йерархически е стояла след tegin и þad, но
макар и с „понижено“ достойнство, все още е оставала висока титла с административни отговорности (Clauson 1972:539), предназначена за сановници
и впоследствие за привилегировани лица изобщо (Шервашидзе 1990:85–86).
Известно е, че военните предводители и пълководци на хазарските хагани са
носили прозвището таркани, наместникът на хазарския хаган – управителят на
Крим – също се е наричал тархан (Златарски 1898а:32–33; Golden 1980:210–
213). Титлата е засвидетелствана и у хуните (чрез китайска транскрипция –
Кляшторный 1964:31 и цит. лит.), аварите (вж. примери у Бешевлиев 1981:55)
и ефталитските владетели от Афганистан (tarka, taraka, VII в.) без тюркско посредничество (Granberg [forthcoming]:Dictionary 12).
Върху етимологията на ταρκανος, tarqan е натрупана значителна литература, в която са изказани различни мнения относно произхода й: тюркски, предтюркски, китайски, хуно-монголски, ирански (скитски), неизвестен (вж. поподробно Севортян 3:151–154). Повечето автори извеждат китайски (сткит.
*dan-γwaγ, кит. dÁgÂn, ta-kan, ta-kuan, сино-кор. tar-kwan ‘благороден’, Bailey
1939:91; Moravcsik 1958, 2:300; Clauson 1972:39–540; Добрев 2005а:98, вж.
още литература у Севортян 3:153) или хуно-монголски (алтайски) произход
(монг., бурят., якут., калм. tarxan, darxan ‘ковач, изкусен майстор, умен, почтен,
важен, свободно от всякакви повинности лице, любимец на хана, привилегирован човек’, Menges 1951:93; Симеонов 1981, 3:53–54; СГТЯ 5:413–414). От
друга страна, титлата се среща и в индоирански, срв. стинд. tarkana- ‘съждение, предположение’, скит. *tarxÂn ‘съдия; лице, освободено от повинности
и налози; привилегировано лице’ (с последните две значения думата е навлязла в тюркски през VII в.), осет. tærxon ‘съждение, съдебно решение, съд’,
сак. ttarkana-, согд. *tarxan (pγ’ trx’n), хотан. ttarkani, ttarkana, срперс. trx’n,
*Tarxun (trγwn) – име на цар от началото на VIII в., етруското име Tarchon
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(Bailey 1939:91; Moravcsik 1958, 2:300; Абаев 3:275–277). Етимология на индоевропейска почва предполага и Степанов (Степанов 1999:90), според когото
в дълбока древност тарканите са били нещо като старши, глава (κανα) на събранието (ταρ/о/), които са отсъждали при спорове и други особени случаи.
Въпреки разнопосочните етимологически тълкувания категорично може да се
каже, че в тюркски tarqan, tarxan е чужда заемка, титла с дълбока древност и
широко разпространение още от предтюркско време.
По-нататък ще разгледам шестте оцелели употреби на титула таркан в комбинация с предхождащата я съставка.
βορη ταρκανος ‘вълк таркан – военнен и административен наместник на
владетеля в провинциална административна област’
Пространното житие на Климент от Теофилакт Охридски съобщава как
Методиевите ученици, напуснали Моравия след смъртта на Методий, на път
за България стигнали в Белград, където се явили при Боритакан, който тогава
пазел този най-прочут крайдунавски град (Βοριτακάν¥ τ© τότε φυλάττοντι
ταύτην), а той ги изпратил при българския княз Борис, чийто подстратег бил
(οŹπερ αˆτ{ς ‰ποστράτηγος dν) (Милев 1966:121). Според някои мнения боритаканът, сметнат от Теофилакт като собствено име на подстратега, е бил
управител на голяма крепост или област, зависим от княза (Милев 1966:156).
От друга страна, Βο[ρ]ιτακάν¥ (гр. ‰ποστράτηγος) се тълкува и като военно
лице: ‘воевода’, ‘подвойвода’ или ‘военен помощник’ (вж. мнения у Милев
1966:156), военен управител на област, равен на стратег във Византийската империя (Runciman 1930 [1993:213]), лице с военни задължения (Ангелов, Андреев 1972:110), офицер от леката кавалерия (Granberg [forthcoming]:Dictionary
69). Гръцката титла στρατηγός обаче означава не само командир на сухопътни
сили, армия в провинцията, пълководец, но и управител на тема във Византия,
който освен военни отговорности е имал финансови и юридически правомощия, т.е. става въпрос за провинциален военен и граждански администратор
(Дворецкий 2; Lampe 1997:1263; Lidell, Skott 1996:1652; ODB 1991:1964). Под
властта на стратег е бил друнгарият Лъв – бащата на Константин-Кирил (мужь
нэкҐи•••именемь Лъвь прэдрьже сань драгаскҐи поD стратигwN, Климент Охридски 3:144). Особено показателно за тълкуването на лексемата ‰ποστράτηγος
е друга нейна употреба в Теофилактовото житие на Климент, където княз
Борис-Михаил е наречен подстратег на Бога (} το‡ θεο‡ ƒντως ‰ποστράτηγος
Μιχαήλ, Милев 1966:124). Тук контекстът ясно показва, че под ‰ποστράτηγος
трябва да се разбира не само военен наместник на владетеля, който охранява
с войска Белград (погрешно е в случая отъждествяването на ‰ποστράτηγος с
византийски военачалник, участник в действаща войска, която провежда военна кампания, Жеков 2007:283). Според житието когато Методиевите ученици
разказали на Борита[р]кана за случилото се с тях, понеже той искал да го узнае
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(нещо нетипично, ако е бил само военен командир!), той разбрал, че те са велики и близки до Бога мъже, и решил, че трябва да ги изпрати при българския
княз, защото знаел, че Борис жадува за такива хора. Пасажът красноречиво
говори за това, че βορι ταρκανος е бил запознат с духовните въжделения на
княз Борис и е имал правомощията да ги изпрати при него. Затова тълкувания
на титлата само като ‘началник на Белградската крепост’, ‘началник на крепости (в гранични области?)’ (Цанкова-Петкова 1985:233; Степанов 1999:90),
лице с чисто военни функции (Жеков 2007:283) не представят изцяло функциите на βορι ταρκανος, който явно е бил както военен, така и административен
наместник на владетеля в поверена му провинциална област (така и Андреев
1978:127; като управител на града и неговата област го разглеждат Бешевлиев
1979:68; Венедиков 1979:59; ‘началник на крепостта и представител на княза’
у Златарски I, 2:221).
С голяма доза условност титлата [β]ορι [ταρκαν] [β]οκατου[ρ] се реконструира и в прабългарския инвентарен Надпис от Чаталар № 54 (Pritsak 1981:49–
51). Освен малкото запазени сигурни букви, съмнения относно тази възстановка са: 1) постпозицията на почетното звание [β]οκατου[ρ] (във всички други
аналогични случаи то е в препозиция), 2) изписването на [ταρκαν] без гръцко
окончание противоречи на всички останали случаи ταρκανος, но пък от друга
страна се среща ζουπαν Надпис № 61, ζωπαν Надпис № 53 без обичайното
гръцко окончание -ος.
Етимологическите коментари на първата съставка βορι в βορι ταρκανος
вървят в няколко посоки (Moravcsik 1958, 2:97; Runciman 1930 [1993:213]).
От една страна се приема, че βορι е идентично на βηρη от съставната титла
βηρη βαγαηνος от прабългарския инвентарен Надпис от Мадара № 50 (поради
палатална хармония), за което се търсят паралели в казан. birik ‘укрепявам’,
berik ‘укрепление’ осман. birkit, beriklik ‘крепост, укрепявам’, barou ‘убежище,
крепост’, bar ‘защитавам’, откъдето се извежда тезата, че Βοριταρκανος е ‘началник на крепост’ (Venedikov 1950:184). Както се вижда обаче, приведените
успоредици стоят етимологично доста далеч от прабълг. βορι/βηρη, сравнително късни са и не са обичайни за повечето тюркски езици, в които семантика
‘град, крепост, ограда, стена’ изразяват други лексеми (balyq, balik и kent, kend,
керман, кермен; Севортян 2:59; Севортян 5:44, 52; Clauson 1972:335–336).
Съмнение в свързването на прабълг. βορι/βηρη с тюркски думи със значение
‘крепост, укрепявам’ като осм.-тюрк. birkit, beriklik изказва и Бешевлиев, който
обаче също отъждествява βηρη и βορι (но в обратна посока – βηρη с βορι) и
оттам извежда и двете форми от тюрк. böri ‘вълк’ (Бешевлиев 1979:183). Намирам, че поставянето на знак за равенство между βορι и βηρη е уязвимо от
лингвистична гледна точка, тъй като: 1) палаталната хармония – отличителна
черта на всички тюркски езици – би настъпила още в тюркската форма, 2) при
този процес на хармонизиране обикновено гласната от суфикса (окончанието)
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се адаптира към гласната от основата (корена), като обратните (инверсни) случаи са по-скоро изключения. И за Симеонов βορι в βορι ταρκανος е равнозначно
на βηρη в βηρη βαγαηνος (но поради графична грешка, довела до βηρη > βορι) с
хуно-тюркски и алтайски паралели като bir/biri, bire, pire, чув. p±re, p±rre ‘първи’, откъдето тълкува βορι (вм. βηρη) ταρκανος като ‘първи, старши таркан’
(Симеонов 1981, 2:42–43).
Като изхождам от схващането, че прабълг. βηρη и βορι възхождат към две
различни тюркски лексеми (за βηρη < тюрк. biri ‘южна, дясна страна’), смятам,
че βορι в Βοριταρκανος отразява тюрк. böri, börü, büre, büri ‘вълк’ (така и Дуйчев
1942–1943:125–126; Бешевлиев 1979:183; Granberg [forthcoming]:Dictionary
59–60). Известно е голямото значение на вълка за тюрките през VI в., напр.
митологическата му роля като древен тотем, култът към вълчицата като легендарна прародителка на редица тюркски племена, култът към сивия вълк
като родоначалник на монголските ханове. Вж. отражението на тази традиция
върху формирането на многосъставни (старо)тюркски лични имена със съставка böri – böri bars ‘вълк тигър’, böru baj ‘вълк мъж (съпруг)’, büre xan ‘вълк
хан’, er böri ‘мъж вълк’ (СИГТЯ 5:642–643, 706–707; Севортян 2:219–221). В
согдийския надгробен надпис от Бугута (Монголия) е изобразен не кагански
знак, а вълк (вълчица) като сцена от старотюркския генеалогически мит, свръзващ произхода на тюрките с вълчицата, отгледала, а впоследствие и станала
жена на единственото оцеляло момче след избиването на тюрките от съседно
племе (Кляшторный, Лившиц 1971:126). Отглас на тази легенда са и някои от
атрибутите на тюркските кагани, напр. златните вълчи глави върху знамената
или назоваването с прозвището ‘вълци’ на телохранителите на владетеля, неговата гвардия (Clauson 1964; Кляшторный 1964:26). Тюркските управители от
рода Ашина, на които били поверени западните области (включително и част
от българските племена), носели титлата Бури–шад, Бури–хан от тюрк. böri
‘вълк’ (Димитров 1993:501).
Лексемата bö:ri ‘вълк’ е присъща на почти всички тюркски езици (без
югозападната езикова група), най-рано е регистрирана в орхонските рунически надписи от VIII в. (паметник на Кюл тегин) и в староуйгурски текстове,
включително и като част от лични имена (Малов 1951; Clauson 1972:356; Левин
2001:168; СИГТЯ 5:642–643). Според някои изследователи (Clauson 1972:356)
лексемата е образувана на тюркска почва, но по-разпространена е иранската
версия за произхода на тюрк. bö:ri, böri, büri ‘вълк’, срв. осет. beräγ, biräγ <
иран. *bairaka ‘страшен’, хот.-сак. birgga, иран. *birã-ka, согд. wyrka, авест.
v±hrka, стперс. v±hrka-, vrkÂna ‘вълк, вълчица’ (вж. Севортян 2:221; Шервашидзе 1999:72–73; Кляшторный 1964:111). Други индо-ирански паралели свързват тюрк. böri не с форми със семантика ‘вълк’, а с форми със значение ‘град,
крепост, крепостна стена, ограда’, срв. памир. бору ‘крепост, град’, боруи ‘началник на крепост’ (Добрев 1995:21), трак. βρια ‘град’, перс. bÆru ‘крепост’,
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bÆr, bÆrgÆh ‘владетелска резиденция’ (Velkova 1986:48–49; Делева, Степанов
1998:90; Степанов 1999:102), към които могат да се добавят още и осет. byru/
buru ‘крепостна стена’, чеч.-инг. buru ‘крепост’, балк. buru ‘ограда’, които възхождат към перс. bÂrã, bÂra ‘крепостна стена, ограда’ < ст.иран. vÂra ‘ограждение’ (Абаев 1:262; Климов, Халилов 2003:116). За по-възможно приемам тълкуването на длъжностната титла βορη ταρκανος като ‘вълк таркан’, отчитайки
следните факти: 1) участието на bö:ri ‘вълк’ в аналогични на разглеждания тук
тюркски съсловни титули (bö:ri sanun ‘вълк пълководец’, böru baj, büre xan,
СИГТЯ 5:42–643); 2) по-голямата вероятност коренната гласна о в гръцкия
запис βορη да предава коренно ö и дори ü в тюркските (алтайски) форми106,
отколкото да предава вокал u или Â в индоиранските форми. Така приемам, че
съставната титла βορι ταρκανος ‘вълк таркан’ обозначава военно-административен наместник на владетеля в голяма провинциална област (в случая западна, югозападна с център Белград).
ζερα ταρκανος ‘военнен и административен наместник на владетеля в северна провинциална административна област’
Тази съставна титла се среща единствено в Надписа на Омуртаг от Провадия № 60 [827–829], според който › Νεγαβον[αη]ς } ζερα ταρκανος, храненик
на владетеля Омуртаг, от рода Кубиар, като отишъл във войската, се удавил в
Тиса (θρ[επτ{ς] Dνθροπός μου Tγένετο κS Bπελθ{ν rς τ{ φουσάτον Tπνήγην rς τ[ν
Τήσαν). Четенето ζερα понякога се оспорва заради не съвсем ясното ζ- (Успенский 1905:191; Menges 1951:93). Възможно е съставката ζερα да фигурира също
и в Надпис от Мадара № 50 ζη[ρα?,τκ?] ομηρου. Обикновено тази част на сложната титла ζερα ταρκανος се посочва като неточно обяснена (Дуйчев 1943:170)
или изобщо не се коментира (Moravcsik 1958, 2:130; Бешевлиев 1979:215). Едно
от малкото тълкувания принадлежи на Прицак, който свързва ζερα със сттюрк.
yiri ‘север, северен’ (Pritsak 1982:437; Granberg [forthcoming]:Dictionary 71),
вж. още сттюрк. yir ‘север’, yirtin, yirya, jyrjaqy, jyrjaru ‘северен, в северна посока, [на ляво]’, уйг. ir, yir [VIII в.] ‘север’ (Малов 1951:391; Clauson 1972:954).
Аналогията на ζερα < *ζηρη с βηρη (*bi-ri) дава възможност прабългарската
форма да се реконструира като *ži-ri (-ri е окончание на падежа за насока на
движението) > ži-rа > žе-rа с редуване на коренната гласна i > е поради предходния палатал [ži : žе] и с начално ž- (гр. ζ-) срещу начално сттюрк. j-/y-,
архаична черта от алтайски (възможно е прабългарският език да е съхранил
два диалекта: ž- диалект и d- диалект, по-подробно вж. у Делева 1997:16, 18;
Granberg [forthcoming]:Dictionary 71). Ако приемем това обяснение, можем да
106
Според Гранберг хуно-българските заемки в славянски, за разлика от тюркски, не показват
цялостно стесняване на широките гласни и усилване на лабиализацията. По-скоро се запазват
архаични особености на алтайската вокална система, напр. Борисъ, Βορης, βορι : *bori(si) – име и
титла, вм. по-късно ö (Granberg [forthcoming]:Phonology № 35, вж. и №№ 15, 25, 29, 43, 77).
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тълкуваме титлата ζερα ταρκανος като ‘таркан, който е отговарял за северните
провинции, т.е. бил е наместник на владетеля в тези земи’ (според Granberg
[forthcoming]:Dictionary 87 ‘таркан на северното крило на войската’). Такъв е
бил Νεγαβον[αη]ς [Негабонаис]107, живял най-вероятно около Провадия, където е бил издигнат и впоследствие намерен възпоменателният му надпис. Река
Тиса, в близост до която е била войската му (войсковият му стан), е в северна
посока. Така разполагаме с още едно свидетелство (освен езиковото ζερα ‘север,
северен’), че служебните си задължения ζερα ταρκανος Νεγαβοναης е изпълнявал в тогавашните северни области на България, на които той е бил управител,
наместник, в това число и военен. Свързването на Νεγαβοναης [Негабонаис]
единствено с войската стеснява неговите функции, срв. напр. схващането за
ζερα ταρκανος като военен титул и за ζερα като название на военна длъжност въз
основа на паралели с калм. зер(г) ‘звание, степен, ранг’, ‘чин, титул’, зер- (зер–
зев ‘оръжие, въоръжение’, зер–зевин ‘оръжейник’), откъдето и обобщението, че
ζερα ταρκανος имал отношение към въоръжението на прабългарските войски и
бил нещо като оръжейник, снабдител с оръжие (Симеонов 1981, 3:54). Може да
се спори по въпроса дали } ζερα ταρκανος Νεγαβοναης [Негабонаис] е загинал
по време на война, или това е станало в мирно време. Ако се беше удавил по
време на война, може би това би било изрично споменато, подобно на друг възпоменателен надпис (“... като отиде във войската, загина във войната“ Надпис
на Омуртаг от Плиска № 62), още повече, че всички възпоменателни надписи
следват единна точно определена схема. Към схващането, че събитията в Надписа на Омуртаг от Провадия № 60 се развиват в мирно време, се придържа
Венедиков (Венедиков 1979:58; Венедиков 1981:153). Но по-често се приема,
че Надписът на Омуртаг от Провадия № 60 отразява военните действия на
българите срещу франките, респ. участието на Νεγαβοναης [Негабонаис] в експедицията срещу откъсналите се от България славянски племена в Долна Панония и опита им да се присъединят към Франкската империя, потушен съответно
със сила от страна на Омуртаг (Златарски I, 1:315–316; Божилов, Гюзелев 1999
[2006:153]; Овчаров 2002:51; още мнения вж. у Бешевлиев 1979:216).
ολγου ταρκανος ‘велик таркан – военнен и административен наместник на
владетеля в провинциална административна област’
За титлата ολγου τρακανος свидетелства Надписът на Симеон от с. Наръш № 46, поставен [904] да маркира границата между ромеи и българи при
Συμε˜ν Tκ θεο‡ Dρχοντος Βουλγάρων, Tπp Θεοδώρου ολγου τρακανου Tπp
Δριστρου κομίτου (Бешевлиев 1979:171). Високото положение на длъжностното лице ολγου τρακανος личи от споменаването му непосредствено след владетеля. Надписът явно се отнася за времето, когато след като арабите превзели,
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Етимология на името вж. у Симеонов 2008:185.
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опустошили и разграбили Солун [29–31 юли 904], българите не са го окупирали, но в замяна на това са получили значителни териториални отстъпки в тази
част на полуострова, т.е. надписът „хвърля светлина върху крайния резултат от
българо-византийските преговори“ (Божилов, Гюзелев 1999 [2006:249]).
Една от етимологиите (Фехер 1925:20; Иванов 1931 [1970]:18–19; Menges
1951:99) извежда ολγου от тюрк. oγul, oγlu ‘син, момче’ (с метатеза ολγου), вж.
в орхонските рунически надписи Oγul tarqan ‘син таркан’, ‘по-младия таркан’.
Тогава в Наръшкия надпис № 46 би ставало въпрос за ‘Теодор, син на таркан’,
каквото тълкуване обаче напълно противоречи на съдържанието и логиката на
надписа. Същото може да се каже и за някои други тълкувания, напр. ‘водач
на юношеските възрастови формирования, които изпълнявали и граничарски функции’ (Йорданов 1993:77–78), ‘станал неотдавна, наскоро таркан’ или
‘удостоен посмъртно таркан’ (Симеонов 1981, 3: 54). Несъстоятелна е и етимологията, която свързва ολγου с ογλος ‘ъгъл, ограда, кошара, военен стан’ и
представя Теодор като началник на военния стан (Иванов 1931 [1970] 18–19).
Смятам, че единствено научно е извеждането на ολγου (с метатеза uγ > γu)
от тюрк. uluγ, uluq, ulu ‘велик, голям’ в буквален и преносен смисъл (Menges
1951:99; Laskaris 1951:275; Moravcsik 1958, 2:216 и цит. лит.; Симеонов 1981,
3:54). Това са основните и първични значения, запазени във всички тюркски
езици, като в някои ‘велик’ е със семантика ‘обществено голям’, ‘известен,
знаменит’, ‘старши’ ‘висока особа’, ‘почтен, уважителен’, ‘важен, знатен’
(Радлов 1, 2:1695; Clauson 1972:136; Севортян 1:593–594; СИГТЯ 5:684–685;
Левин 2001:178). Uluγ ‘велик’ е епитет, предхождащ лични имена в старотюркските рунически надписи (Кули-чур, Иркин). Особено интересен е пасажът в
паметника на принц Кюл тегин [ум. 736], в който се разказва, че измежду народите, живеещи в страните на слънчевия залез (согди и „бугарски народи“),
дошли Нек-Сентун и Огул-Тархан (Малов 1951).
Някои учени (Иванов 1931 [1970]:18–19; Баласчев 1909:73) отъждествяват
Теодор олгу таркан с: 1) Теодор логотет, изпратен в Цариград да приеме българските пленници [895], 2) Теодор магистър, преговарял за мир с византийците в
Цариград [913]; за идентифицирането на Теодор олгу таркан с Теодор Сигрица
вж. Венедиков 1979:84–88, Венедиков 1981:151–152. Срещу подобни идентификации справедливо възравява Златарски, за когото изброените лица са само
съименници, докато Теодор ολγου ταρκανος от Наръшкия надпис е един от областните управители или наместници на Източна Македония и по-конкретно на
Струмишката област (Златарски 1898а:33–34; Златарски I, 2:314). Според него
известието в Дюканжовия списък на българските архиепископи, че Борис поставил Климент за духовен началник на „третата част от българската държава“,
не дава право да се мисли, че при Борис България е била разделена в църковно
и административно отношение на три части (Златарски 1898а:33). Други учени обаче, опирайки се на сведението за тридялба на България, приемат Теодор
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олгу таркан като провинциален служител, управлявал една от трите големи административни единици (тарканства) на България, „третата част от българската
държава“ (югозападната), която други източници назовават Кутмичевица (Андреев 1978). Присъединявам се към мнението, че олгу тарканът е бил военен
и административен управител на голяма област, независимо дали това е била
Струмишката или югозападната част на българската държава (според Бешевлиев
1981:55 службата на олгу таркана е била подобна на тази на бори таркана). Той
дори може да е стоял по-високо в йерархията от бори таркана и зера таркана, ако
имаме предвид ранговата съставка ολγου ‘велик’. При всички случаи обаче олгу
таркан Теодор е имал привилегията името му да се запише редом до това на владетеля в официален документ (каменен надпис), с който е означено изменение на
държавната граница, постигнато в резултат на преговори с византийците.
κουλου τερκαν{ς, καλου τερκάνος, кълу (клу) тороканъ ‘славен таркан’
Известието за κουλου τερκαν{ς се съдържа у Продължителя на Теофан Συμε˜ν } Καλουτερκάνος и Хрониката на Георги Амартол Συμε˜ν }
Κουλουτερκαν{ς Семенъ Кълутороканъ (Елински летописец Клутороканъ). Сведението се отнася към септември – октомври 927 г., когато за преговори с византийците в Цариград заминава пратеничество в състав: Георги чръгубиля, Симеон калу таркан и сампсис, Симеон, „брат“ по жена на българския владетел108,
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Според Златарски е възможно изразът καp Συμεών, το‡ Bρχηγο‡ Βουλγαρίας Bδελφ{ς πρ{ς
γυναqκα „да се приеме като още едно определение към калутаркан Симеон и да се тълкува, че
последният бил брат на цар Симеона по жена, т.е. че той бил женен за сестрата на цар Симеона,
Анна“ (Златарски I, 2:523, бел. 4). Текстът обаче ясно показва, че става въпрос не за Симеон калу
таркан и сампсис, а за друг Симеон, „брат“ по жена на българския владетел. В славянския превод
на това място има разминаване с гръцкия оригинал, срв. издадения от Истрин 1920 ръкопис от
РГБ, Ундолски ф. 310, № 1289 от XV–XVI или първа четвърт на XVI в. и седемте преписа от критическия апарат към изданието (л. 397а и семенъ старэишина блъгарскои земли тъ wбрэU на женитву),
както и руските преписи от РГБ, Егоров 98. 305 от XV–XVI в. (л. 404б и семенъ старэишина блъгарьскои земли тъ wбрэU на женитв№), РГБ, Егоров 98. 335 от последната четвърт на XVI в. (л. 816б–
817а и семyонъ старэишина блъгарскои земли• тъ же wбрэт сť на женитв© идť), РГБ, Егоров 98. 908
от втората четвърт на XVI в. (л. 486б и семенъ старэишина болгарскои земли• тои обрэтъ на женитв№)
(за тези преписи вж. археографска справка у Матвеенко, Щеголева 2006:37–38). Изказвам сърдечна благодарност на Д. Пеев за тези справки. Обаче в Летописец Елински и Римски I редакция,
в чийто състав влиза Именникът на българските ханове (ГИМ, Син. 280, XVI в.), това място отговаря на гръцкия първоизточник, срв. л. 397а и сyмеwнъ старэишина блъгарьстэи землэ брат нť [вм.
на] женитв№. Предполагам, че в първоначалния славянски превод на Хрониката на Георги Амартол е стоял именно изразът брат на женитвоy, предаващ гр. Bδελφ{ς πρ{ς γυναqκα, с предлог на +
Ac.sg. за обозначаване начин на действие или причина, т.е. в случая брат чрез женитба. Замяната
на предлога на с нť може да се обясни с вторична преписваческа грешка, свръхстарателност (?) на
руския преписвач, който обичайно заменя стб. я с ť (както и обратно), а след палатали замяната
е на а с ť (напр. лицť вм. лица, откъдето неправилно нť вм. на). Следователно в самостоятелните
руски преписи на Хрониката на Георги Амартол (извън Летописеца) по някаква причина братъ е
било преосмислено (разчетено, преписано?) неправилно като тъ wбрэU.
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Стефан, най-близък негов [на владетеля] родственик, маготина, крона и миника
(Γεώργιος } Σουρσούβουλις καp Συμε˜ν } Κουλουτερκαν{ς [Καλουτερκάνος]
καp ΟŠσαμψος [ΟŠσαμψις], καp Συμεών, το‡ Bρχηγο‡ Βουλγαρίας Bδελφ{ς πρ{ς
γυναqκα. πρ{ς τούτοις καp } Bγχιστε†ς αˆτο‡ Στέφανος, καp μ[ν Μαγοτqνος,
Κρόνος τε καp Μηνικ{ς геwрг·и сърсубҐлť• и семенъ кълутороканъ и оyсапсъ• и
семенъ старэишина блъгарскои земли тъ wбрэU на женитву• к сим же възлюбленикъ
его стефанъ• и минъ и клогатинъ• кронъ же и миникъ, Истрин 1920:561). Така
интересуващият ни Симеон калу таркан и сампсис се оказва сред участниците
в голяма официална делегация (начело с Георги Сурсувул, т.е. чръгубиля), която във византийската столица подготвя споразумението за мир и династичния
брак на цар Петър с Мария – внучка на Роман Лакапин и дъщеря на третия му
син Христофор. Той несъмнено е бил влиятелна личност в държавната йерархия, щом името му е споменато веднага след това на Георги Сурсувул.
Титлата κουλου (καλου) τερκαν{ς [ταρκαν{ς], кълу (клу) тороканъ [тарканъ]
предизвиква различни обяснения – като име, почетен епитет към името, изобщо титла (Moravcsik 1958, 2:166) или длъжностна титла (Златарски I, 2:523;
Beševliev 1932:14; Венедиков 1979:60). Опитите да се разкрие нейното съдържание срещат трудности, свързани преди всичко с първата съставка, по отношение
на която приемам за първоначална формата κουλου, а не καλου (навярно грешка
на преписвача; възможно е и сближаване с гр. καλός, Бешевлиев 1981:29).
От една страна, в κουλου (καλου), кълу (клу) може да потърсим метатезирана форма на тюрк. uluq ‘велик, голям’, т.е. титла, идентична на ολγου
τρακανου от Наръшкия надпис на Симеон № 46 (Венедиков 1979:89; Венедиков
1981:152; Добрев 2007:60, 85). Трябва да отчетем обаче, че в този случай с
известно насилие в прабългарската форма ще ни се наложи да допуснем две
метатези (между гласните и съгласните във всяка от двете срички), а после
и трета метатеза между самите срички (ul > lu, uq > qu, luqu > qulu). В същото време Семенъ Кълутороканъ (Συμε˜ν } Καλουτερκάνος, Κουλουτερκαν{ς) е
бил и σαμψις, т.е. ‘началник на двореца, съветник по протокола’ (за σαμψις вж.
по-нататък). Трудно можем да си представим, че Симеон е съвместявал двете
служби – на сампсис и на олгу таркан – те стоят твърде далеч една от друга в
държавната йерархия: едната е дворцова, а другата – провинциална.
Много по-възможно е съставката κουλου, кълу да се обвърже с тюркското
посесивно име/прилагателно külü(g) ‘славен, известен, знаменит’, използвано
в аналогичен контекст в старотюркски и староуйгурски паметници, срв. напр.
Kül-Tegin, külüg xaγan, kül bilgä qaγan ‘славния управляващ каган’, Külüg èur
‘именит èur (титла)’, Külüg sanun ‘славен пълководец’, Külüg urunu ‘славно знаме’ (Clauson 1972:717–718; Кононов 1980:16–17; Симеонов 1981, 3:55; СИГТЯ 5:711–715). Тогава ще трябва да разглеждаме κουλου τερκαν{ς [ταρκαν{ς],
кълу (клу) тороканъ като почетен епитет за привилегия (а не длъжност) за
Симеон, чиято служба е била сампсис. От това пък ще следва, че в този случай
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титулът калу таркан ‘славен таркан’ не е длъжностна титла, а почетно звание
(привилегия).
Заслужава внимание поразителното сходство между съставката κουλου,
кълу [*qolu] от титлата κουλου (καλου) τερκάνος, кълу тарканъ и първата
част на длъжностната титла κολοβρος, κουλουβρος, кълубрии, които понякога се отъждествяват (Granberg [forthcoming]:Dictionary 93). Ще припомня, че
κολοβρος, κουλουβρος, кълубрии се етимологизира от тюрк. qоlaγuz, qulaγuz <
qоl (qul)-a-γuz ‘който води с ръка > водач’ < тюрк. ko:l, kol,qul, чув. хул ‘горната част на ръката, изобщо ръка’ (Clauson 1972:614–615; СИГТЯ 5:244–245)
и суфикса -gur >-vur >vr =βρ/бр със значение ‘способност за извършване на
действие’. Редуването на коренната старотюркска гласна [o: o, u] съвсем естествено се предава с гр. ου, ο и стб. ъ. По подобен начин и сттюрк. гласна [ü]
(в kül- ‘славен’) се предава с гр. ου и стб. ъ. Така се е стигнало до омонимията
в кълу (тарканъ) и в кълу-брии, без да има етимологична връзка между тях (не
са изключени вторични взаимовлияния на българска почва).
ζουπαν ταρκανος ‘жупан, удостоен с почетното звание таркан’
Според Надписа на Омуртаг от Плиска № 61 [ок. 822] Шун, жупан тарканът (} Χσουνος } ζουπαν ταρκανος), храненик на Омуртаг от рода Кюригир,
умрял във войската109. В съставната титла ζουπαν ταρκανος се натъкваме на
нов тип съчетаване на ταρκανος – не с рангова съставка (подобно на βορι, ζερα,
ολγου), а с длъжностна титла – ζουπαν, която се среща и самостоятелно и със
сигурност е означавала второстепенно длъжностно лице в държавната провинциална йерархия (вж. по-нататък). Важното в този случай е, че докато ζουπαν
сочи служебния ранг, ταρκανος явно показва принадлежност към тарканството
като привилегирована прослойка (срв. и Фехер 1925:82 „жупан е названието на
служебното достойнство, а таркан е титлата на класа”), защото е неправдоподобно и двете съставки да означават служби (при това твърде различни), които
едно лице трудно би съвместило.
βοιλα ταρκανος ‘боил таркан, почетен титул на втория син на българския
владетел’
За него свидетелства Константин Багренородни. За церемониите във византийския дворец, където един от въпросите на логотета към българските пратеници в Цариград е: „Π™ς Vχει } πνευματικ{ς Vγγονος το‡ βασιλέως ^μ™ν το‡ Cγίου
} Tκ θεο‡ Dρχων Βουλγαρίας, π™ς Vχει ^ Tκ θεο‡ αρχόντισσα, π™ς Vχουσιν }
Καναρτι κείνος καp } Βουλίας ταρκάνος οs υsοp το‡ Tκ θεο‡ Dρχοντος Βουλγαρίας
καp τ@ λοιπ@ αˆτο‡ τέκνα, π™ς Vχουσιν οs Yξ Βολιάδες οs μεγάλοι? π™ς Vχουσιν
καp οs λοιποp οs Vσω καp Vξω Βολιάδες?“ „Как е от Бога [поставеният] владетел на
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Етимология на името Шун вж. у Симеонов 2008:188–189.
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България? Как е владетелката? Как са канартикинът, боил тарканът, синовете на
поставения от Бога владетел на България и останалите му чеда?“. Същата метатезирана форма Βουλίας е употребена и в Житието на Мария Нова. Известните
ми тълкувания на βουλίας ταρκάνος се свеждат до: 1) име на български пълководец от X в. (Moravcsik 1958, 2:107), 2) висш чиновник с по-висок чин дори от самите царски синове (Баласчев 1899:219, критика на това мнение вж. у Златарски
1898а:31), 3) изобщо титла (Златарски I, 2:433) или титла на един от синовете на
българския цар (Mango, Ševèenko 1960:247–249; Златарски 1898а:31; Трифонов
1923:44), 4) титла на втория син на българския владетел (Андреев 1978:130; Венедиков 1979:61; Бешевлиев 1981а:117; Granberg [forthcoming]:Dictionary 63), 5)
„водач на воинските формирования на боилите и на възрастово-аристократичната им статусна група въобще“ (Йорданов 1993:76–77). Почти същия титул (boila
baγa tarqan) в орхонските надписи носи Тонюкук – управник при трима ханове
(Малов 1951), най-висш съветник и пълководец на тюркския каган Кутлуг (Бешевлиев 1981а:117), представен в паметника на Билге каган като buyruk ‘длъжностно лице, служител’ (Clauson 1972:540). Контекстът, в който Константин
Багренородни употребява титула Βουλίας ταρκάνος (след престолонаследника и
преди синовете на владетеля), показва, че може би става въпрос за втория син на
владетеля, потенциалния престолонаследник, който е привилегировен боил (по
рождение), т.е. боил таркан.
В обобщен вид фиксациите на титула таркан изглеждат така:
Ранг таркан
Функция
Име
жупан, носител на званието за
} Χσουνος }
ζουπαν ταρκανος привилегия таркан,
θρεπτ{ς Dνθροπος
военен и административен наместник
Νεγαβοναης }
на владетеля в северна провинциална
ζερα ταρκανος
област, θρεπτ{ς Dνθροπος
Анонимен βορι военен и административен наместник
на владетеля в голяма провинциална
ταρκανος
област
Θεοδωρος ολγου военен и административен наместник
на владетеля в голяма провинциална
τρακανος
област
славен таркан [почетно звание за
Συμε˜ν }
κουλου / καλου привилегия] и сампсис
τερκάνος Семенъ
Кълутороканъ
} βουλίας
ταρκάνος
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почетен титул на втория син на
българския владетел

Дата
Владетел
822
Омуртаг

Източник
Надпис № 61

827–829
Омуртаг

Надпис № 60

885–886
Борис I

Теофилактово
житие на
Климент
Надпис № 46

904
Симеон
927

втора
четвърт на
X в.

Продължителя
на Теофан,
Продължителя
на Георги Монах,
Хроника на
Георги Амартол
Константин
Багренородни. За
церемониите

В заключение може да се каже, че в България през IX–X в. титулът таркан е бил двуфункционален. Във всички разгледани по-горе фиксации той е
засвидетелстван в съчетание или с друга съсловна/длъжностна титла (βουλίας
ταρκάνος, ζουπαν ταρκανος), или с предхождаща я съставка (ζερα ταρκανος,
ολγου τρακανου, βορι τα[ρ]κάν¥). Когато се е употребявал предхождан от друга
съсловна/длъжностна титла (боил или жупан) или от епитет (кълу), титулът
таркан е означавал вид привилегия, вероятно получавана като награда за определени заслуги или по рождение. За привилегированото положение на тарканите в държавната йерархия свидетелстват множество факти: 1. Това звание за
привилегия е носил вторият син на българския владетел (} Βουλίας ταρκάνος).
2. От оцелелите осем лица, особено приближени на Омуртаг и Маламир (т.нар.
θρεπτ{ς Dνθροπος, вж. по-нататък), трима са били таркани. 3. Произхождали са
от знатни родове – някои от тях изрично са посочени в прабългарските възпоменателни надписи.
Когато обаче титулът таркан е влизал в съставни титли, предхождан от рангова съставка (ολγου ταρκανος, ζερα ταρκανος, βορι ταρκανος), той е придобивал функция на длъжностна титла, равнозначна на владетелски наместник
на голяма административна единица извън централната област, подобно на
наместника на хазарския хаган – управителя на Крим (“тарканът е бил областен управител или наместник на българския цар в известна област, зависел
е направо от него и, като такъв, вероятно е съединявал в лицето си военната
и гражданската власт, подобно на византийските катепани, дуки, стратези на
темите“, Златарски 1898а:33). В никакъв случай обаче не можем да сведем
длъжността тарканство само до военачалник (Bury 1912:335), висок военен
чин (Runciman 1930 [1993:213]), военна длъжност (Ангелов, Андреев 1972:110;
Андреев 1974:29), военни функции, свързани главно с командването на войските (Жеков 2007:282–283).
Двуфункционалността на титула таркан вероятно е наследена от тюркската йерархична система, където tarqan има значение на титла, но и на високо
звание. Изворите също подкрепят предположението за подобно едновременно
двойно функциониране на титула и в България (а не развитие на едната функция към другата), ако имаме предвид датировката на всяка негова употреба: по
едно и също време са засвидетелствани длъжностите зера таркан – 827/829 г.,
бори таркан – 886 г., олгу таркан – 904 г. и званията за привилегии жупан таркан – 822 г., боил таркан – първа четвърт / първа половина на X в., кълу таркан – 927 г. Съвсем естествена е тенденцията през първата половина на IX в.
таркани да са лица с прабългарски имена (Негабонаис и Шун), докато век покъсно – лица с християнски (гръцки) имена (Теодор и Симеон).
Липсват преки данни за това, дали тарканите са образували отделно съсловие, подобно на боилите и багаините (мнение за принадлежността на тарканите към великите и външните боляри вж. у Андреев 1978:130). Фактът, че е
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регистрирано съчетанието βουλίας [βοιλας] ταρκάνος и то като титул на член на
владетелската фамилия (втория син на българския владетел, безспорно боил),
ясно показва, че тарканите не са формирали отделна класа или съсловие – в
противен случай ще трябва да приемем, че едно и също лице е принадлежало
към две съсловия. Този, както и всички останали случаи, по-скоро ни насочват
към съждението, че тарканите са били каста (прослойка) от хора със специални
привилегии, често заемащи високи административно-военни длъжности. Със
сигурност титлата е функционирала поне столетие (ок. 20-те години на IX в.
докъм 30-те години на X в.) в българския обществен живот.
11. Жупаните

Ζοαπαν, ζουπανος, ζωπαν, æоxïàíъ

Титлата жупан се среща в епиграфски и книжовни паметници от VII–X в., срв.:
Надпис от Наг Сент Миклош върху съд № 21 βουηλα ζοαπαν, ζωαπαν.
Надпис на Омуртаг от Плиска № 61 } Χσουνος } ζουπαν ταρκανος θρεπτ{ς
Dνθροπος. Надпис от с. Могила № 63 ζουπανος θρεπτ{ς Dνθροπος. Дарствена
грамота на херцог Тасило III [777] iopan qui vocarue Physso. Надпис от Преслав № 53 τωυρτωυνα πηλε ζωπαν. Надпис върху чаша на жупан Сивин №
87 Σηβην ζουπανος μεγας. Константин Багренородни. За управлението на
държавата ζουπάνους γέροντας 29, 67; τοqς ζουπάνοις 32, 120; το‡ ζουπάνου
Τερβουνίας 34, 8. Добруджански надпис [943] ...ãüðüöýõü â] ëýòî s :y í:à ïðи
дэиìиòðý ... æyïàíý. Закон за съдене на хората довлэ¬ть бо жюпаномъ Dρχουσιν
кнťжа часть, аще и жюпани ταβουλάριοι суть. Житие на Анин (Супрасълски
сборник) л.561 жупаны и сановиты, множьствомъ во¬водъ и казньцъ и жупанъ и
сановитыими, л. 562 сановити· и жупани.
βουηλα ζοαπαν
Единственото свидетелство за тази двусъставна титла е Надпис от съкровището от Наг Сент Миклош върху съд №21 βουηλα. ζοαπαν. τεση. δυγητοιγη.
βουταουλ. ζωαπαν. ταγρογη. ητζιγι. ταιση. Съкровището от 23 съда може да се
свърже с културата на прабългарската родова аристокрация през VII–IX в. (Ваклинова 2003:784–788, където са изложени и други датировки и локализации)
на фона на широка хетерогенна културна среда: сасанидска, византийска и согдийско-алтайска. Надписът върху съд № 21 се разчита различно от изследователите, срв.: 1. „Зоапан Боила направи този тас, този тас за пиене Зоапан Бутаил
бе пригоден да го закачи“. 2. „Чашата на Бойла Зопана, направена от Ботаул,
чаша за пиене за обкръжаващите Зопана“. 3. „Боила Зоопан направи този тас,
Бутаул Зоапан го закачи за пиене“. 4. „Буила жупан гравира юнашката борба,
Бутаул жупан гравира кръста отвътре“ (вж. още варианти у Москов 1981:91;
Попконстантинов 1993:149). Въпреки че някои учени схващат βουηλα ζοαπαν
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като лично име, по-скоро в случая става въпрос за съставна титла (Фехер
1925:58), с която е бил удостоен боил на длъжност жупан. Можем да тълкуваме
βουηλα ζοαπαν в две посоки: 1) през датирания период жупаните са били избирани от средата на боилите, т.е. са принадлежали към боилското съсловие (Койчева 1982:215) или 2) чашата е принадлежала на определено високопоставено в
йерархията лице, боил по произход, изпълняващо службата жупан, без това да
означава, че всички жупани са били боили. Като отчитам и другите фиксации
на ζοαπαν в изворите, втората хипотеза изглежда по-правдоподобна. Надписът
не хвърля никаква светлина върху съдържанието на титлата.
iopan qui vocatur Physso; iuppanus, zuppani
Жупан на име Physso се чете в Дарствена грамота [777] на херцог Тасило III
[ум. 778], писана на латински, за чийто неоцелял оригинал се съди по двата му
по-късни преписа от ХIII и ХIV в.: … et decaniam de (illis Sclavis) quos sub illos
actores sunt qui vocantur Taliup et Sparuna… quos infra terminum manent quem
coniuravit ille iopan qui vocatur Physso (цит. по Malingoudis 1972–1973:64–65). В
грамотата жупан Фисо (iopan Physso) стои най-високо в йерархията сред посочените трима управители на област в поречието на Дунав, която била населена
със славяни, живеещи близо до манастир (на територията на средновековна
Словения). И тримата носят неславянски имена (Physso, Taliup, Sparuna) въпреки че управляват област със славяни. Документът категорично свидетелства, че
най-късно в средата на VIII в. (а вероятно и много по-рано) титлата жупан като
длъжностно лице – управител на област – е функционирала сред славяните и че
нейни носители са били неславяни. Допуска се, че тези функционери (actores
според грамотата) освен военно-административни функции са имали и данъчни (фискални) и съдебни правомощия (Malingoudis 1972:64–65 и цит. лит.). И
в хърватски документи на латински език, датиращи от средата и втората половина на IX в., се откриват сведения за жупани сред славяните, срв. Грамота на
княз Търпимир [852], в която петима негови служители са наречени iuppanus, и
Грамота на княз Мутимир [892], в която сред приближените му има и zuppani
(Грачев 1972:203–204).
ζουπανος
Самостоятелно титлата ζουπανος е засвидетелствана в Надпис от с. Могила № 63 вероятно от времето на Омуртаг (името на владетеля, по традиция
изписано на първия ред, не се чете, но е налице ясна аналогия с другите възпоменателни надписи). Не е запазен и вторият ред на надписа, където е стояло
името на жупана (а може би и/или друга титла, предхождаща ζουπανος), но се
съобщава, че той е храненик на кана (θρεπτ{ς μου dτον) от рода Ермиар, който
се разболял и умрял. Посочването на рода (несъмнено знатен, идентичен с ерми,
рода на Гостунъ [Органа] в Именника на българските канове) и удостояването
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с привилегията храненик говорят за високо обществено положение, но отново
не предоставят данни за самата длъжност ζουπανος.
ζουπάνους γέροντας, τοqς ζουπάνοις, το‡ ζουπάνου Τερβουνίας
Неколкократни споменавания на жупани има у Константин Багренородни.
За управлението на държавата: ζουπάνους γέροντας 29, 67; τοqς ζουπάνοις 32,
120; το‡ ζουπάνου Τερβουνίας 34, 8 (Moravcsik 1949:124, 158; ГИБИ 5:198–220).
Първото споменаване се отнася до славянските племена (хървати, сърби, захълмци, дукляни), които по времето на император Михаил II [820–829] нямали
князе, а само старейшини жупани (#Αρχοντας δέ ... πλ[ν ζουπάνους γέροντας),
какъвто обичай имали и останалите славяни. Във второто споменаване на титлата Константин Багренородни визира сръбския архонт Властимир [850], който дал дъщеря си за жена на сина на Белоя, жупан на Требине (το‡ ζουπάνου
Τερβουνίας). Така известието свидетелства, че в средата на IX в. жупан Белое
е управлявал не един район, а цялата Требинска област, която наброявала не
по-малко от девет такива района (Грачев 1967:36, 42). В третото споменаване на жупани Константин Багренородни визира военните действия на Симеон
срещу сръбския княз Захарий [924], когато българите известили на тамошните
жупани (τοqς ζουπάνοις) да дойдат при тях и да приемат за княз Чеслав. Явно
и в трите коментирани случая става въпрос за местни управници при южните
славяни, които отначало [ок. 820–829] са стояли начело на племенни подразделения, но вече към 850 г., 924 г. са оглавявали териториални и административни
единици. Че през X–XII в. властта на жупана не е била ограничена на територията на един район, а се е разпростирала на територия от няколко района,
свидетелства Дуклянският летопис (Грачев 1967:37–38).
[τωυρτωυνα] πηλε ζωπαν
Титлата πηλε ζωπαν се среща в инвентарния Надпис от Преслав № 53, в
който най-напред се описва военното снаряжение на ичергу боила (вж. по-горе),
а после това на τωυρτωυνα πηλε ζωπαν εστρυγην κυπε κ` τωυλσχη μ` αλχαση
κυπε α` χλωυβρην α`. Изясняването на съставната титла πηλε ζωπαν изисква
преди всичко изяснаване на нейната първа съставка πηλε, а също и на предхождащото я определение τωυρτωυνα, което може допълнително да осветли съдържанието на титлата. Затова най-напред ще поразсъждавам върху съставката
πηλε [*pile], по отношение на която са изказани различни мнения, свързващи
я с: 1) осм.-тюрк. ile/bile ‘съюз и, наречие заедно’ (Venedikov 1950:176, 186;
Moravcsik 1958, 2:330; Altheim 5:312–317), 2) императивно-желателна форма
на тюркската глаголната основа pil- (Димитров 1991:17), 3) тюрк. baš, ba:š, paš
‘глава, главен, началник, възглавяващ, ръководител, старши’, засвидетелствано
още в ранните тюркски паметници. В последната етимология, към която се
придържам като лингвистично най-издържана, в прабълг. πηλε *pile са налице
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следните езикови особености: 1) началното p- : тюрк. b-, чув. p-; 2) средисловното -i- : тюрк. *-а:-, което може да се обясни или с диалектни различия, или
с аналогичната в чувашки език тенденция на стесняване на широките гласни
и по-конкретно преход а > i, ако гласната е кратка; 3) явлението ламбдацизъм
(прабълг., чув. l: тюрк. š), което е архаична алтайска черта в суфиксни морфеми (Делева 1997:13; Granberg [forthcoming]:Dictionary 104, Phonology №№ 17,
40, 82, за baš вж. Сlauson 1972:375–376; Севортян 2:85–88; Pritsak 1981:45;
СИГТЯ 5:673). С оглед на етимологическата обосновка приемам тълкуването
на πηλε ζωπαν като главен жупан, т.е. такъв, който стои начело на останалите
жупани.
Опитите да се изведе значението на лексемата τωυρτωυνα в израза
τωυρτωυνα πηλε ζωπαν от Надписа в Преслав № 53 отвеждат до следните известни ми тълкувания: 1) тюрк. tordu ‘племе, род’ + -na [ок. за принадлежност
Dat. sg.] (Venedikov 1950:176, 18 и приведените паралели с якут. torot ‘произход’, уйгур. tarik ‘съотечественик’, чаг. toria ‘семейство, произход’); 2) тюрк.
töürtoun, törtön [числит. 40] <tört, dört [числит. 4] + oun, on [числит. 10] + -na
[ок. за принадлежност Dat. sg.] (Pritsak 1981; Granberg [forthcoming]:Phonology
31); 3) тюрк. отглаголно име от türemek, türetmek ‘правене, направяне, направа’, откъдето τωυρτωυνα πηλε ζωπαν се превежда като „жупанът да знае за
направата на ...“ (Димитров 1991:17–18, 20). От лингвистична гледна точка
последното предположение е уязвимо и затова няма да го коментирам. Колкото до етимологическите паралели на τωυρτωυνα с тюрк. tordu ‘племе, род’ и
други подобни форми110, може да се каже, че все пак те стоят далеч от прабълг.
τωυρτωυνα, нямат общотюркска употреба (такава имат uruq, uq, uquš, oγuš
‘род, племе, народ, потомство, поколение, каста’, oba ‘род, племе’, bod ‘род, народ, племе’, СИГТЯ 5:307–308, 318, 323–324) и затова изразът τωυρτωυνα πηλε
ζωπαν трудно може да се преведе като „и за племето си жупанът [притежава]“
(Venedikov 1950:176) или „племенния жупан“ (Гюзелев 1971 [2007:133]).
Най-възможно и етимологически издържано изглежда предположението на
Прицак, че прабълг. τωυρτωυνα отразява тюрк. числително töürtoun, törtön [40]
(за tört, dört [числит. 4] вж. Радлов 3, 1:1258; Altheim 5:314–315, който превежда τωυρτωυνα πηλε ζωπαν като „заедно с 4 жупана”; Clauson 1972:534;
Севортян 3:284–286; Левин 2001:176), т.е. става въпрос за „жупан на четири
десетици, т.е. на четири отделения войници“ (Pritsak 1981:45). Според Прицак
се визира чисто военно образувание (взвод) от 40 войника (четири подразделения от по десет войника). Действително, инвентарният Надпис от Преслав
№ 53 съобщава, че τωυρτωυνα πηλε ζωπαν е имал на разположение εστρυγην
110
Към цитираните от Венедиков форми могат да се добавят още и сттюрк. törküm ‘род, племе’ (ДТС 1969:581), чув. туртулла ‘родствен’, турту ‘родство, родствена връзка; родственици’
(ЧРС 1982:497), тюрк. tardus ‘народ’ (паметник на Тонюкук, Малов 1951:427), кирг. тукум ‘племе, род’, туркм. тайма ‘племе’, тире ‘род’ и др.
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κυπε κ` (“20 люспести ризници“ Venedikov 1950:175; Бешевлиев 1979:188; „20
брони“ Altheim 5:312–317; „20 шлема“ Pritsak 1981:43–44; Ждраков, Делева
2000:71; „20 подплатени ризници“ Димитров 1991:14–15) и τωυλσχη μ` („40
шлема“ Venedikov 1950:174; Бешевлиев 1979:188; Altheim 5:312–317; Москов
1997:48–51; „40 нагръдници“ Pritsak 1981:47–48, Ждраков, Делева 2000:71).
Описаният брой ризници и шлемове, респ. шлемове и нагръдници (εστρυγην =
20, τωυλσχη = 40) наистина биха могли да се разпределят между 40 войници. Прицак приема πηλε ζωπαν за командир на четири взвода лека кавалерия
(Pritsak 1981). В същото време снаряжението сочи не особено висок ранг лице
с военни правомощия, притежаващо: 1) много по-малко ризници и шлемове от
ητζουργου βοιλα, υκ βοηλα, σετητ βαγαηνος и βαγατουρ βαγαινος; 2) приблизително толкова ризници, колкото имат υκ βαγαηνος и βηρη βαγαηνος; 3) под
него остават само омирът (вж. по-нататък) и ητζηργου βαγαηνος. Надписът от
Преслав № 53 съобщава, че τωυρτωυνα πηλε ζωπαν е имал на разположение освен посочените ризници и шлемове още и αλχαση κυπε α` (“ризница от халки“
Venedikov 1950:174, 176; „верижна ризница“ Бешевлиев 1979: 88; Altheim 5:312–
317; Москов 1997:37; „изплетена от халки ризница“ Димитров 1991:20; „меден
шлем“ Pritsak 1981:47) като лично снаряжение на τωυρτωυνα πηλε ζωπαν-а. В
самия край на надписа се съобщава, че τωυρτωυνα πηλε ζωπαν е имал на разположение още и χλωυβρην α` (“особен вид шлем“ Venedikov 1950:174; „κολοβρος,
т.е. водач, въпровождач“ Altheim 5:316; „шлем?“ Бешевлиев 1979:188; „обръч,
пръстен от метал или кожа“ Granberg [forthcoming]:Dictionary 116; „къс, парче“ Pritsak 1981:47–48; „каменно-метателна машина“ Димитров 1991:18–19).
Най-явни са етимологическите паралели с тюрк. kalbuz, qalbuz ‘буца, къс, парче’ (ДТС 1969:411; Clauson 1972:617; Pritsak 1981:47–48), а според Гранберг в
прабълг. χλωυβρην [*qloubrin Acusative, qloubr-a] може да се види по-древното
несъхранено *qo:lbur-a ‘пръстен, халка, кръг, обръч, колело’, в което пратюркските дълги гласни са се развили в прабълг. дифтонги (o: > ou), настъпила е
редукция в неударена сричка (-bur- > -br-) и е настъпила метатеза (oul > lou)
(Granberg [forthcoming]:Dictionary 116). Не е изключено под χλωυβρην да се
визира вид метателна машина за хвърляне на буци, камъни или други подръчни
материали. С оглед на втората етимология би могло да става въпрос пък за някакви колела, с което са се придвижвали бойните машини или за някакви обли
камъни (или други материали с кръгла форма), хвърляни от машините. В този
контекст заслужава да се припомни сведението от Хронографията на Теофан
Изповедник за това как Крум се отправил [813] с войската си срещу Месембрия
с бойни и обсадни машини, след като някакъв покръстен арабин научил българите да изработват такива машини (ГИБИ 3:286). Доста подробно различните
бойни оръдия са описани в Scriptor incertus (Bekker 1842:335–362; ГИБИ 4:16–
24), респ. в Хрониката на Псевдо-Симеон (ГИБИ 5:173), разказващ за Крумовото нападение на Цариград. Сред обсадните средства са огромни метателни
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машини (μηχανήματα), триволи и петраволи (τριβόλους τς καp τετραβόλους/
πετραβόλους)111, огнеметни и каменометни машини (т.е. огнехвъргачки и каменохвъргачки πυρόβολά τε καp λιθόβολα), топки (шарове σφαίρας)112, които
биха могли да се свържат с прабълг. χλωυβρην. Сред останалите съоръжения,
използвани при нападението на кан Крум, са посочени още градопревземачи
(подвижни бойни кули), костенурки или куританки (χελώνας)113, високи стълби (за изкачване на стените), лостове, кирки (копачки за подкопаване на стени),
овни (машини за разбиване и пробиване на обсадните стени) и поставки (за
метателните машини, изхвърлящи стрели), скорпиони за хвърляне на стрели
и прашки, всякакви съоръжения срещу зъберите на стените (по-подробно вж.
у Златарски I, 1:279–280, 415–420; както и ГИБИ 4:23–24; ГИБИ 5:173; Bury
1912:133–134). Костенурките, триболите, стенобойните машини, дървените
кули (χελώνας, τούς τριβόλους, τ@ς Uλεπόλεις, το†ς πύργος) са били използвани и при аваро-славянската обсада на Цариград [626], вж. Слово за обсадата
на Цариград (ГИБИ 3:54). В тази връзка може да се допълни и известието на
Приск. Excerpta как при нападението на илирийския град Ниш [средата на V в.]
хуните използвали греди, поставени върху колела, за да бъдат по-лесно придвижвани (ГИБИ 1:91).
ζουπαν ταρκανος
Според Надпис на Омуртаг от Плиска № 61 Шун, жупан тарканът (}
Χσουνος } ζουπαν ταρκανος), храненик на Омуртаг от рода Кюригир, умрял във
войската. Както вече видяхме, ζουπαν сочи служебния ранг (в случая с военни
функции), докато званието ταρκανος показва принадлежност към тарканството
като привилегирована прослойка. Затова не мога да се съглася с мнението, че
титлата жупан (по-присъща за славянските племена) в съчетание с прабългарската титла таркан е образувала една композитна титла – жупан таркан, която
е била израз на привличането на славянската аристокрация в прабългарското
управление през IX в. (Койчева 1982:216).
Σηβην ζουπανος μεγας
Върху украсена сребърна чаша, намерена в гроб в Преслав, е гравиран
надпис Κ[ύρ]ιε βο[ή]θη (1 ред) Σηβην ζουπανος μεγας ]ς Βουλγαρηαν (2–6
ред) Господи помози. Сивин велик жупан в България (Тотев 1964; Бешевлиев
Според някои (Златарски I, 1:416–417) става въпрос за западните tribuli, petrariae, т.е. катапулти, огромни метателни машини, с които се изхвърлят големи каменни блокове за разбиване
на стени, а според други (ГИБИ 4:23; ГИБИ 5:173) – за железни тризъбци, с които се спъвала
конницата на неприятеля, и четиризъбци.
112
Големи кръгли камъни (до 100 кг.) за хвърляне от метателните машини (Златарски I, 1:417, 419).
113
Дървени навеси за прикритие на войниците при обсада (Златарски I, 1:417), подвижни
дървени прикрития за войниците (ГИБИ 5:173).
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1979:№ 87). Първият ред датира надписа във времето след Покръстването, но
тъй като е бил допълнително гравиран (буквите в него са по-малки и неравномерни в сравнение с останалите), е възможно и да предхожда Покръстването
(Тотев 1964)114. Личното име на притежателя на чашата Сивин е прабългарско,
като не са изключени и ирански (согдийски) паралели (Бешевлиев 1979:235–
236). Словоредът не е славянски и затова титлата ζουπανος μεγας не е равнозначна на славянската μεγας ζουπανος, каквато са носили държавните глави
в Сърбия, Далмация и други западнославянски държави, т.е. двете титли са
еднакви само по форма, но не и по значение (Бешевлиев 1979:236). Вероятно
е живял по времето на княз Борис-Михаил, бил е един от неговите велможи,
надживели християнизацията (Овчаров 1998а), или лице от придворната йерархия, подчинено на владетеля и резидиращо в столицата (Койчева 1982:218).
Като имаме предвид, че жупаните не са принадлежали към най-висшата държавна йерархия, трудно ще се съгласим с твърдението, че Сивин „е бил не
само един от великите боляри, но и шестият от онези, които се намирали във
вътрешната област ... и е влизал и в централното правителство на България“
(Венедиков 1979:47). С оглед на съставката μέγας ‘велик’ можем да предположим, че Σηβην ζουπανος μεγας е стоял над всички жупани в България. Дали
обаче под тази двусъставна титла се крие прабълг. πηλε ζωπαν ‘главен жупан’
от Надписа в Преслав № 53, или става въпрос за някакъв друг високопоставен
жупан, остава в сферата на догадките.
Ä¸ì¸òðъ æóïàíъ
Десетилетия след Сивин ще да е живял Äèìèòðъ æóïàíъ, за чиито действия срещу гърците, вероятно свързани с отбраната на поверената му област,
споменава Добруджанският надпис [943] (вь ãüðüöýõü... âь ëýòî s:yí:à... ïðи
дэиìиòðý бъ... æyïàíý...). Колкото и да е фрагментарен надписът, неговият
контекст подсказва, че по това време жупанът сигурно е бил местен военноадминистративен управител (в Северна Добруджа, където е намерен надписът), щом чрез неговото жупанство се датират военни действия. Изказани са
различни хипотези за историческото съдържание на надписа (Гюзелев 1968;
Божилов 1973; Добрев 1985:601–602), сред които най-правдоподобна е тази за
военна победа на българите начело с държавния функционер жупан Димитър
над печенезите, опитващи се да нахлуят [943] в България (Гюзелев 1968), респ.
в управляваната от него българска административна област, обхващаща Добруджа или част от нея (Божилов 1973).
Обобщените свидетелства за наличието на жупани изглеждат така:
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Аргументи за датировка XI в. вж. у Михайлов 1996.

Ранг жупан
Име
βουηλα ζοαπαν, ζωαπαν

Функция

iopan qui vocatur Physso

неславянин, управител
на област със славяни
жупан, удостоен с почетната привилегия таркан,
с военни функции;
θρεπτ{ς Dνθροπος
θρεπτ{ς Dνθροπος

} Χσουνος } ζουπαν
ταρκανος

Нечетящо се име на
ζουπανος
[τωυρτωυνα] πηλε ζωπαν главен жупан, имал
на разположение 20
ризници и 40 шлема
ζουπάνους γέροντας, τοqς местни князе
ζουπάνοις, το‡ ζουπάνου (старейшини) у
славянски племена,
Τερβουνίας
жупан на Требине
Iuppanus, zuppani
служители сред
хърватите
Σηβην ζουπανος μεγας
Дэиìиòðý ... æyïàíý

велик жупан
местен управител
(Северна Добруджа)

Дата
Владетел
VII–IX в.
777 г.
ок. 822
Омуртаг
Омуртаг?

Източник
Надпис върху съд
№ 21 от Наг Сент
Миклош
Латинска грамота на
херцог Тасило III
Надпис № 61

Надпис № 63

първа половина Надпис № 53
на IX в.
820–829,
850, 924
852, 892
Борис-Михаил
943

Константин
Багренородни. За
управлението на
държавата
Грамоти на
Търпимир и
Мутимир
Надпис № 87
Добруджански
надпис

Фиксациите на титлата жупан в някои преводни паметници от времето на
Първата българска държава хвърлят допълнителна светлина върху съдържанието
й. В Закон за съдене на хората115 се казва, че при победа на война една шеста
част от плячката трябва да вземе князът (δημόσιος), а на жупаните стига княжески
дял (довлэ¬ть бо жюпаномъ Dρχουσιν кнťжа часть). Вижда се, че по отношение на
полагащата му се военна плячка жупанът (в съответствие с гр. Dρχων ‘наместник,
управител на област’) е бил равнопоставен на княза, което говори за високото му
положение в йерархията (освен с жюпанъ гр. Dρχων се превежда и с къметъ, Гавликова 1989:62). Втората употреба на жюпанъ в същия паметник превежда необичайно гр. ταβουλάριος ‘юрист, адвокат’ (свэдители слуха да не свэдэтельствують
гЃлще• яко слышахомъ wU кого•••аще и жюпани суть), т.е. налице е адаптиращ славянски еквивалент, използван поради липса на длъжността ‘адвокат’ у славяните
(Максимович 2004:40, 102–103, вж. и с. 78 за глосирането на титлата в печатната
руска кръмчая). Преводът подсказва, че сред западните славяни, където по-скоро
е направен преводът на Закон за съдене на хората, към края на IX в. жупанът ще
115
Славянският превод на кратката му (най-ранна) версия се свързва с Велика Моравия или
България от втората половина на IX в.
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да е изпълнявал и някакви съдебни (юридически) функции, щом е бил предпочетен от преводача да замести практикуващия юрист в гръцкия текст.
От друга страна, Житието на Анин в Супрасълския сборник [X в.] разказва
как боляринът Троконд тръгнал да получи в пустинята изцеление от светия отшелник Анин, придружен от военачалници, жупани и знатни сановници. Срв.
л. 561, 7 м©жť жупаны и сановиты; л. 561, 24–25 приде съ множьствомъ во¬водъ и
казньцъ и жупанъ и сановитыими, л. 562, 25–26 иже съ боляриномъ троконди¬мъ
сановити· и жупани. Липсата на гръцки текст (неустановен засега) затруднява
по-конкретните лингвистични наблюдения, но все пак прави впечатление, че
жупаните са изброени (чрез съчинителна, а не подчинителна връзка) редом
(веднъж пред, веднъж след) със сановниците, което определено насочва към
факта, че те са възприемани от старобългарския преводач като нещо различно
от сановиты. Последните са притежавали висок сан, някакво достойнство (напр.
били са от прочут род), без обаче задължително да са изпълнявали длъжностни
функции, докато жупаните явно са имали такива. От друга страна, жупаните са
изредени между сановниците и множьствомъ во¬водъ и казньцъ, т.е. военачалници – по-големи (во¬водъ)116 и по-малки (казньцъ)117 по ранг.
Известният Надпис на Георги [X в.], намерен в Мурфатлар, Басарабия, чието начало някои учени разчитат като [ж]упан и имаетъ георге• ©ц тебе там мъ
естъ экъ кръинъ и ръжэтъ... (Barnea, ªtefanescu, 1971:212, 216), след направената корекция на прочита (тупан дэлаетъ георьгеэ© цЃркьве каменъи сэкъи кръинь
и ръжэнъи... Тупай направи каменна църква на [св.] Георги…, Popkonstantinov
1987:128–133; Kronsteiner, Popkonstantinov 1994:79), не би могъл да се използва като източник на сведения за жупаните, тъй като в крайна сметка надписът
не съобщава за никакъв жупан Георги.
Така сведенията от оцелелите епиграфски и книжовни извори (домашни и
преводни) очертават по следния начин функциите на жупаните през IX–X в.
Според прабългарските надписи от времето на Омуртаг някои от жупаните са
имали привилегията на храненици на владетеля, имали са знатен произход и
са носили почетното достойнство таркан (жупан таркан Шун от рода Кюригир
Надпис от Плиска № 61, анонимен жупан от рода Ермиар Надпис от с. Могила № 63). Инвентарният Надпис от Преслав № 53 (също от първата половина
на IX в.) свидетелства, че е имало главен жупан (πηλε ζωπαν) – длъжностно
лице с военни прерогативи. Зачисленото му снаряжение сочи не особено висок
ранг военно лице, стоящ много по-ниско от ичергу боила, главния боил и σετητ
βαγαηνος и близко до багатур багаина. Като военни предводители, аналогични
Явно тук значението на воевода е ‘военачалник’, а не ‘управник, властник’, щом става въпрос за множьствомъ во¬водъ.
117
Същият израз въеводҐ ихъ и казньца στρατηγο‡ς καp ταξιάρχας (Пс. 73:14) се чете и в
Чудовския псалтир с тълкуванията на Теодорит Кирски (с преславски протограф от времето на
Супрасълския сборник), където казньць ταξίαρχος означава ‘командир на отряд, чета’.
116
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на гръцките стратези, са представени и жупаните у маджарите в Историята на
Йоан Кинам [1118–1176], в която се разказва за войната между унгарци и византийци, започнала през 1128 г., и в частност за онези от маджарите, които успели да побегнат, но щом стигнали реката, били пленени от византийската флота:
живи попаднали в ръцете на ромеите петима от стратезите, които те самите наричали жупани (στρατηγ™ν μέν, οŤς αˆτοp [ΟŽννοι] ζουπάνους καλο‡σι, πέντε).
Мнозина от тях са били прочути и по рождение с добро положение (Meineke
1836:274, 8; ГИБИ 7:209–262). Макар и по-късен по време [XII в.], текстът на
Йоан Кинам красноречиво описва жупаните като военни предводители по време на военни действия, може би равни на византийските стратези (в латинския
превод ex ducibus quidem). Не случайно сред източните народи титлата жупан
означава и ‘предводител на войската’ (Ждраков, Делева 2000:70). От факта, че
в този надпис един след друг са споменати ητζουργου βοιλα и τωυρτωυνα πηλε
ζωπαν-а, може да се допусне, че по аналогия на ичергу боила жупанът също е
бил военно-административен функционер, макар и върху далеч по-малка област,
длъжностно лице от провинциалното управление със значителни военни прерогативи по време на война и с големи административни пълномощия в мирно време (Койчева 1982:217–220), „военен и политически началник на една област или
на един окръг“ (Фехер 1925:57), „управител на голямо административно подразделение“, „териториален управител“ (Granberg [forthcoming]:Dictionary 71).
Вече стана въпрос, че по времето на император Михаил II [820–829] южните славяни (хървати, сърби, захълмци, дукляни, но и останалите славяни) са
имали старейшини жупани (ζουπάνους γέροντας Константин Багренородни.
За управлението на държавата), т.е. племенни, родови старейшини. Затова, а
и защото прабългарското социално устройство било основано на родов принцип, някои учени приемат, че и в прабългарските надписи титлата означава
„племенен старейшина или княз“ (Успенский 1905:199), „глава на всяко племе
(род)“ (Bury 1912:334). Бешевлиев дори изказва предположение, че и прабългарите, подобно на славяните, са се делели на жупи, тъй като жупаните Сивин,
Шун, Кюригир са прабългари (Бешевлиев 1981:56).
С предположението, че отначало и сред прабългарите титлата ζοαπαν,
ζωαπαν, ζουπαν, ζωπαν може би е била свързана с родовата организация, се
свързва и първоначалното тълкуване на тюрк. èub (hapax legomenon) от старотюркските паметници на Могилян и Кюл Тегин, като ‘народностно подразделение’, срв. израза аlti èub soγdaq, превеждан като ‘шест рода (?) согдийци’ (Радлов 3:2184) или ‘шест [владения] на народа на согдийците’ (Малов 1951:31,
40, 376; Малов 1959:16, 20); като родово име на владетелски согдийски династии разглежда èub Маркварт (още мнения в тази посока вж. у Кляшторный 1964:79). Впоследствие обаче се стига до заключението, че лексемата èub
от израза аlti èub soγdaq означава ‘област’ и е калка от кит. èiu, chou ‘област,
район, окръг’, срв. съответно превода ‘согдийците от шестте окръга’, където
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се визира област от согдийски колонии в Южен Ордос – Северен Шанси към
679–786 г. (ДТС 1969:39, 156). Именно тази идентификация, направена найнапред от Пулибланк (Pulleyblank 1952), се възприема впоследствие в изследователската традиция (Кляшторный 1964:79–80, 93–94; Сlauson 1972:394);
„жупанъ е от ирански произход със значение ‘община’, която в Согдиана е
засвитеделствана като „жуп“, а в Турския хаганат като „чуб“ (Ждраков, Делева
2000:70). Тогава, ако приемем, че съществува връзка между прабълг. ζοαπαν
и сттюрк. èub (< кит. èiu, chou) ‘област, район’, ще имаме основания да разглеждаме прабългарския ζοαπαν като административно лице, функциониращо
в дадена област. Още повече, че в тюркски (хакаски) е регистрирана лексемата (с несигурно произношение) èupan/èoban/èopon ‘второстепенен служител,
селски вожд’, ‘помощник селски кмет’ (Menges 1959:178), ‘помощник на старшия (по положение) в някакво населено място’ (Баскаков 1985:54), откъдето
е попаднала в унг. ispán, spán, espán, ispány ‘регионален префект, граф’ и в
някои славянски езици със значение ‘областен, районен началник’ (Clauson
1972:397–398; Granberg [forthcoming]:Dictionary 70). Според някои изследователи тюрк. èupan е заето от китайски (èopan : žopan : župan : jopan < кит.
tsou-pan ‘секретар, канцлер’, Ramstedt 1951; Баскаков 1985:30, 41; Добрев
2005а:383–384). Наличието на ζοαπαν в Надпис от Наг Сент Миклош върху
съд № 21, на iopan qui vocayur Physso (неславянин) – управител на област със
славяни в Грамота на херцог Тасило III, на множество жупани в прабългарските надписи насочва към аваро-хунски, респ. прабългарски произход или поне
към прабългарско посредничество (Moravcsik 1949:30; Преображенский 1:275;
Трубачев 1967:73; Malingoudis 1972–1973:75–76 и др.; вж. привържениците на
това мнение у Procházka 1968:7–10; Лекова 2009:187–191; според Фасмер 2:66
това е малко вероятно). Именно в паметници от неславянски (прабългарски)
произход са най-ранните споменавания на титлата [края на VII – средата на
VIII в.]. От друга страна, в словообразувателно отношение са очевидни аналогиите с прабългарски титли като кавхан, таркан, копан, което също би могло да
се тълкува като аргумент, че титлата жупан е заемка от (или с посредничеството) езика на прабългарите, откъдето лесно би могла да попадне в южнославянски и източнославянски паметници. Фактът, че тя е позната на всички
славяни, включително и на западните, предполага, че ако жупанъ е била заета
от славяните, това ще е станало много рано – по времето преди разпадането на
славянската общност на западен, южен и източен клон (Делева 2000: 10–111).
Ранното заемане ще е станало преди VII в. (Надписи върху съдове от Наг Сент
Миклош), преди времето [777], когато iopan qui vocatur Physso е управлявал
област със славяни (Дарствена грамота на херцог Тасило III) и преди времето
на император Михаил II [820–829], когато вече сред южните славяни функционират старейшини жупани (ζουπάνους γέροντας Константин Багренородни. За
управлението на държавата).
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От друга страна, титлата жупан е позната на всички славянски езици със
значения ‘длъжностно лице, началник на комитат’, ‘управител на окръг’, ‘управител на жупа, глава на род’, ‘селски старейшина или съдия’. Обикновено
привържениците на славяското (индоевропейско) потекло на лексемата я разглеждат като производна от жупа, която в различните славянски езици има широка семантика ‘окръг, област, енория; община, семейство, челяд; селска задруга; селско събрание; солна мина’ (Фасмер 2:66; Procházka 1968:11–14; БЕР
1:559–560; още поддръжници на тази теза вж. у Лекова 2009:187–191). Факт е
обаче, че като название на административна единица жупа е засвидетелствана
едва към XI в. – среща се най-напред в хърватски грамоти от този век, дошли
до нас в по-късна преработка, а първата £ фиксация в сръбски документи е от
1220 г., откогато е Грамотата на Стефан Първовенчани (Срезневский 1:883–884;
Даничић 1863; липсва в СДЯ, СРЯ), което е трудно обяснимо при наличието
на многобройни данни за жупани още през VIII–IX в. При това сведенията за
жупани до XI в. засягат само южните славяни – у западните славяни жупа и
жупан се появяват от XII–XIII в. нататък и то с по-различни значения (Грачев
1972:13–14, 16). Освен това ако титлата жупанъ е произлязла от слав. жупа
(<*корен žup- + суфикс -an), трябва да се намери обяснение за суфикса -an,
който задължително в този случай би трябвало да има агентивно значение, защото изворите сочат жупана като лице-деятел, управител на жупата, и неговото
название би трябвало да съдържа агентивен суфикс. В старобългарски (а още и
в праславянски) суфикси за nomina agentis м. р. са -(ь)никъ, -(и)тель, -арь, -ьць,
-ьца, -иць, -чии (днес към тях можем да добавим -ачь, -овар, -овник), но никога
-анъ/-ан, с който суфикс се образуват девербални съществителни, означаващи
„лица, назовани според склонността им към извършване на действието, посочено от мотивиращия глагол: забраван, мърморан, повлекан, преструван, развлекан“ (Радева 1991:86). Напротив, суфиксът -an има адиективно значение и
тогава жупанът би трябвало да притежава качества, присъщи на жупата – такова тълкуване обаче противоречи на известното от изворите за жупана. По принцип в старобългарски (а и в стари славянски) текстове суфиксът -анъ е винаги
с адиективно значение, вж. напр. братанъ ‘братовчед, племенник, който е като
брат, който има качествата на брат’ (Indeks 1968:256–257), както и лични имена
като Δραγάνη (*Драганъ), засвидетелствано в Епир, Янина, или Δραξάνος Драгъшанъ – име на войвода от Воден [ок. 1018] Хроника на Йоан Скилица. Затова
пък в тюркските езици суфикс -an е суфикс за мъжкия клас, обикновено със значение ‘млад мъж в разцвета на силите си’ (Granberg [forthcoming]:Morphology
№ 21). Затова едва ли е възможно жупанъ да е производно от жупа, обратно,
по-скоро жупа в значение на административна единица е вторично получено от прабълг. жупанъ. В същото време обаче на старобългарските паметници
(Зографско и Мариинско евангелие, Синайски псалтир, Супрасълски сборник)
е познат коренът жуп-, срв. жупелъ, жупельнъ, жупище, свързан с древната
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славянска практика на опожаряване на гора със земеделска цел и с обичая да се
изгарят мъртъвците, откъдето праслав. *župa е ‘изпепелена за засяване гориста
местност’, сродна с жупелъ, жупелевина ‘облаци черен прах и ситни въглени,
вдигнали се над изгорената гора’ и жупище ‘мястото, където са заровени овъглените останки и пепелта след изгарянето на трупа’, а жупанът е авторитетно
лице, което „стои начело на агротехническите работи“ и „възглавява събранието, присъждащо или разпределящо по жребие дялове от „жупата“ между
участвалите в сечта и изгарянето на стопанствата“ (Добрев 1969). Всичко това
е дало възможност в езиковото съзнание на славянина прабългарската заемка
жупанъ да се схване като съставена от производна основа жуп- и суфикс -анъ
(според славянския словообразувателен модел) и впоследствие вторично да се
формира съществителното жупа (още аргументи в тази посока вж. у Лекова,
под печат, Лекова 2009:192–195).
Привържениците на тезата за славянския произход на титула жупан етимологически го извеждат от ие. корен *geu- (редом с *gоu-) ‘едър рогат добитък,
крава’ + индоиран. *panas ‘пазач, страж’, т.е. цялото значение е ‘стопанин на
животни, пастир, овчар’, срв. перс. šubÂn, çãpÂn ‘пастир, овчар’, срперс. špan,
авест. *fšu.pÂna-, стинд. gÛpas ‘пазач, пастир’, gÛpayati ‘пазя’, афган. γoba
‘пастир’ (Погодин 1903:243–244; Фасмер 3:195–196; Altheim 4:39; Procházka
1968:11–14; Гавликова 1989; още мнения у Грачев 1972:15); вж. и стинд. gavya‘стадо от едър добитък’, авест. gav(a)- ‘заселване’, стперс. gau-pati- ‘администратор, глава на селище’, пехл. gÛpat ‘титул на согдийски княз’ (Абаев 2:300);
срв. и тюрк. èоpan ‘пастирска звезда’ (СИГТЯ 5:51). Най-вероятно обаче връзката на тюрк. èupan ‘второстепенен служител, селски вожд’ (респ. на прабълг.
ζοαπαν, ζωαπαν, ζουπαν, ζωπαν) с перс. çãpÂn (с вторични форми šаbÂn, šubÂn)
‘овчар, пастир’118 (а оттам и с всички по-горе приведени индоирански форми)
трябва да бъде отхвърлена (Clauson 1972:398). Според Клосон перс. çãpÂn ‘овчар’ е по-късна заемка във всички съвременни тюркски езици (с изключение
на югоизточната група)119 – най-ранните фиксации на перс. èоban, èupan ‘овчар’ в тюркски са от XIII в., а впоследствие от XIV (хорезм.) и XV в. (чаг.).
В ст.тюркски (до XIII в.) липсват форми èоban, èupan със значение ‘овчар’, а
единствената им семантика е ‘помощник селски кмет’ (ДТС 1969:157). Връзката между южнослав. *župan и индоиранските форми със значение ‘овчар,
пастир, пазач на добитък > стопанин, господар’ е много съмнителна и поради
още един факт – никъде сред индоевропейските названия на едър рогат добитък не е засвидетелствана отгласната степен *geç-, от която единствено би
се получила формата *župan (Трубачев 1967:73). И на трето място трябва да
118
Перс. çãpÂn ‘овчар, пастир’ е заето в рус. като чабан и в бълг. като чобанин ‘овчар’ (от турски, но с персийски корен, Младенов 1941:687).
119
Напр. лексикографската справка показва, че в уйгурски, киргизки и др. езици липсва лексема èоpan/èоban/èupon в значение ‘пастир’, а други лексеми изразяват тази семантика.
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се отбележи, че никъде в източниците прабълг./слав. ζοαπαν/ζωαπαν/ζουπαν/
жупанъ и тюрк. èupan, èub (от кит. èiu, chou ‘област’) нямат значение ‘овчар,
пастир, стопанин на животни’. Така в съзвучие с Клосон смятам, че връзката и
на прабълг. *župan (гр. ζοαπαν, ζωαπαν, ζουπαν, ζωπαν), и на слав. жупан (стб.
жупанъ) с индоиран. *gou-pan ‘пастир, началник на пастирите’ трябва да се
отхвърли (такава връзка приема Симеонов 1981, 3:54). След XIII в. в повечето
тюркски езици са функционирали две близки по звуков състав, но различни
по значение лексеми (пароними): èupan/èoban/èopon ‘второстепенен служител,
началник на област’, ‘помощник селски кмет’ (с възможни паралели към кит.
èiu, chou ‘област, район’ или кит. tsou-pan ‘секретар, канцлер’) и èоban, èupan
(с варианти šаbÂn, šubÂn) ‘овчар’ (персийска заемка). Колкото до отношенията между прабълг. и слав. *župan, съвсем възможна изглежда тезата за много
ранно заемане от прабългарски (или чрез прабългарски) в праславянски (Фехер 1925:57; Clauson 1972:398), за ранен остатък от славяно-алтайските (хуни,
авари, българи) лингвистични контакти, чието начало отвежда след втората
половина на IV в., когато хуните започват да кръстосват източните граници на
Европа (Granberg [forthcoming]:Introduction 12–13). Менгес допуска и възможността за съществуването на омонимични прабългарски (алтайски – на монголските авари и тюркските печенези) форми от рода на *županъ (жупанъ, унг.
išpÂn), и на славянски форми от рода на *γъpanъ, gъpanъ (прототип на стчеш.
hpán и изтслав. pán), които с течение на времето са могли да контаминират и да
сближат значенията си (Menges 1959:178–179). Прабългарската титла *župan
(гр. ζοαπαν, ζωαπαν, ζουπαν, ζωπαν) е обозначавала местен (провинциален)
функционер от по-нисък ранг с подчертано военни, но в мирно време и с административни прерогативи (за тях данните са косвени). Свидетелство, че в
началото на IX в. в България е господствал административно-териториалният
принцип на държавно управление е напр. организирането и разполагането на
българската войска именно на териториален принцип, а не по племена и родове. За това известява Надписът на Крум от с. Хамбарли № 47 [813], който
разкрива териториално деление в съответствие с тюркската традиция за разпределение според посоките на света: ляво (изток) и дясно (запад) (Божилов,
Гюзелев 1999 [2006]:134; Николов 2005:89). Оцелелите свидетелства показват,
че за разлика от другите длъжности титли, сред жупаните не са фиксирани
други рангови отличия освен ‘главен жупан’ или ‘велик жупан’ (πηλε ζωπαν,
ζουπανος μέγας).
Възможно е при славяните жупаните най-напред да са били племенни старейшини, вождове на племето, включващо няколко рода (в този аспект са сведенията относно 820–829 г. на Константин Багренородни. За управлението на
държавата, ако той не е използвал по-стари източници, както и съхранените
значения ‘глава на род, семейство’ за жупан). Едва след разпада на кръвнородствените съюзи жупанът от представител на племенната дружинна йерархия
99

се превърнал в управител на териториална област, окръг, т.е. изпълнявал функции, близки до кмета (Грачев 1967:4; Malingoudis 1972–1973). Но пак според
Константин Багренородни към 850 г. [времето на Властимир] сред хърватите,
сърбите и др. южни славяни жупаните вече са били чиновници, които са действали наред с други представители на властта, напр. с архонтите (князете), от
които те в някаква степен били зависими (аналогична е картината и в Закона
за съдене на хората, където жупаните вземат княжески дял от плячката). По
същото време (а и преди това по времето на Омуртаг) и в България жупаните
също са действали като провинциални териториални военно-административни
управители, които по време на война са били военачалници.
12. Κοπανος

военно лице, отговарящо за стадата на армията
(без конете)
Титлата κοπανος е hapax legomenon в надгробния Надпис на Омуртаг от
Провадия № 59, издигнат за възпоменание на › Κορσης } κοπανος, храненик
(θρεπτ{ς Dωθροπïς) на Омуртаг, от рода Чакарар, който като отишъл във войската, се удавил в река Днепър (Бешевлиев 1979:212). Неяснотата на титлата (Дуйчев 1940:163) поражда хипотези за погрешно изписана форма – вм. καυχάνος
(Moravcsik 1958, 2:163), qap(a)γan (Menges 1951:92) или ζοπάνος (Успенский
1905:199; Bury 1912:334; Menges 1951:92). Тези обяснения трудно могат да се
приемат поради: 1) изключително нищожната възможност да се допусне грешка във владетелски надпис, 2) голямата разлика в графичното изписване между
καυχάνος и κοπανος. Също така не може да се сложи знак за равенство между
длъжностите κοπανος и ταρκανος, „понеже копан на гръцки означава, който
блъска, бие, кове, т.е. това, което означава и таркан“ (Венедиков 1979:62–63; Венедиков 1981:154), защото близостта с гръцките форми е само по отношение на
корена κοπ- (вж. κοπή ‘удар’, κόπος ‘удряне, биене’, κόπτω ‘удрям, бия; кова’).
Изказани са мнения за κοπανος като военна длъжност (Златарски 1903:96; Андреев 1974:29), представител на висшия команден състав, без точно да се определя служебният му ранг (Овчаров 2002:47). Срв. и паралелите с името на унгарския княз Kupan=Koppány от времето на Арпадите (Féher 1931:83), с чеш.
и пол. пан ‘господин’ (Бешевлиев 1981а:141), с титлата банъ [*ban] и с втората
част на титлата жупанъ [*župan] (Granberg [forthcoming]:Dictionary 83). Според Симеонов титлата е с ирански (тохарски) произход и се състои от следните две части: 1) κο- < зап.иран. gau/gou [> gÛ] ‘добитък’. 2) -πανος, -παν- <
ие. *pana ‘стопанин, господин, владетел; защитник, пазач’, т.е. gÛ-pan е ‘пазач
на добитък, пастир, говедар’ (стинд. gopá, gÛpas, афган. γob± ‘пазач, пастир’,
стинд. gÛpayati ‘пазя’), от което с промяна на началните звучни фрикативни
съгласни се е получило *ko-pan-os (Симеонов 1981, 3:61). За първата съставка
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могат да се добавят още и паралелни форми от стинд. go-, gÂu-, gav- ‘едър рогат
добитък; крава’, стперс. gau- ‘едър рогат добитък; крава’, перс. gÂu ‘крава’, gÛg
‘теле’, пехл. gÂu, gÛ ‘крава’, афган. γwÂ, согд. *γÂw ‘едър рогат добитък’, сак.
gguhi, gãha’, хорезм. γÛk ‘крава’, авест. gau- ‘едър добитък’, осет. qãg, gog ‘крава’, бел. goк ‘крава’, памирските форми γÛwa, γawo, γã, γau, γou ‘крава; бик’,
възхождащи към иран. *gau-ka или *gava-ka < иран. *gau-, и.е. *gÛu- (Абаев
2:312), а също и стинд. gÛpas ‘пастир’, gÛpayati ‘пазя’, афган. γoba ‘пастир’. И
в съвременния персийски [гав] има значение ‘говедо, диво говедо; дойна крава;
работен вол; крава; бик; вол; говеждо месо’, а производните [гавенäр], [гави]
съответно ‘бик; вол’ и ‘кравешки, бичи, говежди, волски’ (ПБР 2009:936, 938).
На този етап не мога да изключа и втора възможна хипотеза, отвеждаща към
алтайски успоредици. Единият £ вариант би могъл да свърже прабълг. κοπανος
с тюрк. ka:pan, qaban, qapan ‘глиган, дива свиня; общо название за мъжко
животно, самец’ с вторични метафорични значения ‘здравеняк, герой, храбрец;
велик, висок, победоносен, силен, голям’ (Радлов 2, 1:408, 439, 652 чаг. копан,
1033 купан; СИГТЯ 5:156). Семантиката ‘общо название за мъжко животно’ се
среща във всички тюркски езици с незначителни изключения (СИГТЯ 5:156).
Слабост на подобна етимология обаче е фактът, че лексемата е зафиксирана
относително късно в тюркските езици – до XIII в. се среща само личното име
Qapan (СИГТЯ 5:706; ДТС 1969:420; лексемата липсва у Clauson 1972). Именно поради късната £ поява в тюркски се допуска възможността за заемане от
монг., калм. xawn, xabang, xaban ‘дива свиня, герой’ (Севортян 5:164). Според друго мнение обаче лексемата ka:pan, qaban, qapan е тюркизъм (СИГТЯ
5:156). Проблематична в тази етимология е и коренната гласна – о в прабълг.
форма срещу а в преобладаващите тюркски и монголски форми (само в чагат.
копан), освен ако не допуснем вторично настъпила славянизация в κοπανος и
поява на широкото славянско о в корена. За съставката κο- от прабълг. κοπανος
не изключвам и друга възможна алтайска етимология, свързана с тюрк. qoj,
koÔ, qoÔ, кой, хой ‘овца; година на овцата; овен – самец при овцете’, запазено
в почти всички тюркски езици, в някои като qoú, qojïn, qojun, qojyn, qojn, qon
(ДТС 1969:453; Севортян 6:23–24; СИГТЯ 5:431). Приема се, че от тюркски
лексемата рано е преминала в монголски, от монголски е била заета в тунгусоманджурските езици, а впоследствие в аварски и в някои енисейски (асански,
котски) и уралски (самоедски, хантийски, мансийски) езици със значение главно ‘овца, овен, агне’ (Doerfer 3:563–565; Clauson 1972:631, които я разглеждат
като културна заемка). Според Клосон е заемка и в персийски, а според други
изследователи в сттюрк. е съществувала думата kojban ‘овчар’, заета от персийски, аналогична на перс. šubÂn, срперс. špan ‘овчар’ (Peisker 1905:104–105).
Проблематично обстоятелство в този алтайски паралел за прабълг. κοπανος е
обстоятелството, че повечето етимолози определят като първични формите с
назал. Дерфер реконструира пратюркската форма *qoúÃn, редуцирана впослед101

ствие до сттюрк. qoú, а всички последвали тюркски форми обяснява като резултат от развоя на ú, дало в повечето диалекти qoj, в други qon, в огузки qojn
и с вокализация qojun, qojyn (Doerfer 3:563–564). Този развой в общи линии
се споделя и от други тюрколози, като разликата е само в пратюркската форма
*qoni, от която са се развили всички останали форми: *qoni > qoú > qon > qojn
> qojun; qoú > qoj (СИГТЯ 5:432). Въпреки наличието на конкуренция между
двете етимологии – индоиранската (за мен по-възможната) и алтайската с двете
£ разновидности, в крайна сметка всички те се припокриват в семантиката ‘говедо, добитък’, независимо дали става въпрос за крава, бик, овца или овен120.
Според Симеонов κοπανος е отговарял за „имуществото около стадата, несвързано с конете“ на рода и войската, за разлика от миника (вж. по-долу), който
е отговарял за „имуществото около стадата, свързано с конете“. Копанът е бил
командир на подчинените му помощници – пазачи, пастири на стада, както
и командир на самостоятелно войсково подразделение; може би е отговарял
за войсковия обоз и е бил негов началник (Симеонов 1981, 3:61). Предполагам, че службата на копана е включвала задължения относно стадата добитък,
необходими по време на военни действия. Няма никакво съмнение, че сред
прабългарите скотовъдството е било силно развито, напр. в Отговорите на
папа Николай I по допитванията на българите специални въпроси третират
крадците на животни (№ 31, Отговорите 1994:133) или даването в зестра на
съпругите наред със злато и сребро също волове и коне (№ 49, Отговорите
1994:140–141). От друга страна, византийски хронисти свидетелстват многократно, че унищожаването или заграбването на стада добитък постоянно съпровожда военните действия на враждуващите страни. Например, след като
Никифор опожарил двореца на Крум [811] и се отправил към Сердика, войската му разграбвала нивите, прерязвала жилите на добитъка [волове, бикове,
крави το†ς βόας], одирала ремъци от слабините им, колела дребния добитък
[предимно овце τ@ πρόβατα] и свинете [το†ς χοίρους] (Анонимен ватикански
разказ, ГИБИ 4:12). А император Лъв V по време на похода си срещу Омуртаг [814] опустошавал нивите и отвличал не само хора, но и добитък [предимно домашни животни βοσκήματα] (Продължителя на Теофан, ГИБИ 5:112).
Така постъпил и кан Крум, когато тръгнал срещу Цариград [813] и войската
му стигнала планината Ганос [западния бряг на Мраморно море], където били
скрити много ромеи и почти целият добитък [τ@ κτήνη] – тогава българските
войници избили хората, а многобройния добитък заграбили и изпратили в България. След като превзели Одрин, наред с 50 000 пленени ромеи войниците на
Дали с някоя от тези етимологии е свързано често срещаното в Северен Кавказ име Кобан –
като топоним (име на селище в Северна Осетия, в което е открита древна материална култура от
II–I хилядолетие пр. Хр. на ираноезични племена, т.нар. кобанска култура) и антропоним (лично
име, разпространено сред карачаевците, населяващи Карачаево-Черкеската република, вж. Салпагарова 2003:29, 30, 33 и име на кагана, владетел на Хазария от 668 до 683 г.), засега остава неясно.
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Крум натоварили за България всичките им стада говеда и дребен добитък [τ@ς
Bγέλας αˆτ™ν βόας καp πρόβατα] (Scriptor incertus, ГИБИ 4:23). Според същия
източник [Scriptor incertus, 811–820] преди да обсади Цариград Крум е имал в
оборите си хиляди волове, които на 5 000 обковани с желязо коли е трябвало
да докарат бойните машини до византийската столица (Bekker 1842:347–348;
Златарски I, 1:280; ГИБИ 4:23–24). Срв. същото известие и в Хронографията
на Псевдо-Симеон (ГИБИ 5:172–173), където броят на воловете в оборите на
Крум е 10 000 [βόας χιλιάδας δέκα].
Обикновено изразът „като отиде във войската“ се тълкува като известие за
някакво военно сражение, предприето в областта на р. Днепър – срещу маджарите (Златарски 1, 1:307), славяните (Баласчев 1909:232) или хазарите (Božilov
1973; Божилов, Гюзелев 1999 [2006:150]; още мнения вж. у Жеков 2007:261–
262), макар че няма друг исторически извор, който да съобщава за подобни
действия. Ако допуснем, че се визират военни действия около Днепър, копан
Κορσης се е удавил по време на война.
13. ομηρος

предводител на неголямо войсково подразделение
с нисък военен чин
Длъжностната титла ζη[τκ?] ομηρος е запазена единствено в инвентарния
Надпис от Мадара № 50, според който ζη[τκ?] ομηρου има 17 ризници, юк
боилът – 26, ичиргу багаинът – 12, юк багаинът и бири багаинът – 22. Втората част на титлата (ако приемем, че тя е двусъставна) Венедиков (Venedikov
1950:184) разчита като μηρος и свързва с mir в османотурската титла miralai
‘полковник’, перс. mourza, възприета в кирг. като ‘великодушен, благодетел’,
а в казан.-татар. като ‘благородник’ (мырза, мурза ‘щедър; дворянин’ у Радлов
4, 2:2143). В старотюркски лексемата не е зафиксирана (липсва у Малов 1951;
Малов 1959; ДТС 1969; Clauson 1972), а като мiр ‘емир, господин’ се среща в
някои тюркски езици – кумански, чагатайски, киргизки (Радлов 4, 2:2158). Четене μηρος предлагат също Москов (Москов 1981:91) и Бешевлиев (Бешевлиев
1979:183), който добавя като паралел и перс. mîrza ‘благородник’, отбелязвайки, че може би μηρ- е равнозначно на втория елемент на името Μαλαμηρ (така
и Moravcsik 1958, 2:189 μηρου <тюрк. mir ‘владетел, господар’). Друг прочит –
ομηρου (вм. μηρου) защитават Прицак и Гранберг (Pritsak 1981:37; Granberg
[forthcoming]:Dictionary 103), основавайки се на възможна връзка с личното
име Уморъ *umor. Трето решение е налице у Менгес, който в израза ζη[τκ]
ομηρος разчита славянското лично име *Житкомиръ, а не някаква титла, тъй
като според него титлата mir, mÓr (съкратена форма на араб. emir ‘командир’,
във византийските извори BμηρAς) се появява в алтайския свят едва след като
ислямът завлядява Централна Азия (Menges 1958:447–448).
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Смятам, че прабълг. ομηρου/μηρου от Надписа от Мадара № 50 трябва да
се свърже с арабската титла (отначало военна) ãmir, amîrah или emir с първоначално значение ‘командир; главатар, водач на група, народ’ (от араб. корен amr‘командвам, заповядвам’, затова amir е по-близко до арабското произношение).
Впоследствие в арабския свят, но и в някои тюркски държави, ãmir се установява като владетелска/управническа титла, включително и със значение ‘принц’.
Под ислямско влияние тя е възприета в други езици, напр. персийски, пущу,
урду, където mir означава водач на група/племе в Иран, Афганистан, Пакистан.
Свързана с араб. ãmir е и персийската титла mirza (от перс. amÓrzÂdeh ‘син на
емира, принц по кръв’ < араб. ãmir ‘принц’ и перс. zÂdeh ‘кръв, произход’), с която са удостоявани царе, султани, императори, техни синове и внуци, членове
на владетелската фамилия или членове на висшата аристокрация121. Заемането
на арабската титла не само в персийски, но и във всички други езици, трябва
да се обвърже с арабско-мюсюлманската експанзия приблизително около и поскоро след 632 г., когато умира пророкът Мохамед [роден 569] и се създава
Арабският халифат. В следващите години арабите завладяват Сирия, Вавилония, Месопотамия, Египет, Западна Персия [636–642], унищожават държавата
на Сасанидите [652], осъществяват първата голяма обсада на Константинопол
[674–679] и в началото на VIII в. постигат успехи в земите на Афганистан,
Северна Индия, Армения, Кавказ. В този контекст е логичен въпросът кога
арабската титла ãmir, amîrah ‘командир’ е могла да бъде заета от прабългарите
и към първата половина на IX в., откогато приблизително датират инвентарните надписи (вкл. и Надписът от Мадара № 50), да функционира като военна
титла. Исторически са известни две възможности, когато прабългари и араби
влизат в пряк контакт помежду си. Първият случай е войната, която Кубрат
води с арабите в средата на VII в. (според някои в 648 г.) – по силата на географското си положение неговото ханство първо е трябвало да поеме удара на
арабската експанзия в източната част на Предкавказието (Божилов, Гюзелев
1999 [2006]:79). Арабската армия (ок. 20 000 души) пресякла прохода Дербент
в източната част на Голям Кавказ, нахлула в земите на Стара голяма България,
където обаче била разгромена. Ако по това време титлата ãmir е била заимствана, впоследствие тя е могла да бъде пренесена отвъд Дунава от Аспаруховите
българи-уногондури, които след смъртта на Кубрат [ок. 665] победили в битката при Онгъла и трайно се установили в земите южно от Дунава [680]. Втората
възможност за пряко заемане на араб. ãmir е години по-късно [717–718], когато
арабите за втори път обсаждат Константинопол по суша и вода. Тогава кан Тервел по силата на сключения с Византия договор започва военни действия в тила
на арабската армия, избива 22 000 нейни войници (Хронография на Теофан
Днес в персийски mirza е остаряла дума със значения: 1) ‘писар, секретар’, 2) титла пред
имената на князе от династията на Гаджарите, 3) титла пред името на грамотен човек (ПБР
2009:1171).
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Изповедник, но според други източници 20 000, 30 000 или 32 000) и на 15 август 718 г. арабите снемат обсадата (година след нейното начало) и се оттеглят
(критичен преглед на извороведческите свидетелства за българското участие в
отблъскването на обсадата вж. у Гюзелев 1973).
И така, ако приемем, че титлата ãmir е била заета пряко от арабите (независимо дали към средата на VII в. или в началото на VIII в.), ще трябва да
приемем, че нейният облик в Надписа от Мадара № 50 е ομηρου (с гласна
в инициална позиция), а не μηρου (без гласна титлата се среща в персийски
източници). Заемането би могло да е и чрез гръцко посредничество, тъй като
титлата BμηρAς, Bμηραqος, Bμηρεύω е засвидетелствана в гръцки извори (Константин Багренородни. За церемониите); срв. и имената на турски и османски
владетели (емири) от XIII–XV в. < араб.-тур. *Omar : Omur (Moravcsik 1958,
2:216–217). Бихме могли дори да допуснем, че началното о- (вм. а-) се дължи
на славянизация, както напр. в титлите βογοτορ, <Αλογοβότουρ, БОГО|Н с характерното широко славянско о, често предаващо чуждо а.
С големи трудности е свързано разчитането на буквите преди ομηρου – ясно
се виждат само ζη, а следващите две букви не личат. Бешевлиев (Бешевлиев
1979:182) допуска четене ζη[τκ?], а Прицак (Pritsak 1981:36–37) – ζη[ρα], т.е.
същата първа част като на съставната титла ζηρα ταρκανος в Надпис на Омуртаг от Провадия № 60. Други изследователи разчитат словосъчетанието като
ζη[τκ?]ο μηρου, където първата съставка отпраща към формата ζητκο > ζητκωη
от Надпис от Преслав № 53, която се тълкува различно: като неясна по етимология и значение (Moravcsik 1958, 2:130), като глаголна форма (Venedikov 1950:173,
175, 177), като понятие, определящо по-точно положението на чръгубиля (Бешевлиев 1979:183, 187; Димитров 1991:8–9 < тюрк. ejgi, ezgü, edgü ‘благороден’),
като аналог на ср.гр. Tξουσία с функции на родителен за притежание и значение
‘притежание; товарене, носене на отговорност’ ([*žid-gü] < žid-, сттюрк. yüd‘притежавам, имам на разположение’ Pritsak 1981:39; Делева 1997:17).
В обобщение може да се каже, че длъжностната титла ομηρος Надпис на
Омуртаг от Провадия № 50 произхожда от араб. ãmir, amîrah, emir ‘командир;
главатар’ и визира сравнително нисък военен чин, имал на разположение 17
ризници и командвал неголямо войсково подразделение.
14. ημνηκος, μηνικος, миникъ

висш военен командир на кавалерията
Следните византийски извори (някои от тях със славянски превод) са съхранили длъжностната титла ημνηκος, μηνικος, миникъ, срв.:
Константин Багренородни. За управлението на държавата >Ημνήκου. Хроника на Симеон Логотет (< Продължителя на Георги Монах) мηνικ© мин·ака.
Хроника на Георги Амартол [Продължителя на Георги Монах] Μηνικ© МиникоN.
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Μηνικ{ς Миникъ. Продължителя на Теофан (> Продължителя на Георги Монах) Μηνικ{ς > Хроника на Скилица Μινικ{ν τ™ν sπποκόμων τ{ν πρ™τον.
Появата на миника е свързана със следните три събития в българската история:
1. Възобновената война с Византия [921], когато цар Симеон изпраща към
Цариград войска под предводителството на кавхана и миника (пославь купно с
КаханоN и МиникоN καp Μηνικ© и инэми повелэ на Констťнтинъ граD яко скоро нагнати Хроника на Георги Амартол [Продължителя на Георги Монах], и пославь
кавхана и мин·ака мηνικ© съ прочими повелэ на цЃриграD бръзо гнату Хроника на
Симеон Логотет, Μινικ{ν τ™ν sπποκόμων τ{ν πρ™τον (Хроника на Йоан Скилица). Както се вижда, Скилица е определил миника като „пръв коняр, пръв
между конярите“.
2. Изпращането на войска срещу сръбския княз Захарий [края на 924] под
предводителството на το‡ Κνήνου καp το‡ >Ημνήκου καp το‡ >Ητζβόκλια, с
които бил и Чеслав – потомък на сръбските князе и потенциален претендент за
престола (Константин Багренородни. За управлението на държавата).
3. Сключването на мирно споразумение между България и Византия [септември – октомври 927], подкрепено от последвалия династичен брак на цар Петър
с Мария, във връзка с което за преговори в Цариград заминава голямо българско пратеничество начело с Γεώργιος } Σουρσούβουλις, придружаван от Συμε˜ν
} Κουλουτερκαν{ς καp ΟŠσαμψος, καp Συμεών, το‡ Bρχηγο‡ Βουλγαρίας Bδελφ{ς
πρ{ς γυναqκα. πρ{ς τούτοις καp } Bγχιστε†ς αˆτο‡ Στέφανος, καp μ[ν Μαγοτqνος,
Κρόνος τε καp Μηνικ{ς Геwрг·и СърсубҐлť и Семенъ Кълутороканъ и Усапсъ и
Семенъ, старэишина блъгарскои земли тъ wбрэU на женитву• к сим же възлюбленикъ
его Стефанъ и Минъ и Клогатинъ Кронъ же и Миникъ (Продължителя на Теофан <
Продължителя на Георги Монах [Хроника на Георги Амартол])122.
Обобщено известията за миника в българската история изглеждат така:
Име

Функция

Неизвестен
Μηνικ©,
МиникоN, мин·ака
Μινικ{ν

пълководец

Дата,
Владетел
921
Симеон

Източник
Хроника на Георги Амартол
[Продължителя на Георги Монах],
Хроника на Симеон Логотет
Хроника на Скилица

Славянският превод е по издадения от Истрин 1920 ръкопис от РГБ, Ундолски ф. 310, №
1289 от XV–XVI или първа четвърт на XVI в. Същата титла се чете и в седемте преписа от критическия апарат към изданието, както и в руските преписи от РГБ, Егоров 98. 305 от XV–XVI в.
(л. 404б миникъ), РГБ, Егоров 98. 335 от последната четвърт на XVI в. (л. 816б–817а миникь), РГБ,
Егоров 98. 908 от втората четвърт на XVI в. (л. 486б миник) (за тези преписи вж. археографска
справка у Матвеенко, Щеголева 2006:37–38), както и в Летописец Елински и Римски I редакция
(ГИМ, Син. 280, XVI в., л. 397а миникь).
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Неизвестен
пълководец
>Ημνήκου
Неизвестен
участник в
Μηνικ{ς, Миникъ преговори с
Византия

924
Симеон
927
Симеон

Константин Багренородни. За
управлението
Хроника на Георги Амартол
[Продължителя на Георги Монах >
Продължителя на Теофан]

Длъжностната титла >Ημν\κος/μηνικός/миникъ има ясна етимология, отвеждаща към лексемата имť ‘кон’ в Именника на българските канове (винехъ
зz•лэтъ•а родъ ему укилъ•а лэтъ ему имť шегоръ алемъ) и към тюрк. emlig,
imlig, еmlik, imnik, emnik (последните две форми с назална асимилация)123 ‘младо същество, което още бозае > млад необязден кон’, заети впоследствие в
монг. emlik ‘необязден кон’, калм. emleg ‘див, необуздан кон’ (Севортян 1:277);
срв. kädimlig ‘оседлан кон’ в старотюркския рунически паметник на Кюл-Тегин
(Малов 1951:392) и чаг. ämäl ‘седло’ (СИГТЯ 5:541, 798). Вж. и хунското име
Emmedzur [<*emä-èur ‘коняр, спопанин на конюшни’] (Pritsak 1955:64–68).
Възможна е връзка на прабълг. >Ημν\κος/μηνικός/миникъ и с тюркския транзитивен глагол *bin-, min- ‘яздя (кон)’ (Clauson 1972:348; Венедиков 1979:45;
Granberg [forthcoming]:Dictionary 72). Севортян (Севортян 1:277) приема монголските форми за тюркски заемки, но те се срещат и в източните, и в западните
алтайски езици, което говори за изключително архаична общоалтайска и хуномонголска лексема емилик, емлик, емник, имник с първично значение ‘конче,
младо тригодишно конче, жребец, необязден кон’ (Симеонов 1981, 3:60–61). От
тюркски е заето в осет., чечен., ингуш. emlyk < *emellek ‘необязден кон’ (Абаев
1:411–412, който обаче неправилно го извежда от тюрк. jämlä ‘ловя чрез примамка’). Формите μηνικός/миникъ са с метатеза [im->mi-] заради славянската
тенденция към възходяща звучност [*imä-nik >*mi:n-ik], оказалите се една до
друга гласни се стягат -iä- > -i:-, а гр. форма >Ημν\κος [im-nik] вероятно е славянизиран вариант на прабълг. imä със славянския суфикс за Nominа agentis
-nik<-lik, сттюрк.-llk (Granberg [forthcoming]:Dictionary 72).
Днес без изключение се приема, че μηνικος миникъ е название на длъжност,
титла (Златарски I, 2:421–422, 475–476; Moravcsik 1958, 2:189 и цит. лит.), а не
лично име (Манолев 1917:873; „генерал на Симеон“ Moravcsik 1949:296). Колкото до >Ημν\κος, мненията се свеждат до пълководец от времето на цар Симеон или погрешно изписана титла μηνικος (Moravcsik 1958, 2:132; Венедиков
1979:44–45). Историческите извори очертават две основни функции на миника:
1. Предвожда войската по време на война (заедно с кавхана [921] или заедно с
ичергу боила [924]). 2. Участва в сключването на международни договори (за
мир с Византия, 927 г.) заедно с ичергу боила, калу таркана и сампсис, маготина
и крона (вж. по-нататък). Следователно изпълнява длъжността на висш военен
123
Първоначалната форма според Прицак е *elmin с вариант *emnin < *emlin > *emnin >
emn±[n] ‘кон’ (Pritsak 1982:448).
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командир на българската конница, която винаги е била важна част от войската и
основен фактор по време на война. Затова не може да се отъждестви с обикновен началник на конен отряд (ГИБИ 5:130). За обичай да се преглеждат конете
преди сражение се споменава в Отговорите на папа Николай I по допитванията на българите: „Вие заявявате, че има обичай в отечеството ви да се изпраща от вашия господар, преди да пристъпите към сражение, един преверен или
преблагоразумен мъж, който да прегледа всички оръжия, коне и вещи, които са
необходими за сражение; и оня, у когото те се окажат немарливо приготвени, се
наказва със смърт“ (№ 40, Отговорите 1994:135–136). Същият източник свидетелства, че прабългарите са влизали в сражение, носейки като военно знаме
именно конска опашка (№ 33, Отговорите 1994:133). Присъствието на коня в
погребалния обряд на степните народи, в т.ч. и на прабългарите, е знак за култа
към това животно, както и за социалния и имуществен ценз на мъртвеца и неговия род – напр. в гроб при Мадара [VI–VII в.] е открит човешки скелет, над
който е погребан цял кон (Рашев 2007:171–172). Пак от това време в множество
гробни могили в района на източноевропейските степи са намерени положени
до мъртъвците цели коне (с предмети от конската сбруя – седло, юзда, стреме,
апликации за кожени ремъци) или части от коне (Рашев 2007:65–95, 98–99). За
голямата роля на конете във войската на скитите (турките), аналогична на тази у
българите, разказва Тактиката на император Лъв VI. Според нея не само войниците са въоръжени, а и конете на знатните са покрити отпред с желязо или
плъст (кече). Обичайна гледка е войниците да се упражняват да стрелят от конете
си. Сбитият пехотен строй е опасен за тях, понеже са конници и не слизат от
конете си. По време на битка войската се придружава от много коне и добитък,
които я снабдяват с храна и мляко, а едновременно с това я правят и по-многобройна. Често пъти турките (българите) свързват излишните коне в тила, т.е. зад
бойния си строй, и го превръщат в охрана. В мирно време те пасат непрестанно
конете си и лете, и зиме, разпръснати по родове и колена чак до деня на сражението (ГИБИ 4:166–174). По аналогия на волжките българи, които са имали големи
стада военни коне, неяздени в мирно време (сведение на ал-Масуди), се допуска,
че и у Аспаруховите българи е имало постоянни стада от специално обучени военни коне. В този смисъл >Ημν\κος/μηνικός миникъ се тълкува се като ‘завеждащ
армейския резерв от неяздени коне’ (Granberg [forthcoming]:Dictionary 72). За
тези коне, представляващи резерв за армията, са се грижили специално обучени
хора със свой командир (у хуните наричан Emmedzur), които, според ал-Масуди, охранявали и отглеждали тези млади стадни коне и ако някой в мирно време се осмелявал да възседне такъв военен кон, подлежал на смъртно наказание
(Симеонов 1981, 3:60)124. Логично е да допуснем, че в мирно време миникът е
„Вероятно в мирно време той е бил инспектор на именията, в които са се пазели животните..., а през време на война е управлявал военните транспорти и обози... това е превръщало
миника в началник или министър на военния транспорт“ (Венедиков 1979:45–46).
124
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имал важни функции за поддържането на резерв от специално обучени военни
коне, но преди всичко той е бил висш военачалник, предводител на кавалерията, пълководец по време на война, както и високопоставено лице в йерархията
на централната администрация. Доказателство е включването му в българското
пратеничество за мир с Византия. Макар да са оцелели исторически сведения за
функционирането на разглежданата длъжност само през 30-те години на X в.,
няма съмнение, че тя е била действаща много преди това.
15. Κρόνος, Кронъ

висш военен командир, отговарящ за
границата и пограничните райони
Титлата Κρόνος, Кронъ се чете у Продължителя на Теофан и Хрониката на
Георги Амартол, които съобщават за сключването на мирното споразумение
между България и Византия [927] и брака на цар Петър с Мария. По този повод,
както вече неколкократно беше отбелязано, за преговори в Цариград заминава
голяма българска делегация начело с Γεώργιος } Σουρσούβουλις, придружаван от
Συμε˜ν } Κουλουτερκαν{ς (Καλουτερκάνος) καp ΟŠσαμψος (ΟŠσαμψις), ... καp μ[ν
Μαγοτqνος, Κρόνος τε καp Μηνικ{ς (Геwрг·и СърсубҐлť и Семенъ Кълутороканъ и
Усапсъ и ... Минъ и Клогатинъ Кронъ же и Миникъ)125.
Обикновено се посочва, че титлата Κρόνος, Кронъ има неясна етимология,
дори понякога в изследователската традиция има колебания дали става въпрос
за име (на знатен българин, Moravcsik 1958, 2:174) или за титла (ГИБИ 5:136,
бел. 5; Златарски I, 2:524; Венедиков 1979:126). Не почива на сигурни основи
твърдението, че кронът и маготинът са титли на лица, заместили колобрите
или поне притежаващи тяхното положение (Венедиков 1981:146). Единствен
Симеонов предлага етимологически коментар, отвеждащ към хуно-монголските и алтайските езици, срв. монг. хорон (хороон)< корон [с нечуто и съответно
незаписано коренно кратко о] ‘полк, район’, ‘командир на полк’, ‘командир на
район’ (Симеонов 1981, 3:65–66). На подобно тълкуване възразява Степанов:
„Но какво ще прави един командир на сватбено тържество в Константинопол?!
Едва ли един доста низш командир, какъвто е този на даден полк, може да
присъства на подобно изключително важно събитие... а и струпването на две
съгласни в началото на думата „крон“ е доста нетипично за тюркските и монголските езици“ (Степанов 1999:93). Ще добавя, че в осетински съществува
125
Според издадения от Истрин 1920 ръкопис от РГБ, Москва, Ундолски ф. 310, № 1289 от XV–
XVI или първа четвърт на XVI в. и седемте преписа от критическия апарат към изданието (л. 397а
крон же), както и според руските преписи от РГБ, Егоров 98. 305 от XV–XVI в. (л. 404б крон же), РГБ,
Егоров 98. 335 от последната четвърт на XVI в. (л. 816б–817а крон же), РГБ, Егоров 98. 908 от втората
четвърт на XVI в. (л. 486б кронъ же) (вж. археографска справка у Матвеенко, Щеголева 2006:37–38),
а също и в Летописец Елински и Римски I редакция (ГИМ, Син. 280, XVI в., л. 397а кронъ же).
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лексемата кæрон [с коренна гласна, звучаща като неударено а, звук между а
и ъ, който лесно може да не бъде чут] със значение ‘край, граница, предел’
(ОРС 1952:97), която е във връзка с други индоирански паралели, срв. иран.
*karana- ‘край’, срперс. karÂn, kanÂr ‘бряг, край’, согд. kerÂn ‘страна, направление’, авест. karana ‘край, бряг’, сак. kara- ‘предел’ (Абаев 1:586). Затова можем
да допуснем, че лицето, носител на военната длъжностна титла κρόνος (кронъ),
е имало задължението да охранява границата (в случая с Византия). А като
имаме предвид, че българското пратеничество в Цариград не само е трябвало
да подготви предстоящата сватба на цар Петър, но преди всичко да сключи
споразумение за мир с Византия, напълно логично изглежда в делегацията да
присъства кронъ – висшият военен командир, охраняващ границата. Защото
подписването на всеки мирен договор фактически узаконява границата между
съответните държави. Голямото значение, което прабългарите са отдавали на
охраняването на границите, личи от специалното запитване по този въпрос на
княз Борис, срв. Отговорите на папа Николай I по допитванията на българите: „Вие заявявате, че е по обичая на отечеството ви всякога пазачи да бдят на
границата между вашето отечество и това на другите; и ако роб или свободен
избяга по някакъв начин през тая същата стража, то незабавно вместо него се
избиват пазачите“ (№ 25, Отгворите 1994:131–132).
16. ΜαγοτΙνος

висш военачалник, отговарящ за войсковия обоз
В състава на коментираното по-горе българско пратеничество за подписване
на мир с Византия и подготовка на сватбата на цар Петър с Мария [927] Продължителя на Теофан посочва и Μαγοτqνος (Клогатинъ в славянския превод
на Хрониката на Георги Амартол)126. Най-често се допуска, че става въпрос за
лично име (Златарски I, 2:524; Moravcsik 1958, 2:179; ГИБИ 5:136, бел. 5; Венедиков 1979:126; Добрев 2007:60) и по-рядко за титла. За изясняване значението
на лексемата се предлагат следните алтайски, хуно-монголски и славянски паралели: 1. Μαγοτqνος <*сттюрк. maγ, чув. moхta, muхta ‘слава, хвала’, куман.,
чаг. maхta ‘хваля, възхвалявам’, калм. маг-тал ‘възхвала, прослава’, маг-талта ‘прославен’, маг-тъхъ ‘славя, хваля’, т.е. значението е ‘прославен, славен;
този, който ще прослави; маг; певец’ (Симеонов 1981, 3:56). 2. Μαγοτqνος < име
на тотемно животно, напр. якут. моготой ‘вид белка’, сттюрк. magha, калм.
126
В издадения от Истрин 1920 ръкопис от РГБ, Москва, Ундолски ф. 310, № 1289 от XV–XVI
или първа четвърт на XVI в. и в седемте преписа от критическия апарат към изданието (л. 397а
клогатинъ), както и в руските преписи от РГБ, Егоров 98. 305 от XV–XVI в. (л. 404б клогатинъ), РГБ,
Егоров 98. 335 от последната четвърт на XVI в. (л. 816б–817а клогатинь), РГБ, Егоров 98. 908 от втората четвърт на XVI в. (л. 486б клогатинъ) (археографска справка у Матвеенко, Щеголева 2006:37–
38), но в Летописец Елински и Римски I редакция (ГИМ, Син. 280, XVI в., л. 397а) стои клаготинъ.
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моха ‘змия’ (Симеонов 1981, 3:56–57) или тюрк. boγu/moγu ‘бик, вол’ (Баскаков 1985:65). 3. Μαγοτqνος < уйг., куман. maγat, maγat-ta, монг. maghad ‘добър,
честен, справедлив; смел, храбър’ (Симеонов 1981, 3:57). 4. Μαγοτqνος е титул
със славянски произход, срв. мог©ть, мог©тьныи, мог©тьникъ, мог©тьць за гр.
δυνάστης ‘властник, управител, велможа, влиятелен човек’, идентично с рус.
могуты ‘воеводи’ (Dujèev 1967:131; Венедиков 1979:45; Симеонов 1981, 3:57;
още мнения у Баскаков 1985:65). Последната теза намира опора в споменаването на могуты в Слово о полку Игореве (с могуты..., и с татраны, и с шельбиры,
и с топчакы, и с ревуты, и с ольберы), където според някои (Малов 1946:136–
137) под могуты се крие титул със семантика ‘силни, герои’ (от тюрк. bögü
‘знаещ, силен, мъдър’ с редуване p/b : m като в хак., алт. mögü, mögö ‘знаещ,
силен’ и окончание за мн. ч. -t), а според други (Баскаков 1985:65, 132–133) могуты е название на народностно подразделение – ‘племе на силните, знаещите,
можещите’ по името на неговия основател и старейшина Mögü : Bögü.
Едно друго възможно обяснение е ако допуснем, че става въпрос за двусъставна длъжностна титла. Първата част на гръцкия запис Μαγοτqνος би могла да
се свърже с тюркската форма *bаγо/*mаγо. Предаването на Μαγοτqνος като Клогатинъ (с кирилско о в първата сричка) в славянския превод на Хрониката на Георги Амартол предполага и формa *boγa/*moγa, в което можем да видим тюркската лексема boγа/moγа ‘бик’ (Баскаков 1985:65), запазена във всички съвременни тюркски езици като buqa, buγa, bоγa, bоqa, puγa ‘бик, бивол (едро рогато
животно за впрягане)’ (Clauson 1972:312), ‘бик за разплод’, ‘самец от едър рогат
добитък’ (ДТС 1969:112, 125; СИГТЯ 5:437–438, 646–646). Лексемата се среща
още в старотюркски и уйгурски паметници от VIII в. и в хакаски текстове от
XI в., а също и като съставно лично име (Er buγa, Ara buqa, Bars buγa, Buqa qan,
Aq buγa (boγa), Qutluγ buqa, Arslan boγa и др., вж. ДТС 1969:50, 84, 120, 175,
183, 473; СИГТЯ 5:646, 706). По сведение на Клосон (Clauson 1972:312) тюрките и персийците наричали всяко мъжко животно bаγа (от араб. дума bаγγВ ‘похотлив’). Редуването p/b : m е обичайно за тюркските езици, срв. хак., алт. mögü,
mögö ‘знаещ, силен’ наред с bögü, bögö; алт. диал. ma:tyr, matir, хак. matyr, matir,
тув. ma:dyr, ma:dir наред с baγatur, batur, bahadur, bahadyr, batyr и т.н. (Севортян 2:82–85; СИГТЯ 5:560). От друга страна, понякога тюрк. b във византийските източници се предава с гр. μ (вж. примери у Moravcsik 1958, 2:84–86) или
μπ (напр. личното име на османски пълководец от 1329 г. Μπαχατούρης История на Йоан Кантакузин и др., Moravcsik 1958, 2:83, 204–206; още примери
у Фехер 1929:151). Така първата съставка на титлата, записана с гръцки букви
като Μαγοτqνος, можем да изтълкуваме като означение на животно, най-често
бик (или бивол), самец едър рогат добитък, но и изобщо мъжко животно.
Втората част -τqν- от титлата Μαγοτqνος, Клогатинъ [*Bоγa tin] може да се
свърже с тюрк. tin ‘повод (въже или ремък, с който се води добитък), юлар,
юзди’ (Радлов 3:1360; ДТС 1969:561; СИГТЯ 5:557, 728, 812). Според Клосон
111

точното значение на tin е съмнително, като най-вероятното е ‘повод, оглавник,
юлар’, но не може да се изключи и ‘юзда’. Думата е стара, тъй като се среща
още в уйгурски текстове от VIII в. (tinin ‘държа, дърпам юздите на коня’) и в
хакаски текстове от XI в. (tin ‘оглавник, юлар’, Clauson 1972:512).
Така гръцкият и славянският запис (Μαγοτqνος и Клогатинъ) на прабълг.
[*Bоγa tin] биха могли да представят военно лице, отговарящо за животинския
впряг (обоз) във войската. Нареждайки се след крона и миника от същото пратеничество, можем да предположим, че Μαγοτqνος, Клогатинъ [*Bоγa tin] е бил
висш военен с отговорности за войсковия обоз (превозни средства и товарни
животни) и бойните машини. Несъмнено войсковият обоз е имал голямо значение при военните походи, напр. в Scriptor incertus (Bekker 1842:335–362;
ГИБИ 4:16–24) се разказва, че преди обсадата на Цариград Крум е имал в
оборите си хиляди волове, които на 5 000 обковани с желязо коли [χιλιάδας ε<
σιδηροδεθέντας] е трябвало да докарат бойните оръдия под стените на византийската столица (Bekker 1842:347–348; Златарски I, 1:280; ГИБИ 4:23–24).
Вж. същото известие и в Хронографията на Псевдо-Симеон (ГИБИ 5:172–
173), където броят на воловете в оборите на Крум е 10 000 [βόας χιλιάδας
δέκα]. Според Тактиката на император Лъв VI войската на скитските племена (турките), аналогична на тази на българите, била придружавана от много
коне и добитък, които им давали храна и мляко, а същевременно им придавали
и вид на по-многочислени (ГИБИ 4:166–174). Когато кан Кардам удържал победа над ромеите при крепостта Маркели [792], българите взели обоза и конете на императора (Хронография на Теофан Изповедник, ГИБИ 3:277). Векове
по-късно аналогично постъпил и император Василий II – след като покорил
българите [1014] и избил 160 000 от тях, ромеите задигнали и обоза на българите наред с палатките и оръжията (Продължителя на Георги Монах, ГИБИ
6:156).
Ако се доверим на посочения от Продължителя на Теофан, респ. Хрониката на Георги Амартол ред (καp μ[ν Μαγοτqνος, Κρόνος τε καp Μηνικ{ς Клогатинъ Кронъ же и Миникъ), то тогава Μαγοτqνος, Клогатинъ [*Bоγa tin] ще е стоял
по-високо в йерархията не само от μηνικος, миникъ, но и от кρόνος, кронъ.
17. Τζιγάτος, чиготъ, Tzigaton
личен телохранител на владетеля

В историческите и литературните извори (византийски и среднобългарски
с възможни старобългарски протографи) са засвидетелствани следните фиксации на длъжностната титла τζιγάτος, tzigaton, чиготъ и производните чигощь,
чигочинъ:
Хронография на Теофан Изповедник βοϊλAν καp Τζιγάτον. Анастасий Библиотекар. Хронография Tzigaton. Римски патерик единъ wU чиготъ его, единого
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же нэкакого своиaђ чиготъ. Мъчение на св. Арета (чети-миней от средата на XIV
в., НБКМ 1039) чиготҐ. Чудеса на мъченик Мина (чети-миней от средата на
XIV в., НБКМ 1039) вь wбразэ чигощи. Житие на Григорий Акрагантски (четиминей от трета четвърт на XIV в., HAZU IIIс24), л. 160 чиготи, л. 329 чигота
σπαθάριον, чиготъ, л. 349 кнези и чиготи. Надгробно слово за Никита (Четиминей за април) wU чиготъ Bπ{ σπαθαρίων. Сказание за пророк Исая за бъдните
години и за царете, и за Антихриста чигочинь.
Най-ранното свидетелство за чигот е в Хронографията на Теофан Изповедник и Хронографията на Анастасий Библиотекар, които разказват как след
като император Константин Копроним насочил флота срещу българите [773–
774], те се изплашили и изпратили βοϊλAν καp Τζιγάτον (Tzigaton) да сключат
мир. Вече беше коментирано, че някои изследователи (Menges 1958:446; Бешевлиев 1979:60; Ангелов 1985:220) разглеждат като една титла израза βοϊλAν καp
Τζιγάτον, но много по-вероятно е, че става въпрос за две лица – боил и чигот
(Златарски I, 1:228, бел. 1). В ранния (първи) превод на Римския патерик, отнасян към моравското или плисковско-преславското книжовно наследство, се
визира един чигот, у когото се настанява лукав дух и започва да го мъчи (л. 56б
дЃхъ л№кавҐи преD всэми вниде въ единъ wU чиготъ его и сего лютэ начатъ м№чити,
РНБ, СПб., Пог 909) – в по-късния (втори) превод от XIV в. (РНБ, СПб., Толстой, Q.I.275) на това място вместо чиготъ стои меченошьць, срв. л. 116б д№хъ
л©кавъ прэ въсэмъ воиньствоNђ въ единого wU меченошецъ его въниде; вж. още и л.
36б (РНБ, СПб., Пог 909) сего искусити дръзн№• единого же нэкакого своиaђ чиготъ
ригона гЃлема срещу л. 83б того искусити дръзн©• и единого нэкоего wU своиaђ слугъ
р·ггwна гЃлемаго (РНБ, СПб., Толстой, Q.I.275) (Тихова 1987:300–301).
Средновековната славянска ръкописна традиция до късно е съхранила титлата чигот, напр. в Липлянски чети-миней от трета четвърт на XIV в. (HAZU
IIIс24), л. 160 носеи нагҐ мьче за царемь рекоми чиготи, л. 329 [Житие на Григорий Акрагантски] царь пустивь сь нима марькияна чигота своего σπαθάριον
Μαρκιανόν, повелэ чиготъ в темници затворити, л. 349 кнези и чиготи (Срезневский 3:1518; Miklosich 1862–1865:1116; Трифонов 1923:2). Титлата се среща и
в два агиографски текста в староизводен чети-миней от НБКМ №1039, който
макар да е писан с рашки правопис от XIV в., има изключително архаичен
състав и език, подсказващ българска подложка, и най-вероятно се свързва с
Преславското книжовно средище (Иванова 2008:93–94 и цит. лит.; Атанасова
2008:49–51 и цит. лит.): 1. Мъчение на св. Арета и християните с него – при
преследването на християните от гр. Негран в Омиритската страна еврейският цар обезглавява двете дъщери на християнина Арета именно с помощта на
чиготите, носещи голи мечове (л. 280б тwгDа носеи нагҐ мчи за цЃремь рекомҐ
чиготҐ wUсэкоше главҐ wбэ дьщерма сЃтҐ¬). 2. Чудеса на мъченик Мина (л. 331 И
се абь¬ приспэ мcђникь сЃтҐи на кони вь wбразэ чигощи кь хлэвинэ сь мнозэми, тогда
мужь ть •••мнэаше бо яко цЃрь увэDль ¬Tђ убҐиство се и пустиль чигота самого и
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мЃляше сЃтааго ужасомь вели¬мь яко вь wбразэ чигощи зре его); за другите славянски преписи на тези текстове вж. Иванова 2008:264–266, 291–293; Атанасова
2008:189–193. Следи от титлата са останали в историко-апокалиптичната книжнина (въстанеU цЃрь лЃз именемь горд·е и поDрэкломь Чигочинъ, и поразить Чигочинь
грьcскую землю Сказание за пророк Исая за бъдните години и за царете, и за Антихриста), българското народно творчество (Геров 5:552; Трифонов 1923:16)
и българската топонимия (Дуйчев 1957:161–162).
Обикновено титлата чиготъ се тълкува като ‘войник, джигит’ (Трифонов
1923:16; Златарски I, 1:228; Moravcisk 1958, 2:313), ‘придворен сановник, който
носи меч след царя’ (Фехер 1925), и в частност като реликт от някогашна активно функционирала при тюркските и иранските народи първобитна юношеска
организация (Йорданов 1993:71–74), като социално-възрастово граничарско127
воинско формирование (Йорданов 2003). Неколкократно в изворите аналог на
чиготъ се явява гр. σπαθάριος ‘дворцов сановник, член на церемониалната охрана’ (Lampe 1997:1247), ‘който носи меч, сабя’ (равнозначно на ξιφηφόρος), част
от императорската охрана (Sophocles 1992:1002; ODB 1991:1935). В късната
Римска империя σπαθάριος означава телохранител, а императорските спатарии,
които първоначално били евнуси, са известни от времето на император Теодосий II [408–450]. Вероятно към началото на VIII в. достойнството σπαθάριος се
е превърнало в почетна титла – с нея Юстиниан II удостоил бъдещия император
Лъв III. През IX в. с термина οrκειακός σπαθάριος са означавани все още императорските телохранители, но след това време титлата постепенно започва да губи
своето значение и изчезва след 1075 г. (ODB 1991:1935–1936 и цит. лит.) Понякога в старобългарската книжнина гърцизмът σπαθάριος се запазва непреведен,
напр. в Супрасълския сборник, л. 64, 10 (Житие на 42-та ампройски мъченици),
където сред пострадалите за Христовата вяра в Амория през 840 г. наред с Теодор протоспатарий, Константин патриций и Теофил протоспатарий се споменава и Калист спатарий (калиста спа»ара Κάλλιστον σπαθάριον) (‘оръженосец,
въоръжен с двуостър меч; член на лична охрана’, СС 1999:619; Slovník 37:143).
Вж. и по-късните употреби на спатари¬, спатарь в Михановичевия миней от XIV в.
(HAZU IIс24), влахобългарските грамоти (Хрисовул на Влад воевода [1437],
където сред свидетелите стои името на Димитрий спатарь; Венелин 1840:79,
195–196)128 и молдавски грамоти от XIV в. (Miklosich 1862–865:871–872).
Още към края на X в. прабългарската титла е имала старобългарско (славянско) съответствие, както сочи Надписът върху златен пръстен-печат от
Пазарджишко мечwнwша тагчи, където тагчи обикновено се приема за личното име на притежателя на печата и носител на титлата мечwнwша (Станчев
1955:13; Смядовски 1993:177; Popkonstantinov, Kronsteiner 1994:131–132; друС оглед на топонима Чиготово в сръбска грамота от 1314 г.
По обясненията на Венелин σπαθάριος, спатарь е началникът на телохранителите, но и на
всички военни сили; когато господарят му се качва на коня, той му подава меча, след което го следва.
127
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го мнение за тагчи като термин със значение ‘пазител на печата, който поставя печат’ вж. у Москов 2003). Съществува и интерпретация на мечwнwша като
синоним на тагчи ‘мечоносец’ (с мотивираща основа têγ, сродна на иран. ‘лезвие, острие’ > ‘меч, сабя’), според която прабълг. таг- е означавало ‘меч’ (срв.
туркм. тигчи като обозначение на категория войни от митичното войнство на
туркменския шаман и осм.-тур. заемка от персийски tig ‘сабя’, Йорданов 2003).
За Йорданов термините чигот и мечоносец/тагчи обозначават един и същ социален референт, но с акцент върху различното им въоръжение – мечове при
чиготите, а саби при тагчите. Действително, перс. ti³ е, ti³е са със семантика
‘сабя, меч; острие (на сабя, меч, нож)’ (ПБР 2009:264) и с прабългарската наставка -чи за Nomina agentis тагчи би могло да означава ‘човек, който ползва
(носи) меч или сабя’, т.е. мечоноша. В случая обаче е проблематично редуването
на коренната гласна а в българската форма тагчи и съответната гласна (гласни)
във всички индоирански паралели, свеждащи се до Ô, Ó, Ì, Ë, от които не би могъл да се получи вокалът а, срв. перс. tÓγ, tËγ ‘връх на планина; шип; меч’, tÓγа,
tËγа ‘връх; острие’, tÓz, tËz ‘остър’ осет. tÓ³, te³aе ‘било (на планина); остра
издатина, ъгъл; остър край’, тадж. tеγа ‘връх; гребен (на планина)’, белуд. tËγ
‘остър; меч’, афган. tËγ ‘меч’, различните памирски форми tËγ, teig, tÓγ ‘връх’,
‘острие, бръснач’, ягн. tiγ, teγ ‘лезвие; връх (на планина), гребен на хълм’,
пехл. tËx ‘остър край; гребен (на планина)’, хорезм. ciγ ‘острие’, стинд. tejas
‘лезвие’, tigita-, tigma- ‘остър’ и др. под., които възхождат към иран. *(s)tajga-,
и.е. *(s)toigo- < *(s)teig-, *(s)tig- ‘остър’ (Абаев 3:291–292 и цит. лит.). Думата
tig (с различни възможни варианти) не е позната на тюркските езици, където
значение ‘меч, сабя’ има лексемата qylyè, qïlïè, giliç, кылыч (ДТС 1969:442; Севортян 6:213–215; СИГТЯ 5:570, 674). Тези филологически несъответствия ме
въздържат да видя в тагчи Nomina agentis и иранизъм със значение ‘който носи
меч, сабя’.
Освен в Надписа върху печата от Пазарджишко и във втория (от XIV в.)
превод на Римския патерик славянското наименование меченоша, меченошьць в
значение ‘оръженосец, княжески дружинник; който носи меч, въоръжен с меч’
е съхранено в Повесть временных лет [Лаврентиева и Новгородска летопис]
(Срезневский 2:131; Miklosich 1862–1865:390), влахобългарски грамоти (Хрисовул на господаря Влад до Сняговския манастир [1441]: „и приложи Жупанъ
Станъ Мечоноша Комати129 съ Гръломъ Снэговскимъ“, Венелин 1840:88) и в
славянските преводи на Хрониката на Симеон Логотет и Хрониката на Йоан
Зонара. Симеон Логотет разказва как при царуването на Константин и Ирина
[780–790] арменските войници не подкрепили заговора на Ирина срещу сина й,
поради което тя изпратила мечоносеца Алексий Муселе (посла алеї·а мусилеа
меченошу да укротиUђ и прэложиUђ сихь въ волэ е©) да ги укроти и подчини на
129

Земята и имуществото (стопанството) върху нея.
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волята £ (Sreznevskij 1971:86; Златанова 1985:218). Събитията в Хрониката
на Йоан Зонара визират по-късно време – ок. 899 г. (преди в 900 г. Лъв VI
да вземе третата си съпруга Евдокия Баяна), когато кувикуларият от арабски
произход Самонас спасил живота на императора, разкривайки намеренията на
епикта Василий спрямо него, а Лъв VI в знак на благодарност направил Самонас пръв мечоносец (самону же исповэдавшаго злҐ сьвэтҐ онь почьте царь
прьваго мьчьношу, Jakobs 1970:241). Срв. аналогичния пасаж в Хрониката на
Георги Амартол: сегоFђ вборзэ протоспафариевомъ саноN почте и искренťго себе пристави
το‡ πρωτοσπαθαρίου BξίJ τετίμηκε καp οrκεqον Tαθτ© κατεστήσατο (Истрин
1920:533; Истрин 1922:30). На друго място в същата хроника славянският преводач предпочита лексемата мечьникъ за гр. σπαθάριος, срв. постави в него мэсто
Феwдота патриарха саномъ бҐвшу мечнику (Истрин 1920:491).
Етимологическите проучвания категорично свързват τζιγάτος, чиготъ с
тюрк. jigit [*èig-at] с варианти jiγit, jihit, žigit, zigit, jygyt, èi:t и др. (СИГТЯ 5:301),
чув. t’šig± ‘адютант’, унг. èig ‘адютант’ (Granberg [forthcoming]:Dictionary
120). Първичното и основно значение на jigit във всички тюркски езици, включително и в старотюркските рунически паметници (Малов 1951:388), е ‘юноша, млад човек от мъжки пол’, ‘младеж, достигнал определена възраст’ (срв.
и èigit ‘момче; семка, зрънце’), от което впоследствие са се развили вторичните значения ‘храбрец, мъжествен, смел, герой, воин, войник’ (Радлов 1, 1:510,
513; ДТС 1969:260; Севортян 4:198–199; СИГТЯ 5:116, 301–302). Сравнително
рано – още към X в. (според Надписа върху златен пръстен-печат от Пазарджишко) прабългарската титла е имала и старобългарско съответствие – мечоноша. То е било образувано не по модела на прабългарската титла τζιγάτος (със
значения ‘воин, мъжествен, храбрец’), а по модела на съответната гръцка титла
σπαθάριος, производна от σπάθη ‘широк и дълъг меч’ и буквално означаваща
‘който носи меч’. Затова не е съвсем точно твърдението: „Трудно е да се докаже
доколко наименованието „чигот“ е било създадено по подобие на ромейското
„спатарий“ или производните му ... Все пак, аз смятам, че пътят е бил тъкмо
такъв: първо, изграждане на прабългарска дума (или вече съществуваща такава) въз основа на гръцкия термин и като негова съответка“ (Билярски 2008:233–
234). Съгласна съм обаче със следващите наблюдения на Билярски, че „двата
термина (“чигот“ и „мечоноша”) са съществували известно време съвместно,
като е възможно само единият да е бил официален“ (Билярски 2008:234). Успоредното функциониране на прабългарска и славянска лексема, образувана
по модела на византийския аналог, свидетелства за влияние на Византия към
края на Симеоновото и през цялото Петрово управление. По-точно хронологизиране засега е невъзможно, тъй като най-ранното свидетелство за титлата
мечоноша – пръстенът-печат от Пазарджишко – се датира най-общо към X в.
(датировка XIII–XIV в. вж. у Йорданов 2001:142). Останалите фиксации на мечоноша са в паметници от и след XIV в. (вторият превод на Римския патерик,
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славянските преводи на Хрониката на Симеон Логотет и Хрониката на Йоан
Зонара, влахобългарски и молдавски грамоти).
Като имаме предвид анализа на изворовия материал, както и гръцкото съответствие σπαθάριος, функцията на чигота придобива сравнително ясни очертания като воин, ползващ се с особено доверие от страна на владетеля млад мъж,
който носи меч, или с други думи – телохранител на владетеля, част от личната
му охрана. Всъщност българските средновековни писмени източници (преведени от гръцки и запазени в по-късни преписи, но с явна по-ранна подложка)
винаги говорят за чиготи в мн.ч. С оглед на тюркските паралели чиготите найвероятно са били млади мъжествени воини (юнаци), в състояние да защитят
владетеля от всякакви посегателства.
18. σαμψΗς, campsis, самъчии
управител на двореца и съветник на владетеля
по дипломатическия церемониал

Фиксациите на титула сампсис се срещат в латински, византийски и български историко-литературни извори от края на IX – края XI в. (нач. XII в.), в
старобългарски книжовни и епиграфски паметници от X в. и в по-късни преписи (XIV–XV в.) на старобългарски житийни текстове и библейски книги, срв.:
Анастасий Библиотекар. Светият Осми вселенски събор praestitzisunas
campsis et alexios sampsi hunno. Хроника на Георги Амартол [Продължителя на Георги Монах] [< ΟŠσαμψος Продължителя на Теофан] Συμε˜ν } Κουλουτερκάνος
(κουλουτερκάνος) καp οŠσαμψις Семенъ кълутороканъ Усапсъ. Пространно житие
на Климент от Теофилакт Охридски Βουλγάρων <Εσχάτζης τ[ν κλ\σιν, σαμψ[ς
τ{ Bξίωμα. Бесарабски графит приде къ нему •••пъ самъчи•••¬нава•••мэсťца.
Житие на Йоан Мълчаливи (Супрасълски сборник) самьчиť санъ прэдръж®шта
μειζοτέρου τάξαν Tπέχοντα. Житие на Иларион Велики самчиинь το‡ Tπιτρόπου.
Бт 43:15 самч·ю τ© Tπp τ\ς οrκίας, Бт 43:16 самч·и, самч·а } Dνθρωπος, Бт 43:18
самч·и, самч·ю τ{ν Tπp το‡ οtκου, Бт 43:22 самч·и (без гр.), Бт 44:1 самчию, самч·и
τ© Ѓντι Tπp τ\ς οrκίας, Бт 44:4 самчию, самч·и τ© Tπp τ\ς οrκίας, Ис 36:3 самъчи
οrκονόμος, Ис 37:2 самъчию οrκονόμον.
Историческите източници визират няколко сампсиса, участници в конкретни събития, които ще разгледам в хронологичен ред:
1. Praestitzisunas campsis, един от пратениците на княз Борис-Михаил за последното X-о заседание на VIII-ия вселенски събор в Цариград [28 февруари
870]130 според сведението на Анастасий Библиотекар, който изброява пратениците така: Стасис чръгубиля, Сондоке багатур, ил Вестрана табаре, интере130
На него е бил решен въпросът за преминаването на българската църква под юрисдикцията
на патриаршията в Константинопол.
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суващия ни praestitzisunas campsis и Алексий сампсис Хуно (stasis zerco boilas,
nesundicus vagantus, il vestrannabare, praestit zisunas campsis et alexios sampsi
hunol)131. Известни са ми няколко тълкувания на съчетанието praestitzisunas: 1)
praestitizisunas = лично име, близко до бълг. Πρεσιανός, Προυσιανός, Πρεασιάνος,
изопачено като Πρεασ(τ)ι(ζ)άνος, което в латинския препис на Анастасий
Библиотекар е дало Praestizisunas, т.е. Пресиан (Златарски I, 2:796–797;
PRASTITZISUNAS σαμψής у Moravcsik 1933:21–22; Moravcsik 1958, 2:355–
356); 2) praestitzisunas = лат. praeses, praestitis, praestit(i), praestit ‘ръководител,
управител’ + zisunas като лично име [èišün, èišüna], т.е. целият израз означава
ръководител-сампсис Чишюн(а) (Симеонов 1981а:75–79); 3) praestitzisunas =
prastitz(i) sunas, където prastitz(i) е лично име [*parstiè > prаstiè с метатеза и
с крайна съгласна è като в прабългарското лично име Mostiè], оприличено от
латинския преписвач на латинския глагол praesto и по-точно на формата за 3л.
ед. ч. praestit; крайното -i след името е добавено заради палаталното è; sunas е
първа част от съставната титла suna samèi (Granberg [forthcoming]:Dictionary
103–104). Последната етимология приемам за най-правдоподобна не само от
лингвистична гледна точка, но и с оглед на словореда при съчетанията от лично
име и титла, тъй като в тези случаи името винаги предхожда титлата, срв. не
само срещащото се у Анастасий Библиотекар nesundicus vagantus [Сондоке
багатур], но още и Νεγαβον[αη]ς } ζερα ταρκανος Надпис на Омуртаг от Провадия № 60, } Χσουνος } ζουπαν ταρκανος Надпис на Омуртаг от Плиска №
61, Θεοδωρου ολγου τρακανου Надпис на Симеон от с. Наръш № 46, Σηβην
ζουπανος μέγας Надпис на жупан Сивин № 87, Συμε˜ν } Κουλουτερκάνος
Семенъ Кълутороканъ Хроника на Георги Амартол [Продължителя на Теофан]
и др. Колкото до съставката suna (от предполагаемото *suna samèi), тя явно играе ролята на определение (доуточнение) към следходното campsis и наистина
най-вероятно става въпрос за съставна титла, която ще коментирам по-нататък.
2. В същото пратеничество на княз Борис-Михаил за VIII-ия вселенски
събор [869–28 февруари 870] в Цариград Анастасий Библиотекар изброява
най-накрая и Алексий сампсис Хуно (alexios/alexius sampsi hunol/hunno/huno] –
след Стасис чръгубиля, Сондоке багатур, ил Вестрана табаре и Прастич sunas
сампсис). Според Златарски hun[n]o е прозвище, „което сочи на неговия хунски
произход“ (Златарски I, 2:798; Moravcsik 1933:22; Moravcsik 1958, 2:355–356
<Αλέξιος σαμψής Hunol). Всъщност името му Алексий ясно показва, че той е
Оригиналните (с гръцко писмо) актове на този църковен събор [869–28 февруари 870], които трябвало да бъдат отнесени в Рим, са били унищожени, но достигнали до папа Адриан II благодарение на латинския превод на Анастасий Библиотекар, който лично присъствал на заседанието
на събора като пратеник на германския император Людовик Немски и своевременно успял да се
снабди с екземпляр от протоколите. Вариантите borlas, uagartur/vagantur, il vestrannatabare, prastit,
alexius, hunno/huno са по преписите, означени като V, R, Bi, La, Ma, Mi у Moravcsik 1933:21–22;
Moravcsik 1958, 2:355–356 и цит. лит.
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грък, който обаче по някаква причина (предположения в тази посока вж. понататък) е бил на служба у хуните, т.е. (пра)българите, откъдето явно е дошло
и прозвището му huno (тезата за ‘хунски сампсис’, който е можел да чертае и
чете хунските руни, вж. у Симеонов 1981а:77).
3. Третият (с оглед на хронологията) сампсис, споменат в Пространното
житие на Климент от Теофилакт Охридски, е българинът Есхач, по чин сампсис (Βουλγάρων <Εσχάτζης τ[ν κλ\σιν, σαμψ[ς τ{ Bξίωμα), който след пристигането на Климент, Наум и Ангеларий в Плиска [886] и посрещането им с почести от страна на княз Борис и неговите приближени, изявил желание да приеме в дома си пресветия Климент и преподобния Наум. Князът с готовност дал
съгласието си за това, „понеже молителят му бил драг“, т.е. сампсис Есхач ще
да е бил близък и доверен човек на владетеля, с високо обществено положение.
4. Четвъртият известен ни сампсис е вече коментираният Симеон калу таркан и сампсис, член на българската делегация, отпътувала за Цариград [927] да
сключи мирно споразумение между България и Византия и да подготви династичния брак на цар Петър с Мария (Продължителя на Теофан > Хроника на
Георги Амартол). Симеон калу таркан и сампсис (Συμε˜ν } Κουλουτερκαν{ς
[Καλουτερκάνος] καp ΟŠσαμψος [ΟŠσαμψις]) е споменат веднага след чръгубиля Георги (Γεώργιος } Σουρσούβουλις), което говори за високото му място
в държавната йерархия. Дали това се дължи на почетното звание калу таркан,
или на длъжността сампсис, е трудно да се каже, но е безспорно, че сампсисите
са били избирани сред високопоставени хора в двореца.
5. Титулът сампсис е споменат и в Басарабския графит [X в.], запазен само
фрагментарно. Интересуващата ни част е разчетена като ...приде къ не[му]
... пъ самъчи ... ¬нава ... [мэсť]ца (Popkonstantinov 1987:119; Popkonstantinov,
Konstantinova 1995:111–113) и освен сигурното четене на самъчи никаква друга
информация не може да се извлече от надписа. Възможно е пред самъчи да е
стояло личното име на носителя на длъжността, което е завършвало на -пъ.
Обобщените данни за сампсисите в ранносредновековна България изглеждат така:
Име
praestitzisunas campsis
Прастич, сампсис на
крепостта (кулата)
alexios sampsi hunno
Алексий, сампсис Хуно
<Εσχάτζη ..., σαμψ[ς τ{
Bξίωμα
Есхач сампсис

Функция
пратеник на VIII-ия
вселенски събор в
Цариград
пратеник на VIII-ия
вселенски събор в
Цариград
приема в дома си
Климент и Наум като
доверен човек на
владетеля

Дата, владетел
869–870
Борис-Михаил

Източник
Анастасий
Библиотекар

869–28 февруари
870
Борис-Михаил
886
Борис-Михаил

Анастасий
Библиотекар
Пространно
житие на Климент
от Теофилакт
Охридски
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Συμε˜ν } Κουλουτερκαν{ς/
Καλουτερκάνος καp
ΟŠσαμψος, -ις
Семенъ Кълутороканъ и
Усапсъ
Симеон, славен таркан и
сампсис

участник в делегация 927
за сключване на
Петър
мир с Византия
и подготвяне на
династичен брак

Продължителя на
Теофан > Хроника
на Георги
Амартол

•••пъ самъчи
[...п] сампсис

Неясна

Басарабски
графит

X в.

Оцелелите исторически извори очертават сампсиса преди всичко като
участник в най-високи задгранични пратеничества във важни за България моменти – когато след дълги дипломатически усилия е на път да се разреши църковният въпрос [VIII-ият вселенски събор, 870] или когато след дълги години
на политическо и военно противопоставяне между Византия и България се
сключва мирен договор, подкрепен с династичен брак [927]. Не е без значение,
че и в двата случая начело на официалните делегации стои третият човек в
държавата – чръгубилят, а в състава на посолството от 870 г. влизат двама сампсиси. В не по-малко значим исторически момент се появява и сампсис Есхач,
който приютява в къщата си жадуваните от княз Борис свети мъже Климент и
Наум, с каквато чест са удостоени само той и Чеслав, макар че всеки от приближените на княза, „които се отличавали от другите с достойнството на рода си и
с голямо богатство ... усърдно се стараел да убеди светците да посетят къщата
му, смятайки присъствието на учителите за освещение“.
Какви функции е изпълнявал сампсисът? В изследователската традиция
титлата σαμψ\ς, самъчии се тълкува различно: като велик болярин, член на
синклита, велможа-съветник (Златарски I, 2:798), придворник (Runciman 1930
[1990:212]), име на знатен българин или наименование на титла (Moravcsik
1958, 2:238), пълномощник, началник, попечител (Menges 1954:194), сановен велможа, по достойнство сановник (Милев 1966:156, бел. 113), управляващ домакинство (Фасмер 3:554–555), секретар на делегация (Венедиков
1979:60), летописец и секретар, „човек, който може да чертае и гадае знаците“ (Симеонов 1981, 3:62–64; Симеонов 1981а:76), длъжностно лице у българите (Sophocles 1992:978), дворцов секретар, ръководител на дворцовите
секретари и писари (Павлов 1994:318, 116–117), „човек с висок ранг, чин;
велможа, сановник“ (Добрев 2005а:130–131), управител, домакин (Granberg
[forthcoming]:Dictionary 105).
С оглед да се конкретизира съдържанието на титула сампсис ще привлека данни от някои ранни български преводи, в които е налице вариантът самъчии с прабългарския суфикс -чии за Nomina agentis, аналогичен на сттюрк.
суфикс -èi: (по-подробно за него вж. Granberg [forthcoming]:Morphology
№ 18). Съществителните от м. р. със завършек -чии (бльхчии, кръчии, къни120

гъчии, шаръчии, сокачии и мн. др.) са се влели в праслав. -ja- склонение, така
както е станало и с част от гръцките имена от м. р., завършващи в Nom.sg.
на -ης, подобно на σαμψ\ς (срв. Μανάσσης манасии, Μωσ\ς мосии, Πετεφρής
петефрии)132. Една от най-ранните фиксации на самъчии в преводен старобългарски текст е тази в Житието на Йоан Мълчаливи (Супрасълски сборник, л.
297, 30): жена нэкто•••диякониса с©шти•••им©шти съ собо« братуч®да самьчиť
санъ μειζοτέρου τάξιν прэдръж®шта, т.е. визира се лице с твърде висок сан и обществено положение, както сочи гръцкото съответствие μειζοτέρου ‘твърде голям, много важен, високопоставен’133, заемащ може би длъжността префект134.
Подобно значение на самъчии се открива и в Житието на Иларион Велики,
вероятно преведено в ранната българска епоха, но оцеляло в по-късни преписи
от XIV–XV в., в което се разказва как преподобният Иларион изцелил един
парализиран човек, който самчиинь ¬Tђ• ¬гоже градь сь и мэсто на н¬мже живэмь
} δέ φησι το‡ Tπιτρόπου εxναι αˆτόν, ° διαφέρει } τόπος καp } κ\πος Tν °
κατοικο‡μεν (Strout 1943:391)135. Гръцкото съответствие на самчиинь Tπίτροπος,
} е със семантика: 1) ‘човек, на когото е поверено някакво задължение, отговорност; управител, домакин, администратор’; 2) лат. procurator ‘управител;
чиновник в древния Рим, който управлява императорските земи и събира данъците; пълномощник’ (Lidell-Skott 1996:669; Sophocles 1992:516). В старобългарския превод на Стария завет също се открива титлата самъчии, срв. Бт 43:15
самч·ю τ© Tπp τ\ς οrκία, Бт 43:16, самч·и, самч·а } Dνθρωπος, Бт 43:18 самч·и,
самч·ю τ{ν Tπp το‡ οtκου, Бт 43:22 самч·и (без гр.), Бт 44:1 самч·и, самчию τ©
Tπp τ\ς οrκίας, Бт 44:4 самчию, самч·и τ© Tπp τ\ς οrκίας (и в южославянските,
и руските преписи, което показва, че лексемата е била присъща на старобълПо-голямата част от тези гръцки имена обаче са се влели в праслав. -о- склонение, тъй
като в Nom.sg. са завършвали на -ъ, срв. >Ηρ¦δης иродъ, Σωκράτης сократъ, <Ιορδάνης иерданъ и
т.н. В тази традиция се вписва и Усапсъ οŠσαμψις от Хрониката на Георги Амартол (ΟŠσαμψος
Продължителя на Теофан).
133
Срв. „лице, което управлява, ръководи, завежда нещо“ (Цейтлин 1977:123), „лице, свързано с управлението на нещо, сродно с икономъ, приставникъ“ (Смядовски 1993:178).
134
В древния Рим (житието визира средата на V в.) префектът (от лат. Praefectus ‘началник’)
е висока гражданска (административна) или военна длъжност (Slovník 36:18). В значение ‘управляващ’ самъчии се среща и в Беседите на Григорий Велики, срв. другыи же•••самочия мэсто у
богатаго прииметъ (с варианти въ самчия мэсто и самолич¶ť), Slovník 36: 18.
135
Цитирането е по чети-миней от последната четвърт на XIV в. (Цет20). Същия текст на
житието (с правописни варианти на титлата самчиинь, самчинь, самъчинь) вж. и в чети-миней от
средата на XIV в. (НБКМ 1039), чети-миней от средата на XIV в. (Деч94), чети-миней от третата четвърт на XIV в. (HAZU IIIс24), чети-миней от средата на XV в. (Драг700), чети-миней от
1614–1625 г. (Рс59). Справка за славянските преписи вж. у Иванова 2008:257–260 и в доклада на
И. Кузидова. „Житието на св. Иларион Велики в ръкопис Драгомирна 700 (XV век)“, изнесен на
XVII-ия интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура в памет на акад.
П. Динеков, София, 18–19.12.2008 г. Изказвам сърдечна благодарност на И. Кузидова за предоставената ми информация и за възможността да използвам славянските преписи.
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гарския протограф, Михайлов 1900–1908), Ис 36:3 самъчи οrκονόμος, Ис 37:2
самъчию οrκονόμον (в тълковната преславска версия на Упир Лихий)136. В текста
на Книга Битие самъчии } Tπp τ\ς οrκίας е наречен домакинът на Йосиф (на
служба при фараона на Египет), а в книгата на пророк Исая самъчи οrκονόμος
е Елиаким – началник, управител на двореца. За οrκονόμος гръцките лексикографски справочници сочат семантика ‘управител, администратор; титла на
подчинен държавен чиновник’, a за } Tπp τ\ς οrκίας – ‘управител, домакин на
къща’ (Lampe 1997:943–944; Lidell-Skott 1996:1203–1204).
Какво показва етимологията на титлата, засвидетелствана в изворите с
гръцка, кирилска и латинска графика като σαμψ[ς, οŠσαμψις (вм. } σαμψις),
ΟŠσαμψος (вм. } σαμψος), Усапсъ, самъчии, campsis/sampsi? Повечето учени застъпват тезата за нейния тюркски произход, срв. уйг., чаг., тат., кипч., казах. san
‘число, брой’, чув. sum, севтюрк. sanamak ‘броя, почитам’ (Miklosich 1886:288;
Младенов 1921 [1986:63–64]; Moravcsik 1958, 2:266 и цит. лит.; Фасмер 3:554–
555; Granberg [forthcoming]:Dictionary 106–106, Phonology №№ 3, 19.5, 61, 63,
69.2, Morphology № 18). Девербалното съществителното sa:n ‘число’, глаголите
san, sana ‘броя, смятам’ и произв. sansyz ‘безброй’ са засвидетелствани още в
старотюркските рунически паметници на Могилян и Тонюкук, както и в уйгурски памeтници от VIII в. (Малов 1951:419). По-различна гледна точка, но пак в
рамките на тюркската (алтайската) етимология, защитава Менгес, който свързва σαμψις, samъèii с тюрк. *sab-èy, sav-èy (> волжко-бълг. *sam-èy с характерния
и за началото на думата аблаут b/m) и съответните форми в орхон., уйг. sab, saw,
кашуб. sav ‘дума, реч, слово, пословица, известие, вик, зов, (въз)хвала’, респ.
с деятелния суфикс sab-èy, sav-èy в орхон. и уйг. ‘пратеник, куриер; преводач’,
а в туркм. ‘посредник при женитба’ (Menges 1954:193–194). Алтайски паралели предлага Симеонов, извеждайки σαμψις от източно- и западноалтайски (т.е.
древноалтайски) форми сам, самъ, сиз, сис, сизмак със значения ‘знак, символ,
буква; гадая, разгадавам; чертая, рисувам, пиша’, т.е. сампсисът е бил „писач и
четец/гадател на знаците“, имал е функциите на аналист, дворцов летописец, а
може би и на преводач (Симеонов 1981, 3:62–64; Симеонов 1981а). Намирам,
че от езиково гледище етимологията, свързана с тюрк. sa:n ‘число, брой, количество, оценка’, чув. sam ‘изчисление’, е най-издържана – в тази посока могат
да се добавят и глаголните основи san-, sa:n- (възвратни форми от sa:-) със значения ‘броя (се), преброявам, смятам (се)’, ‘оценявам, пресмятам’, ‘разплащам
се, съобразявам се’ (Clauson 1972:830–831, 833; ДТС 1969:483).
Като изхождам от тези паралели, смятам, че сампсисът е изпълнявал роля
на своеобразен домакин, управител в стопанство, отговарящ за него, но и съ136
Според Miklosich 1862–1865:822 на посочените места самъчии се среща в Михановичевото
петокнижие от XVI в. [НAZU IIIс17], в Генадиевата [1499] и в Острожката [1581] библия, както
и в Житието на Нифонт [XIII в.] и в Лествицата на Йоан Климакс [XIV в.], вж. и Срезневский
3:256–257.
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ветник на владетеля във връзка със своите функции (специализиран съветник,
който говори чужди езици у Granberg [forthcoming]:Dictionary 106–106). Предполагам, че въпросите, по които е съветвал, са били свързани с дипломатическия протокол и церемониал като съвкупност от правила за практическо поведение при общуването с чуждестранните официални представители. Вероятно
това са били установени правила за гостувания, посещения и срещи на различни по ранг пратеничества в България, правила за посрещане и подписване
на официални документи, правила за титулите и формите на обръщения и т.н.
Тогава сампсисът е посредничил между чуждите пратеници и българския владетел, бил е своеобразен „домакин“ в двореца. Не случайно в текста на Книга
Битие самъчии е наречен домакинът } Tπp τ\ς οrκίας на Йосиф. Тази негова
функция кореспондира и с другото гръцко съответствие на самъчии – οrκονόμος
(в старобългарския превод на Книгата на пророк Исая), т.е. лице, което управлява, завежда нещо (обикновено нечий дом)137. В същото време като вещ
в дипломатическия етикет сампсисът е бил влючван в състава на задгранични дипломатически мисии начело с владетеля или по-често с неговия ичергу
боил, както сочат изворите. Вероятно самият той е участвал във воденето на
преговорите.
Извън всякакво съмнение е идентичността на гръцките, респ. латинските
форми (σαμψ\ς, σαμψις, σαμψος, campsis, sampsi) и на прабългарската (старобългарската) форма самъчии. Възможно е коренното м да е вторично (обичайните тюркски форми са преобладаващо с n), резултат от асимилация или
дисимилация пред суфиксния африкат ч (Menges 1954:194). Че прабългарската форма е била самъчии с м138 сочи и предаването на ч (*è) с гр. ψ (π + σ),
което може да бъде обяснено с вторична епентеза на лабиалната съгласна π
след лабиалната съгласна μ (ако коренната съгласна беше дентално n/н, тя
би трябвало да предизвика епентеза на друг дентал, напр. τ, δ или θ, но не
и на лабиала π, вж. Симеонов 1981а:76). Обикновено прабългарският беззвучен шушкав африкат è в гръцка траскрипция се предава със съчетанието τζ
(срв. Τζακαραρης, Τζεπα, τζιγάτος чиготъ, τζιτμα читемъ, ιτζιργου, ιτζιργου
чрьгу-, Granberg [forthcoming]:Phonology №№ 59–61) и по-рядко само със ζ
(срв. ιζυργου, ηζυργου, Zergo bula чрьгу-) или само със σ (срв. Σουρσουβούλη,
Σουρσούβουλις, Σουρσούβελι139 чрьгубыля). Именно с беззвучния съскав фрикатив σ е бил заменен африкатът è (ч) и в титула σαμψ\ς, допълнен с предходна
епентеза на π и в крайна сметка изписан като ψ.
В Генадиевата библия [1499] самъчии е заменено с домостроитель (Ис 37:2), Срезневский
3:256. Вж. и 3Цар 18:3 авдэť строителť дом№ в ръкопис (Стар завет) от РГБ, МДА, ф. 173, № 12,
621 л., 1470–1490 г., л. 353 (http://www.stsl.ru/manuscripts).
138
Въпреки отделни написания санчии в някои преписи на Книга Битие, вж. Срезневский 3:256.
139
С предходна асимилация от незасвидетелствано *Τζουργούβουλις, Добрев 2007: 74–76.
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sunas campsis = suna samèi = сына самъчии ‘сампсис на кулата (крепостта)’
Защо в пратеничеството на княз Борис-Михаил за VIII-ия вселенски събор в Цариград участват двама сампсиси: единият е Алексий Хуно, а другият е Прастич – sunas campsis (според латинския запис), предаващо прабълг.
*suna samèi. Опитът да етимологизирам загадъчното suna ни отвежда към
старотюркската глаголна основа sun- ‘простирам (се), разтягам (се), протягам
(ръка, крак)’ (‘to stretch out’, ‘to stretch oneself out’ Clauson 1972:834 sun-; ДТС
1969:514 sun ‘протягивать(ся), растягиваться’; Радлов 4, 1:804 сун ‘растягиваться’; други етимологии вж. у Ледаева 1963:28–30), която лежи в основата на
прабългаризма сынъ/сунъ ‘кула’ и произв. сыньнъ ‘кулов, куловиден’, съхранени в редица старобългарски и по-късни славянски паметници140 предимно срещу гр. πύργος ‘кула, крепостна стена; обсадна кула; крепост’ (СБР 1943:722),
по-рядко срещу βAρις ‘голяма къща, кула; замък, крепост’ (Lampe 1997:289;
Liddell, Skott 1996:307) или без гръцко съответствие. Затова предполагам, че в
записа praestitzisunascampsis можем да разчетем личното име Прастич, който
е бил сампсис на крепостта с кулите, т.е. suna samèi = сына [Gen.sg] самъчии.
Коренната гласна в suna, предавана с латинско u, респ. с кирилско ы и тюрк. y, е
била редуцирана, задна, висока и нелабиална [±], срв. още сърсубыля : *boyla,
Баянъ : *Bayan и др. (Granberg [forthcoming]:Dictionary 112, Phonology № 79),
което обяснява написанието сунъ (освен сынъ) в библейските книги и в 13-те
слова на Григорий Богослов. От археологическите проучвания на Плиска, към
която трябва да отнесем сведението на Анастасий Библиотекар от 870 г., е известно, че столичният град е имал три отбранителни пояса, наричани условно
Външен град, Вътрешен град и Малък дворец. Вътрешният град, в чиято среда
е бил разположен дворцовият комплекс, представлявал каменна крепост – в
средата на всяка от страните му е имало по една порта, оформена като масивна
кула с височина около 15 м. В четирите ъгъла на крепостната стена са били
изградени кръгли кули, като между тях и портата е имало и по две петоъгълни
кули (общо осем). В същото време и около Малкия дворец (ханското жилище) е била издигната висока оградна стена, заграждаща обширен правоъгълен
двор, където били разположени дворцовите сгради. Така в самия дворцов център се обособявала една малка укрепена територия, нещо като дворец с три
входа, като самите входове представлявали четириъгълни кули, през които се
преминавало. Тези преходни кули придавали на оградната стена около Малкия
Супрасълски сборник, Шестоднев и Богословие в превод на Йоан Екзарх, 13 слова на Григорий Богослов от XI в., Златоструй от XII в., Синайски патерик, Хроника на Георги Амартол [Лк
13:4], Диалози на Псевдо-Кесарий, Християнска топография на Козма Индикоплевст, библейски
книги [Бт 11:4, 8, Иез 26:9, 27:11, Песен на песните 8:9], Тълковен апостол от 1220 г., Тълковна палея, “История на Юдейската война”на Йосиф Флавий, Михановичев пролог, Славянската
версия на Хрониката на Георги Синкел; вж. СС 1999:676; Miklosich 1862–1865:903–904, 967–968;
Срезневский 3:619, 874–875; Милтенов 2006:189; Тотоманова 2008:88, 90, 129, 375, 657–658).
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дворец вид на истинска крепост (Ваклинов 1977:110–111, 114–116). Можем да
предположим, че българинът Прастич е бил управител, домакин, началник на
крепостта с кулите, включваща и княжеския дворец. В изброяването на Анастасий Библиотекар той е посочен преди гърка Алексий Хуно, от което следва,
че е бил водещият. Като имаме предвид, че събитията визират края на 869 – началото на 870 г. (изминали са само 5 години от официалното приемане на християнството!), логично е да допуснем, че Алексий е бил изпратен да запознае
новопокръстения български владетел и неговата администрация с дворцовия
етикет и церемониал, предавайки опита на християнския императорски двор.
Показателно е, че по-късно никъде в изворите не се споменават двама сампсиси по време на едно княжеско (царско) управление.
Така можем да заключим, че сампсисът в ранносредновековна България (със
сигурност между 869 и 927 г.) е бил управител, домакин, началник на двореца, но
и съветник на владетеля по въпросите на дипломатическия протокол и церемониал. Не е бил обаче, както смятат мнозина, секретар, летописец, аналист и дори
не ръководител на дворцовите секретари и писари (подобни функции е имал (il)
tabare – началникът на владетелската канцелария, вж. по-долу). Несъмнено сампсисът е бил човек, стоящ високо в йерархията, много близък на владетеля, ползващ се с неговото доверие (не случайно в къщата на сампсис Есхач са отседнали
Климент и Наум!). Имал е възможността да го съветва по редица въпроси, свързани с пребиваването на чуждестранни делегации, и му е било оказвано доверие
да участва в задгранични мисии. Ако се доверим на реда, в който са изброени
длъжностите в изворите, в административната йерархия той се е нареждал след
ичергу боила и (ил)табара – началника на владетелската канцелария (Анастасий Библиотекар), но преди μαγοτινος – висшия военен, отговарящ за войсковия
обоз и бойните машини, преди κρονος – висшия военен командир, отговарящ за
границата и пограничните райони, и преди μηνικος – висшия военен командир
на кавалерията (Продължителя на Теофан > Хроника на Георги Амартол). За
високото обществено положение на сампсисите свидетелства и обстоятелството,
че един от известните ни сампсиси – Симеон [927] – е носил почетното звание
калу таркан (} Κουλουτερκαν{ς/Καλουτερκάνος) ‘славен таркан’.
19. (il) tabare
началник на владетелската канцелария
Една от най-трудно разгадаемите прабългарски титли, с която е наречен
един от пратениците на X-ото заседание на VIII-ия вселенски събор [28 февруари 870] в Цариград, е il tabare от израза il vestranna tabare. Анастасий Библиотекар. Светият Осми вселенски събор посочва тази длъжност след тази на
ичергу боила и след Сондоке багатур (stasis zerco borlas [ne]sundicus vagantus
[uagartur, vagantur]) и преди двамата сампсиси Прастич и Алексий Хуно
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(praestitz(i) sunas campsis et alexios sampsi huno [hunol, hunno]). Според Златарски изразът ilvestrannatabare не се поддава на обяснение – възможно е tabare е
някаква титла, а Vestranna собствено име, но ако вм. частицата il се чете et, тогава може би целият израз се отнася към предходното име и става въпрос за титла или длъжност, която Сондоке е заемал (Златарски I, 2:796–797). Моравчик
(Moravcsik 1933:18–21; Moravcsik 1958, 2:355–356) разчита ilvestranna[ta]bare
като *ilues canna taban =>Ηλείας qan-tegin (-tarqan?) (така и Бешевлиев 1981:43;
Илия кана таркан и у Гюзелев 1971[2007:149]). За Маркварт (Marquart 1898:41)
il vestrannatabare е съчетание от: 1) личното име Vestranna и 2) iltabare < сттюрк.
ältäbär), т.е. става въпрос за Vestranna iltabar. Това мнение се възприема и от
Рънсиман (Runciman 1930:288 [1993:214]). Към него ще се придържам и аз,
намирайки го за най-издържано от лингвистична гледна точка.
Титулът ältäbär е засвидетелстван в следните орхонски рунически паметници: 1. Паметник на Кюл Тегин, според който Кюл Тегин се хвърлил в атака,
хванал елтебера [ältäbär] на азите141 и този народ загинал, а след смъртта му
тойгуните [носители на вид достойнство] и елтеберите [ältäbär] довели каменоделци да му издигнат надгробен паметник (Малов 1951). 2. Паметник на
Могилян, според който уйгурският елтебер [ältäbär] побягнал със 100 души
на изток; споменат е и народ, който имал двама елтебери (Малов 1959). 3.
Паметник на Моюн Чур, в който се чете фразата: „аз военачалник ... елтебер
задържах хиляди коне, 10000 овце“ (Малов 1959). 4. Паметник на Кюл Чур,
където се споменава за елтебер – победител в сражения (Малов 1959). От
цитираните фрагменти, които често не представят цялостен текст, може да
се извлече информацията, че ältäbär е титул на племенни владетели, зависими или подчинени на висшия владетел – тюркския хаган, като например
покорените от тюрките ази. Елтеберите са били крупни васали и вождове на
коалиции (напр. между карлуки, ази и уйгури), подчинени на върховния управник, но с определена автономия и задължения на губернатори. Не са принадлежали към владетелското семейство, но са произхождали от родове на
бивши самостоятелни коалиционни управници (Doerfer 2:пар. 65). Титулът е
бил познат и на уйгурите („титул военачалника у азов“, ДТС 1969:171, 209),
среща се в китайски исторически извори, отбелязан е и от Ибн Фадлан при
посещението му [922] сред волжките българи – техният владетел е назован
йылтывар, погрешно изписан като балтавар. Запазено е името Xat’irlit’ber
<*Qadir il täbär на командир на една от тюркските орди от състава на хазарската армия от времето, когато тя нападала Транскавказия [758–764]142.
Азите са последните останки от средноазиатските аорси, подложени на тюркизация.
Голден е категоричен, че става въпрос именно за лично име на управника (владетеля) на
тази орда, а не за име на самата орда, тъй като по това време тюркските племена не са използвали
личните имена като племенни имена (Golden 1980:197–198, вж. цитираните там мнения за връзка
на достойнството il täbär с кавказките хуни).
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По различно време титула са носили управникът на хуните (Алп-Илитвер) и
хорезмийският княз Хатимолитбер.
Ясно е, че лице с подобен титул не би могло да бъде участник в българското
пратеничество на VIII-ия вселенски събор, където в присъствието на представители на всички християнски църкви се очаква да се разреши изключително
важният въпрос за юрисдикцията на българския църковен диоцез. Затова корените на титлата il tabare трябва да се търсят в друга посока. Известни са няколко
етимологии на тюрк. il täbär: 1) il, el ‘племе, народ, държава’ + täp- ‘потъпквам,
погазвам с крака’ или tаp- ‘намирам, възраждам’ + -ar/-er, -r афикс за деятел >
il täbär ‘който стъпква с краката си племето’ или ‘който възражда племето’ (Баскаков 1985:40; Golden 1980:147–150); 2) el ‘племе, народ’ + tаp- ‘служа’ + -ar
афикс за деятел > еl tаpаr ‘който служи на своето племе’ (ДТС 1969:169, 533;
Баскаков 1985:40); 3) el ‘племе, народ’ + tеbär < *teb-,*teg- ‘достигам, довеждам,
нападам’ (ДТС 1969:546–547; Кононов 1980:102); 4) e:l + аорист на -r на глагол,
който може би е бил *teb- *tev-, но не и близкият tev- ‘прониквам, пробивам’
(Clauson 1972:134, според когото élteber е чужда заемка в тюркски). Както се
вижда, единодушно първата част на титула се свързва с тюркската лексема il, äl
еl ‘племе, племенен съюз, хора, народ, страна, държава, държавно устройство’
(среща се още в орхонските рунически паметници, вж. Малов 1951; Малов 1959;
ДТС 1969:168–169; Севортян 1:339–343; СИГТЯ 5:316–317), с което несъмнено
трябва да се съгласим143. Често тюрк. il, äl еl се съпоставя с монголски и други
алтайски съответствия, срв. калм. еl ‘мир, съгласие; съплеменник, не враг’, монг.
el ‘мир’, тунг. elke ‘тишина’, евенк. ilel ‘народ, хора’ (Севортян 1:342–343).
Различията засягат втората съставка на титула tabare. Извън посочените погоре етимологии, отвеждащи към различни тюркски лексеми, специално внимание заслужава една иранска етимология. Тя принадлежи на Шервашидзе, който
вижда в täbär срперс. dbyr [dibÓr] ‘канцеларист’ < ст.иран. *dipÓ-vara- (с възможно
согдийско посредничество) и извежда значение на il täbär ‘канцлер, министърпредседател, министър, началник на кралската канцелария, пазител на печата и
др.’ (Шервашидзе 1990:89). Според учения този термин е засвидетелстван и в
ср.кит. *γiet-li-pω±t [предаващо тюркското звучене *äl-tibär или *äl-tipär], както
и в езика жуан-жуан, за който не се знае почти нищо, но е известно, че определено време тюрките са били под тяхно подчинение. Подобна е и тезата на Добрев,
който вижда в тюрк. täbär персийска заемка (от ст.иран. dapir), попаднала найнапред [II–III в.] в средноазиатските български езици, а после и в останалите
тюркски езици (Добрев 2005а:461). Тези мнения могат да се подкрепят с още
етимологически свидетелства. Dibir ‘писар, секретар’, което се споменава в стаМинимална ми изглежда възможността il в латинския запис ilvestrannatabare да е някаква
грешка (напр. съюзът et, както допуска Златарски), но дори да игнорираме съставката il и да
ограничим титлата само до tabare, това не променя нейната същност, както ще се види по-нататък.
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ри персийски текстове, има по-древни корени в елам.144 teppir ‘канцлер, главен
писар’ и авар.145 dibir ‘свещеник, преписвач, познавач на Свещеното писание’146.
Вж. и перс. [дäбир] ‘секретар; учител (в средното училище)’ (ПРС 1959:291),
‘секретар, лице, което води кореспонденцията на управител, ръководител; секретар на организация; секретар на посолство; учител в средно училище или гимназия; писател, литератор’ (ПБР 2009:431–432), дäбирханэ ‘секретариат’ (ПРС
1959:291). Към края на древноперсийската династия на Ахеменидите [VII–IV в.
пр. Хр.] представители на образованата класа иранци (обикновено жреци) започнали специално да се обучават в арамейския език и писменост. Писарите
се назовавали с получуждото име *дипивара (еламска заемка), срперс. дибир <
ст.акадски дипи ‘писмо, писане, запис’, а обучението се извършвало в училища,
наричани по срперс. дибирестан ‘помещение на писарите’. Постепенно професията на писарите станала наследствена, а по времето на Сасанидите [III–VII в.]
те вече формирали особено съсловие в обществото (Бойс 1988:69–70). Не случайно по-късно в съчинения, описващи начина на живот в иранските и средноазиатските дворове (“Четири беседи“ на Низам Арузи, 1157 г.), може да се прочете,
че тронът се държи на четири категории придворни професии: дабир ‘секретарделоводител, писар, често пъти с функции на съветник-секретар’, поет, астролог
и лекар (Рейснер 2001). Сасанидските традиции продължили да съществуват в
Средна Азия и след завладяването £ от арабите, когато се образували държавите
на Тахиридите и Саманидите (в тях влизали известните Бухара и Самарканд). По
това време [втора половина на VIII–IX в.] в таджикския език широко е бил разпространен терминът дабир с по-широко значение ‘личен секретар’. Дабирът е
трябвало да бъде добре образован, с литературни познания и сведущ в различни
науки; да познава арабските поговорки и иранските сентенции, както и да умее
да чете древните писатели. Главната му задача е била да води кореспонденцията
на своя господар, а основно правило – да е наясно с живота и състоянието на
делата на адресата, тъй като в кореспонденцията е трябвало да бъдат отразени
неговото родословие, богатство, авторитет, военна мощ.
Позволих си това по-дълго изложение, защото смятам, че в тази посока са
паралелите с илтабар Вестрана (il vestranna tabare) от състава на българското пратеничество в Цариград. Неговата титла е двукомпонентна, съчетаваща
две съставки с различен произход: сттюрк. il ‘народ, държава’ и срперс. dbyr,
dibyr < ст.иран. *dipÓ-vara- (еламска заемка), dapir, стакад. dipi, тадж. dabir със
значения ‘писмо, запис’, ‘писар, главен писар‘, ‘канцеларист’, ‘секретар, секретар-деловодител с функции на съветник-секретар’. Като имам предвид тези
Еламската цивилизация е една от най-древните. На еламски, както и на староперсийски и
вавилонски, е изсечен Бехистунският надпис на Дарий [521–486 г. пр. Хр.].
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Аварският е кавказки език, разпространен в Дагестан и някои съседни области, и няма
нищо общо с езика на аварите.
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етимологически успоредици, както и контекста на съобщението на Анастасий
Библиотекар, смятам, че Вестрана (ако това е правилният запис на името му)
е бил началник на владетелската канцелария (в случая на княз Борис-Михаил)
и основните му задължения са били да води кореспонденцията на владетеля,
да отговаря за канцеларската документация. Може би е бил и пръв секретар на
владетеля, не е изключено да е имал и съветнически функции от гледната точка
на служебното си положение. Извън всякакво съмнение е неговата висока образованост, със сигурност е владеел и чужди езици, подобно на сампсиса, но е
стоял по-високо от него в служебната дворцова йерархия. Не бих могла да отговоря на въпроса по какви причини тюрките, заемайки иранската титла, са променили значението £ (ако изобщо става въпрос за една и съща титла), но е ясно,
че прабългарите са я съхранили със семантиката на древната си прародина. Не
е ясно защо в България след 870 г. длъжността (ил)табар не се споменава повече – дали това се дължи на случайно оцелелите източници, или длъжността реално е изчезнала от дворцовата ранглиста, бидейки „погълната“ от други, напр.
от длъжността на сампсиса. Факт е, че в състава на делегацията за Цариград
[927] по повод мира с Византия и сватбата на цар Петър с Мария липсва (ил)
табар, а след ичергу боила непосредствено стои калу таркан и сампсис Симеон.
20. θρεπτος Ανθρωπος
Хранениците на владетеля, негови приемни синове
Изразът θρεπτ{ς Dνθρωπος ‘хранен човек’ е запазен в прабългарските възпоменателни надписи, срв.:
Надпис на Омуртаг от Провадия № 59 › Κορσης } κοπανος θρεπτ{ς
Dνθροπός μου... _τω δS γενεAς Τζακαραρης. Надпис на Омуртаг от Провадия
№ 60 › Νεγαβον[αη]ς } ζερα ταρκανος θρ[επτ{ς] Dνθροπός μου... _το δS γενεAς
Κουβιαρης. Надпис на Омуртаг от Плиска № 61 } Χσουνος } ζουπαν ταρκανος
θρεπτ{ς Dνθροπος μου... xτον δS τ{ γένος αˆτο‡ Κυριγηρ. Надпис на Омуртаг
от Плиска № 62 [...] θ]ρεπ[τ{ς Dνθροπός μου... dτο δS γενεAς... δουαρης. Надпис от с. Могила № 63 [...] ζουπανος θρεπτ{ς [D]νθροπός μου... dτ[ον δS γενεAς
Ερμηαρης. Надпис на Омуртаг от с. Суютли № 64 } Σλαβνας } βαγατουρ
βαγαιν[ος] θρεπτ{ς Dνθροπός μου... xτον. Надпис на Омуртаг от Плиска № 65
} κολοβρος [} ι]ζουργου κολοβρος [θρ]επτ{ς Dνθροπό[ς μ]ου xτον. Надпис на
Омуртаг от Плиска № 66 } Τουρδατζις } κανδίδατος θρεπτ{ς Dνθροπός μου
xτον. Надпис на Омуртаг от с. Калугерица № 67 [...ταρ]κανος [θρεπτ{ς D]
νθροπ[ό]ς μου [xτον. Надпис на Маламир от с. Насърлие № 69 Τζεπα βογοτορ
βοηλα κουλουβρος dτον κS το‡ Dρχοντος θρεπτ{ς Dνθροπος _τον.
За повече от век в българската предимно историческа и по-малко филологическа наука са се натрупали различни, понякога и противоречиви тълкувания за това какво трябва да се разбира под израза θρεπτ{ς Dνθρωπος, а
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именно: лице от военната аристокрация на хана, негов комит и васал, свързан
с дружинното начало, което прабългарите усвоили от готите; лице, близко на
букелариите – елитната лична гвардия на византийските стратези (Успенский
1905:204–212), „дружинник“, част от личната свита на българския владетел
(Bury 1912:333; Дуйчев 1940а:85) или от нейния команден състав (Ангелов,
Андреев 1959:84), „предан човек“, „верен служител“ на владетеля, който по
негова воля заема определена военна или административна държавна служба (Златарски 1903:96–98), „свой, близък човек“, аналогично на византийското οrκεqος Dνθρωπος (Успенский 1905:204–212; Баласчев 1909:328; Дуйчев
1940:163; Бешевлиев 1981:68), „хранени лица“ на вожда, негови вътрешни
хора – „придворници и прислужници“ (Фехер 1925:81), „свои люде, които ядат
хляба му“ (Дуйчев 1940:163), лица на държавна служба, които се издържат от
владетеля и получават прехраната си от него във вид на заплата, земи, припади, стада и продукти (Венедиков 1979:25–26; Венедиков 1981:145–146), обща
типологическа особеност в ранносредновековните общества, аналогична на
οrκεqος Dνθρωπος във Византия, hirdh при скандинавците, truste при франките, които оформяли една общност от хора на съ-яденето, съ-естна общност
(Степанов 2000:100), служебна аристократична група, която участва в новите
редовни войски и в изграждащата се структура на комитатите, командири на
редовните военни отряди, от чиито среди кановете назначават управителите
на комитатите (Жеков 2003; Жеков 2007:95–97, 274), хора от личната стража
на владетеля (Добрев 2007:77), сътрапезници, притежаващи особената привилегия да вземат участие в тържествените угощения на владетеля (Бешевлиев 1979:68–70; Бешевлиев 1981:150–149; Бешевлиев 1981а:141–142; Андреев
1993; Йорданов 1993:74; Степанов 1999:92–94), съвет от подбрани аристократи, които се отличават по чест, достойнство и правомощия и се хранят
на една трапеза с кана (Бакалов, Павлов 2003:210). Тълкуването на θρεπτ{ς
Dνθρωπος като „сътрапезник“ се свързва с Византия, където поканата на императорската трапеза се е смятала за голяма чест. От друга страна, церемониални пирове са известни и сред българите от Волжко-Камска България, както
сочат записките на арабския пътешественик Ибн Фадлан [922]. Аналогични
сведения за тържествени угощения се откриват и у Аспаруховите българи,
срв. Надписа на Маламир от Шумен № 58 за изграждането на водоскок, Житието на Тивериуполските мъченици от Теофилакт Охридски, 42-рия отговор на папа Никалай I по допитванията на българите (коментари на тези
сведения вж. у Бешевлиев 1979:69; Андреев 1993:65). В този контекст хранените хора от прабългарските надписи разглежда и Андреев, според когото с
тази привилегия „били удостоявани онези личности, които били хранени на
тържествените угощения в дворците на Плиска; те били измежду малцината посветени в церемониалното тайнство, което предполагало едновременно
взаимна обвързаност и абсолютно подчинение“, „тези избраници предста130

влявали едно затворено съсловие, попадането в което се смятало за върховно
постижение и гарантирало на носителя му привилегирован социален статус“
(Андреев 1993:67, 68).
Тъй като изразът θρεπτ{ς Dνθρωπος се споменава само във възпоменателните надписи от времето на Омуртаг и Маламир, неговото съдържание трябва
да се търси и разглежда в контекста именно на този тип надписи и на модела,
който те следват. Този модел няма аналог във византийските надгробни паметници, той „рязко отделя първобълг. надгробни надиси от съответните византийски и християнски латински“ (Бешевлиев 1979:36). Съвсем различна е
структурата и на по-късните тюркски епитафии, напр. тези на волжките българи от XIII–XIV в. (Хакимзянов 1978), макар че е изказано и обратно мнение – че
има аналогии с надписите на тюрките и монголите. При втората теза обаче не
се отчита основната идейна разлика между българските и тюркските надписи –
докато първите се изсичат от името на владетеля, вторите се издават от името
на починалия или от името на неговите близки (Жеков 2007: 92–93).
Възпоменателните прабългарски надписи показват, че хранениците на владетеля са заемали различни длъжности: сред тях са трима таркани – двама от
тях са длъжностни лица (ζερα ταρκανος, [...ταρ]κανος), а третият носи тарканството като почетно звание (} ζουπαν ταρκανος), двама жупани (ζουπανος, }
ζουπαν ταρκανος), двама колобри (} κολοβρος [} ι]ζουργου κολοβρος, βογοτορ
βοηλα κουλουβρος), по един багаин (} βαγατουρ βαγαιν[ος]), копан (κοπανος) и
кандидат (} κανδίδατος)147, срв.:
Име

Служба
Звание

Род

Дата
Причина за
Владетел смъртта
Омуртаг като
δS γενεAς
отиде във
Τζακαραρης
войската,
удави се в
Днепър
Омуртаг
като
δS γενεAς
отиде във
Κουβιαρης
войската,
удави се в
река Тиса

› Κορσης
Корсис

} κοπανος военно
лице, отговарящо за
стадата на армията
(без конете)

› Νεγαβοναης
Негабонаис

} ζερα ταρκανος
военен и
административен
наместник на
владетеля в северна
област

} Χσουνος
Шун

} ζουπαν ταρκανος
δS τ{ γένος
местен военен и
αˆτο‡
административен
Κυριγηρ
управител, носител на
званието таркан

Омуртаг

умря във
войската

Източник
Надпис
№ 59

Надпис
№ 60

Надпис
№ 61

147
Титлата е византийска (от лат. candidatus) и обозначава личната охрана на императора, неговата гвардия (вж. по-нататък).
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незапазено
(нечетящо се)

незапазена
(нечетяща се)

δS γενεAς... Омуртаг
δουαρης чете
се само краят

Надпис
№6 2

незапазено
(нечетящо се)

[...] ζουπανος
местен военен и
административен
управител

δS γενεAς
Ερμηαρης

като
отиде във
войската,
загина във
войната
Омуртаг? като се
разболя,
умря

Надпис
№ 63

Омуртаг

като се
разболя,
умря

Надпис
№ 64

Омуртаг

умря вътре Надпис
№ 65

Омуртаг

умря вътре Надпис
№ 66

Омуртаг

умря в...

Надпис
№ 67

Маламир

като се
разболя,
умря

Надпис
№ 69

} Σλαβνας
Славнас
Липсва?

} Τουρδατζις
Турдачис
незапазено
(нечетящо се)

Τζεπα Чепа

} βαγατουρ βαγαιν[ος] не е посочен
военно лице, носител
на достойнството
багатур
не е посочен
} κολοβρος [} ι]
ζουργου κολοβρος
дворцов колобър
не е посочен
} κανδίδατος лична
охрана на владетеля
не е посочен
[...ταρ]κανος
наместник на
владетеля в голяма
административна
област
не е посочен
βογοτορ βοηλα
κουλουβρος боил на
длъжност колобър,
носител на званието
багатур

В същото време съдържанието на надписите показва, че привилегията
θρεπτ{ς Dνθρωπος е била независима от други почетни звания, напр. ταρκανος
и βαγατουρ, с които е можела да се съчетава.
Зависел ли е изборът на θρεπτ{ς Dνθρωπος от потеклото и произхода на
съответното лице? С посочени родове (всички прабългарски) в надписите са:
› Κορσης } κοπανος от рода Чакарар, › Νεγαβον[αη]ς } ζερα ταρκανος от
рода Кубиар, } Χσουνος } ζουπαν ταρκανος от рода Кюригир, незапазено лично име на ζουπανος от рода Ермиар). Родовете не са посочени на } Σλαβνας
} βαγατουρ βαγαιν[ος] (може би заради обстоятелството, че най-вероятно е
славянин), } κολοβρος [} ι]ζουργου κολοβρος, } Τουρδατζις } κανδίδατος (може
би заради арменския му род), Τζεπα βογοτορ βοηλα κουλουβρος. В последния случай непосочването на рода (явно прабългарски!) може да се дължи на
различията, настъпили в структурата на възпоменателните надписи от времето на Маламир в сравнение с тези от времето на Омуртаг. Сред тях особено
внимание заслужава включването на заключителния израз Tπενεβάλην αˆτ{ ]
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ς μνημόσυνον αˆτο‡ ‘това се постави за негов спомен’ на мястото, където в
Омуртаговите надписи се посочва родът (според Бешевлиев 1979:225 този израз наподобява заключителните формули християнските надгробни надписи от
по-старата епоха). В крайна сметка може да се каже, че изборът на дадено лице
за храненик на владетеля не е бил в пряка зависимост от неговия род, още повече че избраният за θρεπτ{ς Dνθρωπος е можел да бъде и от друг етнос (разбира
се, прабългарите все пак са преобладавали).
Били ли са хранениците на владетеля само военни лица, както смятат някои
изследователи? Със сигурност това може да се твърди за Σλαβνας } βαγατουρ
βαγαινος, Τουρδατζις } κανδίδατος148, Κορσης } κοπανος ‘военно лице, отговарящо за стадата на армията (без конете)’ и вероятно за неизвестния по име
от Надписа от с. Могила № 63 ζουπανος, който „като отишъл във войската,
умрял във войната“. Останалите обаче – Νεγαβον[αη]ς } ζερα ταρκανος ‘военен и административен наместник на владетеля в северна административна
област’, неизвестният по име от Надписа на Омуртаг от с. Калугерица № 67
[...ταρ]κανος ‘военен и административен наместник на владетеля в голяма административна област’, Χσουνος } ζουπαν ταρκανος ‘местен военен и административен управител, носител на званието таркан’, Τζεπα βογοτορ βοηλα
κουλουβρος ‘боил на длъжност колобър, носител на достойнството багатур’ и }
ιζουργου κολοβρος ‘дворцов колобър’ – са съчетавали военни, административни и други функции.
Формирали ли са хранениците на владетеля неговата лична военна гвардия
(дружина)? И отговорът на този въпрос по-скоро е отрицателен, защото макар
и да има дворцови служители сред тях (напр. } ιζουργου κολοβρος, Τουρδατζις
} κανδίδατος), по-голямата част все пак са били провинциални длъжностни
лица (напр. Νεγαβοναης } ζερα ταρκανος, } Χσουνος } ζουπαν ταρκανος). Освен това ако изразът θρεπτ{ς Dνθρωπος означава човек от личната владетелска
гвардия, какво прави сред хранениците Τουρδατζις } κανδίδατος, чиято титла
сама по себе си означава лична охрана на владетеля? Привърженик на тезата,
че хранените хора не трябва да се отъждествяват с дружинниците на българския владетел, е и Андреев, но аргументът му – славянският произход на някои
от тях (напр. } Σλαβνας } βαγατουρ βαγαινος), което „изключва възможността
този багаин да е бил член на военната дружина и още по-малко на някой от
нейните предводители“ (Андреев 1968–1969:43), се опровергава от факта, че
сред личната охрана на владетеля е арменецът Турдачис кандидат.
Следователно може да се заключи, че привилегията храненик на владетеля
не е била обвързана нито с точно определена военно-административна длъжност, нито с определено почетно звание, нито е била в пряка зависимост от
148
Доколкото багаините са съставлявали военното съсловие, а кандидатите са били личната
охрана на владетеля (не случайно Турдачис е починал „вътре“, т.е. в двореца).
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произхода или етноса на избраника. В израза θρεπτ{ς Dνθρωπος не можем да
видим и дружинник, човек от личната владетелска гвардия, както и само вътрешни хора на владетеля (в смисъл пребиваващи в двореца), негови „придворници и прислужници“, защото мнозина от тях са провинциални служители.
Съдържанието на θρεπτ{ς Dνθρωπος не се изчерпва и със значението „сътрапезник“ в буквалния смисъл на думата – безспорно всички храненици са имали
свободен достъп до владетелския двор и неговата трапеза, но въпросът е защо?
От друга страна, всички надписи са намерени, т.е. са били издигнати, в един
определен район на Североизточна България (с граници Плиска – Провадия –
Новопазарско [с. Могила, с. Върбяне] – Шуменско [с. Калугерица, с. Радко
Димитриево]), макар че служебните си задължения повечето храненици са изпълнявали в провинциални области. Най-вероятно каменните „некролози“ са
били изложени на специално култово място в (или около?) столицата Плиска,
тъй като са били „подписани“ от името на самия владетел. Дали обаче това не
е бил и районът, където са израснали и възмъжали, т.е. са били „отхранени“
хранените хора?
За обичай да се дават за отглеждане и възпитаване лица в знатни семейства,
близки до царския род и висшата аристокрация, съобщават някои надписи още
от времето на Сасанидски Иран. Напр. в големия летописен надпис на Шапур I
[240–270], запазен в средноперсийска (пехлеви), партска и гръцка версии, се
четат фразите Сасан, от царски род, храненик [в рода] на Фарреканите149 и Сасан, от царски род, храненик [в рода] на Кидуканите, срв. различните версии:
S‘sn ZY BRBYT’150 ZY PWN Pldk‘n d‘(š)ty, (S‘)s‘(n ZY) B(R)B(Y)T’ ZY PWN
Ktwk’(n) (d‘)šty (средноперсийска), S‘sn BRBYT’ MH pty Prdkn HHSNt, S‘sn
BRBYT’ MH pty Ktwkn HHSNt (партска), Σασάνου το‡ Tγ βασιλέω(ν) το‡ εrς
Παρικαν τραφέντος, Σασάνου το‡ Tγ βασιλ(έ)ων το‡ εrς Κιδουκαν Bνατραφέντος
(гръцка) (Maricq 1958:327, № 60–61; вж. и Луконин 1987:43, бел. 17, 119). Гръцкият текст ясно показва, че „близкият до царете“ Сасан е бил отгледан, отхранен, възпитан151 в съответните знатни родове. Отдавна са известни фактите,
че от времето на сасанидския владетел Шапур I са запазени скални релефи на
конници, подобни на Мадарския, и че в летописния надпис на този владетел е
засвидетелствано името Аспарух (<Ασπωράκου, <Ασπωρικ <Ασπωριγαν, Бешевлиев 1967:239). Коментирани са и някои допирни точки между този надпис и
Омуртаговия надпис от църквата „Св. 40 мъченици“, срв. „Ние затова заповя149
Знатен род, чиито представители се споменават при двора на цар Парса Папака и царя на
царете Арташир I.
150
С термина BR BYT’ = от царски род са се обозначавали не преките потомци на царя (престолонаследниците), а лица (фамилии), близки до царския род (Maricq 1958:326, бел. 6; Луконин
1987:43, 119).
151
Вж. гр. τραφέντος, Bνατραφέντος Part. Aor. Passivi II от τράφω, Bνατράφω ‘отхранвам, отглеждам, възпитавам’. Така и във френския превод на надписа: le prince Sasan, élevé par les Farrigan, le prince Sasan, élevé par les Kidoukan (Maricq 1958:326).
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дахме да се напише надпис, та този, който бъде след нас, да узнае нашето име,
нашата храброст и нашата власт“ и „Нека роденият по-късно като гледа този
надпис, да си спомня за този, който го е направил. Името на владетеля...“ (Бешевлиев 1969:97). Според Бешевлиев е трудно да се каже дали в случая става
въпрос за просто съвпадение, или за някаква далечна реминисценция, но явно
към изброените успоредици между надписа на Шапур I и прабългарските надписи можем да добавим и цитираните по-горе изрази за лица, обозначени като
храненици (възпитаници) на знатни родове.
Сходен обичай да се дават лица от царския двор или близки до него на възпитание у велможи имало и в средновековна Армения (Луконин 1987:242). И сред
тюрките е бил разпространен подобен обичай, наречен аталичество (от тюрк.
аtal±g ‘бащинство’, ata ‘баща’), съгласно който детето скоро след раждането си
временно се отглежда и възпитава в чуждо семейство, след което се връща при
своите биологични родители. Връщането на възпитаника става след достигане
на определена възраст (обикновено пълнолетие) в тържествена обстановка и с
размяна на подаръци между възпитатели и родители (относно башкирците извън Кавказ вж. Косвен 1935 [1961:111]). Според повечето изследователи обаче
тюркската терминология (вж. още enceg, emcek ‘брат по мляко, брат по гръд,
син’, ‘възпитател’, qan ‘кръв, възпитаник’) не означава автоматично и тюркски
произход на аталичеството, тъй като много по-дълбоко и същностно в обществения и семейния живот обичаят е засвидетелстван сред кавказките народи – абхазци, черкеси, кабардинци, карачаевци, балкарци, осетинци (включително и у
техните предци аланите и в техния нартски епос), ингушети, чеченци и др. (Абаев 1:142; Абаев 2:262). Целта на аталика, т.е. на възпитателя, била да създаде
определени трудови навици у своя възпитаник (вместо обичайното по-изнежено
възпитание от страна на кръвния баща), да го направи отличен стрелец, ездач,
безстрашен воин, превръщайки се в негов покровител и защитник за цял живот (Калоев 2004:297–300). Първоначално децата-възпитаници се отглеждали
в равностойни по социално положение семейства: князете отдавали децата си
в семейства на князе, а сами вземали за отглеждане деца на князе, дворянските
деца се отглеждали в дворянска среда, а децата на селяните – в селска. Въпреки
някои различия между отделните кавказки народи (напр. относно срока на отглеждане, възможността за среща или не с биологичните родители и т.н.) навсякъде са налице изключително близки отношения между аталика и възпитаника
и техните семейства/родове, като връзката на възпитаника с неговия приемен
баща (респ. неговия род) се е смятала за по-висша и значима от тази с родното
му семейство – нерядко храненикът е бил много по-свързан със своя възпитател
в сравнение с кръвния си баща. Възпитаникът е трябвало до края на живота си
да защитава интересите на рода, в който е бил отгледан, безпрекословно да изпълнява всички искания на аталика, който е можел по всяко време да го извика
в дома си (включително и след срока на отглеждането) и да му възложи грижата
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за своите роднини (Косвен 1935 [1961:106–110]). В същото време възпитателят
е бил длъжен да осигури на своя приемен син някои материални придобивки
(дрехи, оръжие, кон), както и да участва в решенията на всички съдбовни въпроси в живота му, напр. да избере бъдещата му невеста. Даването на деца за
отглеждане е било само по себе си оказване на голяма чест на възпитателя и
отказ от тази чест не се е допускал. Сред много кавказки народи (напр. абхазците) паралелно с аталичеството е било широко разпространено и осиновяването, включително и осиновяване на възрастен човек. Между осиновителя и
осиновения също се установява тясна връзка – осиновителят бил задължен да
помага на своя приемен син при построяването на дом, уреждането на сватба,
извършването на погребения и т.н., понякога дори поемал върху себе си вината
за извършено от него престъпление; от своя страна, осиновеният е трябвало да
защитава приемния си баща от различни набези и произволи, насилия, грабежи
или обиди (Смирнова 1951:111).
И сред древните скандинавски народи и келтите е съхранен аналогичен на
кавказкото аталичество обичай доброволно да се дават младежи на възпитание
в чужди семейства с цел възмъжаване и закаляване на характера и сдобиване със силно покровителство (по-подробно вж. Косвен 1935 [1961:113–116]).
Единственото по-различно обстоятелство е в това, че според скандинавските
саги често пъти децата се възпитават в семействата на роднини по майчина
линия, а самият възпитател е вуйчото. Именно тази форма на разглеждания
обичай, срещаща се и в редица народи на Западна Африка, Малайзия, Северна
Америка, се приема за най-ранната, характерна за първобитнообщинните отношения и прехода от матриархат към патриархат и смяната на матрилокалния
с патрилокалния брак, при който омъжената жена преминава да живее в семейството на мъжа. При този преход обаче все още майчиното право продължава
да се пази, което отчасти се изразява и в това, че децата продължават да принадлежат на рода на майката, а не на бащата, и затова те рано или късно преминават от своите родители в своя майчин род, където глава на семейството е вуйчото – братът на майката (Косвен 1935 [1961:116–119]). От тази най-архаична
форма на разглеждания обичай няма запазени следи в кавказкото аталичество и
у тюрките, за разлика от скандинавските саги. Навсякъде обаче даването, респ.
приемането на деца за отглеждане в чужди семейства не е индивидуална, нито
чисто семейна проява, а носи колективно-родови черти, тъй като отношенията
между възпитаника (храненика) и приемния му баща прерастват в отношения
между техните семейства и родове. Те винаги можели да разчитат на взаимопомощ от всякакъв характер, което спомагало за укрепването на връзките между
родовете. С установяването на феодализма кавказкото аталичество придобило
нови икономически и съсловни характеристики – социално по-слабият род,
за да се сдобие със силен покровител и икономически придобивки, вземал за
отглеждане дете от социално по-богат род, главно от средите на феодалната
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аристокрация. Така с течение на времето обичаят се запазил главно сред господстващото съсловие – князе и дворяни. В случаите, когато аристокрацията
продължила да дава децата си за отглеждане в други аристократични семейства, целта била заздравяване на връзките между двете фамилии, които по този
начин засилвали своето обществено-политическо влияние.
По-различен аналог на хранените хора е налице през VI–VIII в. в западната и източната част на франкското кралство в лицето на т.нар. nutriti „хранени“ – младите синове на висшите аристократи, изпращани в дворовете на
Нейстрия и Австразия да изучават онези отговорности, които по-късно щели да
прилагат на практика по градове и села. Наричали ги „хранени“, тъй като били
подслонявани и издържани от „бащата осиновител“ – краля на франките, който поемал всичките задължения по тяхното отглеждане и обучаване (Histoire
1985:412; Степанов 1999:94). Много вероятно е Омуртаг да е познавал тази
практика, още повече че през 30-те години на IX в. българският хан е имал
пряк сблъсък с войската на франкския император Людовик Благочестиви, при
когото най-напред изпраща няколко български пратеничества [824–826] с цел
определяне на границата между българи и франки, а впоследствие предприема
военни действия срещу него до завладяването на Долна Панония [826–830] и
регламентирането на общата граница между двете държави.
Допускам, че обичай, аналогичен на кавказкото и тюркско аталичество и осиновяване, е бил известен и на прабългарите152. Възможно е дори през VIII–IX в.
той да не е бил само спомен от древната им прародина, а жив обичай, ако имаме
предвид факта, че остатъци от подобен, макар и с нови варианти обичай, наричан
храненичество, се намират векове по-късно в българското народно творчество,
словното ни богатство, юридическите обичаи и гражданското семейно право.
Не е известен прабългарският термин, скрит в обозначението θρεπτ{ς
Dνθρωπος, чрез който „навярно се е изразявала същината на някакъв прабългарски израз, точният смисъл на който се предава на гръцки само приблизително“ (Андреев 1993:64). Но в книжовния ни език се среща както лексемата
храненик, така и лексемата питомец в значение ‘чуждо дете, което се отглежда
като свое и обикновено се осиновява; лице, което се отглежда или възпитава от
някого’. Всъщност днешното питомец е наследник на старата славянска (старобългарска) лексема за назоваване на ‘възпитаник, храненик’, включително
и в по-широко небуквално значение на ‘духовен възпитаник, последовател’
(от питати, питэти ‘храня, отглеждам’), която в средновековните паметници
е съхранена като пищьникъ (минеи за септември от 1096 г. и за октомври от
1097 г., Путятин миней от XI в., Златоструй от XII в., л. 22, Иловичка кръмчая от 1262 г., л. 68а; Срезневский 2:946; Jagiè 1874:89; СРЯ 15:66; Георгиева
Аналогичното на кавказкото аталичество е и руското кормилство, сведения за което има в Повесть временных лет (под години 945, 1018, 1171, 1202 и др.). По-подробно за кормилците, наричани
още дядьки, като възпитатели на княжески и болярски синове в древна Русия вж. Гарданов 1959.
152
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2003:157), питомикъ (Козма Индикоплевст, Иловичка кръмчая, Miklošiè 1862–
1865:566; СРЯ 15:62), питомьць (Михановичев миней, сръбски препис от XVI в.,
Miklosich 1862–1865:566), питавьць (сръбски фрагменти от XVII в., Miklosich
1862–1865:565), питаникъ (чети-минеи от XVI и XVII в., Срезневский 2:941;
СРЯ 15:58)153. От същия корен са образувани и названията за ‘възпитател, осиновител, който храни и дава живот’, срв. питатель, питательникъ τρόφιμος (вж.
паметниците у Срезневский 2:942; Miklosich 1862–1865:565; СРЯ 15:59, Среднеболгарский перевод 1988). През следващите векове старобългарският глагол
питати ‘храня, отглеждам’ е изчезнал от езика ни и на негово място се е настанил глаголът хранити (с първоначално единствено значение ‘пазя, защитавам,
охранявам’), който впоследствие е започнал да означава и ‘давам храна, грижа
се за някого’154. Този процес е обхванал и дериватите, напр. питомьць е отстъпил мястото си на храненик и едва по-късно чрез руски лексемата питомец е
била възвърната за нов живот в книжовния ни съвременен език. Показателна
в това отношение е липсата на питомец (при наличие на храненик) в нашите
говори155 и в книжовния ни език докъм 40-те години на XX в.156 Аналогична на
български е ситуацията и в сръбски и хърватски, срв. хранÈњик ‘мушка особа
коjу су отхранили људи коjи jоj нису родитељи’, хрÀнилац, хрÀнитель ‘онаj
коjи храни некога; онаj коjи издржава некога’ (РСХКЕ 6:745–746), пáтомац,
-омца ‘дечак или младић коjи се одгаjа у неком заводу где има стан и храну,
стипендист, штићеник; онаj коjи jе одгаjен, воспитан у духу какве идеjе’ (РСХКЕ 4:439), за разлика от словенски, където има hránjenec ‘kdor dobiva hrano’, но
само pítati ‘храня’ и pítoven ‘угоен’ (SSKE). В западните славянски езици други
коренни морфеми изразяват значенията ‘който храни, поддържа някого; възпитател’ и ‘възпитаник, питомец’, срв. чеш. živitel ‘хранител, който храни някого’, krmiè ‘човек, който храни добитък’, vychovatel ‘възпитател’, vychovanec,
odchovanec, chovanec ‘възпитаник’, schovanec (разг.) ‘хранениче, осиновено
153
В класическите старобългарски паметници е засвидетелствано само причастието питомъ
σιτευτός ‘охранен, угоен’ (Лк 15:30), вж. Slovník 2:41.
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Това значение е писмено документирано през XIII–XIV в., срв. примерите от Иловичката кръмчая (1262 г.) кормťще и хранťще медвэди и от Троянската повест (XIV в.): Ватикански
препис, л. 43б егда родиши сЃна не храни его, л. 51 азъ бо мЃлстива еи хощ© быти и хранити доволнэ
(Среднеболгарский перевод 1988:244, 248).
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Вж. храненик ‘чюждо чядо земено за свое, усыновено; чюваник, беслеме; рус. воскормленник, воспитанник, питомец, приемышь’ (Геров 5:508), ‘дете, осиновено от бездетни родители’ (Странджанско, Горов 1962:153), ‘дете, закърмено с мляко на чужда жена’ (Родопско,
Стойчев 1965:296), хрън’ъник ‘осиновено дете’ (с. Зарово, Солунско; Вачева-Хотева, Керемедчиева 2000:414). Само в тъжачка е отбелязано питатель ‘който храни’ (Гоцеделчевско, БЕР
5:266).
156
Вж. отсъствието на питомец в речниците на Дювернуа 1889, Геров 4 и Младенов 1941,
където е зафиксирано само питомый, питомен ‘опитомен’. От 40-те години на XX в. лексемата питомец е факт в лексикографските справочници, срв. БРС 1947:252; БФР 1949:505; РСБКЕ 2:497;
БТР 1963:586; РЧДБЕ 1992:662; РБЕ 12:450.
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дете’, словаш. živitel’ ‘който изхранва някого’, kаmiè ‘човек, който храни добитък’, vychovávatel’ ‘възпитател’, vychovanec, odchovanec ‘възпитаник’, пол.
¿ywiciel ‘който храни някого’, wychowanek, wychowaniec ‘възпитаник, питомец’, przybrane dziecko ‘хранениче’.
От друга страна, и българските обичаи са съхранили прояви както на храненичество, така и на осиновяване, понякога дори без да ги разграничават терминологично – напр. в Еленско осиновяването е известно под названието храненичество, в Лясковец, Русенско, Казанлъшко и Хасковско осиновените (по-често
момче, но и момиче) се наричат храненик и храненица (Бобчев 1896:286, 288,
292, 294). Между двете страни винаги се установяват отношения като между
родители и деца: приемният баща се приравнява с биологичния родител, а осиновеният става като родно чедо на осиновителя. Обикновено осиновителят се
задължава да изхрани и ожени приемния си син и след смъртта си да му остави
в наследство цялото или част от своето имущество, а храненикът обещава, „че
ще му е вече като същи син, че ще го счита като свой баща и във всичко ще му
бъде покорен и послушен, ... че ще гледа тези нови свои родители до смъртта им,
да ги храни, облача, пои, погребе...“ (Бобчев 1896:292). В Еленско по време на
обреда „осиновяване“ осиновителят произнася думите: „сынъ мой еси ты, азъ
днесъ родихъ тя“, а след обреда стават угощения и веселия като при раждане.
„Посиновяването се извършва пак с гозба... Като захванат гостите да ядат и да
пият посиненикът или храненицата излазя и целува ръка на всички присъствующи“ (Бобчев 1896:286–287). В Лясковец по време на обреда осиновеният хвърля старите си дрехи, които оставя у биологичния си баща, и облича купените от
осиновителя. По всички краища осиновеният взема фамилното име или прякора
на осиновителя си, „като се нарича от хората храненик на еди-кого си или син на
еди-кого си“. Във Варненско осиновяването ставало в присъствието на съседи,
чорбаджията и попа, като на трикратно зададения въпрос към осиновителя дали
приема детето за свое чедо той отговарял: „Приимам го, аз ще го имам за свое
чедо и ще му оставя всичкия си имот“. Основната разлика между осиновения
и храненика била в наследяването и родството – първият продобивал наследствени права (напр. върху имота на осиновителя), за разлика от втория, тъй като
„отхранителят искал да вземе детето не за свое чедо, а само да го отгледа за
хаир и да го ожени“. Колкото до родството, важал принципът дали осиновеният е кърмен от осиновителката, или не, т.е. само кърменето създавало кръвно
родство. Затова осиновеният е можел да се жени за роднините на осиновителя,
но не и за роднините на осиновителката, в случай че е бил кърмен от нея (вж.
варианти на това правило у Бобчев 1896:85–90; Бобчев 1923:33–34). Но и осиновеният, и храненикът са били длъжни да помагат на изнемощелите си благодетели, на първо място били задълженията именно към тях и едва след това към
биологичните им родители (вж. по-подробно Попов 1904:19–21). Векове наред
е съществувало само църковно осиновяване, респ. храненичество – до 1889 г.,
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когато се промулгира граждански закон, разглеждащ отчасти и осиновяването
(Балджиев 1891:191–192). Осиновяването е познато на всички южни славяни,
срв. събрания от в. Богишич фолклорен материал от различни области на Сърбия, Хърватска, Черна гора, Босна и Херцеговина, Войводина, България (Пазарджик, Търновско), Банат (Bogišic 1874:303–312), където под формата на анкети
намират отговор въпроси като кога се осиновяват чужди деца (по-често момчета, но и момичета), кои присъстват на обреда осиновяване, как се назовават
приемните родители, какви права и задължения имат осиновителите и осиновените, как се променя името на осиновения и т.н. Следи от обичая храненичество
пази и народното ни творчество, вж. напр. поговорките „Храненик има, за мъж
грижа няма“ (Геров 5:508; БНТ 12:471), „Хранители као и родители“ (Косвен
1948:34–35), „Турчин побратим не хващай, На жена никога тахна не доверявай,
Чуждо чедо не посинвай, или Храненик не зимай“ (Охридско, Бобчев 1896:289).
И така, смятам, че в израза θρεπτοp Dνθρωποι от възпоменателните прабългарски надписи се крият именно храненици на владетеля, т.е. млади хора, отгледани и възпитани в двора на кана, който се е превърнал в техен приемен баща
и покровител. Към подобно тълкуване насочват и филологическите аргументи.
Според гръцките лексикографски справочници (Chantraine 1974:1134; Liddell,
Scott 1996:805; Sophocles 1992) прилагателното θρεπτ{ς, θρεπτή (от τρέφω
‘храня; възпитавам, отхранвам, отглеждам, откърмям’) е засвидетелствано в
гръцки и ранновизантийски автори от I–V в. (Plinius [rerum naturalium scriptor],
Lysias [orator], Pherecrates [comicis]) и в епиграфски паметници (Inscriptiones
of Cos, Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini, Sylloge Inscriptionum
Graecarum) само със значения: 1) brought up in another household, fostered
‘отгледан, възпитан в друг дом, семейство’ (така в Естир 2:7, където се разказва как осиротялата Естир е отгледана от своя братовчед Мардохей и бťше
ем№ отроковица воспитана παqς θρεπτή дщерь ам·надава брата отц№ егw и имť
еи есwирь• По преставлен·и же родителеи еť пр·ť ю мардохеи во дщере мэсто); 2)
domestically raised slave, esclave ÉlevÉ À la maison ‘роб/слуга, възпитан в семейството/дома на господаря’; 3) fosterling (of the Nile) describing Sosibius, a Greek
born in Egypt ‘храненик, възпитаник (на Нил) – напр. такъв е Сосибий [министър при Птолемей IV Филопатор, цар на Египет, III в. пр. Хр.], грък, роден в
Египет’; 4) enfant adoptÉ ‘осиновено дете’. Тъй като гръцките и ранновизантийските писатели използват прилагателното θρεπτ{ς за обозначаване не само
на възпитаник/храненик, но и на роб/слуга, Успенски (Успенский 1905:204–
205, 210) изключва възможността изразът θρεπτ{ς Dνθρωπος да визира лице,
получило възпитание при владетеля. Според него като цяло изразът θρεπτ{ς
Dνθρωπος не се вписва в кръга на отношенията възпитател (господар) : възпитаник (роб) – докато θρεπτ{ς съдържа елемент на несвободност, Dνθρωπος не се
употребява в такъв контекст, напротив, най-често се използва за лица с високо
обществено положение, военни и придворни, следователно идеята за робско
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отношение е несъвместима с почетното звание θρεπτ{ς Dνθρωπος. И най-накрая Успенски недоумява защо в надгробни колони на заслужили хора ще се
споменава незначителният факт, че те са получили възпитание в двора на кана.
Ако това обаче е толкова незначителен факт, как да си обясним силната воля на
владетеля да увековечи хранениците си (според запазилите се свидетелства за
други починали той не прави този жест!) освен ако не гледа на тях като на свои
приемни синове. Всъщност това е и единственото общо между тях – по всички
останали характеристики (служба, етнос, род, причина за смъртта) те се различават. Но Успенски е прав, че терминът θρεπτ{ς Dνθρωπος издава форма на
зависимост на номинирания спрямо владетеля, която липсва във византийския
термин οrκεqος Dνθρωπος. Не случайно най-напред във възпоменателните надписи е посочено служебното положение на храненика (т.е. йерархическата му
позиция спрямо кана) и едва най-накрая е посочен родът на храненика. Това обстоятелство справедливо се тълкува като израз на идеята за върховенството на
кана над аристокрацията, за нейната лична зависимост от владетеля и неговото
лично благоволение, т.е. като част от засилената централизация на властта при
Омуртаг (Андреев 1968–1969:36; Жеков 2003:12–14). Фактът на зависимост
между κανα συβηγη и θρεπτ{ς Dνθρωπος обаче не означава непременно робско
отношение, защото в случая става въпрос за друга зависимост – на възпитател
към възпитаник, на баща към син, в чието отглеждане е вложено много, но и
много се очаква от избраника, отгледан под закрилата на владетеля и получил
възпитание в неговия двор. Вероятно по такъв начин Омуртаг и приемникът
му Маламир са изграждали новата държавна администрация от предани към
тях лица – провинциални управители, колобри, военни лица, техни приемни
синове (θρεπτοp Dνθρωποι). Съдържанието на възпоменателните надписи ясно
показва, че в стремежа си да установи централизирана териториално-административна система за управление Омуртаг се опира не само на (пра)българския
етнос (напр. } Σλαβνας } βαγατουρ βαγαινος, } Τουρδατζις } κανδίδατος), както
и не само на потомци на знатни родове (напр. } Σλαβνας } βαγατουρ βαγαινος,
} Τουρδατζις } κανδίδατος, } κολοβρος } ιζουργου κολοβρος, ...ταρκανος). Това
вероятно е предизвикало ответна реакция от страна на родово-племенната аристокрация, израз на което е било недоволството и отцепването на някои славянски племена – особено в пограничните северозападни области (Божилов,
Гюзелев 1999 [2006:155]). Всъщност още при кан Крум родовата организация
на властта започва да губи позиции за сметка на налагането на династичния
принцип в управлението на държавата. Но при Омуртаг засилените процеси
на централизация, автократичност и монархизъм, признавани от всички историци, подкопават още повече позициите на родовата аристокрация и нейната
управленческа роля. И именно с оглед на тази ситуация – за да бъде по-малко
уязвим от родовата аристокрация, Омуртаг може би е стъпил на един древен
родов обичай, натоварвайки го обаче с по-различна обществено-политическа
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цел – изграждането на нова централна и провинциална администрация със
строго определени функции и правомощия, пряко подчинена и предана на владетеля, която да го подпомага в упражняването на властта.
21. ичрьгыя

войник от стражата на владетеля
Названието ичрьгыя е hapax legomenon – известно е само от Житието на
Иларион Велики157, запазено в чети-минеи от XIV, XV и XVII в., срв. чети-миней
от средата на XIV в. (НМКМ 1039, л. 239а), чети-миней от средата на XIV в.
(Деч94, л. 251б), чети-миней от последната четвърт на XIV в. (Цет20, л. 95б),
чети-миней от 1614–1625 г. (Рс59 НБС, л. 237б), чети-миней от средата на
XV в. (Драг700, л.256б), Липлянски чети-миней от трета четвърт на XIV в.
(HAZU IIIс24, л. 137) ¬гда (¬гDа) же узрэ ичрьгҐю (ичръгҐю) τ{ν κανδιδAτον.
Интересуващият ни пасаж от житието разказва как един войник от личната
гвардия на император Константин Велики, по чин кандидат (κανδιδAτος γάρ
τις αˆτο‡ το‡ βασιλέως, Strout 1943:366, единь же wU чрьгҐ его), от малък бил
обладан от бяс, който го карал нощем да крещи и стене и да скърца със зъби.
Затова отишъл при императора, разказал му за това и измолил препоръчително
писмо до първенците в Палестина, където се намирал преподобният Иларион.
А те, щом разбрали, че обхванатият от бяс е изпратен лично от императора, му
оказали голяма чест, като го придружили до манастира. Там блаженият Иларион ги посрещнал сърдечно, приветствал ги, ръкувайки се с всички. Като видял
кандидата (>Ως δS εxδεν τ{ν κανδιδAτον, Егда же узрэ ичрьгҐю), светецът заповядал на придружаващите го да се върнат, след което изгонил беса от него. Докато гръцкият текст и в двата случая използва лексемата κανδιδAτος, с която назовава обладаният от бяс войник, старобългарският книжовник само в единия
случай следва точно гръцкия текст, предавайки τ{ν κανδιδAτον с ичрьгҐю (Acc.
sg. от Nom.sg. ичрьгыя) явно със значение ‘кандидат [като военен чин], войник
от кандидатския императорски корпус’. С голяма сигурност можем да предполагаме, че и в неоцелелия старобългарски протограф на Житието на Иларион
Велики е стоял терминът ичрьгыю, респ. ичрьгыя, тъй като и шестте славянски
преписа158, с които разполагам, съдържат тази форма. Миклошич (Miklosich
1862–1865:1121), в чийто речник единствено измежду всички лексикографски
Св. Иларион Велики, чиято памет се чества на 21 октомври, е живял през 291–372 г.
НБКМ 1039, л. 229–242б; Цет 20, л.82–121б; Деч94, л. 239–259б; HAZU IIIс24, л. 131б–
139б; Драг700, 246б–276; Рс59 НБС, л. 231–241б. Археографска справка за ръкописите вж. у Иванова 2008:64–65, 68, 93–94, 132–134, 158–159, 174–175 и в доклада на И. Кузидова. „Житието
на св. Иларион Велики в ръкопис Драгомирна 700 (XV век)“, изнесен на XVII-ия интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура в памет на акад. П. Динеков, София,
18–19.12.2008 г. Изказвам сърдечна благодарност на И. Кузидова за предоставената ми информация и за възможността да използвам копия от славянските преписи и гръцкия текст.
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справочници фигурира лексемата, макар и с неясно значение (“sensus ignotus”),
разчита титлата като чръгыя с предходен съюз и (узрэ и чрьгҐю), но липсата на
съюза καp в гръцкия текст подсказва, че формата трябва да е ичрьгыя.
За изясняване етимологията на ичрьгыя спомага съществуването в служебна
йерархия на ранносредновековна България на съставката ητζιργου (ηζουργου,
ητζηργωυ, Σουρσου-, Серсу-/Сърсу-, чрьгу-, zergo-/zerco-), запазена в гръцки,
старобългарски и латински книжовни и епиграфски паметници от IX–X в. – не
самостоятелно, а само в посесивна употреба към титлите боил159, багаин160 и
колобър161. Както вече беше коментирано, тази съставка се етимологизира от
тюрк. ièärigü, ièirgü ‘вътрешен’, ièrägi, ièräki, ièraki, ièrä, ièräk ‘вътрешен, намиращ се във вътрешността’ < пратюрк. iè-äri-gü ‘това, което е вътре’. Имам
основания да приема същата етимология и за ичрьгыя – съществително име
със значение „вътрешен“ войник, т.е. войник от дворцовата стража на владетеля. Гръцкото съответствие κανδιδAτον също потвърждава подобна етимология,
доколкото кандидатите са съставлявали личната гвардия на византийския император и са били негови „вътрешни хора“. Като имаме предвид, че ητζηργου
βαγαηνος, разполагащ с 12 ризници, е отговарял за охраната в двореца като
началник на дворцовата стража (Надпис от Мадара № 50), можем с голяма
вероятност да допуснем, че редовият войник от тази владетелска стража е бил
наричан ичрьгыя.
Този прабългаризъм, с който се визира определена военна служба в Първата
българска държава, се е присъединил към праслав. *-ja- склонение, следвайки
един ранен и не особено продуктивен модел. Най-разпространеното съществително от този модел е выя, засвидетелствано в почти всички класически
старобългарски паметници, докато останалите оцелели съществителни от този
словообразувателен тип се срещат рядко и само в съчинения от ранната славянска книжнина, срв. гроборыя τυμβωρύχος ‘който копае/краде гробове’ Устюжка кръмчая (в Ефремовската кръмчая гробьнҐи възгрэбатель), рукомыя
κάδος ‘чаша, съд за измиване на ръце’ Чудовски псалтир с тълкуванията на
Теодорит Кирски, Хроника на Йоан Малала, кръторыя Bσπάλαξ ‘къртица’ Лев
11:30 по ръкопис от XIV в. (Miklosich 1862–1865:143, 317; Срезневский 1:594;
Срезневский 3:194, 1340; Срезневский 1912:79).
159
ηζουργου βουληα Надпис на Крум от с. Хамбарли № 47, ητζιργου βοιλαν Надпис на Персиан от Филипи № 14, ητζηργωυ βωυλε Надпис от Преслав № 53, >Ητζβόκλια Константин Багренородни. За управлението на държавата, Γεωργίου Σουρσουβούλη Геwргия иже и СерсубҐлť,
Геwрг·а С№рв№ла; Γεώργιος } Σουρσούβουλις Геwрг·и СърсубҐлť, Геwрг·е Сурв№ль; Γεωργίου Σουρσούβελι Геwргию СерсубҐли, Геwрг·ю Сурвул№ Хроники на Симеон Логотет и Георги Амартол
[Продължителя на Теофан], мостичь чрьгубыля Надпис на Мостич, Zergobula Чивидалско евангелие, маргинални бележки, Petro Cerbulae/Cerbula Писмо на папа Йоан VIII [879], zerco boilas
Анастасий Библиотекар.
160
ητζηργου βαγαηνου Надпис от Мадара № 50.
161
ιτζουργου κολοβρος Надпис на Омуртаг от Плиска № 65.
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В началото на разглеждания пасаж от Житието на Иларион Велики старобългарският книжовник предава гръцкия израз κανδιδAτος γάρ τις αˆτο‡ το‡
βασιλέως ‘един кандидат на същия [Константин Велики] император’ по-свободно – единь же wU чрьгҐ его ‘един от неговата чрьга’, където чрьга (както би трябвало да е формата в Nom.sg.)162 явно не визира титлата кандидат (ичрьгыя), а
целия кандидатски корпус, отряд163. Така въпреки фонетичната близост между
ичрьгыя и чрьга ще трябва да приемем, че става въпрос за две различни лексеми,
сравнително добре различавани в славянските ръкописи, които обаче ще да са
били близки по значение, щом превеждат едно и също гръцко съответствие.
За разлика от ичрьгыя, възхождащо към тюрк. ièärigü, ièirgü ‘вътрешен’,
лексемата чрьга има паралел в друга алтайска форма – èerig с първоначално
значение ‘войска, части, подредени в боен ред’, което впоследствие се разширява изобщо до ‘отряд войни, войска, войскова част, армия’, каквото значение
днес е запазено във всички тюркски езици с минимални фонетични варианти
(Clauson 1972:428–429; СИГТЯ 5:372–373). Лексемата èerig, която рано е заета в монголски, няма единна етимология: според някои е санскритска заемка
(ksatrika, ДТС 1969:144), а според други е образувана от глаголната основа èer‘освобождавам, избавям’ и суфикса -ig (СИГТЯ 5:372–373). В старотюркските
текстове има немалко глаголи и имена от основата èer-, срв.: èergäš-/èerkäš‘съставям, образувам редици’, èerig èeк- ‘насочвам, изпращам войската’, èerig
sü ‘войска, битка’ и др. Явно с този корен трябва да се свърже и цслав. черга ‘ред,
редица’ в руска грамота от XVI в. (Срезневский 3:1499), рус. черга, диал. южнорус. черги ‘ред, редица’, укр. черга, черег, черха ‘ред, редица’, черговой ‘пореден, редовен’, брус. черга, черег ‘ред, редица’, чергою ‘поред’, дон. Черговой
(Фасмер 4:336; Преображенский 2:64; Даль 4:590; Miklosich 1862–1865:1121)164.
Всички те възхождат към стб. (прабълг.) чрьга (от тюрк. èergä ‘ред, редица’, ДТС
1969:144), оцеляло единствено в Житието на Иларион Велики. Така славянският израз от това житие единь же wU чрьгҐ его ще трябва да преведем като ‘един
от неговия [на Константин Велики] отряд, корпус’. Като имаме предвид и съответния гръцки текст (κανδιδAτος γάρ τις αˆτο‡ το‡ βασιλέως), чрьга ще визира
императорската лична гвардия, кандидатския корпус, осигуряващ охраната му,
като най-вероятно старобългарският преводач е направил аналогия с воинската
дружина, личната свита на българския владетел, наричана чрьга.
Имам основания да отнеса функционирането и на двата неизвестни досега
hapax legomenа с прабългарско потекло чрьга и ичрьгыя към по-ранно време,
когато ще да е бил осъществен първоначалният превод на Житието на ИлариВ петте преписа (НБКМ 1039, Деч94, ХАЗУ IIIс24, Драг700, Рс59 НБС) формата е чрьгҐ/
чръгҐ и само в Цет20 е ичрьгҐ, явно повлияно от ичрьгҐю.
163
У Миклошич (Miklosich 1862–1865:1121) чрьга е посочена с неизвестно значение (“sensus
ignotus”).
164
Не са ми известни подобни форми и значения в българския книжовен език и диалекти.
162
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он Велики. Най-ранният оцелял славянски препис (НБКМ №1039), както вече
беше коментирано, макар и писан с рашки правопис от XIV в., има изключително архаичен състав, език и възможна българска подложка, като най-вероятно се
свързва с дейността на Преславското книжовно средище (Иванова 2008:93–94
и цит. лит.; Атанасова 2008:49–51 и цит. лит.). А и трудно можем да си представим, че през XIV в. един славянски (български) книжовник ще предпочете
да употреби прабългаризми като преводаческо решение вместо да остави непреведен гърцизма κανδιδAτος, каквато е обичайната преводаческа практика по
това време. Подобно заемане със славянска сонантизация може да се види и в
други прабългаризми с алтайски паралели165.
22. чьваньчии

виночерпецът на владетеля
Лексемата чьваньчии ‘виночерпец’ е съхранена в ранни български преводи,
оцелели в по-късни славянски преписи, срв.166:
Славянска версия на Хрониката на Георги Синкел (по Бт 40:1–3, 9), л. 410а
чванч·и Bρχιοινοχόος, л. 410б чванчиа το‡ Bρχιοινοχόου, л. 442б чванч·ии, л. 456б
чваньч·и. Синайски патерик [XI в.], слово 119 чьваньчию τ{ν Tπικέρνην. Римски
патерик, л. 56 чванч·и. Златоструй [XI в.] чьваньчиť (Златоструй XIII в. чваньчи¬, Златоструй XVI в. чванъч·я) Bδόντων οrνοχοο‡ντων vina infundentium.
Паренесис на Ефрем Сирин, XIV в. (по Бт 40:9–14) старэишинэ чьванчиамъ τ©
Bρχιοινοχό¥. Житие на Симеон Юродиви (Севастиянов сборник от XIV в.,
л. 71б) чвэнецъ.
Аргумент в полза на тезата, че чьваньчии ‘виночерпец’ е част от най-ранното ни словно богатство, е наличието на мотивиращата лексема чьванъ ξέστης
‘съд, чаша, кана’ в глаголическите Зографско евангелие и Мариинско евангелие
(Мк 7:4, 7:8)167, на умал. чьваньць καψάκης ‘шише, стомна, гърне’ в Паримейника (Григоровичев, Лобковски и Захариински, 3Цар 17:12, 14, 16; 19:6; Slovník

Срв. чрьтогъ ‘спалня, къща, палат’, прабълг. *kärtag ‘спалня’ с начално к-, от което би се
получило слав. ч- < перс. gärdäk ‘четири входа’ > тюрк., азер. gärdäk, Codex cumanicus kärtäk
‘къща’; хръзанъ ‘камшик, бич’, прабълг. *xurzan < перс. xara:zan ‘камшик’ > гр. χαρζάνιον ‘бич’;
кръчагъ ‘чаша, кана’, прабълг. *qurèaγ < тюрк. qurèaγ ‘кожа’, алт. qorèauγ ‘чаша за пиене’; блъванъ
‘колона, стълб; статуя; идол’ < орхтюрк. *bulvan / *balvan ‘стълб, колона’ с -u-/-а- поради диалектни различия в зависимост дали има или няма лабиализация; прабълг. *bulvan/*balvan < иран.
*pähläva:n ‘герой, боец, атлет’ (Granberg [forthcoming]:Dictionary 117, 121, 86–87, 55).
166
Вж. и словообразувателния вариант чваньчьникъ οrνοχόος в сръбски пролог за юни-ноември от 1572 г., Miklosich 1862–1865:1112.
167
Също и в староруските Юриевско евангелие [1119] и Галичко евангелие [1143–1144], Пандекти на Антиох (Miklosich 1862–1865:1111; Срезневский 3:1554).
165
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49:901)168 и в старобългарския превод на Книга Царства169. Гръцкото съответствие ξέστης (лат. sextarius) е с основно значение ‘мярка за течности, равна на
около половин литър’, което подсказва големината на чашата. В средновековната славянска книжнина чьванъ има дълъг живот. Освен в староруски евангелия от XII в. лексемата се среща и в множество руски евангелски преписи от
XIV–XVI в.170, в (старо)сръбски171 и среднобългарски евангелия от XII–XIV в.,
както и в печатното Търговищко евангелие [1512]172, в Елисаветинската библия
[1751] (Мк 7:4, 8 чванwмъ, Иер 35:5 корчагъ, 1Ездра 7:22 чванwвъ) и в църковнославянски книги173.
Особено показателни за осветляване на въпроса дали терминът чьваньчии
‘виночерпец’ би могъл да има титулатурен характер по времето на Първата българска държава са четирите му фиксации в Славянска версия на Хрониката на
Георги Синкел174. Първите две са в разказа за Йосиф и братята му (по Бт 37:
2–4, 27–28, 39–41) и визират момента, когато след обвинението на жената на
Потифар Йосиф е хвърлен в тъмницата заедно с хлебаря и главния виночерпец на египетския цар (в неи же сэдť хлэбарю и чванч·и, л. 410а, по Бт 40:1–3),
който виночерпец разказва съня си на Йосиф (слҐшавше же wUђ чванчиа л. 410б,
по Бт 40:9; Тотоманова 2008:41–42). И в Словото за Йосиф от Паренесиса на
Ефрем Сирин по ръкопис от XIV в., изградено по мотиви на Бт 40:9–14, се чете
старэишинэ чьванчиамъ τ© Bρχιοινοχό¥ (Miklosich 1862–1865:1112). Напълно е
възможно изборът на старобългарските преводачи на прабългаризма чьванчии
да е в унисон с институционалния термин от двора на българския владетел. Във
168
Също и в Ефремовската кръмчая от XII в., Чудовския Нов завет на митрополит Алексей
от 1355 г. (Срезневский 3:1554), както и в различни сръбски ръкописи: Михановичев хомилиар
от XIII в., Петокнижие от Крушедолския манастир от XVI в., Миней за септември, Пролог от
1370 г. (Miklosich 1862–1865:1112).
169
Вж. 3Цар 17:12 и мало масла въ чванцэ, 3Цар 17:14 и чванець масла не умалит сť до дЃне,
3Цар 17:16 и чванець масла не умали сť, 3Цар 19:6 и чванець водҐ. По ръкопис от РГБ, МДА, ф.
173, № 12, 621 л., 1470–1490 г., л. 353, 356. Вж. http://www.stsl.ru/manuscripts
170
Сред тях са Чудовският Нов завет на митрополит Алексей [1355], Константинополското евангелие [1383] и други, означени със сигли А21, Б1, Б8, Б19, Б22, Б23, Б26, Б33, Б36, Б42 у
Воскресенский 1894:214–217. Вж. и руско евангелие от 1537 г.
171
Мирославово евангелие [XII в.], евангелие от НБКМ № 455 [1342], евангелие от Британския музей, Add. ms 39 626 [1354], Николско евангелие [XV в.].
172
Добромирово, Банишко, Добрейшово, Атинско, Тертерово, Търновско, Лондонско, Рилско.
Сведения за посочените среднобългарски ръкописи и печатното евангелие вж. у Славова 1989:23–24.
173
Вж. чванецъ ‘небольшой кувшин, фляга’, чванъ ‘кувшин, жбан’, чваньчии ‘виночерпий’,
чеванъ ‘смешанный, налитый’ у Дьяченко 1993:813.
174
В Патериците чьваньчии е църковно лице (Римски патерик, л. 56 арх·д·аконъ желан·емъ
епTђкпьства сего хотэ ••• мьдзою бо чванч·и его дЃшю растливъ приготова, Синайски патерик, л. 65аб
аввэ иулиянэ бывъшиимь епискупэ•••нэкыя богатины ••• въсхотэша отравами погубити и• и
прэглЃша чьваньчиюю ¬го; Тихова 1987:302; Голышенко, Дубровина 1967), а в Житието на Симеон
Юродиви чвэнецъ е слуга на светско лице (Севастиянов сборник, л. 72а рабъ твои чвэнецъ вьзť
златикҐ твоЄ, Лалева 2004:129).
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всички достъпни ми славянски преписи на Книга Битие обаче преводът на този
текст е по-различен, срв.: Бт 40:1 старэишина медарескъ, мэдарскҐи, медарска
Bρχιοινοχόος, Бт 40:2 старэишину медарска τ© Bρχιοινοχό¥, Бт 40:5 старэишинҐ
медарска, медарскҐ το‡ Bρχιοινοχόου (Михайлов 1900–1908). Това преводаческо
решение издава славянска реалия175. В други преписи на Словото за Йосиф от
Паренесиса на Ефрем Сирин, напр. в ръкопис от XIII в. от ТСЛ № 7, преводачът
е предпочел решението старэи виночерпьямъ (л. 224а), старэишему черпьчиямъ,
старэишинэ черпьчиямъ (л. 225а), старэишинy черпьчиямъ (л. 225б), старэишина
черпчиямъ (л. 226а)176. Всъщност не само чрьпьчии οrνοχοός, но също и чрьпьць
οrνοχοός, πιγκέρνης, и виньникъ οrνοχοός все в значение ‘виночерпец’ (включително и като ‘виночерпец на владетеля’) се срещат както в хронологически
по-ранни (Златоструй от XII в., Римски патерик, Лествица на Йоан Климакс,
Хронографска Александрия, Хроника на Георги Амартол), така и в хронологически по-късни (чети-минеи, Златоуст от 1574 г., пролози от XVI–XVII в.) текстове (Miklosich 1862–1865:1122; Срезневский 3:1576; Истрин 1920:147). Тези
славянски лексеми обаче, макар и понякога образувани с прабългарския суфикс
-чии, едва ли са назовавали институционално виночерпеца, тъй като повечето
титули дори и след християнизацията са с алтайско (тюркско) или индоиранско
потекло. И втори път в Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел (в
разказа за възстановяването на Иерусалимския храм от Неемия) виночерпецът
на владетеля – в случая персийският цар Артаксерс I [465–424 пр. Хр.] – е наречен именно чьванчии, срв. неемиа чванч·и• артексерксовъ οrνοχοός <Αρταξέρξου
(л. 442б, Неемия 1:11); разказът е повторен и на л. 456б при р@таксексэ цртTвђ уюшу
въ персэa•ђ въ кЃное лэто неем·а бо чваньч·и• июдэаниO родомъ (Тотоманова 2008:106,
134; Moshhamer 1984:299, 5)177. Извън контекста на ‘царски виночерпец’ лексемата чьваньчии има ранна фиксация в Златоструй от XI в. (Златоструй на Бичков) в Златоустовото Слово якоже самь себе не wбидить никтоже не можеть wбидэти,
запазено само частично178. В него се разказва за дома и трапезата на богат човек,
където освен позлатени чаши, певци и смешници има и „правещи се“ на вино175
През 448–449 г. на път за двореца на Атила византийският пратеник Максимин бил нагостен от местните жители, които населявали отчасти днешните ни земи, с питие μεδος, приготвено
от пчелен мед (медовина).
176
Вж. http://www.stsl.ru/manuscripts
177
За виночерпеца на Соломон споменава и старозаветната Книга 3Цар 10:5, когато Савската царица вижда дома на Соломон, ястията на трапезата му, жилищата на слугите му,
държането и облеклото на служителите му, виночерпците му и всесъженията му, които принася в храма Господен (същото и в Пар 9:4), но в достъпните ми славянски ръкописи гр. καp
το†ς οrνοχόους е пропуснато, срв. устроенье wтрокъ его и предъстояние слугъ его• и wблачанья
его• еже прнJошаше въ храмъ гTђнь (РГБ, ТСЛ, ф. 304, № 728, 392 л., XIV в., вж. http://www.stsl.ru/
manuscripts); и устроен·е wU отрокъ его и преDстоан·е сл№жащиa ему• и блачен·е его яже приношаше въ храмъ
гЃнь (РГБ, МДА, ф. 173, № 12, 621 л., 1470–1490 г., вж. http://www.stsl.ru/manuscripts).
178
Цитираното заглавие е известно от по-късен препис от XIII в., в сръбски сборник Хилендар
386, където словото влиза в цялостен вид.
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черпци (и ласкавьцť и пэвьцť и чьваньчиť Bδόντων οrνοχοώντων съмьшьникҐ;
така и в ръкописа от Хилендар 386: и ласкавце и пэвце и чваньчи¬ и смэшникҐ,
Ильинский 1929; Минчева 1978).
Бил ли е виночерпецът дворцов служител у степните народи (напр. хуни или
тюрки) и можем ли да потърсим титулния характер на чьванчии още в прародината
на българите? Разполагаме с категоричното сведение на Приск Панийски, участвал [448] в пратеничеството на Максимин при предводителя на хуните Атила и
описал видяното в своята Готска история (<Ιστορια Γοτθικη). Специално място
в нея Приск отделя на двореца на Атила и пиршествата, устройвани по строги
порядки, в които традиционна роля изпълнявали виночерпците. Те подавали на
гостите чаши, най-напред да се помолят, преди да седнат, а после, отпивайки от
чашите, поканените пристъпвали към столовете в определен ред. Когато всички
заемали местата си, пристигал виночерпецът и поднасял на Атила голяма чаша
вино. Вземайки я в ръка, той приветствал първия в редицата отдясно на него, а
удостоеният с поздрава ставал от мястото си и можел да седне отново едва когато
Атила отпивал от чашата и я връщал обратно на виночерпеца. След като гостът
сядал на стола си, и останалите присъстващи му оказвали същата чест, вземайки чаши и отпивайки от тях след поздрава. При всеки поканен на пиршеството
стоял по един виночерпец, който бил длъжен да влиза след излизането на виночерпеца на Атила. Така, следвайки определен йерархичен ред, бил приветстван
последователно вторият, третият, четвъртият и т.н. гост. Най-накрая, след на като
всички поканени била оказана тази чест, виночерпците излизали, а пред гостите
слагали маси и внасяли блюдата179. Това известие не оставя съмнение, че при хуните виночерпците са били специални дворцови служители. Приск Панийски ги
назовава отново с термина οs οrνοχόοι, а чашите, с които поднасяли виното, определя като κύλιξ и κισσύβιον, т.е. те са били големи, от рода на бокалите. В същото
време и във Византия виночерпецът, наречен Tπικέρνης, πιγκέρνης и по-рядко
οrνοχόος, Bρχιοινοχόος, κυλικιφόρος (Oikonomidès 1972:135), е бил придворен
служител на императора, близко до него лице с церемониални функции – следил е за царските вина, наливал е чашите на гостите по време на тържествени
гощавки (Bréhier 1949:134)180. С голяма степен на сигурност (особено за езическия период) можем да допуснем, че в ранносредновековна България инсти„καp κύλικα οs οrνοχόοι κατ@ τ{ Tπιχώριον Tπέδοσαν Vθος, ›ς καp ^μAς πρ{ τ\ς Vδρας Tπεύξασθαι.
οŹ δ[ γενομένου, τ\ς κύλικος Bπογευσάμενοι Tπί το†ς θρόνους _λθομεν ... πάντων δέ Tν κόσμ¥
καθεστώτων, παρελθ˜ν οrνοχόος τ© <ΑττίλJ οtνου κισσύβιον Tπιδίδωσι... } δS τ© Bσπασμ© τιμηθεpς
διανίστατο. καp οˆ πρότερον ίζ\σαι θέμις dν πρpν b τ© οrνοχό¥ Bπογευσάμενος b καp Tκπι˜ν Bπέδωκε
τ{ κισσύβιον. καθεσθέντα δS αˆτ{ν τ© τρόπ¥ οs παρόντες Tτίμων, δεχόμενοι τ@ς κύλικας καp μετ@
τ{ν Bσπασμ{ν Bπογευόμενοι. Uκάστ¥ δS εyς οrνοχόος παρ\ν, Ѓν Wδει κατ@ στοqχον Tσιέναι, το‡ <Αττίλα
οrνοχόου ‰πεξιόντος...“ (Dindorf 1870:315–317).
180
За епикерния през Втората българска държава като висш титулуван велможа вж. Билярски
1998:167–177.
179
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туционалният термин за „виночерпец на владетеля“ е бил чьваньчии181, макар в
книжовните паметници от края на IX и X в. (Синайски патерик, Паренесис на
Ефрем Сирин, Златоструй, Хронографска Александрия) виночерпецът да се
назовава още чрьпъчии182 и чрьпьць183. Към XIII–XIV в. обаче чьваньчии се заменя масово с чрьпъчии, срв. напр. освен цитирания по-горе случай с Паренесиса
на Ефрем Сирин по ръкопис от XIII в. (РГБ, ТСЛ № 7), още и Апок 18:6 чашею
¬юже черпа вамъ черплите Румянцевски препис от XIV в. (РГБ, ф. 256, № 8) срещу чванова... чвануите Хвалов препис от XV в. (Slovník 49:889), както и следния
пасаж в ранния превод на Римския патерик (по ръкопис от РНБ, Пог 909, л. 56)
мьзDою бо чванч·и его дЃшю растливъ приготова срещу аналогичния пасаж в по-късния
превод от XIV в. (по ръкопис от РНБ, Толстой, Q.I.275, л. 115б) мъздоť же чръпчию
его дЃш© растливъ (Тихова 1987:302); вж. и славянския превод на Хрониката на
Йоан Зонара и по-конкретно известието как император Василий II приготвил
отрова и я дал на виночерпеца на Варда Фока184 дасть чрьпч·и фоковэ (Jakobs
1970:259). Възможно е замяната на чьваньчии с чрьпъчии, чрьпьць да е станала и
много по-рано, ако имаме предвид употребата на чрьпьць в славянския превод на
Хрониката на Георги Амартол, отнасян най-често към X–XI в.185 В нея се разказва, че след като узнал за намерението на сваления и заточен Роман Лакапин
да си върне властта, император Константин Багренородни се разгневил и пратил
в изгнание замесените в заговора: патрикия Теофан, протоспатария Георги, виночерпеца и примикюрина Тома (τ{ν μέν γ@ρ πατρίκιον Θεοφάνην Tξώριτε, τ{ν
δS πρωτοσπαθάριον Γεώργιον τ{ν πιγκέρνην καp ΘωμAν πριμικήριον патрик·ина
Феwфана wземствова и протоспафариа же Геwргиа и чръпца и Фомэ примикириа бивъ
и wстригъ тако въ wземствие посла). Тук виночерпецът е изброен сред придворните
на сваления император – началника на неговата охрана и висшия служител, отговарящ за церемониите.
Предположението, че първоначалният титул в езическа България е бил именно чьваньчии, се гради на неговото прабългарско потекло. Мотивиращата лексема
чьванъ ‘съд, чаша, кана’ (за гр. ξέστης), респ. чьваньць ‘шише, стомна, гърне’ (за
гр. καψάκης), обикновено се свързва с татaр., казан. èujen, чаг. èüjün ‘чугун, лято
С морфемна структура = прабългарски корен + прабългарски суфикс.
С морфемна структура = славянски корен + прабългарски суфикс.
183
С морфемна структура = славянски корен + славянски суфикс.
184
Отцепникът Варда Фока се провъзгласил за император на 15 август 987 г. и починал от
сърдечна криза на 13 април 989 г.
185
Факт е, че всички достъпни ми славянски преписи са единни по отношение на чрьпьць,
срв. не само издадения от Истрин 1920 ръкопис от РГБ, Ундолски ф. 310, № 1289 от XV–XVI или
първа четвърт на XVI в. и седемте преписа от критическия апарат към изданието, но и руските
преписи от РГБ, Егоров 98. 305 от XV–XVI в. (л. 413 чръпца), РГБ, Егоров 98. 335 от последната
четвърт на XVI в. (л. 830 черпьца), както и Летописец Елински и Римски I редакция (ГИМ, Син.
280, XVI в.), л. 410 чръпца. Затова можем да приемем, че лексемата е била присъща и на старобългарския протограф.
181
182
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желязо, сурово желязо’ от пратюрк. *èügün (Berneker 1908–1913:161–162), макар че
е известна и балтославянска етимология с изходно значение ‘висящ съд’ (Фасмер
2:36–37). За първи път èoδyn ‘бронз’ е регистрирано в караханидско-уйгурски (в
речника на М. Кашгари от 1074 г., запазен в препис от 1266 г.), впоследствие в чаг.
èojyn (вторична форма с -j- вм. -δ-) ‘непретопено желязо’ и в Kodex Cumanikus
èojun ‘бронз’, а днес е познато главно на кипчакските езици и на езиците от Сибир като èojun, èujyn, šojun, èojγon, èojgön, èojyn, èöj(g)ün186 със значения ‘чугун;
метално котле; чайник’. Среща се и в унгарски, срв. scobány ‘вид съд за вино’
[ок. 1118–1119], scobánc ‘вид кана, стомна’ (Granberg [forthcoming]:Dictionary
121–122 и цит. лит.). Етимологията не е съвсем ясна, но се предполага, че е била
заета от ср.кит. ž±w ‘лят метал’ в тюркските езици от сибирския ареал и в ойратския монголски във вида èoj (èöj, soj, šoj) ‘чугун’. Фонетичната тенденция, при
която интервокално -γ- преминава в интервокално -w-, може да се наблюдава в
тюркски, когато интервокалното -γ- е неустойчиво и може да се развие във w
(както при чьванъ), uμ, j (СИГТЯ 1:200–201; Granberg [forthcoming]:Phonology
№ 58). Смята се, че първоначално тюрк. èod(g)un не е назовавал метал, а съд
(котле, менче, бака), за което говорят и паралелните форми в писмения монголски èodugar, èožugar, coъgor ‘с форма на гарафа, шише, кана, стомна’, и едва
по-късно думата е започнала да означава ‘чугун’ (Clauson 1972:403; СИГТЯ
5:410). С първичното тюркско значение за съд кореспондира и прабълг. чьванъ,
чьваньць, ако имаме предвид:
1. Гръцките съответствия на чьванъ, чьваньць са ξέστης, καψάκης, означаващи ‘съд, чаша, кана, шише, стомна, гърне’, без значение от какъв материал са направени (метал, дърво, глина или нещо друго). В други случаи срещу
гр. κεκερασμένος ‘смесен; приготвен, налят чрез смесване’ стои също чьванъ
(Апок 14:10 по преписи от XIV в.: чвана κεκερασμένος), а срещу гр. κεραννύναι
‘наливам, смесвам вино с вода’ – чьвановати (чьвану«щю Синайски патерик,
Апок 18:6 чвануите κεράσατε), вероятно тяхната семантика е свързана със
съда (чьванъ), в който се извършва смесването, наливането (Miklosich 1862–
1865:1111; Срезневский 3:1554; Slovník 49:900).
2. Синонимите кръчагъ, -а Зографско евангелие Мк 7:8 (вм. чьванъ ξέστης
Мариинско евангелие) и кръчажьць Захариински паримейник 3Цар 18:6 (вм. чванець καψάκης Григоровичев и Лобковски паримейници), които едновременно
се употребяват187 с чьванъ, чьваньць, също означават ‘глинен съд, кана, стомна,
гърне; блюдо/паница; голяма делва, бъчва’ κεράμιον, τρύβλιον, πίθος и никога
186
С различни варианти в произношението от предни и задни гласни: -y-/-g-/-yg-/-³-/-y³-; една
от тези форми е била заета в рус. чугун (Clauson 1972:403).
187
Вж. употребите в Супрасълски сборник, Шестоднев на Йоан Екзарх, Мк 14:13 Мариинско
евангелие, Мк 14:20 Мариинско и Галичко евангелие, Иер 25:6, 1Цар 25:18, Ис 5:10, 11, Надпис от
Преслав, Синайски патерик, Диалози на Псевдо-Кесарий, Беседи на Григорий Велики, Иловичка
кръмчая.
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‘метал’ (Miklosich 1862–1865:318; Срезневский 2:1411–1412; Slovník 16:75; СС
1999:296).
3. По-късните съответствия на чьванъ, чьваньць в славянските писмени паметници и в съвременните славянски езици и диалекти са със значение ‘съд’.
В старопечатната Цариградска (Славейкова) Библия [1871], както и в Синодалната Библия [1925], обаче чьванъ се заменя (Мк 7:4, 8) с шулец, шулци ‘чаша,
канче с нос, чучурка’, шуле, шуленце ‘съд за вино’ (Дювернуа 2:2592), което напълно кореспондира с най-ранните писмени значения ‘съд, чаша, кана, шише,
стомна, гърне’ на чьванъ. В българските говори се среща чваница ‘съд за вино’
(Геров 5:536; рядом по рядом сватове, кытом по кытом чваница), запазено
в Северозападна България (Видинско) като джибан, джубан ‘дървен съд, подобен на ведро, в който изтича ракията от лулата на казана’ (БЕР 1:361)188.
Въпреки съществуващите мнения, че тези диалектни форми 1) имат балтийски
паралели със значения ‘малък дървен съд за масло’, ‘съд за окачване’, ‘движа
се, мърдам; вися’ (латв. ciba, лит. kibéti, kibù, kìbti, kimbù, БЕР 1:361189, Фасмер
2:36–37, ЭССЯ 4:138), 2) имат паралели с гр. κύμβη ‘ваза; съд; малка лодка’,
лат. cumba ‘лодка’, стинд. kumbhas, авест. xumba ‘гърне’, пол. kubek, рус. кубок
‘чаша’ (Младенов 1909:261), 3) имат неясна етимология или са заемка от старовисоконемски (ЭССЯ 4:139, Преображенский 1:223 и цитираните там мнения), смятам, че те са наследници на прабълг. чьванъ, както вероятно и жебениче ‘малък съд за ракия’ (РБЕ 5:30), „жебениче с ракийка“ в „Записки по българските въстания“ на З. Стоянов, „ракия от павурче (жебениче)“ (с. Сандрово)190.
Всъщност във всички съвременни славянски езици се откриват наследници на
прабългарската лексема чьванъ, срв. рус. жбан, жбанок, жбанчик ‘дървена
кана с похлупак, съд във вид на кана с капак’, жбанить ‘пия много (с кана)’,
укр. джбан, збан, жбан ‘кана; дървен съд за мляко’, брус. жбан ‘каца’, сръб. и
хърв. жбЗн ‘каца, каче, чебър; неголям дървен съд с продълговата форма’, èvЗn
‘кана за вино’, диал. ћbЗna ‘дървен съд с похлупак’, џбањ ‘съд за вода с форма
на кана’, словен. èvânj ‘пияница’, стчеш. èbañ ‘амфора, урна; оцетник; чашка’,
чеш. èbañ, žbañ, žbun, žbunek ‘кана’, džban ‘тумбест съд с ухо’, словаш. džbán
‘дървена чаша, канче; тумбест съд с ухо; кана’, dbanka ‘дървен съд за добиване на масло’, пол. dzban, zban ‘кана, стомна; тумбест съд с ухо (за напитки)’
(Фасмер 2:36–37; БЕР 1:361; ЭССЯ 4:139; Преображенский 1:223; Даль 4:585
чван, чванец ‘църковен съд’). Съвременните редувания жб-, žb-/джб-, džb-,
188
Вж. и песен, записана през 1926 г. и пята от Ив. Лазаров, с. Станкевци: ой, ракийце, вечна
мученице, иже у казанци се пекла, и през лулку текла, у джибан си се сипоеала, а у гърло наливала
(http:/www.sivosten.com).
189
Не мога да се съглася и с изказаното там схващане, че унг. scobanicz ‘буре’ „е заето вероятно
от славянски“, тъй като става въпрос за тюркско (хуно-алтайско) наследство, каквото е и чьванъ.
190
Станчев, Й. Село Сандрово – минало и развитие. http:/www.mladite.com/index. Павурчето е
калаен или керамичен плосък заоблен съд с тясно гърло, подобен на бъклица, с вместимост около
1 литър, използван в миналото за ракия (РБЕ 12:13).

151

dzb-/зб-, zb-/èb-/джиб-, джуб- лесно могат да се обяснят с фонетични процеси,
предизвикани от изпадането на слабия коренен ер в чьванъ и последвалата асимилация на съгласните в началната сричка (чв- > чб-, вж. в Галичкото евангелие
от 1143–1144 г. чьбанъ). Вижда се, че днешните славянски наследници на чьванъ означават най-общо съд (кана или съд с форма на кана, чаша, канче, стомна,
съд с форма на бъклица или на ведро), понякога с капак, най-често дървен, но
и калаен или керамичен191.
Като имаме предвид всичко това, можем да предположим, че по време на
Първата българска държава титулът чьваньчии, образуван от корен чьван- и прабълг. суфикс за имена на деятели –чии192, е означавал виночерпеца на владетеля, в чиито задължения е било да налива и поднася виното в чаши. Изградена
изцяло като прабългарска морфемна структура, титлата чьваньчии само в някаква (непряка) степен има отношение към гръцките £ съответствия οrνοχόος,
Bρχιοινοχόος (букв. ‘който налива вино’ < οxνος ‘вино’ и χέω ‘наливам’, откъдето οrνοχοέω ‘наливам вино’) и Tπικέρνης (букв. ‘който смесва [вино с вода],
налива размесено вино’ > Tπι-κεράνν‡μι ‘смесвам [вино с вода], наливам размесено вино’). Ясно е, че основното мотивиращо значение и на двете гръцки
лексеми-титли се основава главно на действието, което извършва виночерпецът,
и доколкото това действие е свързано със съда (чашата), можем да търсим някакви косвени аналогии между българския и ромейския титул. При чрьпьчии и
чрьпьць обаче тези аналогии са преки, доколкото славянският глагол чрьпати означава ‘черпя, изчерпвам (нещо, напр. вода), наливам като съотв. на κεράνν‡μι’ и
в този смисъл чрьпьчии/чрьпьць следват модела на Tπικέρνης. Това обстоятелство
би могло да се използва като още един аргумент в полза на предположението, че
в ранносредновековна България, когато българската държава и нейните институции са били неповлияни (или малко повлияни) от тези във Византия, именно чьваньчии е имал терминологично значение като название на владетелския
виночерпец. Прабългарското чьваньчии (букв. ‘който си служи с чаша, кана’ и
оттам ‘виночерпец’) би имало най-точно славянско съответствие в лексемата
чашьникъ, засвидетелствана в извори след XIV в.: влахобългарски грамоти, руска грамота след 1356 г. (Miklosich 1862–1865:1111, Срезневский 3:1486–1487),
От друга страна, предимно в източнобългарски диалекти са съхранени същ. чувенче ‘съд
с вместимост ок. ½ до 1 литър от лято желязо, обикновено емайлиран; готварски съд с дебело
желязно дъно’, прил. чувенен ‘съд от чувен, чугун (лято желязо, покрит обикновено с емайл)’
(Тихова 1987:302), същ. чувен ‘чугунено котле за варене на качамак или за готвене на ядене’ (Балчик, Басарабия), ‘тенджера’ (Басарабия), ‘връшник’ (Поморийско), ‘плитък пръстен съд за катми’
(Варненско) (Барболова 1999:249–250). В тези форми можем да видим запазено вторичното значение на тюрк. èügün ‘сурово желязо, лято желязо, чугун’. Другата възможност – диалектизмите
чувен, чувенче да са заети по-късно от турски, ми се струва по-малко възможна, доколкото в турски ‘желязо’ се нарича demir, респ. тур. dökme demir, font означава ‘чугун, лято желязо’.
192
От тюрк. èi- за Nomina agentis, вж. по-подробно Clauson 1972:xl; Granberg [forthcoming]:
Morphology № 18.
191
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молдавски документи (Билярски 1998:169–171). Може би причината за отсъствието на чашьникъ от старобългарския лексикален фонд е именно наличието на
чьваньчии и напълно идентичната семантична структура на двата термина.
23. Κόμης

провинциален управител на област (комитат)
Единствената сигурна гръцка титла, която е функционирала в българската
институционална практика през IX–XI в., е κόμης, комитъ. За нейната употреба
свидетелстват следните източници:
Надпис на Симеон от с. Наръш № 46 Tπp Δριστρου κομίτου. Житие на Тивериуполските мъченици на Охридския архиепископ Теофилакт Δίστρος } κόμης.
πρ{ς Ταριδ\να ... τ{ν κόμητα, πρ{ς τ{ν κόμητα, } κόμης. Продължителя на
Георги Монах, Хронография на Лъв Граматик, Хроника на Симеон Логотет
μαθ˜ν δέ κόμης, увэдэв же комиUђ се прэиде брати сť съ ними. Хроника на Симеон Логотет οu κομητόπωλοι šνομάζοντο ... καp λεγομένων κομήτων иже
и комитопули нарицаах© сť ... и нарицаемаго комиU. Хроника на Йоан Зонара οu
κομητόπωλοι šνομάζοντο ... καp λεγομένων κομήτων нарицаху же се и комитопули ... нарицаемаго комить. Хроника на Йоан Скилица τ™ν παρ@ Βουλγάροις
μέγα δυνηθέντων κόμητος.
Въз основа на тези свидетелства могат да се идентифицират следните комити:
1. Анонимен български комит на Добруджа [ок. 837]. Споменат от Продължителя на Георги Монах, Хронографията на Лъв Граматик и Хрониката на
Симеон Логотет по повод заселените отвъд Дунава [813] около 10 000 пленени ромеи, които години по-късно [ок. 837] вдигат бунт и решават да се върнат
във Византия, преминавайки Дунава с имуществото си. Когато узнава за това,
комитът отива да се бие с тях (увэдэв же комиUђ κόμης се прэиде брати сť съ ними,
Sreznevskij 1971:101–102) – в случая комитът е местният управител на Добруджа (Златарски I, 1:339–340). Събитието е датирано косвено и чрез известието
на византийските хронисти, че това става по времето на император Теофил
[829–842], когато в България властта е в ръцете на трима владетели – Омуртаг, Маламир и Персиан. Тълкувайки сведението във Фулденските летописи,
че след като покорил славянските племена по югозападната българска граница, Омуртаг им назначил български управители (Bulgarricos super eos rectores
constituerunt) в смисъл на комити, някои изследователи (Жеков 2007:256–257,
264) изместват напред времето на формиране на първите комитати именно при
кан Омуртаг, а не при кан Персиан [ок. 820–830 и дори 818–821]. Не е сигурно
обаче приемането на rectores за комити.
2. Комит Таридин, споменат неколкократно в Житието на Тивериуполските
мъченици на Охридския архиепископ Теофилакт, което разказва как по нареждане на княз Борис-Михаил комит Таридин (πρ{ς Ταριδ\να ... τ{ν κόμητα), чо153

век не само най-благороден, а и най-деятелен, издига храм на тивериуполските
мъченици в Брегалнишката епископия. Тивериуполци обаче заявяват на комита
(πρ{ς τ{ν κόμητα) и на епископите, че няма да допуснат изнасянето на мощите
на техните светци в храма в Брегалница. Впоследствие κомитът (} κόμης) и
епископите успяват да успокоят тълпата, прибягвайки към всякакви средства –
и благи думи, и закани. Накрая тивериуполци се съгласяват да вдигнат само
трима от светиите, а мощите на другите да останат в града. Предполага се, че
Таридин е управлявал Брегалнишката област (Златарски I, 2:636) или един от
българските комитати, в който влизала територията на Брегалнишката епископия (ГИБИ, 9, 2:69, бел. 32).
3. Комит Дристър, споменат в Надписа на Симеон от с. Наръш [904],
поставен да маркира границата между ромеи и българи при Συμε˜ν Tκ θεο‡
Dρχοντος Βουλγάρων, Tπp Θεοδώρου ολγου τρακανου Tπp Δριστρου κομίτου (Бешевлиев 1979:171). Името на комит Дристър (Δίστρος } κόμης) се споменава и
в Житието на Тивериуполските мъченици на Охридския архиепископ Теофилакт (за идентификацията на Δριστρου κομίτου и Δίστρος } κόμης като една
личност вж. Баласчев 1899:61–78 и Златарски 1898а:34–37). Комит Дристър,
вероятно наследил длъжността си от комит Таридин, пренася по заповед на
княз Симеон от Тивериупол (Струмица) в Брегалница мощите на мъчениците
Сократ и Теодор и ги полага в изградения там храм. Изразявани са мнения, че
Дристър е бил комит на: Струмишката област (Златарски I, 2:636), Струмица
(Иванов 1931 [1970:19]), Брегалнишката област (Бешевлиев 1981:55; Ангелов
1995:84), на комитат, граничещ при с. Наръш с Византия, или на Струмишкия
комитат с граници до Солун (Андреев 1978:122). Докато Наръшкият надпис
датира точно комитството на Дристър [904], сведението от Житието на Тивериуполските мъченици за тази му дейност се тълкува различно – „наскоро
след покачването на Симеон на престола..., след 893 г.“ (Златарски 1898а:35;
Златарски I, 2:636).
4. Комит Никола, живял през втората половина на X в., управлявал комитат
в югозападните български земи. Византийски хроники споменават него и четиримата му синове, наричани комитопули, понеже били синове на комит (οu
κομητόπωλοι šνομάζοντο Ѓτι υsοp γεγόνασιν Uνος τ™ν παρ< αˆτοqς [Βουλγάροις]
Tπισήμων καp λεγομένων κομήτων иже и комитопули нарицаах© сť зан¬ сЃнwве
бэх© единого wU нарочитҐиa въ ниa и нарицаемаго комиU, Uνος γ@ρ τ™ν κομ[των
единого бw wU болэръ Хроника на Симеон Логотет, οu κομητόπωλοι šνομάζοντο
Ѓτι υsοp γεγόνασιν Uνος τ™ν παρ< αˆτοqς [Βουλγάροις] Tπισήμων καp λεγομένων
κομήτων нарицаху же се и комитопули зан¬ бэху сҐнове единого кнеза
бльгарскаго нарицаемаго комить Хроника на Йоан Зонара, Uνος Ѓντες παqδες τ™ν
μέγα δυνηθέντων Tν ΒουλγαρίJ κόμητων, Uνος τ™ν παρ@ Βουλγάροις μέγα
δυνηθέντων κόμητος Хроника на Йоан Скилица). Хронистите очертават комит Никола като именит и виден (Tπίσημος) българин, един от „велемощните“
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(μέγα δυνηθέντων) български комити, което му е позволявало да се противопоставя на централната власт. В старобългарския превод на Хрониката на Симеон Логотет еднократно гр. κόμης е предадено с болэрь, срв. Uνος γ@ρ τ™ν
κομ[των единого бw wU болэрь блъгарскҐa дЃ сЃнове wUвръгше сť двЃдь и мwyси и аронь
и самуиль блъгарҐ мťтэх©. Не е много ясно дали преводачът е разполагал със
сведение, че комит Никола действително е бил с болярско потекло, или пък
използва болярството като символ на мощ и сила.
Обобщените данни за комити в ранносредновековна България изглеждат така:
Име
Анонимен
кόμης, комиUђ

Дата, владетел
837
Персиан

Функция
провинциален
управител в
Добруджа
Таридин
Борис-Михаил
провинциален
πρ{ς Ταριδ\να ...
управител на
τ{ν κόμητα
Брегалнишката
област
Дристър
кр. на IX – нач. провинциален
Tπp Δριστρου
X в., 904 Симеон управител на
κομίτου, Δίστρος }
Струмица,
κόμης
Струмишката
област или
Брегалнишката
област
Никола
втора половина провинциален
λεγομένων
на X в.
управител на
κομήτων
югозападна
нарицаемаго комиU
българска област

Източник
Продължителя на Георги Монах
= Хроника на Симеон Логотет
Житие на Тивериуполските
мъченици на Теофилакт
Охридски
Надпис на Симеон върху колона
от с. Наръш, Солунско; Житие
на Тивериуполските мъченици
на Теофилакт Охридски

Хроники на Симеон Логотет,
Йоан Зонара и Скилица

Някои учени предполагат, че Домета, споменат в Пространно житие на
Климент от Теофилакт Охридски, също е бил комит – на областта Кутмичевица, където е изпратен [886] заедно с Климент (Ангелов 1995:384). По думите
на Теофилакт княз Борис-Михаил отделил Кутмичевица от Котокий, προϊστL
δS αˆτ\ς ΔομετAν παραλύσας τ{ν ΟŽτρον (αˆτ{ν в променения текст на старопечатните издания) τ\ς διοικήσεως. Поради различия в гръцките ръкописни и
старопечатни извори за αˆτ{ν и поради двоякото значение на гр. διοίκησις ‘управление; провинция, област, диоцез’ изразът παραλύσας τ{ν ΟŽτρον (αˆτ{ν)
τ\ς διοικήσεως се превежда различно: „освободил от управлението“, „отделил, освободил от областта (диоцеза)“, „отдели от диоцеза“, „уволнил Курт от
управлението“, „освободил Утър от областта“, „лишавайки (лишил) Утър от
управлението на областта“ (Златарски I, 2:229–230; Милев 1966:124–125, 157;
Добрев 1985а:143–144; Божилов, Гюзелев 1999 [2006:216]; ГИБИ 9, 2:31). Изразът προϊστL δS αˆτ\ς ΔομετAν не предизвиква съществени разминавания в
тълкуването или ако има такива, те са по-скоро стилистични, срв. „за неин (на
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Кутмичевица – б. а., Т. С.) началник той поставил Домета“, „поставил £ за управител Домета“. Както се вижда, никъде в гръцкия текст не е употребена лексемата κόμης, нито някоя друга титла за управител, а стои глаголът προϊστημι
(респ. формата προϊστL) ‘поставям някого начело, отпред’ – в случая начело
на областта (диоцеза) или управлението. Затова смятам, че тълкуванията за
Домета като комит не почиват на сигурни факти. Единственото смоменаване на
κόμης е свързано с изпращането на Климент в Кутмичевица и удостояването
му с дарове – три къщи в Девол, принадлежащи на комитския род (το‡ γένους
τ™ν κομήτων). По никакъв начин обаче Теофилакт не свързва този комитски
род с Домета, който явно е бил назначен за местен началник (управител) на
Кутмичевица, без това да означава, че непременно е бил комит.
Какви задължения е имал комитът? Според Златарски „не знаем... дали
комитът е бил само военен началник, или е заключавал в своето лице административна и съдейска власт. Но не подлежи на никакво съмнение, че той
е бил най-високият представител на местното население и е защищавал интересите на известна славянска община пред представителя на централната
власт – наместника на българския цар“ (Златарски 1898а:37). В разрез с това
мнение, което дава приоритет на военните прерогативи на комита193, е изказано и обратното становище – че комитът е гражданско-административен управител на провинция (Ангелов, Андреев 1972:110), който разполага предимно с
гражданска власт и по функции е близък до кмета (къметъ) от Закона за съдене
на хората (Ангелов 1995:384; за съответствието на гр. κόμης на славянското
къметъ вж. Златарски I, 2:635–636). Всъщност, подобно на много други провинциални управители в ранносредновековна България, и комитът е съчетавал
военни и административни функции и така е имал пълна власт на територията
на поверената му област (Андреев 1978:124). Че е имал и права като военно
лице, разполагащо с войски, ясно показва пасажът от Продължителя на Георги
Монах, Хронографията на Лъв Граматик и Хрониката на Симеон Логотет,
който визира събитията в Добруджа от 837 г. Като администратор на владетеля
функционира комит Таридин от Житието на Тивериуполските мъченици на
Охридския архиепископ Теофилакт, който заедно с представителите на църковната власт (епископите) се опитва да изпълни волята на българския княз.
Този негов приоритет красноречиво показват думите му: „но ако това е заповед
на боголюбивия ваш цар, а ние сме изпратени за служители и изпълнители на
заповедта, как може да се оправдае това, че вие... не се покорявате на господаревото повеление? Не знаете ли, че тежки мъчения очакват нарушителите на
царските повеления?... Пазете се да не се натъкнете така безумно на ножове и
мечове“ (Симеон, митр. 1931:263). Тук ясно личат наместническите функции
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Вж. и мнението на Билярски за комеса като „военна институция в провинциите, навярно
свързана с кавалерията“ (Билярски 2008:89).
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на комита като представител на върховния владетел, както и прозират възможни военни прерогативи в действията му. В Надписа на Симеон от с. Наръш
комит Дристър е изброен след Теодор олгу таркан – военен и административен
управител на Струмишката или югозападната българската област. Това означава, че комит Дристър ще е стоял по-ниско в държавната йерархия като по-нисък
ранг провинциален управител и ще е отговарял за по-малка административна
единица от тази на олгу таркана. Според някои изследователи комитите – наследници на някогашните племенни князе, са произлизали от средата на местното население, били са изборни лица, утвърждавани от централната власт или
направо от владетеля (Златарски I, 2:636), а според други (Ангелов 1995:384)
длъжността им е предавана по наследство. Като се има предвид, че комитството не е съсловна, а длъжностна титла, първата теза изглежда по-вероятна. Титлата κόμης е била заета от Византия и нейното административно устройство
(други мнения вж. у Жеков 2007:279–282), но с по-различно значение – във
византантийската служебна йерархия κόμης е както титла на цивилно лице в
някои държавни или провинциални служби, така и титла на военно лице. Още
от времето на император Константин I тя е била давана пожизнено на висши
военни и административни чиновници покрай другото им служебно звание.
Според Стратегикона на император Маврикий и Тактиката на император
Лъв VI (за тях вж. Кулаковский 1902:3–4, 16; Жеков 2007:9–11, 37–38 и цит.
лит.) комесите са командвали най-малката боева единица във византийската армия – т.нар. тагма или банда, като 10 тагми/банди формирали една друнга = ок.
3000 войници; над комесите стояли друнгариите, турмарсите и стратегът на темата. Често пъти във византийската ранглиста титлата κόμης е употребявана за
длъжности с различни функции, напр. } κόμης τ™ν σχωλ™ν ‘началник на отряд
от императорската гвардия’, } κόμης τ\ς κόρτης ‘командващ щаба на стратега’
(Lampe 1997:766–767). Някои комеси, напр. на Африка, на Египет и др., са били
провинциални администратори и са изпълнявали фискални или икономически
функции; били са също и младши офицери в армията и военноморските части
(ODB 1991:484–485).
В България комитите са били управители на области, вероятно наречени комитати (основни административни единици в държавата през IX в.), ако се доверим на сведението на Хинкмар Реймски, че през 866 г. срещу Борис-Михаил се
надигнал бунт в десетте комитата (intra decem comitatus) (Златарски I, 2:636;
Бешевлиев 1981:55; Ангелов 1995:384; според Андреев 1978:131; Василевски
1997:48–54 техният брой е надвишавал десет). Създаването на комитатите е
решителна стъпка в процеса на засилената централизация в държавното управление през първата половина на IX в. В ранната средновековна славянска
и в частност българска книжнина терминът } κόμης като обозначаване на различни византийски длъжности и най-вече на префект на провинция се запазва
непреведен (като комисъ, комисии, комитъ) предимно в житийната литература
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(Супрасълски сборник, Германов сборник от 1358–1359 г.194, минеи, пролози) и
в кръмчиите (СС 1999:289; SlovnÒk 2:43; Срезневский 2:1265–1266; СДЯ 4:248;
Miklosich 1862–1865:299). Някои преводачески решения в Супрасълския сборник (Житие на Артемий) издават категоричната връзка на комитите с елита
на властта, вж. неколкократното предаване на гр. πατρίκιος с комитъ, комисъ
(л. 220, 18; л. 221, 5, 14; л. 229, 25) и еднократния превод на } κόμης с кънťзь
(л. 230, 26; Meyer 1935:104).
24. Други гръцки титли
До средата на VII в. във Византия е изградена стройна йерархична система. Свидетелства за изцяло обновената йерархия са преди всичко тактиките
от IX–X в.195, в които титлите (първоначално осемнадесет, а малко по-късно
двадесет) са разделени на три категории: висши титли, титли за сенатори и
императорски титли (Божилов 2008:172–173). В ранговата йерархия на ранносредновековна България реалното функциониране на други гръцки титли
освен κόμης, комитъ е под въпрос. Все пак съществуват известия от сфрагистични и книжовни извори, които макар и не съвсем сигурни, дават една по-пълна представа за длъжностните титли с гръцки названия по време на Първото
българско царство.
24.1. Византийски титли, използвани за български длъжности
λογοθέτης
Византийски автори съобщават, че при обсадата на Цариград [813] кан
Крум тръгва за преговори с византийския император Лъв V Арменец с трима мъже: своя логотет (τ{ν λογοθέτην αˆτο‡), Константин (вероятно преводач) и сина на Константин (Scriptor incertus, Хронография на Псевдо-Симеон).
Според някои изследователи (Златарски I, 1:273, бел. 1; Гюзелев 1966:145–146
[2007:91–92]) титлата логотет предава прабългарската титла кавхан, носена по
това време от Иратаис. Във византийските тактики от IX–X в. λογοθέτης е
общ термин, с който се означава високопоставен служител, началник на едно
от многото ведомства в централната администрация на Византия с първостепенни функции (не само фискални), напр. λογοθέτης τ™ν Bγελ™ν, λογοθέτης
τ™ν ‰δάτων, λογοθέτης το‡ δρόμου, λογοθέτης το‡ πραιτωρίου, λογοθέτης
το‡ στρατιωτικο‡ (Bury 1911:86–100; BOD:1247–1248). Най-важна е била ролята на великия логотет с функции на първи министър, както и на логотета
Военният сан на св. Георги Победоносец е комис (комисъ бэше саномъ Житие на св. Георги
Победоносец, л. 270б), вж. Мирчева 2006:232, 794. Така и в Станиславовия (Лесновски) пролог от
1330 г., л. 199а: ГеwRги¬ хвTђь мcђникь••• комись саномь (Павлова, Желязкова 1999).
195
Тактикон на Успенски [842–843], Клеторологий на Филотей [899], Тактикон на Бенешевич [934–944], Ескуриалска тактика [971–975].
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на дрома с функции на външен министър. Според Гюзелев именно λογοθέτης
το‡ δρόμου са имали предвид византийските хронисти, когато чрез тази титла
са предали българската длъжност кавхан. Отговорностите на λογοθέτης το‡
δρόμου са включвали церемониални задължения, сигурността на императора,
събирането на политическа информация, но основното внимание било съсредоточено върху външните работи (BOD:1248). Този висш сановник е отговарял
за посрещането на чуждите пратеници, за превозването на чиновници, чуждестранни пратеници, заточеници и службата на дипломатическите куриери
(Brehiér 1949:120). Логотетът на дрома, наричан понякога само логотет, имал
грижата за разпращането на императорските укази, в прерогативите му влизало да докладва на императора за общото състояние в държавата (Скабаланович 1884:176). От За церемониите на Константин Багренородни се вижда,
че той въвеждал чуждите пратеници при императора, задавал им въпроси и
отговарял от името на императора. В Клеторология на Филотей [899] са изброени 16 висши чинове (от първи клас, патриции и протоспатарии), оглавяващи самостоятелни ведомства – различните логотети (λογοθέτης το‡ γενικο‡196,
λογοθέτης το‡ στρατιωτικο‡197, λογοθέτης το‡ δρόμου, λογοθέτης τ™ν Bγελ™ν)
са в първата половина след стратезите, доместика на схолиите, някои комеси и
епарси и сакелария (Успенский 1898:110–117, 131; Bury 1911:131–179). В случая обаче трудно могат да се правят аналогии между логотета на кан Крум и
византийското звание и длъжност логотет, защото както справедливо отбелязва
Златарски, „тук „логотет“ едва ли ще трябва да разбираме в правия византийски смисъл“ (Златарски I, 1:273, бел. 1). Според учения поради „важността на
предстоящата си работа – да води преговори за мир, Крум ще да е взел със себе
си, очевидно, своя най-добър съветник и най-близък и важен човек, какъвто
е могъл да бъде, напр. неговият кавхан“. Към това бих добавила, че с оглед
именно на воденето на преговори извън България не можем да изключим и
вероятността да става въпрос за ичергу боила.
μάγιστρος
За българския магистър Теодор споменават византийските хронисти по повод похода на Симеон към Цариград [913], когато българският владетел изпраща своя магистър Теодор да уговори условията на мирното споразумение
(Θεόδωρον μάγιστρον αˆτου Хронография на Лъв Граматик, Продължителя
на Георги Монах, Θεόδωρον μάγιστρον αˆτου Феwдора магистра своеC Хроника
на Георги Амартол, ‹еwдора магистра своего Хроника на Симеон Логотет,
μάγιστρον Θεόδωρον Хроника на Скилица). Вероятно това е същият Теодор,
който години преди това [896] заедно с Лъв Хиросфакт по заповед на Симеон
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Логотет на държавното съкровище, нещо като министър на финансите.
Логотет на съкровището на военното ведомство, който се грижи за армията.
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откупува българските пленници след победата над маджарите (в изворите той
е без титла и е наречен οrκεqνος žν τ© Σιμε˜ν, οrκεqνος το‡ Σιμε˜ν Продължителя на Теофан, Хронография на Лъв Граматик). Както вече стана въпрос,
в изследователската традиция магистър Теодор се идентифицира като кавхан
(Златарски 1898а:34; Златарски I, 2:314, бел. 3, 367; Гюзелев 1966:145–148
[2007:92–96]; Божилов 1983:93) или ичергу боил (Венедиков 1979:37–38; Бешевлиев 1981а:82), т.е. обикновено се приема, че зад гръцкото μάγιστρος се
крие една от двете прабългарски титли. Ако изхождаме само от конкретния
случай – изпращането на магистър Теодор да уговори мира с Византия в 913 г.,
по-вероятно е подобни функции да се припишат на ичергу боила. Ако обаче
магистър Теодор се идентифицира 1) с } πρ™τος Dντρωπος το‡ Συμεών, до когото патриарх Мистик пише своето писмо [ок. 920], 2) с Теодор Сигрица, който
заедно с Мармаис бил изпратен начело на войска най-напред срещу сръбския
княз Петър Гойникович [917] и по-късно срещу сръбския княз Захарий [924], 3)
с кавхана, който заедно с миника предвожда българска войска срещу Цариград
[921], ще трябва да се съгласим, че в този по-широк контекст действията на
Теодор подхождат повече на един кавхан.
Титлата μάγιστρος се чете и в печат, запазен в четири екземпляра, три от
които намерени в Плиска и Преслав. На лицевата страна и на гърба има надпис, съхранен в различна степен в отделните екземпляри и възстановен като:
Κύριε βοήθει τ© δούλ¥ σου Γρηγορίου μαγίστρου Βουλγάρου Господи, помагай
на своя раб Григорий, магистър на българите (Йорданов 2001:№ 131а; Йорданов 2004; Йорданов 2007:168–170). Според Йорданов датировката на печата е
най-общо X в., като по-точното датиране се затруднява от някои противоречия
между иконографията и палеографията на буквите. Не е известен подобен сановник от друг сфрагистичен източник. По-вероятно е печатът да се отнесе към
българската рангова йерархия, тъй като липсват „данни за съществуването на
титлата или длъжността магистър на българите във византийската рангова йерархия и въобще няма подобна практика във Византия титлата магистър да се
свързва с даден етнос. Печатът ... ни дава основание да го свържем с българския
владетелски двор. За български произход свидетелства и намирането на моливдовулите – изключително в българската столица“ (Йорданов 2004:510). На този
етап може само да се предполага какво е съдържанието на титула магистър на
българите и какви функции е имал този магистър на българския владетел. При
всички случаи обаче Григорий магистър ще е бил един от високопоставените
сановници на българския цар, най-вероятно Петър (Йорданов 2004:510).
Съдържанието на гръцката дворцова титла и длъжност μάγιστρος не би
могло да наклони везните в полза на някоя от двете прабългарски длъжности –
кавхан или ичергу боил. Известно е, че във Византия магистърът (някогашният
magister officiorum) е бил пръв сенатор (председател на сенат) и заместник на
императора, когато той отсъствал. Впоследствие достойнството е предоставя160

но на висши служители, ръководители на ведомства, които го прибавяли към
другите си титли. μάγιστρος е една от високопоставените придворни длъжности, стояща най-близо до кесаря, а от средата на IX в. е титла, най-високата, предоставяна на лица извън императорското семейство (Brehiér 1949:123).
Около VIII–IX в. източниците споменават двама магистри, съветници на императора, а впоследствие се явяват и почетни магистри. Напр. в За церемониите
Константин Багренородни говори за двама магистри – по време на приемите
единият стои до императора, а другият – до кесаря или императрицата. Що се
отнася до българските длъжностни лица, назовани магистри, е явно, че и в двата случая (и при Теодор, и при Григорий) те са единствени магистри в държавата. Едва ли трябва да изхождаме от конкретното съдържание на византийската
титла, за да решим какви точно висши сановници са били Теодор и Григорий,
тъй като тя само приблизително предава българското достойнство. По-скоро
от значение е функцията, с която е представен Теодор – участие в преговори за
мир с Византия, което влиза в прерогативите и на кавхана, и на ичергу боила.
μέγας κουράτωρ
Върху печат от Регионален исторически музей – Шумен (№ 14862), намерен в Плиска (или Преслав), е изписан надпис: +κ ΡΟ...Δ1Λω (лице) πετρομ
| .γαλωκ1 | ρατοριαρ | χ’ρ1λγαρ’ (гръб), развързван като: 1) + Κ(ύρι)
ε βο[ήθει τ© σ©] δούλ¥ Πέτρο μεγάλ¥ κουράτορι Dρχ(οντα) Βουλγαρ(ίας),
2) + Κ(ύρι)ε βο[ήθει τ© σ©] δούλ¥ Πέτρο μεγάλ¥ κουράτορι (τ{ν) Dρχ(οντα)
Βουλγαρ(ίας) или 3) + Κ(ύρι)ε βο[ήθει τ© σ©] δούλ¥ Πέτρο μεγάλ¥ κουράτορι
(τ{ν) Dρχ(οντα) Βουλγαρ(ων) (Йорданов 2007:170–171; Йорданов 2007а:325–
329; Йорданов 2008:48–50). Този пробен отпечатък, който не е скрепявал кореспонденция (без следа от канал за шнура), се датира от Йорданов най-общо
в последната четвърт на IX в. Тъй като по форма, иконография, стил и текст
печатът не се различава от останалите византийски печати, възниква въпросът
дали е на български, или на византийски служител. По-вероятно е Петър да не е
византийски куратор на някаква архонтия на заселени българи в качеството им
на федерати, а да е велик куратор на българския владетел, към което насочва и
мястото, където е намерен печатът (Йорданов 2007:171; Йорданов 2007а:326–
327; Йорданов 2008:49). За ранносредновековна България длъжността куратор
не е известна от други извори, „но очевидно е имало някой сановник..., който се
е грижел за изправността и сигурността на Двореца на българските владетели.
Как точно се е наричал той не знаем, но очевидно при среща с византийските
пратеници, или пък ако той е бил изпращан по заповед на своя владетел във
Византия в изпълнение на една или друга мисия, там се е титулувал с длъжност
позната или равностойна на функциите му във Византия“ (Йорданов 2008:49).
Позволих си този по-дълъг цитат, защото ми се струва, че в гръцкото κουράτωρ
можем да видим прабългарския еквивалент сампсис (σαμπσης, самъчии) – уп161

равител на двореца на владетеля (но и на крепостта, кулата), също и негов
съветник по въпросите на дипломатическия протокол и церемониал, който в
качеството си на такъв е бил включван в задгранични мисии. Известно е, че
през ранновизантийската епоха (IV–VI в.) кураторът е бил помощник на епарха
(управителя) на Константинопол. След VI в. той придобива значение на управител на императорските имоти, чието стопанисване през IX в. се поделяло между няколко независими куратори: тактиките от IX и X в. споменават за μέγας
κουράτωρ и κουράτωρ (BOD:1156). Напр. в Клеторология на Филотей [899]
сред чиновете от първи клас (патриции и протоспатарии) има велик куратор
(μέγας κουράτωρ) и куратор на Мангана (κουράτωρ τ™ν μαγγάνων) – и двамата
с титли антипат и патриций (Успенский 1898:116; Bury 1911:100–103, 131–179),
ръководители на други куратори. Най-общо се приема, че във Византия великият куратор е отговарял за двореца (дворците) на императора и е стопанисвал
неговите владения. Трябва да се отбележи, че за периода, в който се датира печатът на великия куратор Петър, разполагаме с най-много сведения за функционирането на сампсиси – между 869–886 г. са известни имената на Прастич
(сампсис на крепостта, 869–28 февруари 870, пратеник на VIII-ия вселенски
събор в Цариград), Алексий Хуно (869–28 февруари 870, пратеник на VIII-ия
вселенски събор в Цариград) и Есхач (доверен човек на княз Борис-Михаил,
приел в дома си Климент и Наум, 886). Йорданов допуска, че Петър от печата
би могъл да бъде известният сановник Петър, сродник на княз Борис, участник
в пратеничества в Рим [866, 867, 869] и в Константинопол [870], до когото (Petro
Cerbule) по-късно [879] пише писмо папа Йоан VIII. „Не е изключено преди 870
и конкретно в 866 г. Петър, родственик на българския владетел, в качеството си
на велик куратор (отговарящ за състоянието и сигурността на Двореца в Плиска) да е бил изпратен в Рим. По-късно същият да е бил назначен за ичиргубоил“
(Йорданов 2007а:328). Ако допуснем, че същият този Петър е бил сампсис, ще
се окаже, че по едно и също време (869–март 870)198 са функционирали няколко
сампсиса: Петър, Прастич и Алексий Хуно. Това обаче не е толкова странно,
защото знаем, че в рамките на тази длъжност е имало рангова йерархия и във
Византия, и в България. Прастич е бил сампсис на крепостта (кулата), а под него
е стоял сампсис Алексий Хуно (изброен е след него!) вероятно и заради своя
византийски произход. Затова е възможно Петър да е бил също сампсис и то
може би най-главният, ако имаме предвид, че според Анастасий Библиотекар
Според Анастасий Библиотекар на заключителното заседание на VIII-ия вселенски събор
в Цариград [28 февруари 870] са присъствали българските пратеници stasis zerco boilas, nesundicus vagantus, il vestrannabare, praestit zisunas campsis et alexios sampsi hunol (Стасис чръгубиля,
Сондоке багатур, ил Вестрана табаре, Прастич – сампсис на крепостта и Алексий сампсис Хуно).
Пак според Анастасий Библиотекар няколко дни по-късно [4 март 870] на императорския прием
по повод закрития вече събор са присъствали наскоро завърналият се от Рим Петър с други хора
от свитата на княз Борис-Михаил.
198
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именно той произнася приветствие към представителите на Римската църква на
приема в императорския дворец в Константинопол [4 март 870] и взема участие
в диспута между представителите на източните църкви и римските легати по
българския църковен въпрос (по-подробно вж. Златарски I, 2:132–141; Гюзелев
1971 [2007:149–151]). Не случайно Гюзелев приема, че именно Петър – приближеният на княз Борис и негов родственик (cognatus) – е бил ръководител на това
пратеничество (Гюзелев 1971 [2007:150])199. Тези разсъждения кореспондират
със сведението от печата, че Петър е бил не просто куратор, а μέγας κουράτωρ,
както и със сведението, че Петър от книжовните извори е бил сред най-близките
съветници (consiliarius) на българския владетел Борис, а съветнически функции е имал и сампсисът. Колкото и рискове да крие аналогията между гръцката
титла κουράτωρ и прабългарската σαμøης, самъчии, смятам, че тази хипотеза не
може да бъде пренебрегната. Разбира се, остава и възможността „в последната
четвърт на IX в. в България да е била учредена длъжността или службата на
велик куратор“ (Йорданов 2007а:327; Йорданов 2008:49).
На гръцките титли и длъжности λογοθέτης, μάγιστρος и μέγας κουράτωρ
гледам не толкова като на реално функциониращи в ранносредновековна България, колкото на опит съответната българска длъжност да се предаде с максимално близък гръцки еквивалент. Така са подхождали византийските автори,
когато не са изписвали българските титли – такъв е случаят с логотета на кан
Крум от 813 г. и с магистъра на цар Симеон Теодор [913]. От друга страна, така
може би е постъпвала и българската администрация, когато е била изпращана
във Византия по различни мисии и там се е титулувала с близка византийска
титла или при кореспонденция с византийски сановници и служители. Може
би по тези поводи са били изработвани и съответни печати, писани на гръцки, в
които българските титли са били представяни с нарочни византийски аналози.
24.2. Чужденци с византийски титли на служба в ранносредновековна България
κανδίδατος (κανδιδAτος)
Единственото споменаване на титлата κανδίδατος (лат. candidatus, candidus)
се среща в Надпис на Омуртаг от Плиска № 66, от който става ясно, че кандидатът Турдацис [Турдачис], храненик на Омуртаг (} Τουρδατζις } κανδίδατος
θρεπτ{ς Dνθροπός), е умрял вътре, т.е. в канския двор (Бешевлиев 1979:222–223).
В късната Римска империя кандидатите, облечени в бели униформи (candida
turba), са били личната охрана на императора, формирали са неговата гвардия
Вж. неговата бележка там: „Поради какви съображения Анастасий Библиотекар не е
включил неговата титла и име в списъка на българското пратеничество не е известно. Напълно
възможно е той да не е присъствувал на заключителното заседание на Вселенския събор, а да е
дошъл направо на приема, устроен от византийския император“. Според Бакалов Петър е кавхан
(Бакалов 2003:232).
199
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(за значенията на κανδίδατος вж. Sophocles 1992:626–627 κανδίδατος ‘офицер’,
Lampe 1996:700 κανδιδAτος ‘военен служител в двореца’). Участвали са в различните церемонии в императорския двор, където са пребивавали постоянно
(ненапразно Турдачис е умрял „вътре”) с изключение на случаите, когато са
придружавали императора; присъствали са на приеми на чуждите посланици
(Бешевлиев 1979:222; Бешевлиев 1981:114–115; Бешевлиев 1981а:148). Пасхалната хроника свързва произхода на титлата с Гордиан III [238–244], но първото
сигурно споменаване датира от 350 г.; патриарх Никифор говори за κανδιδAτος
като за достойнство, което в Клеторология на Филотей [899] е сред императорските титли (по-рано персонални служби към императора) и заема място
след στράτωρ (ODB 1991:1100; Bury 1911:131–179). Във Византия титлата
престава да се употребява след средата на XI в. (Oikonomides 1972:298). Според Бешевлиев титлата κανδίδατος, заета от византийския дворцов церемониал,
е била действаща у българите, като служебните задължения на Омуртаговите
кандидати вероятно са били аналогични на тези на византийските кандидати
(Бешевлиев 1973; Бешевлиев 1979:222). Това предположение изглежда доста
хипотетично поради липсата на други данни, затова на този етап приемам титлата κανδίδατος като инцидентен случай в българската дворцова практика. Не
е известно по какви причини арменецът Турдачис е дошъл в България (избягал
от Византия?, станал наемник?), както и дали е имало други кандидати. Явно
обаче, че запазвайки византийската си титла, Турдачис се е вписал в българската дворцова йерархична система.
στρατηγ{ς
Надписът на Крум от с. Хамбарли № 47 посочва командващите трите военни крила на българската войска, а именно: централното – брата на владетеля,
дясното – ичергу боила Тук и лявото – кавхана Иратаис. За техни първи помощници са определени чужденци-стратези: Леон (} στρατηγ{ς } Λέον) – помощник на брата на Крум, Вардан200 и Йоан [Яни]201 (} Βαρδάνης κS } Ηαν[ς ‰
στρατηγ†) – помощници на ичергу боила Тук, Кордилий и Григора (} Κορδύλης
κέ } ΓρηγορAς ‰ποκάτο του στρατηγύ) – помощници на кавхана Иратаис. Епиграфският паметник свидетелства, че Крум е запазил и след завладяването на
някогашната провинция Тракия заварената там византийска уредба, поне що
се отнася до назначаването на византийски стратези на българска военна служба. Изказани са различни тези относно техните реални функции: като представители на византийското население в пределите на българската държава,
изпълняват прерогативите, дадени им от императора при въведения от България окупационен режим (Гюзелев 1971 [2007:55]), управляват византийското
200
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Иранско име, вж. днешното арменско име Вартан.
Яни е с гръцко народно произношение.

население в Тракия, което „автоматически се прехвърля към българската войска“ (Венедиков 1981:141), играят ролята на гаранти относно лоялността на
присъединеното към България византийско население, включвайки се в новата
българска администрация (Рашев 2004:155–156). Ясно е обаче, че служебната
титла стратег по отношение на Леон, Вардан, Йоан [Яни], Кордилий и Григора
не е употребена в значението ‘стратег на тема’, т.е. военен и административен
управител на област, наречена тема. Стратегиконът на император Маврикий
[VI–VII в.] и Тактиката на император Лъв VI [кр. IX – нач. X в.] (за тях вж.
Кулаковский 1902:3–4, 16; Жеков 2007:9–11, 37–38) посочват стратега като командващ цялата войска на една тема (ок. 18000 войници), а негови подчинени
са турмарсите (командири на трите турми), друнгариите (командири на трите
друнги, формиращи една турма = ок. 6000 войници) и комесите (командири на
тагмите или бандите). През VIII в., а и по-рано, във Византия стратегът е не
само военен управител на тема, той има и граждански (финансови и юридически) отговорности – ненапразно щабът му се състои от военни лица (офицери), но и от служители с цивилни функции. По това време стратезите особено
на големите теми са силни фигури в империята, но постепенно властта им се
ограничава поради раздробяването на темите – затова в Тактикона на Успенски
[842–845] са изброени 18 стратези, в Клеторология на Филотей [899] – 26, а
в Ескуриалската тактика [971–975] – около 90 (ODB 1991:1964). В началото
на IX в. стратегът притежавал титлата патриций (седма позиция в Тактикона
на Успенски), впоследствие титлата антипат и патриций (шеста позиция в Клеторология на Филотей) и най-накрая титлата протоспатарий (осма позиция в
Тактикона на Бенешевич [934–944]) (Божилов 2008:168–169).
Възможно е Леон и Йоан [Яни] от Хамбарлийския надпис да са споменатите в Синаксара на Цариградската църква Леон и Йоан, византийски стратези
(Λέοντα καp <Ιωάννην το†ς τ™ν χριστιαν™ν στρατηγο†ς, ГИБИ 5:288), посечени с меч от Омуртаг вероятно поради това, че не са останали верни докрай на
българската държава (Grégoire 1934; Бешевлиев 1979:176, 177, 179). Според
Бешевлиев такъв е случаят със стратег Кордилий от надписа, идентичен с Кордилий – военачалника на преселените от Крум [813] жители на Одрин и околностите му на север от Дунав, който по-късно [837] организира връщането на
преселниците във Византия. Ето как е представено събитието от 837 г. в Хрониката на Симеон Логотет: Въ дЃни же ‹еофила цЃрэ бэ вwевода στρατηλάτης въ
Македон·и нарицаемҐи Кордил·е•••начťш© прэхwдити съ имэн·емь своиN• увэдэв
же комиUђ се прэиде брати сť съ ними• wUчаавше же сť македонэне поставиш© кефал·© στρατηλάτης себе Цанs·а и Кордилэ и съставишť брань (Sreznevskij 1971
[1905:101–102]) (При император Теофил [829–842] военачалник в Македония
[на левия бряг на Дунава, заселен с пленени при Крум ромеи] беше така нареченият Кордилий ... [македонците] започнаха да преминават реката с имуществото си, но комитът узна това и отиде да се бие с тях. Македонците се
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отчаяха, поставиха си главатари Цандзия и Кордилий, започнаха война). Впечатлява фактът, че за началник на византийските преселници отвъд Дунав е
бил назначен не българин, а византийски военачалник на българска служба, т.е.
в сила е принципът чужди етнически субстрати от територията на България да
се управляват от лица из техните среди.
Обобщено сведенията за стратези на служба в България през IX в. изглеждат така:
Име
} στρατηγ{ς } Λέον
[Лъв]

Функция
подчинен стратег
на брата на
Крум – командващ
централното крилo
на войската
} Βαρδάνης [Вардан] подчинени стратези
на ичергу боила –
κS } Ηαν[ς [Яни] ‰
командващ дясното
στρατηγ†
крилo на войската
подчинени стратези
} Κορδύλης
на кавхан Иратаис –
[Кордилий] κέ }
командващ лявото
ΓρηγορAς [Григора]
‰ποκάτο του στρατηγύ крилo на войската

Дата, владетел
кан Крум

Източник
Надпис на Крум от
Хамбарли, Бешевлиев
№ 47

кан Крум

Надпис на Крум от
Хамбарли, Бешевлиев
№ 47

кан Крум

Надпис на Крум от
Хамбарли, Бешевлиев
№ 47

Известията от двата прабългарски надписа, Синаксара на Цариградската
църква и Хрониката на Симеон Логотет, визиращи събития от първата половина на IX в., показват, че българските владетели са приемали на служба
чужденци, като персонално са запазвали техните византийски титли. Този жест
бил само временна мярка, която се практикувала предимно по места с преобладаващо гръцко население (Андреев 1981:212–213), какъвто е случаят с византийските стратези Леон, Вардан, Йоан [Яни], Кордилий и Григора. Те, както и
кандидатът Турдачис, не само са запазили постовете и титлите си, но са станали и част от българската административна система, при това в нейните високи
етажи. Едва ли обаче техните служебни титли са били възприети в българската
йерархична административна ранглиста, така както е станало с комита.
В изворите се споменават и още няколко лица с византийски титли, избягали в България202, за които обаче липсват по-конкретни данни, в това число и
202
Например анонимните стратези и архонти от Сердика, принудени от Никифор I Геник „да
избягат при враговете си“ Хронография на Теофан Изповедник (ГИБИ 5:279); опитният механик
Евматий, по чин спатарий, избягал с други началници от Сердика при кан Крум [809] Хронография на Теофан Изповедник (ГИБИ 5:279); куратор Захария, пленен при походите на кан Крум в
Източна Тракия и впоследствие освободен след сключването на 30-годишния мир с Византия Житие на Никита от Медициум (Божилов, Гюзелев 1999 [2006:148, бел. 21]); анонимният византийски патриций, пленен и отведен в България при походите на кан Крум в Източна Тракия Житие на
Никита от Медициум (Божилов, Гюзелев 1999 [2006:148, бел. 20]). По-подробно за византийците
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дали са заемали определени служби, поради което не са включени в настоящия
раздел.
24.3. Българи с византийски титли в Източна България до 971 г. и в Западна
България до 1018 г.
Тук ще разгледам византийските титли, с които са били удостоявани българи на територията на България, без да са заемали определени византийски
служби. Ограничавам хронологическата рамка между 681 г. и падането под
византийска власт на Преслав [971] и на западните български области [1018].
По тази причина извън обсега остават напр. титлите πατρίκιος на Кубрат
(χ1βρατ1 πατρικ1, Вернер 1988:45–46; Йорданов 1991:36–40; Йорданов
2001:11–12 и цит. лит.), πατρίκιος и Dρχων на Мавър (Μαύρ¥ πατρικί¥ καp
Dρχοντι τ™ν Σερμησιάνων καp Βουλγάρων, Zakos, Veglery 1972:№ 934; Бешевлиев 1979:230–231; Юрукова 1990:19–22; Йорданов 2001:13–15), πατρίκιος на
Телериг (Τελερ†γ θεοφυλάκτ¥ πατρικί¥, πατρίκιον ζεύξας αˆτ© Хронография
на Теофан Изповедник, Thelericus Bulgar ... patritium facit Хроника на Зигеберт),
πατρίκιος и στρατηγ{ς на Баян (Βαιαν™ πατρικίω καp στρατηγ™, Бешевлиев
1979:233; Гюзелев 2006:232, бел. 4), както и много други титли и длъжности на
българи, емигрирали във Византия и пребивавали там като нейни служители,
подробно идентифицирани и коментирани от Божилов (Божилов 1995), Йорданов (Йорданов 1996; Йорданов 2007:171–175) и др. Няма да бъдат разглеждани и титлите на византийски служители (на императора или от централната и
провинциалната администрация), чиито печати са намерени на територията на
България. В долното изложение не включвам и личности (макар и титулувани)
с неясна или спорна идентификация и хронологизация.
καqσαρ
καqσαρ е висша почетна титла, първоначално титла на самия император.
След IV в. е най-високата след императорската, с която са удостоявани членове
на императорското семейство, негови приближени или родственици – братя, синове и други най-близки роднини (по-подробно вж. Bréhier 1949:149–150; ODВ
1991:363). Тя е първа в ранглистата на Клеторология на Филотей [899] и на
Ескуриалската тактика [971–975] (извън василевса и патриарха на Константинопол; Успенский 1898:110–111; Bury 1911:131–179; ГИБИ 4:122; Oikonomidès
1972:263–277, превод Божилов 2008:598–602) и остава най-високата почетна
византийска титла до края на XI в. От разделянето на Империята [395] до реформирането на византийската рангова йерархия [1081] във Византия има само
27 или 28 носителя на кесарското достойнство, като единственият чуждестрав България (някои от тях с посочени титли) до Покръстването вж. Рашев 2004, а за византийците
в България (пленници, духовници и имигранти) при кановете Крум и Омуртаг вж. Browning 1988.
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нен владетел сред тях е кан Тервел [701–721] (Кънев 2007:69). За това свидетелства негов оловен печат: Θεοτόκε βοήθει Τερβελλίου καίσαρου (Zakos, Veglery
1972:XLVI; Бешевлиев 1979:231–232; Юрукова 1990:17–19; Йорданов 1991:40;
Йорданов 2001:19). Сведението се потвърждава от Историята на Патриарх
Никифор, според която император Юстиниан II се отнесъл любезно с владетеля
на българите Тервел, ... когото наметнал с царска хламида и провъзгласил за
кесар (καίσαρα Bναγορεˆει). Известно е, че Юстиниан II прави този жест [705]
от благодарност за помощта, оказана му от българския владетел при повторното
възкачване на престола [705–711] – подобен жест е традиционен за Империята
и стремежа £ чуждестранни владетели да бъдат удостоявани с почетни титли.
Според някои изследователи преди да получи титлата, Тервел е приел християнството в духа на българската религиозна толерантност (Божилов, Гюзелев 1999
[2006:107]; Гюзелев 2006:232, бел. 2). В случая с Тервел титлата кесар е дадена
за пръв и последен път на чужд владетел (Бешевлиев 1979:231; Божилов, Гюзелев 1999 [2006:106]). Кесарското звание издига Тервел в законен владетел,
признат и от Византия, но то не оказва влияние не само върху приемниците на
Тервел, но и върху българската титулатурна система през XIII–XIV в., когато въпреки трайно установеното място на византийската рангова таблица дворцовата
титла кесар не е засвиделствана (Бакалов 1985 [1995:117–118]).
μάγιστρος
Високото рангово достойнство μάγιστρος етимологически е свързано
с лат. magister officiorum (пръв цивилен министър), но гр. μάγιστρος няма
нищо общо с функционера от късния Рим. Първото сигурно споменаване на
μάγιστρος като титла е в Клеторология на Филотей [899], където стои след
кесаря, новелисима, куропалата, василеопатора, патрицианката зости и преди
ректора, синкелите на Рим и Константинопол, архиепископа на България, патрициите и антипатите (Успенский 1898:110–117; Bury 1911:29–33, 131–179;
ГИБИ 4:122–123). Липсва (според Oikonomidès 1972:47 поради грешка на писача) в Тактикона на Успенски [842–843] (по-подробно вж. ODB 1991:1267).
μάγιστρος е на осмо място в ранглистата на Ескуриалската тактика [971–
975] (извън василевса и патриарха на Константинопол и след кесаря, новелисима, куропалата, василеопатора, патрицианката зости, проедъра и севастофора; Oikonomidès 1972:263–277, превод Божилов 2008:598–602). Титлата
е най-високата, давана на лица извън императорското семейство. През XI в.
високото титуларно значение на термина се запазва, но и леко се измества
назад, като в ранглистите стои след кесаря, севаста, новелисима, куропалата,
протопроедъра и проедъра (Скабаланович 1884:153). Титлата μάγιστρος са
получили българите:
1. Цар Борис II – син на цар Петър. Почти всички византийски хронисти
разказват как след превземането на Преслав Йоан Цимисхий отвел в Цариград
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Борис, царя на мизите, на тържището Плакото свалил от него знаците на царската власт (тиара, обвита с пурпур и извезана със злато и бисери, багреница,
червени обувки) и го удостоил със сан магистър [971] (Μαγίστρων τετίμηκεν
Bξιώματι История на Лъв Дякон, τ© τ™ν μαγίστρων Tτίμησεν Bξιώματι и постави на нь сань магистръскҐи Хроника на Симеон Логотет, μαγίστρων Bξιώμα
Хроника на Скилица, τ™ν μαγίστρων Tτίμησεν Bξιώματι Хроника на Йоан Зонара, и сътвори его магистра• Се же ¬сT санъ велик въ гръцэхъ Българските глоси в
Хрониката на Константин Манасий203).
2. Прусиан [Пресиан] – най-големият син на цар Иван Владислав. През
1018 г. Прусиан с някои от братята си (Алусиан и Арон) прави опит за съпротива срещу ромеите, но в крайна сметка се покорява на византийския
император Василий II, който го удостоява с титлата μάγιστρος (Προυσιάνον
Tτίμησε μάγιστρον Прусиана постави царь магистра Хроника на Симеон Логотет, μάγιστρον Прус·ань егоже магистра постави царь Хроника на Йоан Зонара,
μαγίστρ¥ Προυσιαν© τ© Βουλγάρ¥ Хроника на Скилица) (по-подробно за съдбата на Прусиан вж. Златарски I, 2:772–774, 779–789; Павлов 1993; Божилов
1995:№ 169, 251–252 и цит. лит.; Йорданов 1996).
3. Ашот Таронит – управител на Драчката област, съпруг на втората Самуилова дъщеря Мирослава и син на солунския дук Григорий Таронит. Към
1004–1005 г. предава Драч на император Василий II, заради което е почетен с
титлата магистър (τιμηθεpς μάγιστρος Хроника на Скилица) (по-подробно за
тези събития вж. Златарски I, 2:713–714, 727; Николов 2005:151–152).
πατρίκιος
Високото рангово отличие πατρίκιος (с етимологически паралел лат.
patricius) е въведено от Константин Велики като почетна титла извън специфичните £ административни функции. Патрициите съставляват висшата класа на сенаторите с различни места в ранглистите (Oikonomidès 1972:294–295).
В тактиките от IX–X в. титлата заема място между антипат и протоспатарий,
като за времето от VIII до края на X в. това отличие е предоставяно на особено влиятелни управители и генерали (ODВ 1991:1600), на висши дворцови,
политически и военни длъжностни лица (Bréhier 1949:102–103). В Клеторология на Филотей [899] евнуси πατρίκιοι заемат висока позиция – след кесаря,
новелисима, куропалата, василеопатора, патрицианката зости, магистъра, ректора, синкелите на Рим и Константинопол, архиепископа на България и преди
антипатите патриции и стратези (Успенский 1898:110–114; Bury 1911:27–28,
131–179; ГИБИ 4:122–124). Титлата πατρίκιος е девета в ранглистата на Ескуриалската тактика [971–975] (извън василевса и патриарха на Константинопол и след кесаря, новелисима, куропалата, василеопатора, патрицианката
203
Добавката Се же ¬сT санъ велик въ гръцэхъ показва, че този сан не е бил познат в българската
държавна йерархия (Дуйчев 1944:369).
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зости, проедъра, севастофора и магистъра; Oikonomidès 1972:263–277, превод
Божилов 2008:598–602). През XI в. високото значение на титлата πατρίκιος се
запазва, макар вече в ранглистите да стои след кесаря, севаста, новелисима,
куропалата, протопроедъра, проедъра, магистъра, вестарха, веста и антипата
(Скабаланович 1884:154–155). С нея са били удостоени българите:
1. Роман – по-малкият син на цар Петър. Според Хрониката на Скилица
Скопие било предадено на император Василий II от Роман [1003], заради което
византийският император го почел с титлите патриций и препозит (началник на
всички дворцови служби) τ\ς προαιρέσεως πατρίκιόν τε τιμL καp πραιπόσιτον
(Божилов 1995:№ 440 и цит. лит.). Личността на управителя на Скопие (РоманСимеон в Хрониката на Скилица) обаче предизвиква дискусии, тъй като според
версията на арабския историк Яхъя Антиохийски още през 991 г. Роман е бил
пленен и умрял в затвор около 997 г. Затова някои историци идентифицират
Роман-Симеон не като по-малкия син на цар Петър, а като друга личност – вероятно български първенец. За достойнството πραιπόσιτος на Роман вж. по-долу.
2. Николица – командир на гарнизона на крепостта Сервия [дн. Селфидже]. Макар да оказал съпротива срещу Василий II, Николица бил пленен, отведен в Цариград [1001] и почетен със званието патриций τ{ν ΝικολιτζAν ƒν
καp πατρικιότητι Tτίμησεν Хроника на Скилица, πατρίκιος τιμηθεpς Хроника на
Йоан Зонара (в славянския превод: и николица начельника срьбчиштемь прэеть
царь и почьте патр·к·емь, Jakobs 1970:263), и кефал·© и николиць Хроника на Симеон Логотет. Впоследствие обаче Николица успява да избяга при Самуил, но
отново е заловен (по-подробно вж. Божилов 1995:№ 432; Николов 2005:140).
3–4. Никола и Теодор Хризилий – синове на управителя на Драч Йоан Хризилий. След предаването на Драч [към 997 или 1005?] братята Никола и Теодор
получават титлата патриций (πατρίκιος Νικόλαος } Βούλγαρος ¤ Χρυσήλιος
τ{ Tπώνυμον Хроника на Скилица) (за по-нататъшната им съдба вж. Божилов
1995:№ 452).
5–6. Алусиан и Арон – вторият и третият син на цар Иван Владислав. Когато византийският император Василий II удостоил с титлата μάγιστρος Прусиан – най-големия син на цар Иван Владислав, останалите двама (Алуаиан и
Арон) получили сан патриций (πατρικίους δS το†ς λοιπο†ς а прочаа оба патрикэ,
} πατρίκιος <Αλουσιάνος Арона wного сЃнь патрик·е Ал№с·ань Хроника на Симеон
Логотет, πατρικίους друга же два патр·к·а почьте Хроника на Йоан Зонара,
πατρικίους Хроника на Скилица) (за кариерата на двамата във Византия вж. Божилов 1995:№ 152, 236–239, № 158, 241–244).
7. Кракра – началник на крепостта Перник, сподвижник на Самуил. След
неуспешни опити да отблъснат действията на ромеите при император Василий II, в Одрин пристигат [1018] братът и синът на Кракра със съобщението,
че предават крепостта Перник и още други 35 крепости. В отговор на това
императорът издигнал Кракра в достойнство патриций (τ{ν ΚρακρAν Tς τ{ν
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τ™ν πατρικίων θρόνον Хроника на Скилица), вж. Божилов 1995:№ 391; Николов
2005:141–143.
8. Драгомъж – управител на Струмица. Отново според Хрониката на Скилица на страната на император Василий II преминал и Драгомъж, който предал
Струмица [1018], за което бил почетен с титлата патриций (Δραγομο‡ζος ...
πατρίκιος τιμηθείς), вж. Божилов 1995:№ 341; Николов 2005:146–147.
9. Богдан – топарх на вътрешните крепости при цар Иван Владислав. Според Хрониката на Скилица когато император Василий II се приближил до
Струмица, при него се явил Богдан, предавайки се, и впоследствие бил почетен
със сан патриций (Βογδάνος ... τιμAται ... πατρίκιος), вж. Златарски I, 2:776;
Божилов 1995:№ 132.
10–11. Елемаг и Гавра. Първият е управител на крепостта Белград [дн. Берат, Албания] и подобно на други управители, „облечен в робско облекло“, се
предал на византийците [1018]. В един от преписите на Хрониката на Скилица (U=Vindobon. 74, XIII–XIV в.) има добавка, че твърде скоро [1018 или
началото на 1019?] „в Солун бил разкрит заговорът на двамата военачалници
и патриции Елемаг и Гавра (τ™ν δυοqν Bρχόντων καp πατρικίων <Ελινάγου καp
ΓαβρA), които уж искали да завземат отново българската власт“. Явно преди
това те са били удостоени със сана патриций и изпратени в Солун (по-подробно вж. Златарски I, 2:786; Божилов 1995:№ 343, 307–308 и цит. лит.; Николов
2005:148–149). Българското потекло на Гавра е дискусионно и не се приема от
всички историци (Божилов 1995:115–116).
12. Димитър Полемарх – военачалник на цар Самуил на област около границата с Византия (в района на Сервия). Към 1018 г. („след умиротворяването на България“) император Василий II го въздига в сан патриций и на длъжност мистик (частен секретар на императора) εrς τ{ τ™ν πατρικίων Bξίωμα,
πεποιηκ˜ς αˆτ{ν καp μυστικόν Кекавмен. Стратегикон.
Bνθύπατος
<Ανθύπατος съответства на лат. proconsul или consularis – управител на
провинции в Римската империя. Титлата вероятно е означавала и началник
на администрацията в Константинопол до 359 г., когато е бил заменен от
urban prefect. От IX в. нататък Bνθύπατος е използвано като достойнство, но
в Тактикона на Успенски [842–843] все още е в листата на провинциалните
управители. По времето на император Михаил III [842–867] достойнството
е предоставяно само на патриции, затова в Клеторология на Филотей [899]
Bνθύπατος е предимно в съчетание с πατρίκιος (изброени са към 30 Bνθύπατος
πατρίκιος καp στρατηγός на различни теми, както и приблизително още толкова Bνθύπατος πατρίκιος на други длъжности; Успенский 1898:10–116; Bury
1911:28–29, 131–179; Bréhier 1949:117) и заема позиция между μάγιστρος и
πατρίκιος (ODВ 1991:111). Тази дворцова титла е давана на висши държавни
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чиновници, но е имало и антипати, които не са изпълнявали никаква служба
(Bréhier 1949:223, 228). През XI в. високото значение на титлата Bνθύπατος се
запазва – в ранглистите заема десета позиция след кесаря, севаста, новелисима, куропалата, протопроедъра, проедъра, магистъра, вестарха и веста и преди
патриция и протоспатария (Скабаланович 1884:154). Скабаланович отбелязва,
че разликата между антипат и патриций е съвсем незначителна, като антипат е
допълнение към титула патриций.
С титлата Bνθύπατος е бил удостоен българинът Добромир – болярин на
Самуил, женен за негова племенница и управител на Верия [дн. Бер в Гърция].
Според Хрониката на Скилица когато император Василий II потеглил срещу
българите през Солун, към него се присъединил същият Добромир, който предал крепостта на византийците [1001] и получил титлата антипат (Bνθύπατος
τιμηθείς). В Хрониката на Йоан Зонара не се споменава титлата, а само че
Верия била предадена от Добромир, „който минал на страната на ромеите“
(ГИБИ 7:187) – срв. славянския превод: прэет же тогда царь велику прэславну
ивер·ю и малую ••• самь бо добромирь пр·иде начельникь ¬е и прэдасть се цару
(Jakobs 1970:263) (по-подробно за идентификациите на Добромир вж. Божилов 1995:№ 338; Николов 2005:139 и цит. лит.).
ζωστ[ πατρικία
Титлата е специфично достойнство само за жени – до IX в. се предоставя
само на една жена, а впоследствие се превръща в аналог на придворна дама и
е давана на най-близките жени от обкръжението на императрицата. Първата
известна ζωστ[ πατρικία е Теоктиста, майка на императрица Теодора (Bréhier
1949:42–44, 124). В Клеторология на Филотей [899] стои на пета позиция след
кесаря, новелисима, куропалата и василеопатора и преди магистъра, ректора,
синкелите на Рим и Константинопол, архиепископа на България, патрициите
и антипатите (Успенский1898: 110–111; Bury 1911:33, 131–179), т.е. мястото £ е
между почетните титли куропалат и магистър (ODВ 1991:2231). Същата позиция
заема и в ранглистата на Ескуриалската тактика [971–975] (извън василевса и
патриарха на Константинопол и след кесаря, новелисима, куропалата, василеопатора и преди проедъра, севастофора и магистъра; Oikonomidès 1972:263–277,
превод Божилов 2008:598–602). Като ζωστ[ фигурира неколкократно у Константин Багренородни. За церемониите. Изказано е колебание дали титлите
ζωστή и ζωστ[ πατρικία са развнозначни, защото втората е предоставяна само
на принцеси от императорското семейство и с нея те са имали право да участват
в императорските приеми (ГИБИ 6:279, бел. 4; Bréhier 1949:124–125). В наративните източници титлата ζωστ[ πατρικία изчезва след 1018 г.
С тази най-висока титла за придворна дама са удостоени българките:
1. Втората Самуилова дъщеря Мирослава, съпруга на арменеца Ашот Таронит, който заради предаването на Драч на император Василий II [1004–1005]
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е почетен с титлата магистър, а Мирослава – с титлата зости (καp ^ τούτου
σύζυγος ζωστή Хроника на Скилица) (по-подробно за тези събития вж. Златарски I, 2:713–714, 727).
2. Последната царица от Първото българско царство, съпругата на цар Иван
Владислав Мария. Тя се споменава в Хрониката на Скилица по повод събитията от 1018 г., когато след смъртта на съпруга си и след преговори за капитулация се явява с тримата си по-малки синове и шестте си дъщери пред император
Василий II, който я почита с титлата зости (τ\ς ζωστ\ς Bξιώματι) (вж. Златарски I, 2:774–776, 778–779, 785; Божилов 1995:№ 167, 249–250 и цит. лит.). В
Хрониката на Йоан Зонара титлата не се съобщава.
πρωτοσπαθάριος
Почетна титла – „пръв между спатариите“, воини в гвардейска част. Протоспатариите, които са заемали седмо място в листата на патрицианските
достойнства, са ръководили императорската охрана, формирана от пет групи: кандидати, спатарокандидати, спатарии, стратори и мандатори (Bréhier
1949:132–133; Bury 1911:27). Титлата оглавява групата на императорските титли, някога персонални служби към императорската особа (Божилов
2008:173). Първото сигурно свидетелство за достойнството е от 718 г., а последното – от 1115 г., макар че остава познато и през XIII–XIV в. До X в.
πρωτοσπαθάριος е висока титла във Византия, с която са били удостоявани
главно командири на теми, а през XI в. значимостта £ започва да се губи. Някои носители на това достойнство са имали специални дворцови функции. То
е предоставяно и на чуждестранни принцове (ODВ 1991:1748; Oikonomidès
1972:297–298). Императорски протоспатарии са всички стратези и катепани,
повечето от доместиците на отделните корпуси на тагмата, включително и
доместикът на схолиите на Запада (Йорданов 1993:125). Във византийската
рангова таблица на почетните титли се нарежда след кесар, новелисим, куропалат, патриция зости, магистър, патриций и антипат. В Клеторология на
Филотей [899] формира първия клас чинове заедно с патрициите и се съчетава с различни длъжности (препозит, стратег, доместик, сакеларий и др.), като
стратезите протоспатарии (στρατηγοp πρωτοσπαθάριοι) се предхождат единствено от πραιπόσιτος καp πρωτοσπαθάριος, а след тях се нареждат всички
останали протоспатарии с други длъжности (Успенский 1898:118–121; Bury
1911:131–179). През XI в. достойнството πρωτοσπαθάριος леко отстъпва по
позиция – в ранглистите е на дванадесето място след кесаря, севаста, новелисима, куропалата, протопроедъра, проедъра, магистъра, вестарха, веста,
антипата и патриция и преди спатарокандидата, спатария и кандидата (Скабаланович 1884:155–156).
Титлата πρωτοσπαθάριος носи Николица-младши (син на Николица) вероятно заради това, че е командир на „първия и най-боеспособен Самуилов во173

енен отряд“ по думите на Скилица. Според един от преписите на Хрониката
на Скилица (U=Vindobon. 74, XIII–XIV в.) той посрещнал в Скопие император Василий II и бил удостоен от него с титлата протоспатарий и длъжността
стратег (καp Tτιμηθη πρωτοσπαθάριος καp στρατηγός) (вж. Златарски I, 2:777;
Божилов 1995:№ 422). Допуска се и възможността Николица да е съименник
на патриций Николица (Павлов 1993:18).
πραιπόσιτος
Препозитът бил назначаван към евнусите, които участвали предимно в
дворцовите церемонии, като сред всичките единадесет достойнства за евнуси
заема пето място (след проедър, вестарх, вест и патриций). Титлата изчезва
след 1087 г. (ODВ 1991:1709; Божилов 2008:173). Патрициите препозити заемат девета позиция в Ескуриалската тактика [971–975] (извън василевса и
патриарха на Константинопол и след кесаря, новелисима, куропалата, василеопатора, патрицианката зости, проедъра, севастофора и магистрите), като редът на патрициите е: патриций евнух и вестарх, патриции препозити и вести,
синкели, патриции препозити, патриций евнух и ректор, патриции евнуси;
Oikonomidès 1972:263–277, превод Божилов 2008:598–602). В Клеторология
на Филотей [899] патрициите формират първия клас чинове, а в неговото начало стои именно титлата } πατρίκιος καp πραιπόσιτος (Успенский 1898:110; Bury
1911:123–124, 131–179).
Както вече стана въпрос, титлите πατρίκιος и πραιπόσιτος получил Роман – помалкият син на цар Петър (според други български първенец, негов съименник), когато предал Скопие на император Василий II [1003] (τ\ς προαιρέσεως πατρίκιόν
τε τιμL καp πραιπόσιτον Хроника на Скилица, Божилов 1995:№ 440 и цит. лит.).
Даденото достойнство πραιπόσιτος се съгласува със сведението, че Роман е бил
скопец.
В заключение ще обобщя, че най-високата византийска титла, с която е
почитан българин (кан Тервел), е καqσαρ, която обаче остава изолиран случай
в българската държавническа практика. Най-високия сан за придворна дама
(ζωστ[) получават Мирослава – дъщеря на Самуил и съпруга на предалия
Драч управител Ашот Таронит, и последната българска владетелка Мария,
съпруга на цар Иван Владислав. Със следващата по ранг титла – μάγιστρος –
се сдобиват един пленен и детрониран български цар (Борис II, 970–971 – син
на цар Петър) и един престолонаследник (Прусиан – най-големият син на цар
Иван Владислав), при които България изгубва своята независимост, най-напред на изток, а после и на запад. Същата титла получава и Ашот Таронит заради доброволното предаване на Драч на император Василий II [1004–1005].
Като патриции (πατρίκιοι) са удостоени от император Василий II предимно
управители на големи български крепости (поне дванадесет), които с поведението си са подпомогнали завладяването на България от Византия в годините
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от самото начало на XI в., напр. драчките велможи Никола и Теодор Хризилий, по-малкият Цар-Петров син (?) Роман, управител на Скопие, топархът
Богдан. Някои от тях са оказали съпротива, но впоследствие и те са капитулирали, като Николица, командващ гарнизона на крепостта Сервия, синовете на
цар Иван Владислав Алусиан и Арон или началника на Пернишката крепост
Кракра. В духа на обичайната византийска практика доброволното предаване българска крепост е съпроводено с удостояването на нейния военачалник
с титлата патриций. Измежду всички придобили сан патриций най-високо
стои Роман, който станал πατρίκιος и πραιπόσιτος, доколкото именно титлата } πατρίκιος καp πραιπόσιτος оглавява първия клас византийски чинове
(патриции и протоспатарии). От една страна, тя подсказва по-високото положение на Роман в сравнение с останалите управители и военачалници на
крепости, а от друга страна, се съгласува с факта, че Роман е бил евнух. По
познатата причина – предаване на крепост (Верия) на византийците – с високата титла Bνθύπατος е удостоен нейният управител Добромир. С титлата
πρωτοσπαθάριος (пръв спатарий) се сдобива Николица-младши, предал Скопие на Василий II и почетен от него и като стратег. Вероятно достойнството
πρωτοσπαθάριος Николица получава именно като командир на „първия и найбоеспособен Самуилов военен отряд“. Личи тенденцията наследниците и потомците на българските царе, както и представителите на българската аристокрация, да бъдат приобщени към византийската държава. Впоследствие
на част от тях е била предоставена възможност за кариера в Империята, в
което прозира стремежът на Византия да отдалечи от родината преди всичко
членовете на последното българското царско семейство, но също и представители на българския елит.
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II. систематизация на длъжностите и достойнствата
в ранносредновековна българия
1. Структура на титулната практика
Оцелелите употреби на съсловни и длъжностни титли в ранносредновековна България предоставят възможност да се проследи системата на титулуването, особено при съставните титли. Наблюденията очертават няколко посоки:
1. Съчетаване на съсловна титла (βοηλα) с длъжностна титла (καυχανος,
κολοβρος/κουλουβρος, ζοαπαν)
В тези случаи βοηλα/βοιλα е в препозиция (следва се от титла, означаваща
службата на боила в държавния апарат), като двете титли запазват първоначалния си характер (съсловен или длъжностен) и не формират нова титла. Срв.
} βοηλα καυχανος боил на длъжност кавхан (} Ηραταης } βοηλα καυχανος
Надпис на Крум от с. Хамбарли № 47, βοηλας } Ησβουλος } καυχανος Надпис
на Маламир от Шумен № 58), } κανα βοιλα κολοβρος родственик на кана боил
на длъжност колобър (τ{ν κάνα βοιλ@ κολόβρον Надпис на Персиан от Филипи
№ 14), › βοιλα κουλουβρος боил на длъжност колобър Надпис на Маламир
(Персиан?) от Василака, βογοτορ βοηλα κουλουβρος багатур боил на длъжност
колобър Надпис на Маламир от с. Насърлие № 69, βουηλα ζοαπαν боил на
длъжност жупан Надпис от Наг Сент Миклош върху съд № 21.
Макар и доста условно (предвид случайността и оскъдността на оцелелите
извори), факт е, че не са засвидетелствани аналогични примери на багаини,
избирани за кавхани, колобри, жупани.
2. Съчетаване на съставка-атрибут (ητζιργου, υκ, βηρη, σετητ) със съсловна
титла (βοηλα, βαγαινος)
В тези случаи като част от двусъставна титла βοηλα/βοιλα заема втора позиция, предхождащата я съставка-атрибут посочва ранга на боила, а цялата титла
формира нова длъжност. Срв. } η[ζ]ουργου βουληα, ητζιργου βοιλαν, ητζηργωυ
βωυλε, Σουρσούβελι, Σουρσούβουλις, Σουρσουβούλη, >Ητζβόκλια, чрьгубыля,
(Stasis) Zerco borlas, (Petro) Cerbule, υκ βοηλα. Подобно на титлата βοιλα, и
βαγαινος влиза в състава на двукомпонентни длъжностни титли, в които тя
също е на второ място (според тюркския словоред), предхождащата я съставка
обозначава ранга на багаина, а цялата титла формира нова длъжност, срв. υκ
βαγαηνου, ητζηργου βαγαηνου, βηρη βαγαηνου, σετητ βαγαηνου.
Забележително е, че две от съставките (υκ и ητζηργου) са същите, както
и при βοιλα, а това несъмнено говори за последователно и целенасочено изграждане на държавната йерархична система. Еднаквият начин на формиране
на длъжностни титли и при боилите, и при багаините (υκ, ητζηργου, βηρη,
σετητ + βοιλα, βαγαινος) още веднъж навежда на мисълта, че става въпрос
именно за две съсловия. Те обаче, както вече се каза, не са били равнопоставе176

ни, включително и заради това, че за разлика от титлата βοιλα, която може да
се съчетава със следхождаща я длъжностна титла (} βοηλα καυχανος, } κανα
βοιλα κολοβρος, › βοιλα κουλουβρος, βουηλα ζοαπαν), при титлата βαγαινος
няма регистрирани подобни случаи. Сред багаините като второ по значимост
съсловие са били избирани военни лица от среден ранг, предвождащи по-големи или по-малки войскови подразделения, както се вижда от оцелелите служби ητζηργου βαγαηνος ‘военно лице, отговарящо за охраната в двореца’, υκ
βαγαηνος ‘старши багаин, предводител неголямо войсково подразделение’,
βηρη βαγαηνος ‘старши багаин, предводител на неголямо войсково подразделение’, σετητ βαγαηνος ‘висш предводител на тежковъоръжено войсково
подразделение’.
3. Съчетаване на съставка-атрибут (ιζουργου, βορη, ζερα, ολγου, πηλε) с
длъжностна титла (κουλουβρος, ταρκανος, ζωπαν)
Когато длъжностна титла се предхожда от съставка-атрибут, новополучената съставна длъжностна титла уточнява службата, посочвайки нейния ранг,
срв. ιζουργου κολοβρος ‘дворцов колобър, жрец от владетелския двор’, βορη
ταρκανος ‘вълк таркан – военнен и административен наместник на владетеля в голяма провинциална административна област’, ζερα ταρκανος ‘военнен
и административен наместник на владетеля в северна провинциална административна област’, ολγου ταρκανος ‘велик таркан – военнен и административен наместник на владетеля в голяма провинциална административна област’,
πηλε ζωπαν ‘главен жупан’.
4. Имаме основания да предположим, че в България от IX–X в. титулът
ταρκανος е бил двуфункционален. Освен като част от съставна служебна титла,
посочваща ранга на таркана, той е изпълнявал и ролята на почетно звание за
привилегии, вероятно получавано като награда за определени заслуги. В тези
случаи титулът ταρκανος е в съчетание или със съсловна/длъжностна титла
(βουλίας, ζουπαν), или със съставката-епитет κουλου/καλου, като винаги е на
втора позиция, следвайки тюркския словоред. Тези лингвистични наблюдения се съгласуват с историческия контекст, тъй като тази двуфункционалност
на ταρκανος вероятно е наследена от тюркската йерархична система, където
tarqan има значение на титла, но и на високо звание. Изворите също подкрепят
предположението за подобно едновременно двойно функциониране на титула
и в България (а не развитие на едната функция към другата), ако имаме предвид
датировката на всяка негова употреба: по едно и също време са засвидетелствани длъжностите ζερα ταρκανος – 827/829 г., βορη ταρκανος – 886 г., ολγου
ταρκανος – 904 г., от една страна, а от друга страна, почетното звание таркан,
напр. ζουπαν ταρκανος – 822 г., βουλιας ταρκανος – първа четвърт/половина на
X в., κουλου/καλου τερκανος – 927 г.
Известни са и няколко трисъставни титли – βογοτορ βοηλα κουλουβρος
(Чепа), καναρτικείνος (καναηρτχθινος), κανα βοιλα κολοβρος и дори четири177

съставни титли – βαγατουρ κανειρτχθινος (Михаил)/βαγατουρ καναηρτχθινος
(Йоан). Тази многосъставност се дължи на включването като съставка в титлата или на почетното достойнство багатур (прибавено към дву- или трисъставна
титла), или на съставката κανα (прибавена към двусъставната βοιλα κολοβρος
или за образуване на титлата на престолонаследника).
Половината (13)1 от разгледаните тук 25 длъжностни титли гравитират
около титлите боил (ηζουργου βουλα, υκ βοηλα), багаин (ητζηργου βαγαηνος,
υκ βαγαηνος, βηρη βαγαηνος, σετητ βαγαηνος), колобър (κολοβρος, ηζουργου
κολοβρος), таркан (βορη ταρκανος, ζερα ταρκανος, ολγου ταρκανος), жупан
(πηλε ζωπαν, ζουπαν μέγας). Сред тях най-добре е засвидетелствана ранговата
йерархия при багаините (с 4 рангови позиции) и тарканите (с 3 рангови позиции), докато останалите са с по две рангови позиции. Другата половина длъжностни титли са извън този модел на титулуване: καυκανος (καυχανος), σαμψης
(σαμψος, sampsi, campsis), μινικος (μηνικος, ημνηκος), τζιγατος (tzigatos, чиготъ), κοπανος, κρονος, tabare, чьваньчии, ομηρος, мαγοτqνος, ичрьгыя, κόμης.
2. Съсловието на боилите и паралелът със сановниците
(вельможť, мог©те, другове)
Боилите формират висшето съсловие в ранносредновековна България, напр.
при изброяване в изворите те предхождат багаините. Сред тях е избиран кавханът, от тяхното съсловие са назначавани колобри (› βοιλα κουλουβρος) и жупани (βουηλα ζοαπαν), } вουλίας ταρκάνος е титлата на втория син на владетеля.
Показателни за съдържанието на титлата са гръцките съответствия на быля в
ранни български преводи: πατρίκιος (благородническа титла), μεγιστAνος ‘велможа’, ‹παρχοι ‘подуправители, наместници’ на Христос. Високото положение на боилите личи и във въпросите на логотета към българските пратеници
в Цариград (Константин Багренородни. За церемониите), където след питането за владетеля, владетелката, престолонаследника, втория син, синовете на
владетеля и останалите му чеда, следва въпросът за шестимата велики боили
и останалите вътрешни и външни боили. Шестимата велики боили (сред тях
може би кавханът и ичергу боилът) вероятно са съставяли боилския съвет и са
съветвали владетеля (според някои изследователи те са били дванадесет или
повече от дванадесет). Различни са и тълкуванията относно т.нар. вътрешни и
външни боили – въпрос, пространно коментиран в историческата наука.
От мн. ч. на тюрк. *bojla:-r > boylar > bolyar е получено славянското название болэре > болэринъ, запазено в различни средновековни паметници. Сред
тях особено показателни са оригиналните творби или фрагменти от тях на Кли1
Някои от титлите са с по няколко фиксации в изворите, така че общо употребите им са над
двадесет.
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мент Охридски, Йоан Екзарх, Петър Черноризец, Презвитер Козма, съдържащи реални сведения за българското общество, включително и за болярите. Тези
книжовни свидетелства показват, че към края на IX – началото на X в. тюркизмът βοιλα/βουηλα (быля) е бил окончателно славянизиран. По същото време
в писмените паметници наред с болэринъ се употребява и терминът вельможа
като общо название на сановници, приближени и влиятелни хора на владетеля.
Показателни са и преводните (предимно от гръцки) старобългарски текстове,
доколкото наличните гръцки паралели спомагат да се разкрие терминологичното значение на болэринъ, респ. вельможа в българското общество от IX–XI в.
Едни от най-честите съответствия на болэринъ (никога на вельможа) в гръцките
първоизточници са συγκλητικός ‘сенаторски’, συγκλητικός } ‘член на сената,
сенатор’ и σύγκλητος ‘извънредно събрание, член на събрание’, σύγκλητος ^
‘римски, гръцки сенат, синклит (държавен съвет)’; Tκ τ\ς συγκλήτου ‘сенатор’.
Макар и да не може да се направи пряка аналогия между римските/гръцките
сенатори и българските боляри, все пак едва ли става въпрос за случаен факт.
Налице е обвързване, макар и като преводачески похват, на болярите от Първата българска държава с идеята за функционирането им като вид сенатори. С
подобни функции никога не се натоварват велможите и това е най-съществената разлика между тях и болярите. В същото време болэринъ и вельможа имат
общи гръцки съответствия в преводната книжнина, напр. Dρχων ‘предводител;
управник, управител’ и μεγιστAνος, μεγιστAν ‘знатен човек, велможа’. Само
за болэринъ се срещат гръцките паралели πατρίκιος (титла, притежавана от високопоставени сановници), συνήθης ‘приближен човек’, πρ™τος ‘пръв, найвисокостоящ’, Tνδοξότατος ‘най-славен, най-прочут, най-знаменит’, προστάτης
‘който стои отпред; вожд, началник’, γερουσία ‘сенат [в Рим], съвет на старейшините [в Спарта]’, οs Tν τέλει Ѓντες ‘властници, висши длъжностни лица’,
а само за вельможа – δυνατώτατος ‘най-могъщ, най-влиятелен, най-знатен’ и
δυνάστης ‘влиятелен човек; властник’. Тези специфични преводачески похвати на старобългарските книжовници позволяват да очертаем болярите като
отделно висше съсловие, свързано с върховната власт и приближено на нея,
най-високостоящо, носещо първи длъжности, високопоставено и влиятелно по
положение и състояние. Ясно е, че термините боляринъ и вельможа, макар и отчасти със съвпадаща семантика (‘властници, управници; знатни и влиятелни
лица’), не са били пълни синоними не само в книжовното пространство, но вероятно и в реалните обществено-публични отношения. Тяхната едновременна
употреба, включително и в рамките на един и същ паметник, свидетелства, че
двете лексеми номинират различни реалии. Докато с термина вельможа са били
назовавани най-общо някакви сановници (с различни длъжности), терминът
болэринъ е имал и по-конкретно социално (а вероятно и институционално) съдържание и е визирал освен най-високопоставено и влиятелно съсловие, свързано с върховната власт, и участие на някои от тях в съвета на владетеля.
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И с друга лексема – мог©ть (от глаг. мощи ‘мога’) – книжовниците ни са
назовавали най-общо властниците, управниците, знатните и в този смисъл тя
донякъде е била синоним на вельможа и боляринъ. Общи и за трите лексеми са
гръцките съответствия Dρχων и μεγιστAνος. Семантически лексемата мог©ть
е била по-близо до вельможа, за което говори общият им гръцкият паралел
δυνάστης ‘велможа, влиятелен човек; властник’. Че терминът мог©ть е номинирал богати, състоятелни и заможни лица, най-значителни, видни и знатни
първенци свидетелстват и оцелелите гръцки (‰περοχή ‘висша длъжност, достойнство, високо положение’) и латински (locupletes, principis cuisdam) паралели. Можем да предполагаме, че от най-ранно време лексемата мог©ть е била
част от книжовния старобългарски език, но тя едва ли е имала институционално значение.
В средновековни славянски преводни текстове, оцелели в преписи от XII–
XVI в., но преведени в България столетия по-рано, се откриват неизвестни
досега споменавания на сановник, титулуван другъ (с варианти др©гъ/дрьгъ/
дръгъ/дергъ), срещу гр. σύγκλητος ^ ‘римски/гръцки сенат, синклит’; Tκ τ\ς
συγκλήτου, συγκλητικός, } ‘член на сената, сенатор’, μεγιστAνος ‘знатен човек,
велможа’, θεράπων ‘служител, придворен’, Dρχων ‘предводител, управник’, οs
Tν τέλει Ѓντες ‘властници, висши длъжностни лица, сановници’ (от τέλος ‘върховна власт’) и περιφανής ‘виден, известен, прочут’, които, както вече беше коментирано, се превеждат с болэринъ или вельможа. Значението на лексемата-титул другъ като ‘болярин; велможа; властник; знатен, прочут’ се потвърждава и
етимологически, доколкото произходът £ се свързва с персийско-алтайския титул dВrоγВ, даруγа ‘който стои начело, предводител; изобщо старейшина; човек
с по-висок статус’. Дали прабългаризмът другъ е имал институционално значение2 и ако е имал, какво го е отличавало от болэринъ и вельможа, можем само
да гадаем. Може би той рано е изгубил своето значение и поради наличието на
близки по семантика славянски или славянизирани титули (вельможа, болэринъ)
е станал неясен за славянските книжовници. В някои случаи те са „поправяли“
другъ на др©гъ, проявявайки свръхстарателност, а в други случаи са етимологизирали и преосмисляли другъ по славянския корен дрьг-/дрьж-, доколкото
той се свързва със сила и власт, срв. дрьжава ‘сила, власт, могъщество; държава’,
дрьжавьнъ ‘могъщ, силен; който има власт; държавен’, дрьжатель ‘властник, управник’, дрьжати ‘владея, управлявам’, дрьжаливъ ‘държавнически’. Така титулът другъ ‘болярин, велможа’ е изчезнал безвъзвратно, оставяйки следа освен в
няколко средновековни славянски паметници и в стчеш. форма druh ‘не особено
знатен дворянин от свитата на велможата’, ‘нисък по ранг чиновник’, която подсказва, че именно вариантът другъ ще да е бил първичен.
2
Фиксациите му не са в исторически извори, а в литературно-книжовни паметници: хроника, библейски книги, житие.
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3. Съсловието на багаините
Титлата βαγαινος/БОГО|Н е засвидетелствана (самостоятелно или с придружаваща я съставка) в прабългарски надписи от първата половина на IX в. и
в един старобългарски кирилски надпис от втората половина (края?) на IX в.
Багаините, подобно на боилите, са формирали отделно съсловие. За по-ниския
му обществен статус спрямо това на боилите може да се съди както по реда на
изброяването (βοιλαδας κε βαγαινους), така и по липсата на всякакви данни
сред багаините да са избирани кавхани и ичергу боили. За превъзходството на
боилите пред багаините може да се съди и от случаите, когато с една и съща
първа съставка (ητζηργου, υκ) титлите βοηλα и βαγαηνος формират различни
по ранг длъжности, като рангът на боилите е значително по-голям от ранга на
багаините.
До нас са дошли имената на две лица, които през IX в. са носили съсловната титла βαγαινος – } Σλαβνας } βαγατουρ βαγαιν[ος] и ОСТРО БОГО|Н.
Σκλαβνας и ОСТРО обаче се тълкуват от някои изследователи като славянски
имена, а от други – като прабългарски с тюркско (алтайско) или иранско потекло. Тези нееднозначни етимологии затрудняват отговора на въпроса дали само
прабългари са формирали багаинското съсловие.
От съсловието на багаините са назначавани среден ранг военачалници и във
възходящ йерархичен ред военните длъжности изглеждат така:
ητζηργου βαγαηνος ‘военно лице, отговарящо за охраната в двореца’, което
има на разположение 12 ризници. Значението на службата подсказва етимологията на съставката ητζιργου, свързвана с тюркски форми със значение ‘вътрешен, във вътрешността’, т.е. става въпрос за ‘вътрешен (дворцов)’ служител,
лице ‘от вътрешния стан, от двора на кана’.
υκ βαγαηνος ‘старши багаин, предводител на неголямо войсково подразделение (в някое крило от българската войска: централно, ляво или дясно)’.
Значението на υκ е същото, както и в титлата υκ βοηλα ‘старши боил’. Имал на
разположение 22 ризници.
βηρη βαγαηνος ‘старши багаин, предводител на неголямо войсково подразделение’. Имал на разположение 22 ризници, колкото и υκ βαγαηνος. Вероятно във военната йерархия тези две длъжности са били доста близки. Първата
съставка βηρη е сходна с тюрк. biri ‘южна страна’, която за прабългарите е
меродавната (главната, най-важната) посока, затова можем да предположим,
че βηρη βαγαηνος е някакъв ранг старши багаин, подобно на υκ βαγαηνος, за
което подсказва и еднаквият брой ризници.
βαγατουρ βαγαινος ‘предводител на тежковъоръжено войсково подразделение, багатур’. Анонимният багатур багаин е имал на разположение 53 ризници и 45 шлема. Другият известен багатур багаин – Славнас (} Σλαβνας }
βαγατουρ βαγαιν[ος]) е бил хранен човек (θρεπτ{ς Dντροπïς, т.е. приемен син)
на Омуртаг.
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σετητ βαγαηνος ‘висш предводител на тежковъоръжено войсково подразделение’. Имал на разположение 83 ризници и 70 шлема. Стоял е най-високо
сред известните ни багаини.
4. Придворни на владетеля
Сред придворните на всеки средновековен владетел обикновено са неговият виночерпец, неговият телохранител и специални военни лица от дворцовата
стража. Ранносредновековният български владетел не прави изключение, доколкото сведения за тези придворни служби са оцелели в историко-литературната и епиграфската книжнина.
Лексемата чьваньчии (обикновено срещу гр. οrνοχοός, Tπικέρνης) като назоваваща виночерпеца на владетеля е съхранена в ранни български преводи, макар и запазени в по-късни славянски преписи, а мотивиращата лексема чьванъ
ξέστης ‘съд, чаша, кана’ се среща в класическите старобългарски паметници.
Липсват обаче преки исторически свидетелства за това, че терминът чьваньчии
е имал титулатурен характер в ранносредновековна България. Косвени данни
предоставят фиксациите на термина в различни книжовни паметници (библейски и небиблейски), където появата му би могла да се обвърже с аналогия от
страна на старобългарските преводачи с виночерпеца на българския владетел.
Исторически аргументи в полза на хипотезата, че виночерпецът е бил придворно лице в ранносредновековна България, са паралелите с виночерпците като
дворцови служители при хуните и във Византия – факти, вероятно спомогнали
за формирането на виночерпеца като длъжност в българския дворец. С голяма
степен на сигурност (особено за езическия период и ранното християнство)
можем да допуснем, че тя се е назовавала именно чьваньчии поради прабългарския (алтайски) произход на термина. Като се имат предвид неговите гръцки съответствия по паметниците (ξέστης, καψάκης ‘съд, чаша, кана, шише,
стомна, гърне’), синонимите му (кръчагъ, -а ‘глинен съд, кана, стомна, гърне;
блюдо; голяма делва’) и по-късните съответствия на чьванъ, чьваньць в славянските писмени паметници и в съвременните славянски езици и диалекти,
можем да предположим, че по време на Първата българска държава титулът
чьваньчии е обозначавал придворно лице, което налива и поднася вино в чаши,
без непременно те да са били метални. Изградена изцяло като прабългарска
морфемна структура, титлата чьваньчии има непряко отношение към гръцките
съответствия οrνοχόος, Bρχιοινοχόος (букв. ‘който налива вино’ < οxνος ‘вино’ и
χέω ‘наливам’, откъдето οrνοχοέω ‘наливам вино’) и Tπικέρνης (букв. ‘който
смесва, смесва [вино с вода], налива размесено вино’ > Tπι-κεράνν‡μι ‘смесвам,
смесвам [вино с вода], наливам размесено вино’). Основното мотивиращо значение и на двете гръцки лексеми-титли се основава главно на действието, което
извършва виночерпецът, и доколкото това действие е свързано с чашата, можем
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да търсим само косвени аналогии между българския и ромейския титул. Следователно първоначално, когато българската държава и нейните институции
са били неповлияни (или малко повлияни) от тези във Византия, именно чьваньчии е имал терминологично значение като название на царския виночерпец.
Ранносредновековният български владетел е имал лични телохранители чиготи (τζιγάτος, чиготъ). Изворите (не само исторически, но и литературно-книжовни) представят чигота като военно лице, което има право да носи меч и явно
ползващо се с особено доверие от страна на владетеля. Не случайно в текстовете
гръцкото съответствие на чиготъ е σπαθάριος ‘дворцов сановник, който носи меч,
сабя; член на императорската охрана’. Етимологията свързва τζιγάτος чиготъ с
тюркските форми jigit [*èig-at], jiγit, jihit, žigit, zigit, jygyt, èi:t с основна семантика ‘юноша, млад човек’ и вторични значения ‘храбрец, мъжествен, герой, воин’.
С оглед на тези паралели чиготите най-вероятно са били млади мъжествени воини, лична доверена охрана на българския владетел. Още към X в. прабългарската титла е имала старобългарско съответствие – мечоноша, формирано не с оглед
семантиката на прабългарската титла τζιγάτος, а по модела на византийската
титла σπαθάριος (от σπάθη ‘широк и дълъг меч’), букв. ‘който носи меч’.
В същото време е имало и специално военно лице, отговарящо за охраната
в двореца (поне през първата половина на IX в.), наречено ητζηργου βαγαηνος.
По сведение на оцелелите епиграфски извори той е имал на разположение 12
ризници. Етимологията на ητζιργου, извеждана от тюрк. ièärigü, ièirgü, ièrägi,
ièräki, ièrä, ièräk ‘вътрешен, намиращ се във вътрешността’ <*пратюрк. iè-ärigü ‘това, което е вътре’, показва, че става въпрос за ‘вътрешен (дворцов) служител, лице от двора на кана’. Вероятно функциите му се свеждали до ‘началник на дворцовата стража’. Може би войниците от тази владетелска стража,
осигуряваща личната охрана на владетеля, неговите гвардейци, да са назовавани ичрьгыЄ, ед. ч. ичрьгыя. Длъжността се среща само в агиографски текст –
Житието на св. Иларион Велики по ръкописи от и след XIV в., но неоцелелият
старобългарски протограф се свързва с Преславското книжовно средище, а оттам и функционирането на титлата по това време. Тюркските паралели ièärigü,
ièirgü ‘вътрешен’, ièrägi, ièräki, ièraki, ièrä, ièräk ‘вътрешен, намиращ се във
вътрешността’ < пратюрк. iè-äri-gü ‘това, което е вътре’, както и гръцкото съответствие κανδιδAτον ‘кандидат [като военен чин], войник от кандидатския императорски корпус’, насочват към съдържанието на длъжността – „вътрешен“
войник, войник от личната стража на владетеля.
5. централна администрация
Съхранилите се сведения, макар и оскъдни, дават възможност поне в някаква степен да се възстанови йерархичната система на централната администрация в ранносредновековна България.
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Втори в държавната йерархия непосредствено след владетеля, негов наместник, пръв съветник и довереник, а в определен период и съуправител, е
кавханът (кαυχανος, кαυκανος). Подчинен е пряко и единствено на върховния
суверен, а всички останали лица в длъжностната администрация са с по-ниски
позиции от него. По времето на кан Крум, а вероятно и след това, командва
по-представителното източно (ляво) крило на войската, доколкото посоката север – юг е била меродавна за прабългарите. По-рядко кавханът се изявява като
участник във важни държавни преговори (особено в сравнение с ичергу боила). Принадлежал е към висшето боилското съсловие (вж. } Ηραταης } βοηλα
καυχανος, βοηλας } Ησβουλος } καυχανος), вероятно към великите боили,
съставлявали владетелския съвет. Длъжността на кавхана е изборна и при управлението на даден владетел е можело да я изпълнява само едно лице. За разлика от върховния властник, кавханът не е получавал властта си по наследство,
макар че за една по-късна епоха не е изключена наследственост при заемането
на кавханската длъжност, напр. след пленяването на кавхан Дометиан кавхан
става брат му Теодор [1015]. В резултат на процесите на централизация и монархизация през първата половина на IX в. настъпва промяната в статута на
кавхана – според изворите след Борис и Симеон той е само висш пълководец.
Титлата има дълъг живот в българската държавност – засвидетелствана е докъм втората четвърт на XI в. За период от повече от два века [813–1040/1041 г.]
източниците предоставят известия за следните поименни кавхани: 1. Иратаис, командвал лявото крило на войската на Крум [813]. 2. Исбул, управлявал
съвместно с Маламир, водил военни действия и преговори във Филипопол и
по-късно военни действия в околностите на Солун; изградил водоскок при Маламир; участвал и по-късно [837] във военни действия. 3. Шишман – кавхан,
дядо на Самуил и баща на комит Никола [988–989]. 4. Дометиан – велможа и
пръв съветник на Гаврил Радомир [1014–1015] 5. Теодор от времето на цар
Иван Владислав [1015–1018], брат на кавхан Дометиан. Известни са и двама
анонимни кавхани – единият предвожда войска към Цариград [921] по време
на войната на Симеон с Византия, а другият предвожда [1040–1041] по заповед
на Петър II Делян войска, завзела Дирахиум. Във византийските източници се
откриват известия и за предполагаеми кавхани, сред които са възможни две
идентификации: 1. Логотетът на Крум, с когото владетелят тръгнал за преговори при обсадата на Цариград [813], се идентифицира от някои изследователи
като кавхан (по това време Иратаис). 2. Теодор, приближен на Симеон, изпратен да прибере българските пленници след победата над маджарите.
Трети по значимост в държавното управление (след владетеля и кавхана) и
втори по ранг боил, със сигурност поне през първата половина на IX в. е ичеру боилът (ητζουργου βοιλα). Основните му пълномощия са пълководчески и
дипломатически. По времето на кан Крум командва дясното (западното) крило
на войската, а по времето на кан Персиан воюва под водачеството на кавхан
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Исбул. Тези сведения са ясен знак, че ичергу боилът стои по-ниско от кавхана в ранглистата на държавната йерархия. Като военен командир разполага с
тежко и леко въоръжение (ризници и шлемове според прабългарските надписи). В мирно време чръгубилят изпълнява дипломатически функции, възглавява различни мисии (сключване на мирни договори или преговори с особена
важност) и така по функции се доближава до министър на външните работи.
Активен дипломатически участник в решаването на българския църковен въпрос е ичергу боилът Стасис, фигуриращ сред пратениците в Рим [867] и в
Цариград [870]. Участник в дипломатически мисии до Рим [866–870] е ичергу
боил Петър. Водач на българско пратеничество за мирни преговори с Византия
[927] е чръгубилят Георги (Сурсувул). Най-вероятно ητζουργου βοιλα е бил
един от шестимата велики боили, особено близък съветник на владетеля и негово доверено лице. При управлението на даден владетел тази висша длъжност
е заемало само едно лице. От изворите са известни имената на няколко ичергу
боили: 1. Тук (Τουκος) – главнокомандващ дясното крило на войската по времето на Крум [ок. 813–814]. Възможно е Τουκος да е идентичен с Τζυκος – водач
на българско пратеничество в Цариград [820]. 2. Стасис (Stasis) – участник в
българското пратеничество в Рим [867] и българското пратеничество за VIII-ия
вселенски събор [869–870] в Цариград 3. Петър – съветник на княз Борис-Михаил, един от болярите, до които папа Йоан VIII пише писмо [879]. 4. Георги
Сурсувул – шурей на Симеон, вуйчо на синовете му и техен настойник. 5. Мостич, живял по времето на Симеон и Петър. Сред безименните чръгубили са
ητζουργου βοιλα от времето на Персиан и кавхан Исбул [ок. 837], ητζηργωυ
βωυλε от първата половина на IX в. и вероятно >Ητζβόκλια, под чието предводителство цар Симеон изпраща войска срещу сръбския княз Захарий [924].
Титлата, чиято най-ранна фиксация е от времето на Крум [813], е функционирала до края на Първата българска държава (със сигурност при управлението
на цар Петър).
Високо в централната администрация е стоял началникът на владетелската канцелария – (il)tabare. Титлата е hapax legomenon и е една от най-трудно
разгадаемите. С нея е обозначен един от пратениците на X-ото заседание на
VIII-ия вселенски събор [28 февруари 870] в Цариград, където в присъствието на представители на всички християнски църкви се очаква да се разреши изключително важният въпрос за юрисдикцията на българския църковен
диоцез. Анастасий Библиотекар посочва тази длъжност след тази на ичергу
боила и след Сондоке багатур (stasis zerco borlas [ne]sundicus vagantus [uagartur,
vagantur]) и преди двамата сампсиси Прастич и Алексий Хуно (praestitz(i) sunas
campsis et alexios sampsi huno [hunol, hunno]). Ако съставката il не е сгрешен
латински запис, в нея може да се види тюрк. il, äl еl ‘племе, племенен съюз,
народ, страна, държава’. Относно втората съставка tabare смятам, че с оглед на
контекста единствено възможна е иранска етимология, отвеждаща към срперс.
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dbyr [dibÓr] ‘канцеларист’ < ст.иран. *dipÓ-vara-, dapir, стакад. дипи ‘писмо, запис’, както и ср.кит. *γiet-li-pω±t [предаващо тюркското звучене *äl-tibär или
*äl-tipär]; срв. и елам. teppir ‘канцлер, главен писар’, авар. dibir ‘свещеник,
преписвач, познавач на Свещеното писание’, перс. [дäбир] ‘секретар, завеждащ кореспонденцията на управител; секретар (на посолство, ръководител на
организация); учител в средно училище; писател, литератор’, дäбирханэ ‘секретариат’. По времето на Сасанидите [III–VII в.] писарите формирали специално съсловие в обществото, а сасанидските традиции останали живи в Средна
Азия и след арабското нашествие [VIII–IX в.]. С оглед на тези етимологически
успоредици и в контекста на съобщението на Анастасий Библиотекар смятам, че Вестрана (ако това е правилният запис на името му) е бил началник на
владетелската канцелария (на княз Борис-Михаил) и като такъв е отговарял за
кореспонденцията на владетеля, като е имал и съветнически функции. Извън
всякакво съмнение е неговата висока образованост, със сигурност е владеел и
чужди езици, подобно на сампсиса, но е стоял по-високо от него в служебната
дворцова йерархия. Не е ясно защо в България след 870 г. длъжността (ил)
табар не се споменава повече – дали това се дължи на случайно оцелелите източници, или длъжността реално е изчезнала от дворцовата ранглиста, бидейки
„погълната“ от други, напр. от длъжността на сампсиса. Факт е, че в състава на
делегацията за Цариград [927] по повод мира с Византия и сватбата на цар Петър с Мария липсва (ил)табар, а след ичергу боила непосредствено стои калу
таркан и сампсис Симеон.
Дъжностната титла сампсис е засвидетелствана неколкократно, при това
в исторически извори. Изписвана с гръцко, кирилско и латинско писмо като
σαμψ[ς, οŠσαμψις (вм. } σαμψις), ΟŠσαμψος (вм. } σαμψος), Усапсъ, самъчии
(с прабълг. суфикс -чии за Nomina agentis, аналогичен на сттюрк. суфикс -èi),
campsis/sampsi, тя обозначава ‘управител на двореца, съветник на владетеля
по дипломатическия протокол и церемониал’. Поименно са известни следните
сампсиси, участници в различни исторически събития за периода 869–927 г.:
1. Прастич, сампсис на крепостта (Praestitzi sunas campsis) – един от пратениците на княз Борис-Михаил за X-ото заседание на VIII-ия вселенски събор в
Цариград [28 февруари 870] наред със Стасис чръгубиля, Сондоке багатур, ил
Вестрана табаре и Алексий сампсис Хуно (stasis zerco boilas, nesundicus vagantus,
il vestrannabare, praestitzisunas campsis et alexios sampsi hunol). 2. Алексий сампсис Хуно (alexios/alexius sampsi hunol/hunno/huno) от състава на същото пратеничество – грък, явно на служба у хуните, т.е. (пра)българите, откъдето е дошло и прозвището му huno. 3. Българинът Есхач, по чин сампсис (Βουλγάρων
<Εσχάτζης τ[ν κλ\σιν, σαμψ[ς τ{ Bξίωμα), който след пристигането на Климент, Наум и Ангеларий в Плиска [886] приема в дома си Климент и Наум. 4.
Симеон кълу таркан и сампсис (Συμε˜ν } Κουλουτερκαν{ς/Καλουτερκάνος καp
ΟŠσαμψος/ΟŠσαμψις) – член на българската делегация, упълномощена да склю186

чи мирно споразумение с Византия и да подготви брака на цар Петър с Мария.
Така изворите очертават сампсиса преди всичко като участник във важни задгранични мисии.
Какви други функции е изпълнявал сампсисът, извън тези, които могат да
се извлекат от контекста на историческите извори? Допълнителна светлина
хвърлят фиксациите на самъчии в някои ранни български преводи, напр. в: 1)
Супрасълския сборник (Житие на Йоан Мълчаливи), където се визира се лице
с висок сан и обществено положение (μειζοτέρου), може би префект; 2) Житието на Иларион Велики, където гръцкото съответствие Tπίτροπος подсказва
човек, комуто са поверени отговорности, управител, домакин и 3) старобългарския превод на Стария завет (Книга Битие и Книга на пророк Исая), където самъчии } Tπp τ\ς οrκίας е наречен домакинът на Йосиф (на служба при
фараона на Египет) и Елиаким – началник, управител на двореца (οrκονόμος).
Важен ориентир за съдържанието на титлата σαμψις/самъчии/campsis са и етимологичските паралели, отвеждащи към тюркските форми san ‘число, брой,
количество, оценка’, sum, sam ‘изчисление’, san-, sa:n- ‘броя (се), преброявам,
смятам (се)’, ‘оценявам, пресмятам’, ‘разплащам се, съобразявам се’. Тези
значения предполагат, че сампсисът е изпълнявал роля на своеобразен домакин, управител в някакво стопанство, но и съветник на владетеля. Вероятно
въпросите, по които е съветвал, са били свързани с дипломатическия протокол и церемониал като съвкупност от правила за практическо поведение при
общуването с чуждестранните официални представители. В такава именно
ситуация сампсисът е посредничел между чуждите пратеници и българския
владетел, изпълнявал е ролята на своеобразен „домакин“ в двореца. В тази си
роля участва в задгранични мисии, възглавявани от владетеля или от неговия
наместник ичергу боила. Най-общо казано, сампсисът в средновековна България (със сигурност между 869 и 927 г.) е бил управител, началник на двореца,
но и владетелски съветник по редица въпроси, свързани с пребиваването на
чуждестранни делегации. Несъмнено е стоял високо в йерархията – нареждал
се е след ичергу боила и (ил)табара – началника на владетелската канцелария, но преди μαγοτινος – висш военачалник, отговарящ за войсковия обоз и
бойните машини, κρονος – висшия военен командир, отговарящ за границата
и пограничните райони, и μηνικος – висшия военен командир на кавалерията.
Един от известните ни сампсиси – Симеон [927] – е носил и почетното звание
кълу таркан (} Κουλουτερκαν{ς/Καλουτερκάνος) ‘славен таркан’.
По-особен е случаят със задграничното пратеничество за VIII-ия вселенски
събор в Цариград [869–870], в което са участвали не един, а двама сампсиси –
Алексий Хуно сампсис и Прастич sunas campsis. Съставката suna се свързва с
прабългаризма сынъ/сунъ ‘кула’, сыньнъ ‘кулов, куловиден’, съхранени в редица старобългарски и по-късни славянски паметници срещу гр. πύργος ‘кула,
крепостна стена; обсадна кула; крепост’ и βAρις ‘голяма къща, кула; замък,
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крепост’. Затова смятам, че Прастич е бил сампсис на крепостта с кулите, т.е.
suna samèi = сына [Gen.sg.] самъчии. Това кореспондира с археологическите
проучвания на Плиска, към която се отнася това сведение, и нейните кули (крепости) във Вътрешния град и Малкия дворец. Прастич – сампсисът на крепостта с кулите – е посочен от Анастасий Библиотекар преди Алексий Хуно, което
ще означава, че именно той е бил водещият сампсис. Като имаме предвид, че
събитията визират края на 869 г. – началото на 870 г. (изминали са само 5 години от официалното приемане на християнството!), логично е да допуснем,
че Алексий е бил изпратен да запознае новопокръстения български владетел и
неговата администрация с дворцовия етикет и церемониал, предавайки опита
на християнския императорски двор. Никъде по-късно изворите не споменават
за двама сампсиси по време на едно княжеско (царско) управление.
Таблицата по-долу представя в обобщен вид данните за първите четири
най-високопоставени длъжности от централната администрация:
Дата
Владетел
813
Крум
831–836
Маламир

837
Персиан
Първа
половина на
IX в.
867–870
БорисМихаил
869–870
БорисМихаил

870
БорисМихаил
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καυχανος, καυκανος

ητζιργου βοιλα

Иратаис
} Ηραταης } βοηλα
καυχανος
Исбул
βοηλας } Ησβουλος }
καυχανος,
καυχανον Ισβουλον, }
καυχανος Ισβουλος,
Ισβουλος } καυχανος
Исбул
Ισβουλον τ{ν καυχανον

Тук
} Τουκος
} ηζουργου βουληα

(il) tabare

σαμψ[ς,
sampsi, самъчии

Анонимен
ητζιργου βοιλαν
Анонимен
Ητζηργωυ βωυλε
Стасис
Zergobula St[as]is,
Stasis zerco borlas

Вестрана
Il vestranna
tabare

Прастич,
сампсис на
крепостта
Praestitzi sunas
campsis;
Алексий,
сампсис Хуно
alexios sampsi
hunno

878–879
БорисМихаил
886
БорисМихаил
921
Симеон

924
Симеон
Симеон
Петър
927
Петър

Х в.
Преди 988
1015
Гаврил
Радомир
1015
Иван
Владислав
1040–1041
Петър Делян

Петър
Petro comiti,
Petro Cerbulae

Анонимен
Καυκάν¥ кавхана, с
КаханоN, Χαγάν¥ [!],
Χαγάνον [!],
τ{ν λεγόμενον Καυκάνον

Шишман
шишманэ стараго
кавьган№ тьрновомь
Дометиан
Δομετιανός } Καυκάνος

Анонимен
>Ητζβόκλια
Мостич
мостичь чрьгубыля
Георги Сурсувул
Γεωργίου
Σουρσουβούλη
Геwргия иже и
СерсубҐлť (Геwрг·а
С№рв№ла), Γεώργιος
} Σουρσούβουλις
Геwрг·и СърсубҐлť
(Геwрг·е Сурв№ль),
Γεωργίου
Σουρσούβελι
Геwргию СерсубҐли
(Геwрг·ю Сурвул№)

Есхач <Εσχάτζη,
σαμψ[ς τ{
Bξίωμα

Симеон,
славен таркан
и сампсис
Συμε˜ν }
Κουλουτερκαν{ς
Καλουτερκάνος
καp ΟŠσαμψος,
Семенъ
Кълутороканъ и
Усапсъ

•••пъ самъчи

Теодор
Θεόδ¥ρος } Καυκάνος
Анонимен
τ{ν λεγόμενον Καυκάνον

Част от централната администрация са били и някои високопоставени
длъжностни лица с подчертано военни функции, напр. мαγοτqνος, клогатинъ
[*Bоγa tin], отговарящ за войсковия обоз и бойните машини, кρόνος (кронъ),
отговарящ за границата и пограничните райони, и ημνηκος, μηνικος, миникъ,
висшият пълководец на кавалерията (по-подробно за тях вж. Служби с подчертано военни прерогативи). В този йерархичен ред ги представят изворите.
Техните функции се извеждат не толкова (или не само) от изворовия контекст,
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колкото от тяхната етимология. Несъмнено мαγοτqνος и μηνικος са били част
от дворцовата (столичната) администрация. По отношение на кρόνος не е съвсем ясно дали е бил един-единствен високопоставен служител, отговарящ за
всички погранични райони на България, или всеки пограничен район е имал
свой кρόνος.
Не може да се отговори еднозначно дали към централната администрация
са принадлежали и колобрите. Със сигурност към дворцовите длъжности можем да причислим: 1) анонимния ιζουργου κολοβρος, храненик на Омуртаг,
явно дворцов колобър, жрец от вътрешния (владетелския) двор, щом е ιζουργου
(аналогично на ιζουργου βοηλα и ιζουργου βαγαηνος) и 2) неназования по
име κανα βοιλα κολοβρος ‘кански колобър’ или ‘родственик на кана, боил на
длъжност колобър’, който по заповед на Персиан [837] участва (заедно с кавхан Исбул и ичергу боила) във военни действия. Не е ясно обаче къде са изпълнявали своите задължения другите известни ни колобри – Τζεπα βογοτορ
βοηλα κουλουβρος, храненик на Маламир, и анонимният βοιλα κουλουβρος от
времето на Маламир (Персиан?). По-склонна съм да допусна, че колобрите не
са били само и единствено дворцови лица, иначе защо специално ще се посочва службата на ιζουργου κολοβρος? Затова някои изследователи допускат,
че колобри е имало не само във вътрешната област на България, а и на други места (Венедиков 1979:43, обратното мнение вж. у Симеонов 1981, 2:45).
Тъй като в историческите извори липсват конкретни сведения за функциите
на колобрите в ранносредновековна България, някои косвени данни могат да
спомогнат в това отношение. Вече беше коментирано, че прабългарската титла
κολοβρος/κουλουβρος напомня прозвището на един скит ΒουκολαβρAς, глосирано в Историята на Теофилакт Симоката с μάγος или sερεύς и в Библиотеката на Фотий с το‡ μάγου. В случая става дума за магьосник, шаман от
скитско (хунско) племе, достатъчно влиятелна личност в аварския двор, чиято
титла е била kolovr ‘предводител на магьосниците, жреците’. От друга страна,
има данни, че в тангутско-тибетските покрайнини на Централна Монголия и
Източен Тибет съществуват хулабыри, холовыри – „особени“ лица, живеещи
в светилища, които извършват различни обредни действия, участват и предвождат култови религиозни процесии. Картината предизвиква алюзия с един
фрагмент от старобългарския превод на Житието на Йоан Златоуст [X в.],
който разказва как езическият философ Антемий е съпровождан от голяма свита, а не само от вървящите пред него като колобри (не тьчью ак¥ кьлубр·и прэD
нимь гредущеи, не точню ýкоæе хожахy колyбрии предъ нимъ οˆ μόνον εrς |ψίκιον
αˆτο‡). Фрагментът подсказва, че старобългарският преводач (според някои
Йоан Екзарх или книжовник от неговия кръг) е бил запознат със значението
‘водач, предводител на шествие (религиозно)’, щом е предал гр. |ψίκιον ‘свита,
ескорт’ с израза ак¥ кьлубр·и прэD нимь гредущеи. По време на война колобрите
са участвали в походите на войската, доколкото с магически култови действия
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са предсказвали изхода на битката. Такава роля е имал не само кανα βοιλα
κολοβρος, придружавал кавхан Исбул и ичергу боила, но и вероятно и анонимният βοιλα κουλουβρος, ако се приеме, че този фрагментарен надпис съобщава
за сражения в околностите на Солун по времето на Маламир или приемника му
Персиан и кавхан Исбул. Косвено представа за действията на колобрите можем
да намерим в Отговорите на папа Николай I по запитванията на българите
(№ 35): „Вие разправяте, че сте били свикнали, когато отивате в сражение, да
съблюдавате дни и часове и да извършвате заклинания, игри, пеения и някакви
гадания“. За високото обществено положение на колобрите говорят обстоятелствата, че някои от тях са имали привилегията да бъдат храненици на Омуртаг и Маламир, напр. анонимният ιζουργου κολοβρος и Τζεπα βογοτορ βοηλα
κουλουβρος, който е носил и почетното звание багатур. Избирали са се сред
боилите, което също е знак за високопоставеност в обществото. Длъжностната
титла κολοβρος/κουλουβρος е една от най-кратко действащите в българската институционална система (по разбираеми причини до Покръстването) – в изворите е засвидетелствана само няколко десетилетия от първата половина на IX в.
(при кановете Омуртаг, Маламир и Персиан), но е била позната и през първата
половина на X в., когато е било преведено Житието на Йоан Златоуст.
6. Провинциална администрация
В сравнение с централната администрация сведенията за провинциалната
администрация са по-ограничени. Те се свеждат до три ранга областни управители – таркани, жупани и комити.
Административни и военни наместници на владетеля в големи провинциални
области са тарканите. Със сигурност те са висши държавни функционери най-малкото в период околко век [827–904], както сочат оцелелите извори, а вероятно и повече. В тази си роля титулът ταρκανος е формирал двусъставна титла, в която е предхождан от уточняваща съставка-атрибут. До нас са достигнали три подобни случая:
1) βορη ταρκανος ‘вълк таркан’– владетелски наместник в провинциална
административна област, вероятно северозападна, западна, доколкото седалището му е бил Белград. Именно там неизвестният по име βορη ταρκανος приел
Методиевите ученици на път за България и ги изпратил при княз Борис, чийто
подстратег (‰ποστράτηγος) бил. Самият той проявил интерес към случилото
се с учениците (нещо нетипично, ако е бил само военен командир!) и решил,
че трябва да ги изпрати при българския княз, защото знаел, че Борис жадува
за такива хора. Пасажът красноречиво говори за това, че βορι ταρκανος е бил
запознат с духовните въжделения на княза и явно е имал правомощията да ги
изпрати при него. Така Пространното житие на Климент от Теофилакт Охридски представя βορι ταρκανος като военен, но и граждански наместник на
владетеля в поверена му провинциална област;
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2) ζερα ταρκανος – военнен и административен наместник на владетеля в
северна провинциална административна област. Такъв е бил Негабонаис (›
Νεγαβον[αη]ς } ζερα ταρκανος), храненик на кан Омуртаг, който след като отишъл във войската, се удавил в Тиса. Доколкото съставката ζερα се свързва със
сттюрк. yiri ‘север, северен’ yir ‘север’, yirtin, yirya, jyrjaqy, jyrjaru ‘северен, в
северна посока (наляво)’, уйг. ir, yir ‘север’, можем да тълкуваме цялата титла
като ‘таркан, който е отговарял за северни провинции’. Като храненик („приемен син“) на Омуртаг Негабонаис е отраснал в столицата, в близост до нея
(около Провадия) е бил издигнат и впоследствие намерен възпоменателният
му надпис. Река Тиса, където се е удавил и около която е била войската му, е в
северна посока. Така разполагаме с още едно свидетелство, че служебните си
задължения ζερα ταρκανος Νεγαβοναης е изпълнявал в тогавашните северни
области на България;
3) ολγου ταρκανος ‘велик таркан’ – военнен и административен наместник
на владетеля в голяма провинциална област. Тази длъжност е заемал Теодор
(Tπp Θεοδώρου ολγου τρακανου), живял по времето на княз Симеон. Нейната
високопоставеност личи от споменаването на Теодор олгу таркан непосредствено след владетеля и преди комит Дристър в Наръшкия надпис [904]. Той е
бил военен и административен управител на голяма област, независимо дали
това е била Струмишката или югозападната част на българската държава (колоната с надписа е намерена, респ. поставена близо до Солун). Олгу тарканът дори може да е стоял по-високо в йерархията от βορη ταρκανος и ζερα
ταρκανος, ако се доверим на етимологията на съставката ολγου ‘велик’.
За високото положение на тарканите говори фактът, че някои от тях (напр.
Νεγαβοναης } ζερα ταρκανος) са били особено приближени на владетеля (в
случая кан Омуртаг), негови приемни синове (θρεπτ{ς Dνθροπος). Службата
със сигурност е функционирала в българския обществен живот при управлението на Омуртаг, Борис-Михаил и Симеон (сигурните фиксации са 827–829,
885–886 и 904 г.).
Военно-административни управители на по-малки административни единици са жупаните. Най-ранното свидетелство за длъжностната титла жупан
(ζοαπαν, ζωπαν, ζουπανος) е изписването £ върху съдове от съкровището от
Наг Сент Миклош, доколкото то може да се свърже с културата на прабългарската родова аристокрация (VII–IX в.) в контекста на по-широка културна
среда (сасанидска, византийска и согдийско-алтайска). Фиксацията на жупан е
в състава на сложната титла βουηλα ζοαπαν (съд №21), която показва, че съдът е принадлежал на високопоставено в йерархията лице, боил по произход,
изпълняващо службата жупан, без това да означава, че всички жупани са били
боили. И през втората половина на следващия век [777] в латинска Дарствена
грамота на херцог Тасило III се споменава iopan qui vocatur Physso – един от
тримата управители (Physso, Taliup, Sparuna) на славянска област в поречието
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на Дунав (на територията на средновековна Словения). Грамотата доказва, че
най-късно в средата на VIII в., а вероятно и по-рано, титлата жупан като длъжностно лице – управител на област – е функционирала сред славяните и че
нейни носители са били неславяни. Други грамоти на латински език от средата
и втората половина на IX в. свидетелстват за наличието жупани сред хърватите.
Константин Багренородни. За управлението на държавата също споменава
за старейшини жупани сред хървати, сърби, захълмци, дукляни при управлението на византийския император Михаил II [820–829], сръбския архонт Властимир [850] и по времето на сръбския княз Захарий [924]. Тези споменавания
визират местни управници при славяните, които отначало [ок. 820–829] са
стояли начело на племенни подразделения, но вече към 850–924 г. са оглавявали териториални и административни единици. Длъжността ζουπανος функционира и в България по времето на кан Омуртаг, както сочи Надписът от с.
Могила, съобщаващ за неизвестен по име жупан от рода Ермиар, храненик на
владетеля, който се разболял и умрял. Последното известие за функционирането на титлата жупан в ранносредновековна България е от средата на X в.,
когато е живял Äèìèòðъ æóïàíъ, за чиито действия срещу гърците, вероятно
свързани с отбраната на поверената му област, споменава Добруджанският
надпис [943]. Неговият контекст подсказва, че по това време жупанът е местен
военно-административен управител (в Северна Добруджа, където е намерен
надписът), щом чрез неговото жупанство се датират военни действия.
Оцелелите свидетелства показват, че за разлика от тарканите, сред жупаните
не съществуват други рангови отличия освен ‘главен жупан’ и/или ‘велик жупан’ (πηλε ζωπαν, ζουπανος μέγας). За πηλε ζωπαν ‘главен жупан’ съобщава
прабългарският инвентарен Надпис от Преслав № 53, в който се описва военното снаряжение на ичергу боила и на τωυρτωυνα πηλε ζωπαν. Зачислените
му ризници и шлемове сочат не особено висок ранг лице с военни правомощия, стоящо много по-ниско от ητζουργου βοιλα, σετητ βαγαηνος, βαγατουρ
βαγαινος и υκ βοηλα. Сведението за главни жупани се потвърждава от надписа
върху чаша на жупан Сивин № 87 (Κ[ύρ]ιε βο[ή]θη Σηβην ζουπανος μεγας ]ς
Βουλγαρηα), който може да се датира и преди Покръстването въпреки християнската инвокация. Най-вероятно жупан Сивин е живял по времето на княз БорисМихаил. Впечатлява словоредът на титлата (съществително + прилагателно),
различен и от тюркския, и от обичайния гръцки, и от титлата μέγας ζουπάνος,
обозначаваща държавния глава в Сърбия, Далмация и други западнославянски
страни (Бешевлиев 1979:236). Към обяснението на Бешевлиев, че това може да
се дължи на влиянието или предаването на някой първобългарски израз като
ζουπαν ταρκανος, бих добавила и друго възможно обяснение – в ζουπανος μεγας
да се крие персийски изафет, подобно на владетелската титла κανα συβηγη или
престолонаследническата титла καναρτικεqνος/καναιρτχθηνος, при които определението следхожда определяемото.
193

Допълнителна светлина върху съдържанието на титлата жупан хвърлят
фиксациите £ в Житието на Анин в Супрасълския сборник [X в.] (с неустановен гръцки текст), където жупаните са изброени сред военачалници и знатни
сановници (м©жť жупаны и сановиты; во¬водъ и казньцъ и жупанъ и сановитыими; сановити· и жупани). Връзката със сановниците е съчинителна, което
насочва към факта, че жупаните са възприемани от старобългарския преводач
като нещо различно от сановиты. Последните са притежавали висок сан, без
обаче задължително да са изпълнявали длъжностни функции, докато жупаните
явно са имали такива. Като участници във военни действия са представени
жупаните у маджарите в Историята на Йоан Кинам, която макар и по-късна
по време [XII в.], описва жупаните като военни предводители, по-висши от
обикновените войници. Най-общо прабълг. титла *župan (гр. ζοαπαν, ζωαπαν,
ζουπαν, ζωπαν) е означавала местен териториален управител, провинциален
военно-административен функционер от по-нисък ранг, напр. в сравнение с
тарканите. Към подобно тълкуване насочва и връзката на ζοαπαν със сттюрк.
èub (< кит. èiu, chou) ‘област, район’ и с тюрк. (хак.) èupan/èoban/èopon ‘второстепенен служител, селски вожд’, ‘помощник селски кмет’. Някои жупани са носили званието за привилегия таркан, напр. Шун жупан тарканът (}
Χσουνος } ζουπαν ταρκανος), храненик на Омуртаг, който умрял във войската.
Тук ζουπαν сочи служебния ранг, докато ταρκανος показва принадлежност към
тарканството като привилегирована прослойка.
В ранносредновековна България сред провинциалните служители са и комитите (комесите), управители на области, наречени комитати – основни административни единици в държавата през IX в., ако се доверим на сведението
на Хинкмар Реймски, че през 866 г. срещу Борис се надигнал бунт в десетте
комитата (intra decem comitatus). Титлата κόμης е заета от административно устройство на Византия и е единствената гръцка титла, вписала се в българската
институционална система. Във византийската служебна йерархия κόμης е както титла на цивилно лице в държавни или провинциални служби, така и титла
на военно лице. От времето на император Константин I е давана пожизнено
на висши военни и административни чиновници наред с другото им служебно
звание. Изворите показват, че в България, подобно на други провинциални управители, и комитът е съчетавал военни и административни функции и така е
имал пълна власт на територията на поверената му област като представител
на върховния владетел. В Наръшкия надпис [904] комит Дристър е изброен
след Теодор олгу таркан – военен и административен управител на югозападна
българска област, от което следва, че κόμης Дристър е стоял по-ниско в йерархията и е отговарял за по-малка административна единица от тази на олгу таркана. Длъжността κόμης/комитъ е част от административната институционална
система на средновековна България със сигурност за периода 837 г. – втора
половина на Х в., когато е реално засвидетелствана в различни източници (епи194

графски и книжовни, агиографски и историографски). Те предоставят данни за
следните комити: 1. Анонимен български комит на Добруджа, отишъл да се бие
с разбунтувалите се отвъд Дунава ромеи [ок. 837], решили да се върнат във Византия. 2. Комит Таридин, живял по времето на княз Борис-Михаил, вероятно
управлявал Брегалнишката област, където построил храм на тивериуполските мъченици. 3. Комит Дристър, живял по времето на княз Симеон, споменат
заедно с Теодор олгу таркан и с комит Таридин (Житие на Тивериуполските
мъченици), от когото вероятно е наследил длъжността си. Пренесъл от Тивериупол (Струмица) в Брегалница мощите на мъчениците Сократ и Теодор и ги
положил в изградения там храм, поради което се предполага, че е бил комит на
Струмишката област, Струмица, Брегалнишката област или на комитат, граничещ при с. Наръш с Византия. 4. Комит Никола, живял през втората половина
на X в., управлявал комитат в югозападните български земи, баща на комитопулите Мойсей, Давид, Арон и Самуил. Някои учени предполагат, че комит е
бил и Домета – на областта Кутмичевица, където е изпратен заедно с Климент
[886]. Смятам, че подобни тълкувания не почиват на сигурни факти, тъй като
единственото споменаване на κόμης е свързано с даряването на Климент с три
къщи в Девол, принадлежащи на комитския род, който род обаче по никакъв
начин Теофилакт не свързва с Домета. Липсват данни сред комитите да е имало
вътрешна йерархия (липсват двусъставни титли с κόμης/комитъ) и това обстоятелство вероятно отговаря на историческата реалност.
Таблицата по-долу обобщава известното за провинциалната администрация в ранносредновековна България:
Дата, владетел Таркани
822, Омуртаг

827–829,
Омуртаг

Омуртаг (?)
първа половина
на IX в.
837, Персиан

Жупани
Шун (} Χσουνος }
ζουπαν ταρκανος)
жупан, носител на
привилегията таркан,
θρεπτ{ς Dνθροπος

Комити

Негабонаис (Νεγαβοναης
} ζερα ταρκανος)
наместник на владетеля
в северна провинциална
област,
θρεπτ{ς Dνθροπος
Анонимен ζουπανος,
θρεπτ{ς Dνθροπος
Анонимен главен жупан
(πηλε ζωπαν)
Анонимен
кόμης, комиUђ
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885–886
Борис-Михаил

Борис-Михаил

Анонимен
βορι ταρκανος
владетелски наместник в
голяма административна
област (северозападна)

Борис-Михаил

904, Симеон

943, Петър

втора половина
на Х в.

Сивин (Σηβην ζουπανος
μεγας)

Θεοδωρος ολγου
τρακανος
военен и
административен
наместник на владетеля в
голяма административна
област (югозападна)
Дэиìиòðý... æyïàíý
местен военен и
административен
управител (Северна
Добруджа)

Таридин
πρ{ς Ταριδ\
να... τ{ν κόμητα,
провинциален
управител на
Брегалнишката
област
Дристър
Δριστρου κομίτου,
Δίστρος } κόμης
провинциален
управител на
Струмица,
Струмишката или
Брегалнишката
област

Никола
λεγομένων κομήτων
нарицаемаго комиU
управител на
югозападна област

За времето от началото на IХ в. докъм втората половина на Х в. и трите
провинциални длъжности (таркани, жупани и комити) действат едновременно
в институционалната система на ранносредновековна България. През първата
половина на IХ в. (с данни за кановете Омуртаг и Персиан) са се запазили известия за един таркан (Негабонаис), трима жупани (Шун и двама анонимни,
единият главен) и един анонимен комит (от Добруджа). От времето на княз
Борис-Михаил разполагаме с данни за един неизвестен по име таркан (със
седалище Белград), за Сивин велик жупан и за комит Таридин, а от първите
години на княз Симеон са известни Теодор олгу таркан и Дристър комит. С
изключение на Теодор всички достигнали до нас поименни областни управители, независимо дали са таркани, жупани или комити, носят прабългарски
имена. При цар Петър и след него имената са християнски – Димитър жупан и
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комит Никола. Впечатлява фактът, че и тримата служители от провинциалната
администрация на кан Омуртаг (един таркан и двама жупани) са негови приемни синове (θρεπτ{ς Dνθροπος). С цялата условност и случайност на оцелелите
надписи, все пак може да се направи наблюдението, че доверени и сигурни
хора на владетеля (негови храненици) са били назначавани за военно-административни управители на отдалечени от столицата области.
7. служби с подчертано военни прерогативи
Преплитането на административни и военни функции на службите и от
централната, и от провинциалната администрация е характерна особеност на
институционалната система в ранносредновековна България. Тъй като не може
да се направи последователно разграничаване на военните от гражданските
длъжности, разглеждането на някои длъжности тук е съвсем условно. Може
да се каже, че няма високопоставена служба в ранговата йерархия на Първата
българска държава, която да не притежава военни функции. Известно е, че и
в тюркските държави, които по същество са военни организации, едно и също
лице е можело да изпълнява едновременно военна и гражданска служба (Бешевлиев 1981а:33). И във Византия най-важният белег, формиращ облика на
имперската административна система, е съотношението между гражданската и
военната власт – още в епохата на Юстиниан I [527–565] нейното първоначално разделяне започва да се нарушава, при император Ираклий I [610–641] този
принцип е изцяло изоставен, а във времето на Сирийската династия [VIII в.]
обединяването на двете власти се налага окончателно. Така съвместяването на
гражданските и военните пълномощия в едно лице (особено в провинциалните
структури) става характерна особеност на византийската администрация в продължение на векове (Божилов 2008:163).
Вероятно в институционалната система на ранносредновековна България
е функционирало специално високопоставено военно лице, което е отговаряло за войсковия обоз и бойните машини с титла *Bоγa tin, предадена във
византийските извори като Μαγοτqνος, респ. Клогатинъ в славянския превод.
Титлата е hapax legomenon, което затруднява нейното изясняване. Μαγοτqνος е
член на българската делегация начело с Георги Сурсувул (чръгубиля), изпратена в Цариград да подпише мирното споразумение с Византия и да подготви
сватбата на цар Петър с Мария [927]. И тъй като контекстът не предоставя
никаква информация за тази длъжност, единствената възможност за това остава етимологията на титлата, в случая двусъставна. Доколкото първата част
мαγο- може да се свърже с тюрк. *bаγо/*mаγо < boγa/moγa (buqa, buγa) ‘бик
(или бивол); самец едър рогат добитък’, тюрк. и перс. bаγа ‘мъжко животно’,
а втората част -τqν- с тюрк. tin ‘повод, юлар, оглавник’, може да предположим,
че става въпрос за длъжностно лице, чиито задължения са били свързани с
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животинския впряг, т.е. с войсковия обоз – съвкупност от превозни средства и
товарни животни за пренасяне на хранителни запаси и бойни машини. Без съмнение войсковият обоз и бойните машини са били от изключително значение
по време на военни действия. Μαγοτqνος, Клогатинъ [*Bоγa tin] сигурно е бил
висш военен от централната администрация с по-високи позиции в йерархията
от висшия военен, отговарящ за границата (кρόνος, кронъ), и от пълководеца на
кавалерията (μηνικος, миникъ), ако се доверим на изброяването у Продължителя на Теофан.
Вторият по ранг военачалник, участник в преговорите за мир, е кρόνος.
Етимологията на тази титла отвежда към иран. *karana- ‘край’, срперс. karÂn,
kanÂr ‘бряг, край’, согд. kerÂn ‘страна, направление’, авест. karana ‘край, бряг’,
сак. kara- ‘предел’, осет. кæрон ‘край, граница, предел’ и насочва към предположението, че носителят на тази титла е бил висш военен командир, отговарящ
за границата и пограничните райони (най-малкото е имал задължението да охранява границата с Византия, щом е включен в делегация с цел подписване на
мир). Свидетелство за голямото значение, което прабългарите са отдавали на
охраняването на границите, е специалното запитване по този въпрос на княз
Борис-Михаил към папа Николай I. Не е много ясно дали кρόνος е бил едноединствено високопоставено лице, отговарящо за всички погранични райони
на България, или всеки пограничен район е имал свой кρόνος. Като имаме
предвид, че българското пратеничество в Цариград не само е трябвало да подготви предстоящата сватба на цар Петър, но преди всичко да сключи мирно
споразумение с Византия, логично изглежда в делегацията да присъства висшият военен командир, отговарящ за охраната на границата.
В изброяването на Продължителя на Теофан последен е посочен миникът (ημνηκος, μηνικος, миникъ). Титлата е известна и от други византийски
книжовни извори (някои от тях със славянски превод), визиращи: 1) изпращането на българска войска към Цариград [921] под предводителството на
кавхана и миника; 2) изпращането на българска войска срещу сръбския княз
Захарий [924] под предводителство на το‡ Κνήνου καp το‡ >Ημνήκου καp το‡
>Ητζβόκλια. Сведенията от изворите, определението на Йоан Скилица за миника като „пръв коняр, пръв между конярите“, както и от сравнително ясната алтайска етимология, отвеждаща към тюрк. emlig, imlig, еmlik, imnik, emnik ‘млад
необязден кон’, монг. emlik ‘необязден кон’, калм. emleg ‘див, необуздан кон’ и
др. под. помагат за изясняването на длъжността миник като висш командир на
кавалерията. Известно е, че българската конница е била важен фактор по време
на война. Съхранилите се исторически извори очертават две основни функции
на миника: предводител на войската по време на война (заедно с кавхана [921]
или с ичергубоила [924]) и участник в сключването на международни договори
[927] заедно с ичергу боила, сампсиса, маготина и крона. Предполага се, че в
мирно време ημνηκος/μηνικος/миникъ е имал важни отговорности за поддър198

жането на армейския резерв от нарочно обучени военни коне, но преди всичко
той е бил висш военачалник и предводител на кавалерията. Като високопоставено лице във войската и централната администрация той е бил включен в
българското пратеничество за мир с Византия. Макар да са оцелели исторически сведения за функционирането на разглежданата длъжност само през 30-те
години на X в., няма съмнение, че тя е била действаща и преди това. В йерархията на централната администрация (съгласно оцелелите свидетелства) тя стои
след кавхана, ичергу боила, сампсиса, маготина и крона.
Ето как хронологически се разполагат достигналите до нас сведения за
мαγοτqνος, кρόνος и мηνικος:
Дата, владетел

мαγοτqνος

кρόνος

Анонимен
мαγοτqνος, клогатинъ

Анонимен
кρόνος, кронъ

921, Симеон
924, Симеон
927, Петър

мηνικος
Анонимен
мηνικ©, миникоN, мин·ака
мινικ{ν
Анонимен
>Ημνήκου
Анонимен
мηνικ{ς, миникъ

Военни лица са били и багаините, юк боилът, омирът, чиготите, копанът,
които йерархически (в низходящ ред) следват така:
σετητ βαγαηνος ‘висш предводител на тежковъоръжено войсково подразделение’. Имал на разположение 83 ризници и 70 шлема, т.е. като военно лице
е стоял най-високо сред известните багаини. Титулът σετητ е с високо положение сред тюрките, което явно се е запазило и в България, щом σετητ βαγαηνος
стои най-високо не само сред багаините, но с оглед на зачисленото му военно
снаряжение стои по-високо и от υκ βοηλα.
βαγατουρ βαγαινος ‘предводител на тежковъоръжено войсково подразделение’. Багатур багаин е бил Славнас (} Σλαβνας } βαγατουρ βαγαιν[ος]),
живял по времето на кан Омуртаг, негов хранен човек (θρεπτ{ς Dντροπïς,
т.е. приемен син), който впоследствие се разболял и умрял. Известен е и
втори (анонимен) багатур багаин, който имал на разположение 53 ризници
и 45 шлема. Снаряжението поставя βαγατουρ βαγαινος веднага след σετητ
βαγαηνος.
υκ βοηλα ‘старши боил, предводител на неголямо войсково подразделение’.
Неговото положение на командир личи от броя на поверените му ризници – 26.
Единственият надпис (инвентарен), в който се чете тази длъжностна титла, не
дава никакви други сведения.
υκ βαγαηνος ‘старши багаин, предводител на неголямо войсково подразделение’ (може би в някое крило от българската войска: централно, ляво или
дясно). Имал на разположение 22 ризници, без шлемове.
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βηρη βαγαηνος ‘старши багаин, предводител на неголямо войсково подразделение’, имал на разположение 22 ризници, без шлемове. Възможно е да е
бил войскови командир в определено крило от българската войска. Доколкото
съставката βηρη е сходна с тюрк. biri ‘южна страна, юг’, която за прабългарите
е меродавната (главната, най-важната) посока, бихме могли да предположим,
че βηρη βαγαηνος е някакъв ранг старши багаин, подобно на υκ βαγαηνος, за
което говори и еднаквото снаряжение.
ομηρος ‘нисък военен чин, предводител на неголямо войсково подразделение’.
Титлата е hapax legomenon – запазена е единствено в инвентарния Надпис
от Мадара № 50, според който ζη[τκ?] ομηρου има 17 ризници. Затова можем
да приемем, че ζη[ρα?] ομηρος обозначава сравнително нисък военен чин, командвал неголямо войсково подразделеление. Титлата ãmir е с арабски произход
(ãmir, amîrah или emir ‘командир; главатар, водач на група, народ’ < араб. корен
amr- ‘командвам, заповядвам’, и заемането £ може да е станало пряко от арабите
(към средата на VII в. или в началото на VIII в., когато прабългарите са имали
непосредствен допир с арабите) или косвено чрез гръцко посредничество.
ητζηργου βαγαηνος ‘военно лице, отговарящо за охраната в двореца’, разполагал с 12 ризници. Етимологията на съставката ητζιργου, извеждана от
тюрк. ièärigü, ièirgü, ièrägi, ièräki, ièrä, ièräk ‘намиращ се във вътрешността’,
показва, че става въпрос за ‘вътрешен (дворцов)’ служител, лице ‘от вътрешния стан, от двора на кана’, може би ‘началник на дворцовата стража’. Макар и
отговарящ за малък брой войници, ичергу багаинът вероятно е имал по-специфични функции, свързани с владетелската охрана, и в този смисъл може би не
е стоял толкова ниско във военната йерархия.
ичрьгыя ‘войник от стражата на владетеля; гвардеец’. Длъжността ичрьгыя
е hapax legomenon – среща се само в Житието на Иларион Велики, където
така е наречен войник от личната гвардия на император Константин Велики,
по чин кандидат (κανδιδAτος γάρ τις αˆτο‡ το‡ βασιλέως, >Ως δS εxδεν τ{ν
κανδιδAτον). Макар оцелелите преписи да са от XIV в., имаме основания да
отнесем функционирането на военната длъжност ичрьгыя по-рано, когато
е бил осъществен първоначалният превод на житието, свързван с дейността
на Преславското книжовно средище. Допълнителен аргумент в тази посока е
преводаческото решение на славянския (българския) книжовник, предпочел да
употреби прабългаризъм вместо да остави непреведен гърцизма κανδιδAτος,
каквато е по-честата преводаческа практика по това време. Етимологията на
ичрьгыя е същата като в ητζιργου, запазена в посесивна употреба към титлите
боил (ηζουργου βουληα, ητζιργου βοιλαν, ητζηργωυ βωυλε, Σουρσούβουλις,
Σουρσουβούλη, Σουρσούβελι, чрьгубыля, Zergobula, zerco boilas), багаин
(ητζηργου βαγαηνου) и колобър (ιτζουργου κολοβρος). Тюркските паралели
ièärigü, ièirgü, ièrägi, ièräki, ièraki, ièrä, ièräk ‘вътрешен, намиращ се във вътрешността’ насочват към семантиката на длъжността – „вътрешен“ войник,
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войник от личната стража на владетеля. Гръцкото съответствие κανδιδAτον
‘кандидат [като военен чин], войник от кандидатския императорски корпус’ е в
съзвучие с подобно значение, доколкото кандидатите са съставлявали личната
гвардия на византийския император и са били негови „вътрешни хора“. Щом
ητζηργου βαγαηνος е отговарял за охраната в двореца като началник на дворцовата стража, можем с голяма вероятност да допуснем, че редовият войник от
тази владетелска стража е бил наричан ичрьгыя.
τζιγάτος, чиготъ, мечоноша ‘личен телохранител на владетеля, носещ меч’.
Свидетелствата за тази титла са както исторически (византийски хронографи),
така и литературно-книжовни (старобългарски преводни патерични, агиографски и историко-апокалиптични съчинения). Поставена в техния контекст и с
оглед на гръцкото съответствие σπαθάριος ‘дворцов сановник, който носи меч,
сабя; член на императорската охрана’, длъжностната титла чигот придобива
сравнително ясни функции като военно лице, което охранява владетеля и носи
оръжие (меч). Чиготът несъмнено е бил особено приближен на владетеля, негов телохранител. Чиготите са били млади войници, доколкото етимологията
свързва τζιγάτος чиготъ с тюрк. jigit [*èig-at], jiγit, jihit, žigit, zigit, jygyt, èi:t
‘юноша, младеж’, от което впоследствие са се развили вторичните значения
‘храбрец, мъжествен, герой, воин’. С оглед на тези тюркски паралели чиготите
най-вероятно са били млади мъжествени воини (юнаци), в състояние да защитят владетеля. Сравнително рано, още към X в., прабългарската титла е имала
старобългарско (славянско) съответствие – мечоноша, образувано не по модела
на прабълг. τζιγάτος (с първично значение ‘юноша, младеж’), а по модела на
гр. σπαθάριος, производно от σπάθη ‘широк и дълъг меч’ и буквално означаващо ‘който носи меч’. Изоставянето на прабългарската институционална лексема и замяната £ със славянска, образувана по модела на византийския аналог,
свидетелства за влияние на Византия при формирането на българската администрация към края на управлението на цар Симеон и през цялото управление
на цар Петър.
Военни функции е имала и длъжността κοπανος, която носи Κορσης, храненик (θρεπτ{ς Dωθροπïς) на Омуртаг, от рода Чакарар, който като отишъл във
войската, се удавил в река Днепър. Можем да допуснем, че κοπανος е отговарял
за стадата и имуществото, свързано с тях (без конете), независимо дали ще
приемем индоиранската или алтайската (тюркска) хипотеза за произхода на
κοπανος, които се припокриват в семантиката ‘говедо, добитък’. Предполагам,
че службата на копана е включвала преди всичко задължения по отглеждането
на стадата добитък, които по време на военни действия са служили за изхранване на войската. Несъмнено скотовъдството сред прабългарите е било силно
развито, напр. в Отговорите на папа Николай I до княз Борис специални въпроси третират крадците на животни или даването в зестра на съпругите наред
със злато и сребро също волове и коне. И византийски хронисти свидетелстват,
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че унищожаване или заграбване на стада добитък често съпровожда военните
действия на враждуващите страни. Не е ясно дали копан Корсис е отговарял за
стадното имущество на цялата войска, или само на определена военна единица.
8. Почетни достойнства за привилегии
Съхранилите се източници свидетелстват за функционирането на поне три
достойнства, бележещи вид привилегии в България през IX–X в. (багатур, таркан и хранен човек на владетеля).
βαγατουρ
Достойнството βαγατουρ е известно от епиграфски, сфрагистични и книжовни източници със сравнително широки хронологически граници (първа половина на IX в. – 30-те години на X в.). С него са били удостоени:
1. Багаини, като Славнас (} Σλαβνας } βαγατουρ βαγαιν[ος]) – храненик
(θρεπτ{ς Dντροπïς) на Омуртаг, и анонимния багаин, предвождал тежковъоръжено войсково подразделение (53 ризници и 45 шлема).
2. Колобри, като Чепа – боил на служба колобър (Τζεπα βογοτορ βοηλα
κουλουβρος), храненик (θρεπτ{ς Dντροπïς) на Маламир, и анонимния βαγατουρ
κο[λοβρος] от IX в.
3. Престолонаследници, като Михаил (Κύριε βοήθει τ© σ© δούλ¥ Μιχαιλ
βαγατουρ κανε ιρτχθ(ι)νος) и Йоан (Κύριε βοήθει τ© σ© δούλ¥ <Ιωάννf
βαγατουρ κανα ηρτχθινω), идентифицирани от някои изследователи като синовете на цар Симеон, а от други като Йоан – бащата на Сондоке и багатур
на престолонаследника на княз Борис Владимир-Расате, и Михаил – сина на
Сондоке и багатур на престолонаследника на цар Симеон и негов първороден
син Михаил. Както вече беше коментирано, езиковите данни по-скоро натежават в полза на тезата, че става въпрос за багатури престолонаследници (а не за
багатури на престолонаследници), които на този етап, въпреки някои исторически трудности, се идентифицират със синовете на цар Симеон.
4. Владетели (?): „странното“ известие βαγατουρ βασιλε†ς е съхранено
в печат, само частично запазен, което поражда различни прочити, тълкувания и идентификации. Според различните схващания печатът е на: 1) Йоан
багатур [Симеоновия син], василевс на българите; 2) някой високопоставен
държавен сановник, багатур на владетеля; 3) българския владетел, наречен
багатур. Вече изразих аргументите си, че колкото и странно да изглежда съвместяването на βαγατουρ с βασι[λε†ς], допускам, че по-скоро става въпрос за
владетел (βασι[λε†ς]), наречен βαγατουρ, който би могъл да е не само Петър
(поради царската титла βασιλε†ς), но и Симеон, който в печати с надписи на
гръцки също се титулува βασιλε†ς. Още повече, че подобно „странно“ съвместяване на византийски и прабългарски титул може да се види в едновременното съществуване на византийската владетелска титла на Симеон (Dρχων,
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βασιλε†ς) и на прабългарската престолонаследническа титла на неговите синове (καναρτικείνος, κανειρτχθινος).
5. Понякога почетното звание βαγατουρ следхожда не титла (владетелска,
престолонаследническа, съсловна или длъжностна), а лично име, напр. Сондоке (Sundicus vaga[n]tur) 3 – член на българското пратеничество на X-ото заседание на VIII-ия вселенски събор в Цариград [28 февруари 870]. Изворите не
са запазили неговата длъжностна титла (ако изобщо е притежавал такава!), но
за един период най-малко от 12 години [между 867–879] Сондоке е стоял високо в обществената йерархия по времето на княз Борис. Аргументите за това
са категорични: 1) два пъти Сондоке е споменат непосредствено след ичергу
боила – Стасис (Stasiszerco borlas nesundicus vagantur Анастасий Библиотекар)
или Петър (Petro Cerbule et Sundice Писмо на папа Йоан VIII); 2) името му е
изписано преди имената на il vestranna tabare, praestit zicunas campsis и Alexios
Sampsi Huno; 3) посочен е неговият род, подобно на рода на владетеля БорисМихаил (приписка в Чивидалското евангелие). Участието на Сондоке в различни дипломатически задгранични мисии и близостта му до владетеля може
и да не се дължат на заемана от него високопоставена длъжност, а на личните
му качества и заслуги, заради които е бил удостоен с почетното достойнство
багатур.
Още факти свидетелстват, че βαγατουρ е било високо почетно отличие. Двама от удостоените с него са владетелски храненици, т.е. приемни синове на
владетеля – багаин Славнас (на Омуртаг) и боил колобър Чепа (на Маламир).
Анонимният багатур от първата половина на IX в. е бил само багаин (липсва
първа съставка, която да посочва ранга му), но понеже е бил багатур, по снаряжение (53 ризници, 45 шлема) се нарежда веднага след най-високопоставения
известен ни багаин – σετητ βαγαηνος. През втората половина на IX в. (70-те
и 80-те години) званието βαγατουρ нарежда притежателя му Сондоке по достойнства след ичергу боила и преди сампсиса. Със званието са били удостоявани изключително влиятелни личности от държавната йерархия (владетел?,
престолонаследници, колобри, багаини), които не са били, както обикновено се
смята, само военни предводители. При съчетаването с титли и/или лични имена βαγατουρ е винаги в препозиция като определение, а когато е в съчетание
едновременно и с име, и с титла, се следва тюркския словоред, напр. } Σλαβνας
} βαγατουρ βαγαινος. Значението на βαγατουρ не ще да е било само ‘смел, храбър, силен, герой, юнак’, разбирано в тесен воински смисъл, но и ‘знатен, виден, славен’ (подобни вторични значения има в някои тюркски езици). Защото
ако семантика ‘смел, герой и др. под.’ подхожда на военни лица като багаините, то за владетел, престолонаследници и колобри подобно определение звучи
3
Известен още като Sondoke в приписка в Чивидалското евангелие [867] и Sundica в Писмо
на папа Йоан VIII [879].
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неестествено. Възможно е българското почетно звание багатур да е запазило
нещо от древната индоиранска семантика, срв. стперс. bagа-, авест. baγa, парт.
baγ ‘господин’, иран. bagh, согд. bag ‘богат, силен’ < сриран. *bag ‘господин,
управник, господар’, стинд. *bhága, bhagah, bhágas ‘благосъстояние, имущество’. Достойнството е битувало сравнително дълго в обществения живот на
Първата българска държава, със сигурност от 870 г. до към 30-те години на X в.
ταρκανος
От изворите (домашни и византийски, книжовни и епиграфски) е известно
и почетно звание за привилегии – ταρκανος. Това е същият титул, който, както
видяхме, употребен при определени условия (предхождан от рангова съставка), играе ролята на длъжност (административен и военен наместник на владетеля в голяма провинциална област). При други условия обаче (предхождан
от съставка-епитет или от съсловна/длъжностна титла) същият титул е обозначавал достойнство за привилегии. В тази му функция с него са били почетени:
1. Кълу таркан и сампсис Симеон (Συμε˜ν } Κουλουτερκαν{ς/καλου
τερκάνος/кълу, клу тороканъ καp ΟŠσαμψος) – член на българската делегация,
заминала за Цариград [927] да подготви споразумението за мир и династичния
брак на цар Петър с Мария. Той явно е стоял високо в държавната йерархия,
щом името му е споменато веднага след това на водача на пратеничеството Георги Сурсувул [чръгубиля]. Своеобразен ключ към разкриване съдържанието
на израза Καλου τερκάνος (Κουλο τερκαν{ς) е обстоятелството, че Симеон е
заемал длъжността σαμψις ‘началник на двореца, съветник по протокола’, от
което следва, че не би могъл да бъде и таркан в значение ‘административен и
военен наместник на владетеля в определена провинциална област’. Защото
трудно можем да си представим, че една и съща личност е съвместявала тези
две служби, едната дворцова, а другата – провинциална. Съставката κουλου,
кълу (< тюрк. külü(g) ‘славен, известен, знаменит’)4, заедно с τερκάνος е
визирала достойнство за привилегии на споменатия сампсис, каквото други
сампсиси не са притежавали.
2. Шун – жупан таркан (} Χσουνος } ζουπαν ταρκανος), храненик на Омуртаг, умрял във войската. В съчетанието ζουπαν ταρκανος първата съставка
ζουπαν е длъжностна титла, която сочи служебния ранг (‘второстепенен служител в провинциалната йерархия’). Втората съставка ταρκανος не е рангова
(подобно на βορι, ζερα, ολγου), а почетно достойнство, показващо принадлежност към тарканството като привилегирована прослойка.
3. Вторият син на владетеля, потенциалният престолонаследник, титулуван βοιλα ταρκανος във въпросите на логотета към българските пратеници в
Цариград според Константин Багренородни. За церемониите. Контекстът, в
Използвано в аналогичен контекст в старотюркски и староуйгурски паметници (Kül-Tegin,
külüg xaγan, kül bilgä qaγan ‘славният управляващ каган’, Külüg èur ‘именит èur (титла)’, Külüg
sanun ‘славен пълководец’).
4
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който Константин Багренородни употребява титула βουλίας ταρκάνος (след
престолонаследника и преди синовете на владетеля), показва, че може би става
въпрос за втория син на владетеля, който е боил с определени привилегии (вероятно заради своя произход), т.е. боил таркан.
За привилегированото положение на тарканите в държавната йерархия свидетелстват множество факти: 1. Това звание е носил вторият син на българския
владетел (} âουλίας ταρκάνος). 2. В оцелелите осем възпоменателни надписи
на лица, особено приближени на Омуртаг и Маламир (θρεπτ{ς Dνθροπος), трима са били таркани. 3. Тарканите са произхождали от знатни родове – някои от
тези родове изрично са посочени във възпоменателните надписи. Липсват преки данни за това дали тарканите са образували отделно съсловие, подобно на
боилите и багаините. Регистрираното съчетание βουλίας ταρκάνος показва, че
тарканите не са формирали отделна класа или съсловие – в противен случай ще
трябва да приемем, че едно и също лице е принадлежало към две съсловия (боилско и тарканско). По-скоро тарканите са били прослойка от хора със специални привилегии, често заемащи високи административно-военни длъжности.
Със сигурност званието е функционирало поне столетие (ок. 20-те години на
IX в. докъм 30-те години на X в.) в българския обществен живот.
θρεπτ{ς Dνθρωπος
Изразът θρεπτ{ς Dνθρωπος ‘хранен човек’ се среща само във възпоменателните надписи на кановете Омуртаг и Маламир, затова неговото съдържание следва да се търси с оглед на модела, който тези надписи следват. Този
модел е без аналог във византийските надгробни паметници, различава се и
от структурата на по-късните тюркски епитафии, напр. на волжките българи
от XIII–XIV в. Според изворите хранениците на владетеля са заемали различни длъжности: таркан (› Νεγαβοναης ζερα ταρκανος, } Χσουνος ζουπαν
ταρκανος), жупан (ζουπανος, } ζουπαν ταρκανος), колобър (} κολοβρος [} ι]
ζουργου κολοβρος, βογοτορ βοηλα κουλουβρος), багаин (} Σλαβνας βαγατουρ
βαγαιν[ος]), копан (› Κορσης κοπανος), кандидат (} Τουρδατζις κανδίδατος).
Привилегията θρεπτ{ς Dνθρωπος е независима от други почетни звания, напр.
ταρκανος и βαγατουρ, с които е можела да се съчетава.
Изборът на дадено лице за θρεπτ{ς Dνθρωπος не е зависел от неговия произход (род) и етнос – то е можело и да не бъде от прабългарския етнос, напр.
славянинът Σλαβνας } βαγατουρ βαγαινος и арменецът Τουρδατζις } κανδίδατος
(разбира се, прабългарите все пак са преобладавали). Хранениците на владетеля не са били само военни лица, както често се смята – такива са Славнас,
Турдачис и Корсис, но останалите (Νεγαβοναης } ζερα ταρκανος, анонимният...
ταρκανος, Χσουνος } ζουπαν ταρκανος, анонимният ζουπανος, Τζεπα βογοτορ
βοηλα κουλουβρος и анонимният } ιζουργου κολοβρος) съчетават военни с административни функции. Хранените хора не са формирали и личната гвардия
на владетеля, защото макар сред тях да има дворцови служители (} ιζουργου
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κολοβρος, Τουρδατζις } κανδίδατος), по-голямата част все пак са провинциални
длъжностни лица (Νεγαβοναης } ζερα ταρκανος, } Χσουνος } ζουπαν ταρκανος).
Какви тогава са били θρεπτοp Dνθρωποι? Важен факт е, че всички надгробни
надписи на храненици, „подписани“ от името на самия владетел, са издигнати
в един определен район на североизточна България около столицата Плиска,
макар че служебните си задължения повечето храненици изпълнявали в провинциални области. Смятам, че в този район не само са били издигнати каменните некролози, но той е бил и районът, където са израснали и възмъжали,
т.е. били са „отхранени“ хранените хора. За обичай да се дават за отглеждане и възпитаване лица в знатни семейства, близки до царския род и висшата
аристокрация, съобщават някои надписи още от времето на Сасанидски Иран,
напр. големият летописен надпис на Шапур I [240–270]. И сред тюрките е бил
разпространен подобен обичай, наречен аталичество (от тюрк. аtal±g ‘бащинство’, ata ‘баща’), съгласно който детето скоро след раждането си временно
се отглежда и възпитава в чуждо семейство, след което се връща при своите биологични родители. Много по-дълбоко обаче обичаят е засвидетелстван
сред кавказките народи, сред които са налице много близки отношения между
аталика и възпитаника и техните семейства/родове, тъй като връзката на възпитаника с неговия приемен баща се е смятала за по-висша от тази с родното
му семейство. Аналогичен на кавказкото аталичество обичай е съхранен и сред
древните скандинавски народи и келтите, които доброволно давали младежи
на възпитание в чужди семейства с цел възмъжаване и закаляване на характера и сдобиване със силно покровителство. По-различен аналог на хранените хора има през VI–VIII в. във франкското кралство в лицето на т.нар. nutriti
„хранени“ – младите синове на висшите аристократи, изпращани в дворовете
на Нейстрия и Австразия да изучават бъдещите си отговорности, подслонявани и издържани от „бащата осиновител“ – краля на франките, който поемал
всичките задължения по тяхното отглеждане и обучение. Много вероятно е кан
Омуртаг да е познавал тази практика, като имаме предвид, че през 30-те години
на IX в. той е имал пряк сблъсък с войската на франкския император Людовик Благочестиви. Допускам, че обичай, аналогичен на кавказкото и тюркско
аталичество и осиновяване, към VIII–IX в. е бил известен и на прабългарите,
не само като спомен от древната им прародина, а и като действаща практика.
Не случайно остатъци от подобен, макар и с нови варианти обичай, наричан
храненичество, се намират векове по-късно в българското народно творчество,
словното ни богатство, юридическите обичаи и гражданското семейно право.
Затова смятам, че гръцкият израз θρεπτοp Dνθρωποι ‘хранени хора’ визира
приемните синове на владетеля, млади хора, отгледани и възпитани в неговия
двор, за които той е приемен баща и покровител. Към подобно тълкуване насочват и филологическите аргументи като семантиката на гр. θρεπτ{ς, θρεπτή
‘отгледан в друг дом’, ‘роб/слуга, възпитан в семейството/дома на господаря’,
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‘храненик, възпитаник’, ‘осиновено дете’. Ако приемем, че българският владетел гледа на θρεπτοp Dνθρωποι като на свои приемни синове, тогава лесно може
да си обясним силното му желание да увековечи тяхната памет със специални надписи (за други починали той не прави този жест!). Всъщност това е и
единственото общо между хранениците – по всички останали характеристики
(служба, етнос, род) те се различават. Терминът θρεπτ{ς Dνθρωπος, който напомня византийския термин οrκεqος Dνθρωπος, издава форма на зависимост на
номинирания спрямо владетеля – не случайно най-напред във възпоменателните надписи е посочено служебното положение на храненика и едва най-накрая
е посочен неговият род. Зависимостта между κανα συβηγη и θρεπτ{ς Dνθρωπος
не е робска, тя е зависимост на възпитател към възпитаник, на баща към син.
Чрез системата на приемните синове кановете Омуртаг и Маламир са изграждали новата държавна администрация от предани към тях лица на различни
служби, опирайки се не само на (пра)българския етнос и не само на потомци на
знатни родове. Известно е, че засилените процеси на централизация и автократичност при Омуртаг започнали да подкопават позициите на родовата аристокрация. Именно с оглед на тази ситуация – да бъде по-малко уязвим от родовата
аристокрация, Омуртаг е стъпил на един древен родов обичай, натоварвайки
го обаче с по-различна обществено-политическа цел – изграждането на нова
централна и провинциална администрация със строго определени функции и
правомощия, пряко подчинена и предана на владетеля.
Известните ни данни за съществуването на почетни достойнства (звания) в
ранносредновековна България могат да се представят така:
Дата,
владетел

вαγατουρ

822,
Омуртаг
Омуртаг
Омуртаг

Омуртаг

} Σλαβνας
} βαγατουρ
Βαγαινος

ταρκανος –
като
привилегия
} Χσουνος
} ζουπαν
ταρκανος

θρεπτ{ς
Dνθροπος

длъжност

други сведения

θρεπτ{ς
Dνθροπος

ζουπαν

θρεπτ{ς
Dνθροπος

βαγαινος

δS τ{ γένος
αˆτο‡ Κυριγηρ,
умря във войската
като се разболя,
умря

› Κορσης
} κοπανος
θρεπτ{ς
Dνθροπος

кοπανος

› Νεγαβοναης
θρεπτ{ς
Dνθροπος

} ζερα
ταρκανος

δS γενεAς
Τζακαραρης,
като отиде във
войската, удави
се в Днепър
δS γενεAς
Κουβιαρης,
като отиде във
войската, удави
се в Тиса
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Омуртаг

нечетящо се
име, θρεπτ{ς
Dνθροπος

Омуртаг

} Τουρδατζις
} κανδίδατος
θρεπτ{ς
Dνθροπος
нечетящо се
име θρεπτ{ς
Dνθροπος
} κολοβρος
[} ι]ζουργου
κολοβρος
θρεπτ{ς
Dνθροπος
нечетящо се име
[...] ζουπανος
θρεπτ{ς
Dνθροπος
θρεπτ{ς
Dνθροπος

Омуртаг
Омуртаг

Омуртаг ?

Маламир

първа
половина
на IX в.
първа
половина
на IX в.
870

927

927

Τζεπα
βογοτορ
βοηλα
κουλουβρος
Анонимен
βαγατουρ
κο[λοβρος]
Анонимен
βαγατουρ
βαγαινος
nesundicus
vagantur
(vagantis,
uagartur)

[ταρ]κανος
[} ι]ζουργου
κολοβρος

умря вътре

ζουπανος

δS γενεAς
Ερμηαρης като
се разболя, умря

βοηλα
κουλουβρος

като се разболя,
умря

κο[λοβρος]
âαγαινος

53 ризници,
45 шлема
участник в
задгранична
мисия

Συμε˜ν
} κουλου
τερκάνος
Семенъ Кълу
тороканъ

óαμøης
член на
делегация за
мирни
преговори

<Αλο
γοβότουρ

втора
} βουλίας
четвърт на
ταρκάνος
X в.
20–30-те
β]αγατουρ
години на βασι[λε†ς]
X в. ?
Βουλγάρων
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нечетяща се с посочен род
δS γενεAς...
δουαρης като
отиде във
войската, загина
във войната
кανδίδατος умря вътре
лична охрана
на владетеля

титул на втория
син на владетеля
βασι[λε†ς]
Симеон (?)

30-те
години
на X в.

Μιχαιλ
βαγατουρ
κανε
ιρτχθινος

30-те
години
на X в.

<Ιωάννf
βαγατουρ
κανα
ηρτχθινω

κανε
ιρτχθινος
(престолонаследник),
син на цар
Симеон (?)
κανα
ηρτχθινω
(престолонаследник),
син на цар
Симеон (?)

Въпреки степента на случайност при оцеляването на изворите, респ. на
сведенията в тях, наличните източници позволяват някои наблюдения, напр.
успоредното съществуване на двете достойнства – багатур и таркан – в продължение на повече от столетие (от времето на кан Омуртаг до 30-те години
на Х в.). Факт е, че макар и да са в ход по едно и също време, те никога не се
съвместяват по отношение на едно лице. Тези две достойнства обаче поотделно се съчетават с θρεπτ{ς Dνθροπος – сред тях има и багатури (} Σλαβνας }
βαγατουρ βαγαινος, Τζεπα βογοτορ βοηλα κουλουβρος), и таркан като привилегирована прослойка (} Χσουνος } ζουπαν ταρκανος). Ако вземем предвид,
че с привилегията таркан са удостоявани вторият син на владетеля, сампсиси
и жупани, а достойнството багатур са носили евентуално владетелят, престолонаследникът, колобри и багаини, можем да предположим, че багатурството е било по-високо почетно достойнство. Иначе и двете звания са можели
да получават боили (} βουλίας ταρκάνος, Τζεπα βογοτορ βοηλα κουλουβρος),
а сред багаините е засвидетелствано и званието багатур. Пак при багатур е
единственият случай, когато това достойнство придружава не съсловна или
длъжностна титла, а само име, напр. Сондоке багатур. Това обстоятелство навява на мисълта, че багатурството не винаги е било обвързвано с конкретна
титла от съсловната или служебната йерархия – понякога е налице по-скоро
връзка с личностните качества на носителя (ако изхождаме от гледната точка,
че високоуважаваният в обществената йерархия Сондоке не е притежавал и
висока длъжност). Колкото до привилегията таркан, тя е била давана както
на лица от централната администрация (сампсис), така и на лица от провинциалните служби (жупани). Докъм първата четвърт на Х в. и с двете почетни
достойнства (βαγατουρ и ταρκανος) са удостоявани предимно лица с прабългарски имена (Шун, Славнас, Чепа, Сондоке), а след това – лица с християнски (гръцки) имена (Симеон, Михаил, Йоан).
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III. титулът на българския владетел
В ранносредновековна България титулатурата е съществена съставка от владетелския култ и държавната политика, тя е органична част от институцията на
върховния глава, защото рангът му е показател за ранга на неговата държава. За
приблизително двете столетия (IX – началото на XI в.), които са обект на проучване в тази книга, нейните елементи се променят в синхрон със съответните
промени в политиката, идеологията и религията на ранносредновековна България. Владетелската титулатура има голямо държавно-политическо значение,
понякога заради промени в нея се стига дори до кръвопролития. Титулатурата
е съществена част от идеологическата доктрина и императорската институция
във Византия. През първите три века от нейната история господства римската
традиция (с титулатурните елементи imperator, Caesar и augustus), а по-късно
като обръщения (най-често неофициални) към императора и императрицата се
налагат термините κύριος, δεσπότης, δέσποινα, αŠγουστος. Съществена промяна в титулатурата настъпва при император Ираклий I [610–641] – καqσαρ престава да бъде императорска титла, αŠγουστος става обикновен епитет, а βασιλε†ς
се превръща в единствената владетелска титла през следващите две столетия
(по въпроса за титула на византийския император има значителна литература, тук ще посоча само Острогорски 1935:97–121; Бакалов 1985 [1995:14–97];
Божилов 2008:140–148 и цит. лит.). Най-обстойното и цялостно изследване на
владетелската титулатура през Първата и Втората българска държава е монографията на г. Бакалов (Бакалов 1985 [1995]). Отдавна са известни и проучвания на Златарски, Маркварт, Баласчев, Романски, Рънсиман, Острогорски,
Дьолгер, Радославов, Дуйчев, Моравчик, Бешевлиев, които осветляват отделни
страни на интересуващия ни въпрос и са цитирани тук на съответните места.
Частично с владетелската титулатура в ранносредновековна България са свързани и редица публикации от последните десетилетия на Гюзелев, Божилов,
Симеонов, Коларов, Рашев, Тотев, Добрев, Каймакамова, Билярски, Йорданов,
Николов, Николов, Степанов, Гранберг, също използвани в настоящата книга.
1. титулът на българския владетел до покръстването
1.1. Прабългарската титла на владетеля κανα συβηγη
Официалната титла на владетеля в езическа България кανα συβηγη е засвидетелствана в прабългарските надписи на кановете Омуртаг [814–831] и Маламир [831–836], срв.:
Надпис на Омуртаг от Мадара № 6 [Κανα συβηγ]η Ομου[ρταγ]. Надпис
на Омуртаг от Велико Търново № 56 Κα(ν)α συβιγη Ωμορταγ ... τ{ δS ‚νομα
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τ‡ Dρχοντός Tστιν Ωμορταγ καννα συβιγη. Надпис на Омуртаг от с. Чаталар
№ 57 Κανα συβιγη Ομουρταγ. Надпис на Омуртаг от Провадия № 59 Κανα
συβηγη Ωμουρταγ. Надпис на Омуртаг от Провадия № 60 Κανα συβηγη
Ωμου[ρτ]αγ. Надпис на Омуртаг от Плиска № 61 Κανα συβιγι Ομυρταγ.
Надпис на Омуртаг от Плиска № 62 Κα[να συβηγη Ομ]ουρτ[αγ. Надпис на
Омуртаг от с. Суютли № 64 Κανα [σ]υβιγι Ομουρταγ. Надпис на Омуртаг
от Плиска № 65 Καν]α συβιγ[ι Ο]μουρταγ. Надпис на Омуртаг от Плиска №
66 Κανα συβιγι Ομουρταγ. Надпис на Омуртаг върху медальон № 86 CΑΝΕ
SΥΒΗΓΙ ΩΜΟΡΤΑΓ. Надпис на Маламир от Шумен № 58 Κανα συβηγη
Μαλαμηρ. Надпис на Маламир от с. Насърлие № 69 Κανε συβυγη Μαλαμηρ.
Така графичните варианти на титлата се свеждат до: Κανα συβιγη, Κανα
συβηγη, Κανα συβιγι, Κανε συβυγη, CΑΝΕ SΥΒΗΓΙ. Със съставката κανα са
образувани и някои съставни титли: 1) κανα ηρτχθηνος Надпис върху печат на
Михаил багатур престолонаследник/κανα ηρτχθινος Надпис върху печат на
Йоан багатур престолонаследник, καναρτικείνος Константин Багренородни.
За церемониите, 2) κανα βοιλα κολοβρον Надпис на Персиан от Филипи № 14.
Κανα (с варианти κάνιδας, κάνιν, κάνις, κάνf) се среща многократно в Историята на Георги Пахимер, но само като название на татарски хан.
Няма съмнение, че титлата κανα συβηγη е наследствена и съгласно принципите на престолонаследието в ранносредновековна България е можела да бъде
наследена от брата или от сина на върховния владетел. След Маламир този титул не се среща в прабългарските надписи, срв. напр. титулуването на Персиан,
Борис и Симеон: Τ™ν πολ™ν Βουλγάρον } Tκ θεο‡ Dρχον } Περσιανος Надпис
на Персиан от Филипи № 14, <Εβαπτίσθη } Tκ θεο‡ Dρχων Βουλγαρίας Βορης
Надпис на Борис-Михаил от с. Балши № 15 или Tπp Συμε˜ν Tκ θεο‡ Dρχοντος
Βουλγάρων Надпис на Симеон с. Наръш № 46. Причината за това е неизвестна – може би титлата вече е загубила значението си (Бешевлиев 1981:43) или
изоставянето £ се дължи на „укрепналите позиции на ханската власт, която не
се нуждаела от нарочно отличаване“ (Бакалов 1985 [1995:121]).
За повече от век са изказани различни, дори напълно изключващи се етимологии за съставката κανα, дълго време схващана като κανασ (вж. библиография у Николов 2005:107). Най-напред Томашек (Tomachek 1894:200, цит. по
Бешевлиев 1979:65) възприема върховната титла у прабългарите като κανασ
υβιγη, където κανασ е гърцизирана форма на тюрк. qan със завършек -ας (така
и Фехер 1925:82; Moravcsik 1958, 2:148–149, който посочва кανασ като титла
не само на български князе и знатни аристократи, но и на монголски ханове
и османски султани). Вж. справедливите аргументи срещу подобно четене на
Бешевлиев 1979:65 и Granberg [forthcoming]:Dictionary 111, според които титлата е κανα συβιγι. Обикновено се приема, че прабълг. *qa:na (орхон., уйг.,
каз., ног., кирг. qan, чув., алт. хan ‘управник, предводител, хан’, Радлов 2:104–
105; ДТС 1969:417; СИГТЯ 5:321) е съкратена форма на титлата qaγan (авар.
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qagan, чаг. ka’an, уйг. хaγan, стуйг., орхон. qaγan, кирг. qaqan, монг. kagan,
ДТС 1969:405, 636; СИГТЯ 5:320–321) с елизия на интервокално -γ- и сливане
на вокалите (qaγan > qa:n); среща се и вариант qaxan с редуване g/h, характерно за заемките в старотюркски (Granberg [forthcoming]:Dictionary 74–75).
Според Клосон отношенията между почти синонимите qa:n/xa:n и qaγan са
неясни – в тюркски двете форми не могат да се свържат морфологически, но
може би са били алтернативни форми в езиците, от които са дошли в тюркски.
Докато отначало xa:n е почти синоним на xaγan, впоследствие е използвана
за означаване на подчинени владетели (Clauson 1972:630). В старотюркските
рунически паметници qan, xan назовава ‘управник, хан, вожд от федерацията’,
докато qaγan, xaγan е ‘висш господар, върховен управник, главен хан’, ‘великият хан, върховният вожд на цялата федерация’ (Малов 1951:409, 411; Малов
1959; Doerfer 3:393). Тюркските qan/qaγan са с не съвсем ясна етимология –
според някои изследователи тюрк. qa:n < *qa:n ‘кръв’, а според други qa:n <
кит. ke kuan или от езика жуан-жуан (Ramstedt 1951; Шервашидзе 1990:83–84;
Севортян 5:251; СИГТЯ 5:320–321, 665–666). Изписване γ<γ<n е налице и в согдийския надгробен надпис [последна четвърт на VI в.] от Бугута (Монголия),
издигнат в чест на каганите от Първата тюркска династия [712–716] (Кляшторный, Лившиц 1971:121–146). Върховният владетел на хазарите също носи титлата qaγan (с варианти xaqan, xakan, χαγάνος в арабски, арменски, византийски, грузински, персийски и еврейски източници за историята на хазарите,
Golden 1980:197). Несъмнено титулът qaγan/хaγan, с който тюрките са назовавали независимите владетели на дадено племе или народ, се отличава с дълбока древност, съществувал е и в предтюркско време. Неговото първо отбелязване в познатата форма е като владетелска титла на народа жуан-жуан [ок. 400 г.],
откъдето според някои е станало заемането £ от тюрките (Doerfer 3:141–179;
вж. още мнения у Golden 1980:196 и СИГТЯ 5:321), а като старокитайска владетелска титла (γwax-γwÂγ) е спомената във връзка със събития от края на
I в. (Clauson 1972:611). Според Клосон в старотюркските паметници титлата
хa:n/qaγan е всеобщо разпространена, обикновено използвана за назоваване
на тюркските владетели, но също така и за назоваване на китайски императори
и тибетски царе, както и на по-млади членове от владетелски фамилии. Сравнително рано тюрк. хa:n/qaγan е заето в монголски като kaγan/ka<an, рано то
е било арабизирано като хÂqÂn (Clauson 1972:611, 630).
С оглед на прабълг. форма κανα е интересен паралелът с титлата kanarang
‘пограничен владетел’, засвидетелствана в ирански паметник от края на Сасанидската династия; същата титла hanarang ‘пълководец, който управлява отдалечена персийска област, съседна на ефталитите’ носи известният персиец Хусаназад, споменат от Прокопий Кесарийски (Луконин 1987:138–139, 250, бел.
145). Следователно не е изключено прабълг. κανα да е свързано с ираноезични
народи от Средна Азия и Кавказ, където към VI в. нахлули тюрките (повече
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данни вж. у Степанов 1999:80–81). Възможни са и други, останали неизвестни
на нас по-точни успоредици на прабълг. κανα, за което е ясно, че в този си вид
няма пълен аналог в тюркските форми. Затова Бешевлиев справедливо отбелязва, че „формите κανα вм. καν... не могат да се тълкуват задоволително от
гледище на тюркските езици“ (Бешевлиев 1992:62).
В старобългарски и среднобългарски съчинения (преводни и оригинални),
запазени в по-късни славянски преписи, е засвидетелстван само вариантът гагганъ/хаганъ, каганъ (никога *кана, κανα) със значения: 1) владетел у хазарите
(wU хазар·ť кнťsа гаггана, до кнťза хагарскаго гаггана Кратко житие на Константин-Кирил; τ™ν χαζάρων Bρχοντι χαγάν¥ яко припрťже себэ хазарскаго
кнťsа хагана ‹еодwр© Хроника на Константин Манасий); 2) владетел у аварите (бэше же хаганъ цЃрь ски»wмъ полудЃньнҐимъ, разъяри сť... каганъ Хроника на Константин Манасий, χαγάνος... δόλ¥ >Ρομαίων хагань воинствова на
римлянҐ Хроника на Йоан Зонара). В Тълкувание Даниилово каган е наречен
Борис-Михаил (вьстанеть Михаиль кахань вь бльгарэхь), а в Българския апокрифен летопис титулът е преосмислен като лично име на Петър Делян – син
на Гаврил Радомир и внук на Самуил, срв. изҐде инь царь именем ГагаOа порекло му Оделэнь (асоциации с владетелския титул χαγάνος посочват Иванов
1925:287; Дуйчев 1943:240 и др.). Същата реминисценция е налице и в историко-апокалиптичното Сказание на пророк Исая за бъдните години и за царете,
и за Антихриста (Гагена цЃра, цЃрь именемь Гагень и порэкломь Wдолэнь, вж.
Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996:150–160). Титулът каган по отношение на
Борис се среща и в два латински източника: 1) Дуклянски летопис (quem lingua
sua cagan appellabant когото [Борис] българите наричали на своя език каган,
ЛИБИ 3:170), 2) Бертински анали (Hludouuicus rex Germaniae hostiliter obviam
Bulgarorum Cagano nomine... pergit Германският крал Людовик потеглил [864]
срещу българския [княз], наричан каган, ЛИБИ 2:286). Единственото титулуване χαγάνος по отношение на български (?) владетел във византийски извор
(Χαγάνον τ{ν Bρχοντα Βουλγαρίας, Patria Constantinopoleos) остава спорно
(Николов 2006:35, бел. 19). Тази разнородна извороведческа картина предизвиква различни тълкувания сред историците: че „Аспарух и неговите приемници не са носели хагански титул... и положението на прабългарския владетел
не съответствало на хаганското достойнство“ (Бакалов 1985 [1995:114]) и „би
трябвало да се отхвърли възможността българският владетел да е носил тюркския титул хаган/каган“ (Степанов 1999:78), че „народната титла на старите
езически български господари... е била хаган или хан“ (Баласчев 1909:80), че
употребата на каганъ в паметниците „е олицетворявала древния произход на
българското държавно начало“ (Каймакамова 1982:322; Каймакамова 1984:58)
или че „може да отразява една реално съществувала титулатурна практика и
следва да стане обект на по-обстойно проучване“ (Николов 2006:35–36). Като
имам предвид, че: 1) в домашните официални извори (епиграфски и сфрагис213

тични) титлата е само κανα, 2) хаганъ, каганъ се срещат само в апокрифни и
историко-апокалиптични славянски съчинения, в които по принцип над историческия факт доминира идеализацията и митологизацията1, съм по-склонна
да мисля, че българският владетел не е носил титула каган/хаган, а κανα, но
при всички случаи въпросът не е окончателно изяснен (още за това дали каган
в историко-апокрифните текстове е домашна титла или заемка вж. у Йорданов
2004б:475–494).
Втората съставка на прабългарската владетелска титла – συβιγη, συβηγη,
συβιγι, συβυγη, SΥΒΗΓΙ <*sübigi, sübügü (в надписите винаги в съчетание с
κανα, κανε) – се среща в иран., тохар., афган. iapgu, yavuga (Altheim 1948:14–
16), сак. yavuga < yam- ‘предвождам, възглавявам’ (Кляшторный 1964:111) >
кит. siep-hu (име на благородници) > сттюрк. yabgu (орхон., уйг., тюркски руни
yabγu, javγu, огуз. jafγu ‘съветник, висш военно-административен чин след кагана’ (Clauson 1972:873). За (σ)υβηγη съществуват различни, често пъти взаимно изключващи се етимологически тълкувания. Първоначално υβιγη се свързва
с кумано-тюрк. öweghü, öwghü, övägü, övgü ‘възвишен, висш, велик, прославен’
(Тomachek 1896:238, цит. по Бешевлиев 1979:65; Marquart 1898:40; Златарски 1898:134; Златарски I, 1:299, 325, 445; Успенский 1905:193; Bury 1912:334;
Runciman 1930 [1990:212]; Moravcsik 1958, 2:330 < тюрк. üvigi). По-различна,
но пак тюркска етимология на συβιγι предлагат Менгес (Menges 1958:442) и
Прицак (Pritsak 1958, цит. по Бешевлиев 1979:66), свързвайки я с тюрк. sü-beg-i
‘господар, началник на войската’. Мнението им е възприето и от Бешевлиев,
който обяснява необходимостта българският владетел да се обяви за началник
на цялата войска с отстраняването на боил кавхана като главнокомандващ на
цялата войска (Бешевлиев 1979:66–67; Бешевлиев 1981:42–43). Днес това мнение не намира поддръжници.
Повечето учени признават успоредиците на συβηγη с владетелската титла
yabghou, характерна за западните (а може би и за източните) тюрки (Малов
1951:405), хазарите и волжките българи2, където така се е титулувал върховният управник (Дуйчев 1943:169; Дуйчев 1942–1943:126–127; Altheim 5:307–
308). Според други мнения yabγu се наричал предводителят само на една от
множеството племенни федерации в тюркския хаганат (Doerfer 2:394–395).
Титлата yabγu е чужда заемка в тюркски, характеризираща се с голяма древност (от предхристиянската ера) и отвеждаща към земите на Централна Азия.
1
На тези жанрови особености ще трябва да се отдаде и царското титулуване на езическите
владетели (Слав царь, Испорь царь, Изота царя, царь же Изоть) – своеобразен израз на непрекъсността в развитието на българската държавна традиция (Каймакамова 1982:321–322). Следователно не трябва да се пренебрегва моментът на интерполация на съвременни за създателите на
тази книжнина реалии.
2
По свидетелство на Ибн Фадлан, посетил волжките българи през 921–922 г., владетелят на
тюрките огузи се наричал йабгу: „всеки, който царства над това племе, се назовава с този титул“
(Ковалевский 1956:128).
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При тюрките е давана от хагана обикновено на някой близък роднина, който често е имал и задължението да управлява част от териториите на хагана
(Clauson 1972:873; СИГТЯ 5:321–322; Granberg [forthcoming]:Dictionary 111).
Връзката на συβηγη с yabγu се отрича от Прицак, според когото инициалната
формула κανα συβηγη (qan + an sawig + i) и името на владетеля означава „Съобщение (думи) на кана NN“ (Pritsak 1986:595–601).
Като алтайски елемент у тюрките възприема титлата συβηγη Менгес
(Menges 1951:91–92), който разглежда кумано-тюрк. öweghü като двусъставно
с първа част öv-, övi-, аналогична не само на тюрк. ögüt/övüt ‘съветник’, ögä
‘мъдър, опитен по-възрастен мъж с ранг по-нисък от тигина’, но и на китайския титул jü-jüä, използван за означаване на висш сановник, стоящ след кагана в династията Лао. И според други (Pulleyblank 1972:95, 222–224, 256–257)
прабълг. sübügü е заето от кит. siep-hu (hiip-hu, his-hou). Обща хуно-монголска
и тюркска етимология привежда Симеонов, който вижда в ювиги/ивиги две съставки: ив- (монг., калм. частица за усилване значението на следходното прилагателно = ‘пре-, най-, все-’) и -иги/-иге (тюрк., калм., чув. igi, ikki, igid, igi, jigt
‘силен, върховен, велик, добър’), т.е. цялото значение на κανασ υβιγη е ‘върховен, най-велик хан’. От друга страна, прабълг. συβηγη: *sübügü наподобява
титлата (все още е с неясен произход) ibigi при ефталитите (rοπγο, rαπγυ в
гръцка транскрипция, Altheim 4:64–65), чийто език не е идентичен нито с монголския, нито с тюркския, но е по-близък до първия, макар че някои отнасят
ефталитския език към иранските езици (Делева 1997:14–15).
В същото време тюркската титла ügä е позната на хотански и согдийски
(uga, uha, auga, wk, wg, Bailey 1939:91), има паралели с индоарийски (Степанов 1999:81–82) и тибетски (Шервашидзе 1990:89), но най-вече с тохарски
(Dorefer 4:124–136). В тази посока прабълг. συβηγη *sübügü/*sibigi и тюрк.
yabgu могат да се сравнят с иран. *subhagah, авест. hubaga- ‘щастлив’, тохар., афган. yavuga-, ΙΑΠΓΥ // ие. *su- (hu) ‘добър’ + bhaga- ‘щастие’ (Делева
1997:19; вж. и перс. бäхт ‘съдба, щастие’, ПРС 1959а:101). Древните индоевропейски паралели сочат припокриване на значенията ‘бог, название на едно
от божествата; господин, господар’ и ‘богатство, благо, щастие, участ’ в стинд.
bhagah, bhágas, *bhága ‘благосъстояние, щастие; божество, господ’ < ие. *
bhág-o- ‘участ, съдба’, авест. baga, baγa ‘участ, съдба; господин; бог’, парт.
baγ ‘бог; господин’, стперс. baga-, согд. bγ-, скитско-сарматските лични имена
Βάγης, Βάγιος (срв. стб. богъ, богатъ; ЭССЯ 2:161–162; Фасмер 1:181–18; Трубачев 1967:26–31; БЕР 1:60–61; Степанов 1997:170–171; Степанов 2000:182;
Растроргуева, Эдельман 2003:48–49). Затова за συβηγη е напълно допустимо
и значение ‘богат, божествен, обожествен, [помазан] от Бога’ < ие. *su- ‘добро,
благо’, *baga- ‘бог, богатство, благополучие’, тъждествени на иран. *su-baga(Фехер 1925:82; Степанов 1997:56; Добрев 2005:65). Така можем да приемем,
че прабълг. συβηγη има древно индоиранско потекло, но с настъпила и графич215

но отразена палатална хармония, характерна за тюркските езици. Към подобно потекло насочва и редуването на прабълг. s-, š- с тюрк. y- и в други ирански заемки, напр. σετητ: *šädit, сттюрк. šädapit < иран., согд. yšyd (Granberg
[forthcoming]:Dictionary 17, Phonology № 66). Цялостното съчетание κανα
συβηγη ще е означавало ‘щастливия, благополучния (с добра участ и съдба)
кан, [поставен] от Бога, с божествен произход’ (вж. близкото тълкуване ‘владетел славен, светлейши, от Бога; с добра съдба/късмет’ у Степанов 1999:46
или ‘честит цар, респ. царю честити, царю благополучни’ у Добрев 2005:65;
Добрев 2007:79–81).
1.2. титулуване на владетеля във Византийските извори
Различните номинации на езическите български владетели във византийските извори отдавна са привлекли вниманието на изследователите (Златарски 1898а; Златарски 1908; Баласчев 1909:81–82; Коларов 1978:92; Бешевлиев
1979; Бакалов 1985 [1995:114–116] и др.). Названията се свеждат до:
} Dρχων
В някои прабългарски надписи владетелят е назован едновременно κανα
συβηγη и Dρχων ‘владетел, вожд, управител, началник’, срв. [Κανα συβηγ]
η Ομου[ρταγ } Tκ Θεο‡] Dρχον Надпис на Омуртаг от Мадара № 6, Κανα
συβηγη Μαλαμηρ } Tκ Θεο‡ Dρχον Надпис на Маламир от Шумен № 58, τ{
δS ‚νομα το‡ Dρχοντός Tστιν Ωμορταγ κανα συβιγη Надпис на Омуртаг от
Велико Търново № 56, Κανα συβιγη Ομουρταγ... Tκ Θεο‡ Dρχον Tστιν Надпис на
Омуртаг от с. Чаталар № 57. В повечето прабългарски епиграфски източници обаче византийската титла е единствена номинация за българския владетел
в съответствие с официалната гръцка титулатура. Така са титулувани кановете
Тервел [701–721] (} Τερβελις } Dρχο[ν] Надпис от Мадара №1 Ic, Кормесий
[721–738] (} Κρουμεσις [}] D[ρ]χ[ον] Надпис от Мадара №1 IIab), Крум [796–
814] (} Dρχον } Κρο[‡]μος Надпис от с. Хамбарли № 2), Омуртаг [814–831]
(Tκ θεο‡ Ομ[ου]ρταγ Dρχον Надпис от Мадара №1 III), Маламир [831–836]
([} Tκ Θε]ο‡ Dρχον, } Dρχον } Μαλαμιρ Надпис на Маламир от Шумен № 13,
Tπ[ Μαλαμιρ το‡ Tκ Θεο‡ Dρχοντος Надпис на Маламир (Персиан?) от Василака; τ{ν Tκ Θεο‡ Dρχονταν Надпис на Маламир от Шумен № 58), Персиан
[836–852] ([Τ™]ν πολ™ν Βουλγάρον [}] Tκ θεο‡ Dρχον } Περσιανος Надпис на
Персиан от Филипи № 14). Може да се каже, че архонтската титла (само Dρχων
или Tκ θεο‡ Dρχων) е характерна за летописните надписи и се среща вътре в
текста, разказващ за определено историческо събитие, обикновено свързано с
византийците и Византия, срв. Надпис от Мадара № 1 Ic (идването на Юстиниан II при Тервел, 705 г.), Надпис от Мадара № 1 IIab (събития при управлението на Кормесий), Надпис от Мадара № 1 III (събития при управлението на
Омуртаг, вж. Бешевлиев 1979:107–108), Надпис от с. Хамбарли № 2 (похода на
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Крум през 811 г.), Надпис на Маламир от Шумен № 13 (30-годишния мир на
Омуртаг с Византия). Несъмнено това титулуване е отглас от официалната по
това време (от началото на VIII до средата на IX в., а и по-нататък) византийска
титулатура на българските владетели. Друга позиция на титлата Tκ θεο‡ Dρχων
е в строителните надписи като част от акламациите за дълголетие към владетеля, срв. } Θε{ς Bξηόση ζίσιν τ{ν Tκ Θεο‡ Dρχονταν Надпис на Маламир от
Шумен № 58, } Θε{ς Bξιόσι τ{ν Tκ Θεο‡ Dρχονταν Надпис на Омуртаг от с.
Чаталар № 57, възприети от византийския церемониал. Когато обаче архонтската титла е в самото начало на надписа (летописен или строителен), тя става
част от пълния титул, който гласи Κανα συβηγη Ν. } Tκ Θεο‡ Dρχον (вж. [Κανα
συβηγ]η Ομου[ρταγ } Tκ Θεο‡] Dρχον Надпис на Омуртаг от Мадара № 6,
Κανα συβιγη Ομουρταγ ... } Tκ Θεο‡ Dρχον Tστίν Надпис на Омуртаг от с. Чаталар № 57, Κανα συβηγη Μαλαμηρ } Tκ Θεο‡ Dρχον Надпис на Маламир от
Шумен № 58)3, съчетавайки в тази представителна позиция прабългарската
и византийската традиция. Тази титулатура е своеобразен символ на водещата
за първата половина на IX в. политическа идея за владетеля като самостоятелен и равнопоставен на византийския император4. Във възпоменателните
(надгробни) надписи обаче (№№ 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69), дори и да е
в инициална позиция, титлата е само в прабългарския вариант Κανα συβηγη
Ν, вероятно защото тематиката им представя една по-затворена и по-частна
проблематика. Те са съобщение или по-точно едикт на кана, приличат на съвременните некролози и се отличават от аналогичните византийски и латински
надгробни надписи (Бешевлиев 1979:36), което обяснява отсъствието на титула
Dρχων. Липсват епиграфски свидетелства за употреба на титлата Κανα συβηγη
Ν. } Tκ Θεο‡ Dρχον (Κανα συβηγη Ν.) преди Омуртаг. Оцелелите летописни
надписи не са запазили титулите на Тервел, Кормесий или друг владетел до
Крум в начална позиция, а само вътре в текста, и вероятно това е причината да
липсва титулът Κανα συβηγη Ν. } Tκ Θεο‡ Dρχον (Κανα συβηγη Ν.) за предходниците на Омуртаг.
Във византийските исторически (хроники, хронографии, разкази) и агиографски (жития, месецослови) извори, съдържащи сведения за езическа
България, титлата Dρχων носят всички български владетели до Покръстването (а и след него, както ще се види по-нататък), срв.: Тервел (τ{ν Βουλγάρων
Dρχοντα Τέρβελιν, Τέρβελιν τ{ν Dρχοντα τ™ν Βουλγάρων История на Патри3
Само веднъж тази формула е засвидетелствана в края (τ{ δS ‚νομα το‡ Dρχοντός Tστιν
Ωμορταγ καννα συβιγη) в строителния Надпис на Омуртаг от В. Търново № 56 преди акламацията.
4
Подобна символика има и: 1) процедурата при сключването на 30-годишния мир между
България и Византия [816], когато император Лъв V извършва български езически обреди, а пратениците на Омуртаг се заклеват в Евангелието (Златарски I, 2:304, 434–441; Божилов, Гюзелев
1999 [2006:145]); 2) златният медальон на Омуртаг, където той е изобразен с инсигниите на византийски император, но с титлата на своите предци (CΑΝΕ SΥΒΗΓΙ).
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арх Никифор, Τέρβελιν τ{ν Dρχοντα Βουλγαρίας Хроника на Георги Кедрин,
Τέρβουλιν τ{ν Dρχοντα Βουλγαρίας Обзорна хроника на Теодор Скутариот, τ{ν
Dρχοντα Βουλγαρίας Хроника на Георги Амартол, Τέρβελιν τ{ν Dρχοντα το‡
τ™ν Βουλγάρων, Βουλγάρων Dρχοντι Хроника на Константин Манасий); Паган
(Dρχων αˆτ™ν |νομάζουσι Καμπαγάνον История на Патриарх Никифор); Телериг (Dρχων Βουλγάρων Τέλθριχος Хронография на Лъв Граматик = Хроника на
Симеон Логотет); Крум (Κρο‡μος } τ™ν Βουλγάρων Dρχων Продължителя на
Теофан, } Κρ‡μος Dρχων Βουλγαρία Хронография на Лъв Граматик = Κρο‡μος
} Dρχων Βουλγαρία Хроника на Симеон Логотет, Κρ‡μος } τ™ν Βουλγάρων
Dρχων Месецослов на Василий II, τ™ν Βουλγάρων Dρχοντος Житие на Тивериуполските мъченици на Охридския архиепископ Теофилакт, Κρο‡μμος Dρχων
Βουλγαρίας Продължителя на Георги Монах, το‡ Βουλγάρων Bρχοντος ...
Κρούμου Хроника на Константин Манасий), Маламир (Dρχων Βουλγαρίας }
Βαλδίμερ Хроника на Симеон Логотет), Персиан (Πρεσιάμ } Dρχων Βουλγαρίας
Константин Багренородни. За управлението на държавата).
Във византийските извори обаче с титлата Dρχων се обозначават и други
лица извън върховния владетел на българите. Така напр. архонт на керамисийците (серимисини, сермисиани, сермицианци)5 и българите е титулуван
Мавър в Надпис върху печат на Мавър: Μαύρ¥ πατρικί¥ καp Dρχοντι τ™ν
Σερμησιάνων καp Βουλγάρων (Zakos, Veglery 1972:№ 934; Бешевлиев 1979:230–
231; Юрукова 1990:19–22; Йорданов 2001:13–15). Повечето учени идентифицират Мавър от печата с Мавър – един от най-близките сподвижници на Кубер,
изиграл ключова роля в плана за превземането на Солун [686–687], завършило
неуспешно (Чудеса на св. Димитър Солунски, Хронография на Теофан Изповедник, История на патриарх Никифор). Съществуват различни тълкувания
на термина Dρχων в разглеждания печат: „архонт на самостоятелна етническа
военна група“ (Божилов 1995:328), „вожд на сермисианите и българите“ (Бешевлиев 1979:230), „владетел или вожд на керамисийците и българите“ (Юрукова 1990:22), „собственикът на печата... е изпълнявал длъжността „архонт на
серимисините и българите“ (Йорданов 2001:13), „владетел на сирмисианците
и българите“ (Гюзелев 2006:54, 232, бел. 1 – „от титлата му личи, че той се
е приобщил към византийската аристокрация и по всяка вероятност е станал
федерат на императора”). В същото време в Чудеса на св. Димитър Солунски
архонтска титла е приписана и на Кубер. Византийските хронисти наричат „архонти“ и българските боляри, срв. напр. фрагмента за оголения и посребрен
череп на Никифор, от който Крум заповядал да пият на своите велможи (το†ς
Dρχοντας τ™ν Βουλγάρων Хроника на Георги Амартол, Βουλγάρων Dρχοντας
Хронография на Лъв Граматик). В титулуването на българските владетели с
Под керамисийци в изворите се означава подвластното на Кубер население (ромеи и
българи), което тук за първи път е разделено на два етноса (по-подробно за тях вж. Бешевлиев
1979:230–231; Юрукова 1990:22; Божилов 1995:54–55, бел. 11; Йорданов 2001:14–15).
5
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Dρχων, с което те се приравняват до местни управници, някои историци виждат зависимостта и подчинеността им от византийския император (Златарски
1898а:25–26) и дори презрителното отношение на Византия към България (Радославов 1929:173, според когото Dρχων, Bρχηг{т, κύριος не представят владетелска титла, а означават само ‘началник, водител’). За други изследователи
това е пресилено твърдение, тъй като във византийската дипломатика титулът
Dρχων постепенно загубва първоначалното си значение (‘имащ власт, управител, началник’) и придобива смисъл на ‘варварски владетел’ (Бакалов 1985
[1995:115–116]). Присъединявам се към мнението, че двояката семантика на
Dρχων се оказва удобно средство да се подчертае второстепенното положение
на българските владетели спрямо византийския император, по отношение на
когото те са вождове, първенци, но не и равнопоставени, защото в съзвучие с
византийската политическа доктрина единствено василевсът е всемирен владетел и Божи избраник (Бешевлиев 1979:70–71; Бешевлиев 1981а:35).
В същия контекст трябва да се разглеждат и останалите номинации на български владетели от езическия период:
} κύριος, } κ‡ρις ‘господар, владетел, повелител’
Срв.: Тервел (Τέρβελιν τ{ν κ‡ριν Βουλγαρίας Хронография на Теофан Изповедник, Τέρβελιν κ‡ριον...Βουλγάρων История на Патриарх Никифор), Паган
(Πάγανος } κ‡ρις Βουλγαρίας, κύριον Uαυτ™ν...Πάγανον Хронография на Теофан Изповедник, Παγάνου το‡ κυρίυ Βουλγάρων Хроника на Георги Кедрин),
Кормесий (Κορμεσίου...κυρίου, Κορμέσιον...Κύριον Βουλγαρίας Хронография на Теофан Изповедник), Телериг (} κ‡ρις Βουλγαρίας, Τελέριγος } κ‡ρις
Βουλγαρίας, } τ™ν Βυλγάρων κύριος Хронография на Теофан Изповедник), Кардам (Κάρδαμος } κύριος Βουλγαρίας Хронография на Лъв Граматик, Καρδάμ¥
τ© κυρ© Βουλγαρίας, Κάρδαμος } κ‡ρις Βουλγαρίας Хронография на Теофан
Изповедник, Καρδάμf τ© κυρί© Βουλγάρων, Καρδάμης } κύριος Βουλγάρων
Хроника на Георги Кедрин), Омуртаг (Μορταγ˜ν } κύριος Βουλγαρίας История
на Йосиф Генезий).
} Bρχηγός ‘предводител, върховен вожд, началник’
Срв.: Тервел (Τέρβελις } τ™ν Βουλγάρων Bρχηγ{ς Лексикон на Свидас), Кардам (Βουλγάρων Tγνώρισεν Bρχηγόν Хроника на Йоан Зонара), Крум (Κρ‡μμος
} τ™ν Βουλγάρων Bρχηγός, το‡ Βουλγάρων Bρχηγο‡ Κρούμμου Хронография
на Теофан Изповедник, το‡ Bρχηγο‡ Κρούμνου Хроника на Георги Амартол =
Хроника на Симеон Логотет, Κρούμμου το‡ Bρχηγο‡ Βουλγάρων, το‡ Bρχηγο‡
Κρούμμου, Βουλγάρων το‡ Bρχηγο‡ История на Йосиф Генезий, Κρο‡μος }
τ™ν Βουλγάρων Bρχηγ{ς Хронография на Лъв Граматик = Хроника на Симеон
Логотет, το‡ Κρούμου δS τ™ν Βουλγάρων ... Bρχηγός Хроника на Йоан Зонара, Κρο‡μος } τ™ν Βουλγάρων Bρχηг{т, } τ™ν Βουλγάρων Bρχηγ{ς Κρο‡μος
Хроника на Георги Кедрин, Κρο‡μος Βουλγάρων Bρχηγός Хроника на Симеон
Логотет), Омуртаг (τ™ν Βουλγάρων Bρχηγ{ς Продължителя на Теофан).
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По-рядко византийските източници назовават българския езически владетел
} ^γεμών ‘водач, предводител, вожд, владетел’ (^γεμόνα ... καθιστAσι Τελέσσιον
История на Патриарх Никифор, Κρούμνου το‡ τ™ν Βουλγάρων ^γεμόνος Продължителя на Теофан), } πρ™τος ‘първият, най-високо стоящият’ (το‡ πρώτου
τ\ς Βουλγαρίας |νόματι Κρούμου Анонимен ватикански разказ), } βασιλεύς
‘цар, господар, владетел’ (Μορτάγων } [Омуртаг] τ™ν Βουλγάρων βασιλε†ς
Продължителя на Теофан)6, } Bρχός ‘вожд, началник’ (Wτερος τ\ς Dρχ\ς τ™ν
Βουλγάρων [Омуртаг] Хроника на Йоан Зонара, ΟŠμαρον τ\ς Bρχ\ς, τ\ς Bρχ\ς
μεταστ\σαι ... Τόκτον История на Патриарх Никифор), } κρατο‡ντος ‘владетел, господар’ (το‡ δS κρατο‡ντος Βουλγάρου История на Йосиф Генезий).
Може да се каже, че с малки изключения (Хронография на Теофан Изповедник, Лексикон на Свидас, Хроника на Йоан Зонара, История на Йосиф Генезий) най-често езическите български владетели се титулуват архонти – титлата Dρχων е засвидетелствана във всички привлечени източници, различни по
жанр и писани в широк хронологически диапазон [IX–XIII в.], като за някои е
единствената (Месецослов на Василий II, Житие на Тивериуполските мъченици, Продължителя на Георги Монах, Константин Багренородни. За управлението на държавата, Хроника на Константин Манасий, Обзорна хроника на
Теодор Скутариот). В историческите и хронографските съчинения Dρχων се
конкурира с κύριος, κ‡ρις, Bρχηγός, Bρχός, ^γεμών – най-голямо е разнообразието в История на Патриарх Никифор (Dρχων, κύριος, κ‡ρις, Bρχός, ^γεμών),
Продължителя на Теофан (Dρχων, Bρχηγός, ^γεμών, βασιλεύς), Хронография
на Лъв Граматик, Хроника на Симеон Логотет, Хроника на Георги Кедрин
(Dρχων, κύριος, Bρχηγός) и сравнително по-малко в Хронография на Теофан
Изповедник (κύριος, Bρχηγός), Хроника на Георги Амартол (Dρχων, Bρχηγός),
Хроника на Йоан Зонара (Bρχηγός, Bρχός). Трябва да се има предвид фактът,
че еднаквите титли в различните гръцки извори понякога се дължат на заимстването на текстови пасажи помежду им или на използването на по-архаичен
общ източник. Срв. напр. похода на Крум срещу християните в Хронография
на Лъв Граматик (} Κρ‡μος Dρχων Βουλγαρίας) и у Продължителя на Георги Монах (Κρο‡μμος Dρχων Βουλγαρίας). Отдавна са коментирани (Златарски
1908) общите пасажи за събития от българската история в Хрониката на Симеон Логотет, Хрониката на Героги Амартол и Хронографията на Лъв Граматик. С този факт ще се обясни използването на определени места на титлите
} Bρχηγός и } κύριος (наред с преобладаващото } Dρχων), срв. напр. пасажите
за: 1) похода на император Никифор Геник срещу българите и изгарянето на
аула на Крум в Хрониката на Симеон Логотет (το‡ Bρχηγο‡ Κρούμνου) и в
6
Според някои в тази титла има ретроспективно пренасяне върху Омуртаг на признатата
чрез българо-византийския договор [927] царска титла на българския владетел (ГИБИ 5:114), а
според други това очевидно отклонение от практиката е допуснато поради големите заслуги на
Омуртаг при потушаване бунта на Тома Славянина (Бакалов 1985 [1995:116]).
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Хрониката на Георги Амартол (το‡ Bρχηγο‡ Κρούμνου); 2) писмото на Крум
до император Михаил Рангаве в Хрониката на Симеон Логотет (Κρο‡μος }
τ™ν Βουλγάρων Bρχηγός) и в Хронографията на Лъв Граматик (Κρο‡μος }
τ™ν Βουλγάρων Bρχηγ{ς); 3) писмото на Кардам до император Константин
в Хрониката на Симеон Логотет (Κάρδαμος } κύριος Βουλγάρων) и в Хронографията на Лъв Граматик (Κάρδαμος } κύριος Βουλγαρίας); 4) писмото
на Телериг до император Константин V Копроним в Хрониката на Симеон Логотет (Dρχων Βουλγάρων Τέλθριχος) и в Хронографията на Лъв Граматик
(Dρχων Βουλγάρων Τέλθριχος). Известно е също така, че Хрониката на Георги
Кедрин е компилация от по-стари хроники, като за събитията до 811 г. директно е използвана Хронографията на Теофан Изповедник (ГИБИ 6:198). Оттук
идват и общите титули на българските канове, срв. напр. пасажа за превземането на Сердика от Крум в Хронографията на Теофан Изповедник (Κρ‡μμος
} τ™ν Βουλγάρων Bρχηγός) и в Хрониката на Георги Кедрин (Κρο‡μος } τ™ν
Βουλγάρων Bρχηг{т). Титлата } κύριος се среща само в онези места в текста на
Хронографията на Теофан Изповедник и в Историята на Патриарх Никифор, които са заети от техен по-стар общ извор (Златарски 1898а:21; Бешевлиев 1979:70), срв. напр. фрагмента за изпращането на Стефан при кан Тервел
(Τέρβελιν τ{ν κ‡ριν Βουλγαρίας Хронография на Теофан Изповедник и Τέρβελιν
κ‡ριον... Βουλγάρων История на Патриарх Никифор). Така в стремежа си да
не титулуват българския владетел βασιλεύς византийските хронисти използват
различни номинации, затруднявайки се „как да предадат точно истинската му
титла“ (Златарски 1898а:21, вж. там за разликата между Dρχων, Dρχοντες и
κύριος). Ясно е, че във византийската традиция не е била възприета определена
норма при назоваването на българските владетели преди Покръстването.
} Tκ Θεο‡ Dρχων
Указание за божествения характер на властта е титлата } Tκ Θεο‡ Dρχων,
засвидетелствана в прабългарските надписи (летописни и строителни) на
Омуртаг (Tκ θεο‡ Ομ[ου]ρταγ Dρχον Надпис от Мадара № 1 III, Κανα συβηγ]η
Ομου[ρταγ } Tκ Θεο‡] Dρχον Надпис на Омуртаг от Мадара № 6, Κανα συβιγη
Ομουρταγ...} Tκ Θεο‡ Dρχον, τ{ν Tκ Θεο‡ Dρχονταν Надпис на Омуртаг от с.
Чаталар № 57), Маламир ([} Tκ Θε]ο‡ Dρχον Надпис на Маламир от Шумен
№ 13, Κανα συβηγη Μαλαμηρ } Tκ Θεο‡ Dρχον Надпис на Маламир от Шумен
№ 58, Tπ[ Μαλαμιρ το‡ Tκ Θεο‡ Dρχοντος Надпис на Маламир (Персиан?) от
Василака) и Персиан ([Τ™]ν πολ™ν Βουλγάρον [}] Tκ θεο‡ Dρχον Надпис на
Персиан от Филипи № 14). Налице е политически контекст за появата на формулата } Tκ Θεο‡ Dρχων – именно при Омуртаг (особено след разгрома на византийците през 811 г.) България се превръща в силен противник на Византия
и българският владетел, титулуван не случайно κανα συβηγη, придобива ново
политическо самочувствие. Настъпили са изменения в монархическия институт на българското канство (ограничаване функциите на кавхана) и става узако221

няването на канската власт в широки етнически граници. В Надпис от Мадара
№ 1 (Ic, IIab) и Надпис от с. Хамбарли № 2 архонтските титли на Тервел,
Кормесий и Крум са без израза Tκ Θεο‡; той липсва и във възпоменателните
надписи, които, както вече стана въпрос, са имали по-лична употреба; липсва
обаче неочаквано в строителния Надпис на Омуртаг от В. Търново № 56. Не
се използва от византийските хронисти, когато пишат за българските владетели от езическо време (във Византия формулата } Tκ θεο‡ Dρχων е призната
официално след Покръстването, вж. по-нататък). Съществува предположение,
че тази формула е използвана само тогава, когато българските владетели са
били в състояние на война с Византия (Василевски 1997а:22). Според повечето изследователи формулата } Tκ θεο‡ Dρχων има византийски произход,
образувана е по подобие на } Tκ θεο‡ βασιλεύς и е свързана с представата за
богоизбрания и богопоставен император (Дуйчев 1943:72; Бешевлиев 1979:70–
72), заимствана е от Византия, но отразява точно прабългарската концепция за
ханската власт (Андреев 1974:25). Заета е обаче само формата, а не самата идея
за божествения произход на властта (Бешевлиев 1981:43), която кореспондира
с древнотюркските политически идеи (Бакалов 1994:17) и присъства в тюркско-алтайския имперски модел и представата за кана (хагана) като наместник
на небесния господар Тангра (Василевски 1997:20–21; Николов 2006:36–37,
бел. 22 с цит. лит.). Според Маркварт (Marquart 1898:40) e възможно титлата
} Tκ θεο‡ Dρχων да представя превод на старотюркската титла tängridä bolmyš
quan ‘станал чрез небето кан’, tängri jaratmyš quan ‘поставения от небето кан’
(вж. лингвистичните аргументи срещу това мнение у Бешевлиев 1979:71–72;
Бешевлиев 1981:43). Аналогични на горните формули има и в старотюркските
рунически надписи на Китлуг, Кюл тегин и Могилян от VII–VIII в. и сред номадите от Азия. На това обръща внимание Бакалов, който приема, че въпреки
гръцкия си правопис титулатурната формула } Tκ θεο‡ Dρχων е само парафраза
на тюркската формула ‘поставеният от небето [владетел]’, с която българският кан подчертава, че властта му е „от Бога“, а не по волята на византийския
василевс (Бакалов 1981:70–72; Бакалов 1985 [1995:124–128] и цит. лит.; Бешевлиев 1981:42–43). В тази връзка ще припомня вече коментираната семантика
на κανα συβηγη като ‘благополучния (с добра участ и съдба) кан, [поставен]
от Бога, с божествен произход’ (вж. и Степанов 1999:83–84, според когото не
е изключено византийският вариант Tκ Θεο‡ Dρχων да е гръцки превод на домашния титул κανα συβηγη с корени в древен Туран).
Така появата на израза } Tκ θεο‡ Dρχων в официалната владетелска титулатура се тълкува различно от историците: като укрепване на самодържавието
и ролята на владетеля – „абсолютен и неограничен разпоредител със съдбините на държавата“ (Ангелов 1973:160); като влияние от страна на Византия и
стремеж за запазване на старите традиции и отграничаване от византийската
традиция (Бакалов 1994:17), като опит за независимост от византийския им222

ператор (Андреев 1968–1969:35) и за „модернизиране“ на България (Степанов 2000:53–56, 83), като резултат от взаимодействието между политическите
идеологии на Византия и България, израз на противопоставяне и на стремеж за
равнопоставеност с политическия съперник – Византийската империя – чрез
съзнателно присвояване и използване на елементи от титлата на императора „от
бога василевс“ (Бешевлиев 1969:97; Бешевлиев 1981а:131–133; Рашев 1996:43;
Степанов 1997:172; Николов 2005:108), като символ на отколешно владетелско
достойнство и свидетелство „за високото самочувствие на българските владетели, които са готови да възприемат чуждото, без да се отказват от своето“ (Николов 2006:33). В крайна сметка не бива да се абсолютизира нито една
гледна точка, защото разглежданият титул е и израз на изконна прабългарска
традиция (с древноирански и алтайски корени), и имитиране на византийски
модели и форми. Вече бяха отбелязани подобни знаци-симбиози между „свое“
и „чуждо“ при изграждането на българската политическа доктрина през първата половина на IX в., напр. кръстният знак пред титлата на кана в надписите,
медальонът на Омуртаг (с прабългарска титла, но и с инсигнии на византийски
император), процедурата по сключването на 30-годишния мир между България
и Византия [816] (с езически обреди от страна на византийците, но и със заклеване в Евангелието от страна на българите), двойното датиране (прабългарско
и византийско) в Надписа на Омуртаг от с. Чаталар № 57 и т.н. Такъв политически знак-симбиоза е и официалната титулатурна формула Κανα συβηγη }
Tκ Θεο‡ Dρχων – тя несъмнено е заимствана от Византия, но концепцията за
божествения произход на владетелската власт е характерна не само за Византия, а и за предците на прабългарите.
} Dρχων τ™ν πολλ™ν Βουλγάρων, } Dρχων Βουλγάρων/Βουλγαρίας
Прави впечатление фактът, че след Маламир титулатурната формула
от Κανα συβηγη Ν. } Tκ Θεο‡ Dρχων (Κανα συβηγη Ν.) се променя в Τ™ν
(πολλ™ν) Βουλγάρων } Tκ θεο‡ Dρχων Ν., срв. титулатурата на Персиан в Надписа на Персиан от Филипи № 14 [837] [Τ™]ν πολ™ν Βουλγάρον [}] Tκ θεο‡
Dρχον } Περσιανος7; вж. и Надписа на Омуртаг от Чаталар № 57, където
изразът „многото българи“ присъства, но не като част от титула, а като част
от акламацията (... το†ς πολο†ς Βούλγαρις Tπέχον[τα ...ζίσιν Vτι Uκατόν). Добавката τ™ν πολλ™ν Βουλγάρων е отражение на все по-очертаващото се спояване на различните племена в един нов народ. Има и мнение, че фразата Τ™ν
πολ™ν Βουλγάρον Tκ θεο‡ Dρχùν отразява разграничението между „многото“
българи от ханството на Долни Дунав и съплеменниците им в Македония, потомци на Куберовите българи (Николов 1997; Николов 2005:108). Изразът τ™ν
Βουλγάρων не трябва да се разглежда само като сляпа имитация на византийСпоред П. Георгиев изразът [Τ™]ν πολ™ν Βουλγάρον не е елемент от владетелската титулатура, а клише, използвано от българската държавна канцелария, което може би се отнася към
загубен текст от началото на надписа (Георгиев 1990а).
7
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ската титла βασιλε†ς τ™ν >Ρωμαίων (така започнал редовно да се нарича император Михаил I Рангаве), но и като политически израз на нарастващата българска мощ (Бешевлиев 1979:72–73, 134–135)8. Според мен далечни остават
аналогиите с някои изрази от старотюркските орхонски надписи, приведени от
Бешевлиев (Бешевлиев 1979:134–135; Бешевлиев 1981:44).
Във византийската дипломатика (официални и полуофициални документи)
владетелят е титулуван единствено Dρχων Βουλγαρίας, което го свежда само
до управител на България и омаловажава неговия ранг. Във византийските историографски и агиографски извори българските владетели преди Покръстването се титулуват както Dρχων Βουλγαρίας (κ‡ρις Βουλγαρίας)9, така и Dρχων
τ™ν Βουλγάρων (κ‡ρις, Bρχηγ{ς, ^γεμόνος τ™ν Βουλγάρων)10.
1.3. Титулуване на владетеля в старобългарски
преводни и оригинални паметници
В славянските (старобългарските) преводи на Хрониките на Георги Амартол,
Симеон Логотет и Константин Манасий срещу гр. Dρχων, κύριος, Bρχηγ{ς стои
8
Изричното отбелязване πολλ™ν е разграничителен белег от византийската формула и израз
на значителното нарастване на броя на поданиците при Омуртаг; споменаването на многото българи е в съзвучие със средновековното схващане, че мощта на даден владетел зависи не толкова
от овладените теритоии, колкото от войните (хората), които вървят след него (Степанов 1999:70,
84; Степанов 2000:184, 209).
9
Само етнонимът Βουλγαρίας е засвидетелстван в: Хроника на Георги Амартол (τ{ν Dρχοντα
Βουλγαρίας), Продължителя на Георги Монах (Κρο‡μμος Dρχων Βουλγαρίας), Константин Багренородни. За управлението на държавата (Πρεσιάμ } Dρχων Βουλγαρίας), Анонимен ватикански
разказ (το‡ πρώτου τ\ς Βουλγαρίας |νόματι Κρούμου), Обзорна хроника на Теодор Скутариот
(Τέρβουλιν τ{ν Dρχοντα Βουλγαρίας). Преобладаващо е Βουλγαρίας в Хронография на Теофан Изповедник (Τέρβελιν τ{ν κ‡ριν Βουλγαρίας, Πάγανος } κ‡ρις Βουλγαρίας, κύριον Uαυτ™ν ... Πάγανον, }
κ‡ρις Βουλγαρίας, Τελέριγος } κ‡ρις Βουλγαρίας, Καρδάμ¥ τ© κυρ© Βουλγαρίας, Κάρδαμος } κ‡ρις
Βουλγαρίας), където само веднъж е употребено τ™ν Βουλγάρων (} τ™ν Βυλγάρων κύριος).
10
Само етнонимът τ™ν Βουλγάρων е засвидетелстван в: История на Патриарх Никифор (τ{ν
Βουλγάρων Dρχοντα Τέρβελιν, Τέρβελιν τ{ν Dρχοντα τ™ν Βουλγάρων, Τέρβελιν κ‡ριον ... Βουλγάρων), Продължителя на Теофан (Κρο‡μος } τ™ν Βουλγάρων Dρχων, τ™ν Βουλγάρων Bρχηγ{ς,
Κρούμνου το‡ τ™ν Βουλγάρων ^γεμόνος, Μορτάγων } τ™ν Βουλγάρων βασιλε†ς), Месецослов на Василий II (Κρ‡μος } τ™ν Βουλγάρων Dρχων), Житие на Тивериуполските мъченици (τ™ν Βουλγάρων
Dρχοντος), Хроника на Йоан Зонара (το‡ Κρούμου δS τ™ν Βουλγάρων ... Bρχηγός, Wτερος τ\ς Dρχ\ς
τ™ν Βουλγάρων [Омуртаг]), Хроника на Константин Манасий (Βουλγάρων Dρχοντι, Dρχοντα το‡
τ™ν Βουλγάρων). Преобладаващо е τ™ν Βουλγάρων в Хроника на Георги Кедрин (Κρο‡μου τε το‡
Βουλγάρων Dρχοντοт, Παγάνου το‡ κυρίυ Βουλγάρων, Καρδάμf τ© κυρί© Βουλγάρων, Καρδάμης }
κύριος Βουλγάρων, Κρο‡μος } τ™ν Βουλγάρων Bρχηг{т, } τ™ν Βουλγάρων Bρχηγ{ς Κρο‡μος), в която има само еднократна употреба на Βουλγαρίας (Τέρβελιν τ{ν Dρχοντα Βουλγαρίας). Едновременна
употреба на τ™ν Βουλγάρων и на Βουλγαρίας има в Хронография на Лъв Граматик (Dρχων Βουλγάρων Τέλθριχος, Κρο‡μος } τ™ν Βουλγάρων Bρχηγ{ς, Κάρδαμος } κύριος Βουλγαρίας, } Κρ‡μος
Dρχων Βουλγαρίας) и Хроника на Симеон Логотет (Κρο‡μος } Dρχων Βουλγαρίας, Κρο‡μος Βουλγάρων Bρχηγός = Хронография на Лъв Граматик, Dρχων Βουλγαρίας } Βαλδίμερ).
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винаги кънťзь, срв. избэгшу къ кЃнзю блъгарскому πρ{ς τ{ν Dρχοντα Βουλγαρία,
яко и гЃлемаго двора кнЃзť иa Аптокрумлť το‡ Bρχηγο‡ Κρούμνου (Хроника на
Георги Амартол), дарҐ мнwгҐ Тервелю давь τ© Τέρβελι, Тервелэ Блъгарскаго
кнťsа τ{ν Τέρβελιν, кнťsа иa Крума το‡ Bρχηγο‡ Κρούμνου, Крум же блъгарскҐи
кнťsь Κρο‡μος } τ™ν Βουλγάρων Bρχηγ{ς, Кр№N блъгарскҐи кнťsь } Κρ‡μος Dρχων
Βουλγαρία, НовҐи же СенарихиN блъгарскҐи кнťsь } τ™ν Βουλγάρων Bρχηγός,
бэ же кнťsь блъгаромь тогда Владимирь Dρχων Βουλγαρία, Кардам же кнťsь
БльгарскҐи } κύριος Βουλγάρων, Кнťsь же БльгарскҐи Телориa Dρχων Βουλγάρων
Τέλθριχος (Хроника на Симеон Логотет), Тервелэ блъгарскаго кнťза Τέρβελιν
τ{ν Dρχοντα το‡ τ™ν Βουλγάρων, блъгаръском№ бw кнťsу Βουλγάρων Dρχοντι, блъгаръскому кнťsу тогда Крум№ το‡ Βουλγάρων Bρχοντος ... Κρούμου (Хроника
на Константин Манасий). Изключение от тази практика е Хрониката на Йоан
Зонара, където Bρχηγ{ς и Bρχός, както и причастието Bρχηγετο‡ντος, се превеждат единствено с начťльникъ, срв. изьшьдшу же начелнику бльгарскому Круму
το‡ Κρούμου δS τ™ν Βουλγάρων... Bρχηγός, начелника глагол¬маго Кардамонъ
το‡ Καρδάμου ... Bρχηγετο‡ντος, начелникь же бльгарскҐи Кардамь Βουλγάρων
Bρχηγετο‡ντος, начелнику же бльгарскому Βουλγάρων Tγνώρισεν Bρχηγόν,
Круму бҐсть начелникь другҐ бльгарскҐи Wτερος τ\ς Dρχ\ς τ™ν Βουλγάρων.
Това преводаческо решение издава механичен и пословичен подход, при който
директно се предава гръцкото значение ‘началник, предводител’, без начťльникъ
да се схваща като титла. За разлика от книжовниците, превели Хрониката на
Симеон Логотет и Хрониката на Константин Манасий, преводачът на Хрониката на Йоан Зонара показва непознаване на канската (царската) титулатурна традиция. От своя страна, славянският преводач на Хрониката на Симеон
Логотет често сам добавя титлата кънťзь, макар тя да липсва в гръцкия текст,
срв. посла кь Тервелю Блъгарском№ кнťsю πρ{ς Τέρβελον τ{ν Βούλγαρον, Тервелэ
Блъгарскаго кнťsа τ{ν Τέρβελιν.
Титулът кънťзь по отношение на българските владетели преди Покръстването е засвидетелстван и в оригинални среднобългарски ръкописи от XIV–
XVI в., срв. Надписите към миниатюрите в Манасиевата хроника (Ватикански препис от 1344–1345 г., л. 145аб) кр№мъ кнťзъ №хвати никифора цЃрэ и wUсэче
глав© его, кр№Nђ кнťзъ окова глав© никифора цЃрэ, ðàò êð¹ìà êíťçà (Дуйчев 1962;
рядко липсва титулуване, напр. л. 148б львь арменинъ разби кр№ма) или Именника
на българските канове (исперихъ кънťзъ, сии же кнťзь [Кормисош] измэни родъ
дуловъ). Явно тази практика се дължи на сравнително късните по време преписи, както и на аналогията на преводачите с тяхното съвремие, напр.в Шестоднева Йоан Екзарх нарича българския владетел от най-ранно време княз (и
въ блъгарэхъ испрьва роды быва«тъ кънťзи• сЃнъ въ оЃца мэсто и братръ въ брата
мэсто) по подобие на княз Симеон. В книжнината и други славянски нехристиянски владетели са наречени князе, срв. Растислава кнэза велик·е Морави, Коцель
кнэзь Лэшки Кратко житие на Константин-Кирил; кнťзь моравьскҐи Кратко
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житие на Методий; р№скому кнťsю СвťUславу Dρχοντα >Ρωσίας Хроника на Симеон Логотет.
1.4. Титулуване на владетеля в латинските извори
Западните хронисти [VIII–XII в.] титулуват българските владетели преди
покръстването с rex Bulgarorum11, срв. сведенията относно: 1) Юстиниановото
възвръщане на престола [705] с помощта на Тервел (Terbelli regis Vulgarorum,
Terbelli Vulgarorum regis, Terbellem regem Вulgarum Беда Преподобни. За хронологията, История на лонгобардите на Павел Дякон, Ведастинска хроника,
Анастасий Библиотекар. Животоописания на римските папи, Венецианска
хроника на Йоан Дякон, Хроника на Херман Аугийски, Хроника на Екехард, Ептернакски летопис, Хроника на Зигеберт); 2) приближаването до Константинопол [813] на Крум (Crumas rex Bulgarorum Летопис на Айнхард, Ведастинска
хроника); 3) изпращането на пратеници при император Людовик [824] от страна
на Омуртаг (rex Bulgarorum Omortag, rex Vulgarorum Omartag Летопис на Айнхард, Фулденски летописи, Хроника на Херман Аугийски). Вж. и двете баварски
хроники от XV–XVI в., където първият владетел на България Аспарух (погрешно отбелязан като Батий < Батбаян), е наречен rex (Гюзелев 2002). Изключение
от тази практика е Хронографията на Анастасий Бибиотекар, където Тервел,
Кормесий, Паган и Телериг са титулувани dominus ‘господар, господин, владетел, повелител’ (Terbellin dominum Vulgariae, Comersii ... domini sui, Cormesio,
qui per illud tempus Vulgariae dominus habebatur, dominum Paganum nomine,
Paganus dominius Vulgariae, Telerigus dominus Vulgariae), а Крум – dux ‘водач,
вожд, началник, господар’ (Crummus Vulgarum dux, [Крум] Vulgarum dux). Като
се има предвид, че Хронографията на Анастасий Бибиотекар е съставена по
Хрониката на патриарх Никифор и Хронографията на Теофан Изповедник
(ЛИБИ 2:182), явно гр. } κύριος, } κ‡ρις са предадени с dominus поради общата
им семантика ‘господар, владетел, повелител’. В Хронографията на Теофан Изповедник Крум често е назоваван Bρχηγός, за което Анастасий Библиотекар използва dux (и двете със значения ‘вожд, предводител’). Инцидентни са номинациите само по име без титул (Thelericus Bulgar, Chrumnus Хроника на Зигеберт).
2. титулът на българския владетел след покръстването
2.1. Титулатура на Борис-МИхаил
Dρχων Βουλγαρίας, Tκ Θεο‡ Dρχων Βουλγαρίας, кънťзь блъгарьскы
До акта на Покръстването византийските автори титулуват българския владетел Борис-Михаил като:
11
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Лат. rex е със значения ‘принц; повелител, властелин’.

Dρχων – Dρχων Βουλγαρίας, τ{ν Dρχοντα Βουλγαρίας Продължителя на
Теофан; Βογόρις } Dρχων Βουλγαρίας, Γόβορι Dρχοντι Βουλγάρων Хронография на Псевдо-Симеон; Μιχα[λ Eρχοντος Βουλγαρίας Хронография на Лъв
Граматик; Μιχα[λ Dρχοντος Βουλγαρίας Продължителя на Георги Монах;
Μιχα[λ } Dρχων Βουλγαρίας, Βουλγαρίας Dρχων Μιχα[λ } Βορίσης Константин Багренородни. За управлението на държавата; το‡ Dρχοντος Βουλγάρων,
Dρχοντα αˆτ™ν Хроника на Симеон Логотет (Хроника на Георги Амартол);
Dρχων, Μιχα[λ κατονομαθέντος το‡ Dρχοντος Хроника на Йоан Скилица; τ™ν
Βουλγάρων Dρχων, το‡ Dρχοντος Βουλγαρίας, τ™ν Βουλγάρων Dρχοντος Хроника на Йоан Зонара
Bρχηγ{ς – Bρχηγ{ς Βουλγαρίας, Bρχηг{ν, τ© Bρχηг© Βουλγάρων История
на Йосиф Генезий, Βόγορις δS } Βουλγάρων Bρχηгόт Хроника на Йоан Скилица; Bρχηγός, Bρχηγο‡ Хроника на Зонара
καθηγεμών – } καθηγεμ˜ν Βουλγάρων История на Йосиф Генезий
Вижда се, че до Покръстването с малки изключения (История на Йосиф
Генезий, Хроника на Йоан Скилица, Хроника на Йоан Зонара)12 изворите определят българския владетел Борис-Михаил като Dρχων. Посесивното определение обикновено е Βουλγαρίας и по-рядко τ™ν Βουλγάρων (Хронография
на Псевдо-Симеон, Хроника на Симеон Логотет [Хроника на Георги Амартол], Хроника на Йоан Зонара, Хроника на Йоан Скилица, История на Йосиф
Генезий)13. В славянския превод на византийските хроники гр. Dρχων се предава с кънťзь, срв. на кнЃзь болгарскҐи το‡ Dρχοντος Βουλγάρων, кнЃзť иa крTђтивъ Dρχοντα αˆτ™ν Хроника на Георги Амартол, на Михаила кнťsа блъгарскаго
το‡ Dρχοντος Βουλγάρων, кнťsа иa крTђтивъ Dρχοντα αˆτ™ν Хроника на Симеон
Логотет. Изключение прави по-късната Хроника на Йоан Зонара (от първата
половина на XII в. със славянски превод от XIV в.), където както Dρχων, така
и Bρχηγ{ς, се превеждат с начťльникъ (вж. тази практика и по отношение на
езическите владетели Кардам и Крум).
Актът на Покръстването и следващите години на владетеля Борис-Михаил
са отразени в множество домашни (оригинални и преводни) и чужди (византийски, латински) епиграфски, сфрагистични и книжовни източници, които съобщават и владетелския титул. В Надписа от Червен14 от 870 г. Борис-Михаил
е Dρχων, срв. Tπί Μιχαηλ εˆκλεους καp φιλοχριστου Dρχωντος (Златарски I,
12
За някои от тях обяснение може да се потърси в сравнително голямата им отдалеченост
от реалните събития, напр. Хроникатa на Йоан Скилица датира от XI в., а Хрониката на Йоан
Зонара – от XII в.
13
Най-голям разнобой в титулатурата е налице в Историята на Йосиф Генезий (Bρχηγ{ς,
καθηγεμών, Βουλγαρίας, Βουλγάρων) и в Хрониката на Йоан Зонара (Dρχοντος, Bρχηγός, τ™ν
Βουλγάρων, Βουλγαρίας).
14
Според Йорданов информацията, че надписът е намерен в Червен, е погрешна (Йорданов
1994: 99), а според Гюзелев надписът е намерен в Силистра (Гюзелев 2006:57, 233, бел. 3).
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2:213–214, бел. 3, Grégoire 1939 и цит. лит., Йорданов 1994:99)15. Вероятно
Dρχων е бил титулът на владетеля и в прабългарския Надпис на Борис-Михаил от с. Балши № 15 [865–866], чието начало обаче не е запазено, а само
реконструирано, срв. [<Εβαπτίσθη } Tκ Θ(εο)‡ Dρχων Βουλγ]αρίας Βορης }
μετονομασθεpς Μιχα[λ16.
В надписите на гръцки върху печати на Борис-Михаил титулът също е
Dρχων Βουλγαρίας. В една група печати на лицевата страна е изобразен бюст
на Христос с нимб, с дясната ръка благославя, в лявата държи евангелие, а
между два зрънчести кръга е изписано: Χριστέ (респ. Κύριε) βοήθει Μηχα[λ
Dρχοντα Βουλγαρίας Господи, помагай на Михаил, архонт на България. На гърба на печата е изобразен бюст на Богородица с нимб, с разтворени ръце за
молитва, а между два зрънчести кръга има надпис: Θεοτόκε βοήθει Μηχα[λ
Dρχοντα Βουλγαρίας Богородице, помагай на Михаил, архонт на България (Мушмов 1924:157; Мушмов 1928/1929:225–230; Юрукова 1990:24–28; Йорданов
1994:100; Йорданов 2001:31–34 със сведения за първите публикации и библиография; Йорданов 2004а:123–124; Йорданов 2008:42–43; Иванов 2008; за
топографското разпространение на печатите вж. Жекова 2006; Жекова 2008).
Печатът, запазен в повече от 25 екземпляра, намерени в различни селища на
България, се датира най-общо при управлението на Борис след Покръстването [между 864–889] и в частност през първите години на периода (Мушмов
1928/1929:229). Днес е преодоляно мнението на някои изследователи, че Михаил от надписа не е българският владетел Борис-Михаил, а византийски управител на тема България от X–XI в. с архонтска титла Dρχων Βουλγαρίας. В
полза на идентификацията с българския владетел е аналогията с Надписа на
Борис-Михаил от с. Балши № 15, където Борис-Михаил също е архонт, както
и иконографски паралели с византийски монети на кръстника на Борис император Михаил III [842–867] и с печати на патриарсите Игнатий [847–858,
867–877] и Фотий [858–867, 877–886]. Надписите върху разглеждания печат
се отличават от византийския шаблон, а двукратното отбелязване на името и
титлата на владетеля, което няма аналог във византийската сфрагистика, се
явява компенсация за липсата на изображение на Борис (Юрукова 1990:27).
Същият титул Dρχων Βουλγαρίας се чете и в Писмо на патриарх Фотий до Бо15
В българския превод на Златарски надписът гласи: „[Гроб на ... станал] монах при Октиваута,
архидякон на епископа Никола; той почина в лято 6379 [870], индиктион 4, месец октомврий срещу
6 ден, при благочестивия и христолюбив Михаила“. Гюзелев, който следва прочита и френския превод на Gregoire 1939:229, превежда надписа така: „[Тук почива...], монах и архидякон на епископ
Николай, който бе негов чичо; той почина през 6379 г., индикт 4, на 5 октомври, петък, по времето
на прочутия и христолюбив владетел Михаил“ (Гюзелев 2006:57). Византийският епископ Николай
е бил ръкоположен за църковен глава на Дръстърската епископия (Гюзелев 2006:233, бел. 4).
16
В превод на съвременен български език реконструираният надпис гласи: „[Покръсти се
от Бога архонтът] на България Борис, преименуван Михаил, заедно с дадения му от Бога народ в
лято 6374 [865/866]“.
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рис-Михаил с адрес Μιχα[λ #Αρχοντι Βουλγαρίας17. По-късни житийни извори
също титулуват Борис-Михаил Dρχων (Βουλγαρίας или τ™ν Βουλγάρων), срв.
τ™ν Βουλγάρων Dρχοντα Βορίσην, Dρχοντα δS τούτων Βορίσην, πρ{ς Dρχοντα
Βουλγαρίας Βορίσην, } θεοφιλ[ς Tκεqνος Dρχων, τ© ^γιασμέν¥ Βουλγαρίας
Dρχοντι Пространно житие на Климент от Теофилакт Охридски; Dρχοντα δS
τούτων Βορίσην Кратко житие на Климент от Димитър Хоматиан18. Само
в Житието на Тивериуполските мъченици на Теофилакт Охридски Борис-Михаил е наречен цар (το‡ βασιλέως Βουλγάρων Μηχα[λ), което може да се дължи на факта, че единственият оцелял гръцки препис е късен – от XVI в.
До нас е достигнал и друг печат на българския владетел, запазен в два екземпляра. На лицевата му страна има бюстово изображение на Богородица с
нимб, която държи пред гърдите си медальон с лика на Младенеца; на лицето и
на гърба на печата има надпис: Θεοτόκε βοήθει τ© σ© δούλ¥ Μιχα[λ μοναχ©
γεγονοτος Tκ Θεο‡ Dρχων Βουλγαρίας Богородице, помагай на своя раб Михаил монах, от Бога поставен архонт на България (Коев 2000; Йорданов 2001:34–
36; Йорданов 2008:43–44; за топографското разпространение на печатите вж.
Жекова 2006; Жекова 2008). Йорданов обръща внимание на няколко обстоятелства, които за първи път именно при този печат се срещат в българската
сфрагистика: 1) съчетаването на монашеския сан с владетелското достойнство,
2) употребата на израза Tκ Θεο‡ Dρχων Βουλγαρίας, 3) употребата на словосъчетанието γεγονοτος Tκ Θεο‡. Датировката на печата е между 889–907 г., като
е твърде възможно по-конкретно печатът да отразява времето след преврата
[893], когато в ролята си на владетел Борис-Михаил свиква народен събор
(Йорданов 2001:36). Според някои изследователи позицията му на владетелмонах вероятно е била запазена до края на живота му (Рашев 2006:382), което поражда и тълкувания относно статута на Владимир-Расате и Симеон като
съвладетелски (Тодоров 2003:240–241). Вж. титула Tκ Θεο‡ Dρχων Βουλγαρίας
и във второ Писмо на патриарх Фотий до Борис-Михаил с адрес Μιχα[λ Tκ
θεο‡ Dρχοντι Βουλγαρίας19. Съставката Tκ Θεο‡ се открива и в две агиографски
творби: 1) Житие на Власий Аморийски, рано преведено на старобългарски,
17
Обикновено се приема, че писмото е писано през 865–866 г., защото в него липсва всякакво
споменаване на дейността на папските мисионери в България, пристигнали в края на 866 г. (Симеон,
митрополит 1917:22, 25–27; ГИБИ 4:103 и цит. лит.). Има и мнение обаче, че писмото датира от втория Фотиев патриархат [877–887] (Гюзелев 2006:31, 48, бел. 56, където цитира Grumel 1936, 1:123).
18
Житието, известно като Охридска легенда, е написано на гръцки до 1234 г. (най-ранният
препис е от XIII в.), впоследствие е преведено на славянски (най-ранният препис е от XV в., където се чете кнеsа же ихь Бориша). Случаите, когато Борис е наречен цар (прьв·и цЃрь нарече се, цЃра бльгаромь михаила), се дължат на гръцкото съответствие βασιλε†ς, βασιλSα (Иванов 1931 [1970:319]).
19
В това писмо, издадено от Laurdas 1954 (цит. по ГИБИ 4:104–105), Фотий съобщава за
смъртта на император Василий I на 29 август 886 г. Следователно писмото се датира след след
тази дата и преди детронирането на Фотий (началото на декември 886 г.), т.е. към септември 886 г.
(ГИБИ 4:104–106).
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което разказва как няколко години след Покръстването Власий20 станал известен и на първия поставен от Бога княз [Борис-Михаил] τ© πρώτ© αˆτ™ν
Tκ θεο‡ Dρχοντι вэдомъ и самому пръвому wU бЃа• кнťзю болгарьск№, бил приет
от него, обграден с грижи и изпроводен за Рим (Леонид 1887:11); 2) Проложно
житие на Методий21, срв. а бльгаромь wU бЃа кнťзь борҐсь. От особено значение
за изясняване титулатурата на Борис-Михаил е Посланието на патриарх Фотий до българския княз Борис-Михаил22 с адрес в оцелелите гръцки ръкописи
πρ{ς Μιχα[λ τ{ν Dρχοντα Βουλγαρίας Tπιστολ\ς (без съставката Tκ Θεο‡).
Още митрополит Симеон, опирайки се и на предходни издатели на Посланието, обръща внимание, че „съдържанието на писмото показва колко неверен е
надписът на писмото“ (Симеон, митр. 1917:28). По-категоричен е Златарски,
според когото действителният наслов с титула е запазен в славянския превод
на Посланието23: Пресвэтлэишем№ ¶ обозрителном№ и возлюбленном№ дЃхвном№ нашем№
сЃн№ Михаил№ wU бЃга кЃнsю болгарском№• радовати сť (Златарски 1917). Аргументите
му се свеждат до: 1) буквалния характер на славянския превод, което „дава възможност да ревизираме самия гръцки текст на посланието, който е дошъл до
нас в не съвсем изправни преписи“ (Златарски 1917:8) и 2) употребата на „такива епитети към българския княз Борис-Михаила, с каквито сам Фотий лично се обръща към него, като περιφανέστατος ‘пресветлейший’ и ]γαπημένος
‘возлюбленный’ (в §1), πνευματικός ‘духовный’ (в §20) и περίβλεπτος ‘обозрительный’ (в §114)“ (Златарски 1917:9). Затова ученият, опирайки се на славянския превод, „който, очевидно, е направен по пълен и добре запазен гръцки
текст“, възстановява истинския наслов с титула така: Τ© περιφανεστάτ¥ καp
Византийският монах Власий (Василий) Аморийски е живял през втората половина на
IX–първото десетилетие на X в. През 879 г. е придружавал българския пратеник в Рим Сондоке
багатур, който предал на папа Йоан VIII подаръците на Борис-Михаил (Божилов, Гюзелев 1999
[2006:190]). За Житието на Власий Аморийски като извор за българската история вж. Гюзелев
1981:51–60.
21
Интересуващият ни пасаж гласи: „[Методий] превел всичките 60 книги на Стария и Новия
завет от гръцки на славянски в 6393 г. [885] ... когато цар на гърците беше Василий, а на българите – от Бога княз Борис“.
22
Посланието се датира непосредствено след Покръстването към 865–866 г. и по-конкретно
към средата на 866 г. (Златарски I, 2:71–72, бел. 2), към 865 г. (Photii Epistulae 1, 1983:1), „преди
избухването и потушаването на антихристиянския бунт в България, т.е. преди 28 март 866 г.“ (Гюзелев 2006:30, 48); вж. още мнения у цитираните автори. Текстът е издаден от Симеон, митр. 1917
и преиздаден в ГИБИ 4: 58–100 и Посланието 1994. По-ранните издания са посочени у Симеон,
митр. 1917:28–29.
23
Запазени са 8 руски и един сръбски препис от XV–XVI в. (Златарски 1917:6–7; Синицына
1965:96–101), по два от тях е издаден от цитираните автори. Липсва както критическо издание на
текста, така и специално изследване с оглед датирането на превода, който се отнася или към края
на XIV – началото на XV в. (Златарски 1917:8), или към края на IX – началото на X в. (Гюзелев
1969:317, бел. 45; Божилов, Гюзелев 1999 [2006:194, бел. 24]). Вж. Николов 2006:219, бел. 293,
където славянският превод на Посланието на Фотий до Борис-Михаил се датира около началото
на Х в., заедно с други поучителни произведения.
20
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περιβλέπτ¥ καp ]γαπημέν¥ πνευματικ© ^μ™ν υs© Μιχαήλ, τ© Tκ Θεο‡ Dρχοντι
Βουλγαρίας. Така е възстановена титулната формула и в критическото издание
на Посланието на патриарх Фотий до българския княз Борис-Михаил, срв.:
Τ© περιφανεστάτ¥ καp περιβλέπτ¥ καp ]γαπημέν¥ Tν κυρί¥ πνευματικ© υs©
Μιχα[λ τ© Tκ θεο‡ Dρχοντι Βουλγαρίας (Photii Epistulae 1, 1983:2)24. Следователно може да се обобщи, че във византийските извори, както и в домашните,
писани с гръцки букви, Борис-Михаил е наречен Dρχων (по-често Βουλγαρίας
и по-рядко τ™ν Βουλγάρων)25 независимо дали става въпрос за времето преди
или след 865–866 г. (изключението Bρχηγ{ς е характерно главно за по-късните
Хроника на Йоан Скилица и Хроника на Йоан Зонара). С оглед на византийската икуменическа доктрина Dρχων е титул на чуждестранен владетел, неприет
във византийската йерархия, който управлява своя народ от името на василевса. Титулът е бил компромис, удовлетворяващ и Византия, и България (Йорданов 1994:100). В латинските извори Борис е титулуван rex (Bulgarorum), срв.:
cum rege Vulgarorum Michahelem, quia regem Vilgarum Michahelem Писмо на
папа Николай I по запитванията на германския крал Людовик; ad gloriosum
regem, rex vester Отговори на папа Николай I по допитванията на българите;
Michaheli regi Bulgariae, Michaheli regi Vulgarum, Michaelem regem Bulgarorum,
Dilecto filio Michaheli regi Vulgarorum, Dilectp filio Michaheli regi Vulgarorum,
Dilecto filio nostro Michaeli glorioso regi, Dilecto ac spiritali filio Michaheli
glorioso regi Vulgarorum, Michaheli regi Vulgarum Писма на папа Йоан VIII до
Борис-Михаил [872–882]; Boris rex Bulgarorum, nomine Michaelis Bulgarici regis
Анастасий Библиотекар. Животоописания на римските папи; rex Bulgarorum
Бертински анали; ferunt autem de huius gentis rege Хроника на Регино; rex
Bulgarum Хроника на Зигеберт; rex Bulgarum Саксонски аналист. Същият титул стои и в маргиналните бележки към Чивидалското евангелие с имената на
българските пратеници, пребивавали в манастира край Аквилея през декември
867 г.: inprimis rex illorum Mihahel (Moravcsik 1958, 2:356).
Кога на българския владетел е бил признат титулът Tκ Θεο‡ Dρχων
Βουλγαρίας? Със сигурност признаването е било факт към септември 886 г.,
както сочи Писмо на патриарх Фотий до българския княз Борис от тази година, а също и след 889 г. (около 893 г.), както свидетелства една група печати на
владетеля26. Според някои изследователи актът на признаването е станал поИзказвам сърдечната си благодарност на А. Николов за възможността да ползвам тази книга.
„Прави впечатление, че в титлата на Борис I етническият елемент (българите) е заменен
с държавно-териториалния (България). Това очевидно е станало под влияние на византийската
традиция. Във византийските извори по-често се споменава „владетелят на България“, вместо
„владетелят на българите“ (Николов 2005:109).
26
В тях обаче има и вариант Dρχων Βουλγαρίας. Този факт би могъл да се разглежда като
свидетелство за съществуването на някои наложени от Византия условности и ограничения при
употребата на титлата } Tκ Θεο‡ Dρχων, за които в достигналите писмени извори липсват сведения (Николов 2006:45, бел. 8).
24
25
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рано – през 869/870 г. – тогава франките започнали да титулуват Борис-Михаил
rex (neque principem Vulgarum, set regem vel dominum Vulgarum) като реакция
на признаването от страна на Византия на титлата Tκ Θεο‡ Dρχων и създаването на автокефално архиепископство в България (Василевски 1997:24–30).
Всъщност, доверявайки се на такъв официален документ като Посланието на
патриарх Фотий до Борис [865–866], включително и на славянския му превод,
може да се допусне, че титулната формула Tκ Θεο‡ Dρχων Βουλγαρίας е била
призната на българския владетел непосредствено след Покръстването (вж. подобно мнение у Николов 2006:44–45; „след приемането на християнството“
Бешевлиев 1979:72). Формулата Tκ Θεο‡ Dρχων е била присъща и на предците
на Борис-Михаил27 и в този смисъл тя е формално наследена, но след Покръстването придобива нов християнски смисъл, твърде различен от предишния езически контекст. Признаването на титлата Tκ Θεο‡ Dρχων Βουλγαρίας от страна
на Византия се тълкува като добре пресметнат жест с цел укрепване положението на Борис-Михаил в тежката му мисия да убеди българите и особено родовата аристокрация да приемат християнството от византийските духовници,
славещи не само християнския Бог, но и създадения от него византийски таксис и неговия земен наместник – императора на ромеите (Божилов, Гюзелев
1999 [2006:230]; Николов 2006:44–45). Извън официалните документи (печат
на Борис-Михаил, Послание и Писмо на патриарх Фотий до Борис-Михаил) в
останалите източници, писани на гръцки, титулът Tκ Θεο‡ Dρχων Βουλγαρίας
е отразен частично (Dρχοντα, Dρχων, τ™ν Βουλγάρων Dρχοντα, Βουλγαρίας
Dρχοντι, Tκ θεο‡ Dρχοντι), независимо дали става въпрос за агиографски (Пространно житие на Климент от Теофилакт Охридски, Кратко житие на Климент от Димитър Хоматиан, Житие на Власий Аморийски) или епиграфски
(Надпис от Червен) извори, което може да се обясни с жанровите специфики
на житията и на възпоменателните надписи.
В старобългарските преводни и непреводни паметници Борис-Михаил е
кънťзь, кънťзь блъгарьскъ или кънťзь блъгаромъ, като понякога в оригиналните творби титулът му е придружен с различни епитети, срв.: Бориса кънťза
блъгарьска Черноризец Храбър. За буквите; великҐи и чTђтнҐи и бЃлговэрнъи гЃь
наdђ кнťз бльгарскҐ именем бориTђ кръTђтьяное же имť емy михаил (Vaillant 1954:8)28
27
Титлата } Tκ Θεο‡ Dρχων като указание за божествения характер на властта е засвидетелствана в прабългарските надписи на Омуртаг (Tκ θεο‡ Ομ[ου]ρταγ Dρχον Надпис от Мадара №1
III, Κανα συβηγ]η Ομου[ρταγ } Tκ Θεο‡] Dρχον Надпис от Мадара № 6, Κανα συβιγη Ομουρταγ...} Tκ Θεο‡ Dρχον, τ{ν Tκ Θεο‡ Dρχονταν Надпис от с. Чаталар № 57), Маламир ([Маламир]
[} Tκ Θε]ο‡ Dρχον Надпис от Шумен № 13, Κανα συβηγη Μαλαμηρ } Tκ Θεο‡ Dρχον Надпис от
Шумен № 58, Tπ[ Μαλαμιρ το‡ Tκ Θεο‡ Dρχοντος Надпис на Маламир (Персиан?) от Василака)
и Персиан ([Τ™]ν πολ™ν Βουλγάρον [}] Tκ θεο‡ Dρχον Надпис от Филипи № 14).
28
В съвременен превод приписката гласи: „...Същата година почина божият раб, бащата на
този княз... великият, честният и благоверният наш господар български княз на име Борис, чието
християнско име бе Михаил“.
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Приписка на Тодор Дуксов в „Четири слова срещу арианите“ в превод на Константин Преславски [907]; При бЃлговэрнэмь кнезэ Михаилэ Климент Охридски. Похвално слово за Кирил Философ; борисоNђ кнеsемъ ••• во кЃрщен·и михаилъ
(Калоянов, Спасова, Моллов 2007:178, 197) Сказание за железния кръст (IVто чудо. За кръста и за българина)29, кнеза бугарьскаа Михаила Месецослов
в Апостол-Евангелие от XIII–XIV в.30, Борисť кнťsъ блъгарскҐи Повест за латините31 (Nikolov 2003:113). Царска титла за Борис се появява само в късните
преписи на Второто житие на Наум (благочьстиваго цара блъгарскаго М·хаила
Бориша и сҐна его Сyмеwна цара)32 и на Бориловия синодик (Áîđąńą ďđüâîěą öđŤą
áëüăŕđńęîěą)33, както и в Дюканжовия списък на българските архиепископи 34.
Според една от хипотезите Борис е заменил прабългарския титул кан със славянския кънťзь поради религиозни съображения, но и поради политиката на
славянизация на държавата, като княжеската титла, макар и неравностойна с
ханската, в политическата терминология на раннославянските езици единствено се доближавала до идеята за върховна власт (Бакалов 1985 [1995:141–142]).
Изказано е обаче и становище, че българските владетели Борис и Симеон са
запазили канската си титулатура до обявяването на Симеон за цар, „а присъствието на княжеската титла в някои извори се обяснява с факта, че така е бил
преведен прабългарският термин „хан“ на славянски език в България след
Покръстването ... Просто терминът е бил най-подходящ да преведе тюркското „хан“ (Билярски 2008:187). В тази посока е и мнението, че не е възможно
кънťзь да е заменило използваната до Борис владетелска титла, тъй като в Първата българска държава кънťзь не е имал значението на титла, а само на термин
със семантика: 1) владетел в най-общ смисъл – собствен или чужд независи29
Интересуващият ни пасаж гласи: „Аз... съм от новопокръстения български народ, когото
Бог просвети чрез Светото кръщение по наше време със своя избраник княз Борис, наречен при
кръщението Михаил“.
30
Сръбски ръкопис от сбирката на РАН № 680, където на л. 263 има памет (28 март) за победата на Борис-Михаил над бунта на боилите, вж. Турилов 1999:18–19.
31
Старобългарски превод на неоцелял византийски образец от XI–XII в. с антилатинска насоченост. Макар и съхранен в преписи от XIV–XVII в., преводът е извършен столетия по-рано,
тъй като е бил използван при съставянето на Българския апокрифен летопис [XI–XII в.], Повесть временных лет [ок. 1111–1117] и в добавка към среднобългарския превод на Хрониката на
Костантин Манасий (Nikolov 2003).
32
Преписът е от XVI в., а титлата „е прибавена от неук писател или преписвач“ (Дуйчев 1943: 203).
33
Дриновският препис е от XVI в. (НБКМ № 432). Според друго обяснение книжовниците
от Втората българска държава отличават с царски титул и Борис, тъй като княжеският титул бил
адресиран само към езическите владетели (Бакалов 1985 [1995:145]). В противоречие с изворите
е мнението на Бобчев, че „относително титлата на самия Борис най-правилно би било да се нарича той хакан, хан или крал (rex) ... най-уместно е наедно с народната терминология да се титулува
Борис – цар български“ (Бобчев 1907:318).
34
Според него по повеля на българския цар Борис (παρ@ Βορίσου βασιλέως Βουλγάρων) Климент е натоварен да надзирава и третата част от българското царство (Иванов 1931 [1970:564–
569]; Бърлиева 2000).
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мо от етническата и верската принадлежност, 2) общо означение за управник,
господар, началник, приближен на владетеля, без да се посочва конкретната
длъжност на съответното лице (Михайлов 2005). Действително в класическите
старобългарски паметници кънťзь35 освен ‘суверенен господар, владетел на
дадена държава (в т.ч. и България)’ има и значения ‘управник, властник; началник; велможа; префект (градски или военен началник)’ (Slovník 16:94–95; СС
1999: 301; СР 1:775–776). Всъщност и в други държави първоначално титлата
не е имала смисъл на владетелско достойнство и още по-малко нейна степен,
а само е назовавала службата на нейния носител, напр. rex е означавало изобщо управник (лице, което управлява), dux е посочвало службата воевода, а
в елинския период βασιλεύς е имало значение като лат. rex. С времето обаче
поради своята важност службата е придобила изключително значение, превръщайки се от служба в достойнство, а нейният носител от изпълнител на
служба (чиновник) станал господар (Радославов 1929:159–161). Следователно,
въпреки полисемантичността на кънťзь в определен момент (след християнизацията) лексемата е влязла в ролята на владетелски титул за Борис-Михаил
(кънťзь е била единствената титла за него като владетел). Именно като такъв
със значение ‘суверенен господар, владетел на държава’ терминът кънťзь вероятно най-плътно се е доближавал и семантично припокривал с Dρχων, макар
че в старобългарската книжнина (т.е. в книжовния старобългарски език) както
кънťзь, така и Dρχων са имали и други славянски (воевода, владыка, властель)
или гръцки (^γεμών, τύραννος, βασιλεύς, κόμης, μεγίστας, δήμιος) аналози. В
същото време именно Dρχων е предпочитаното назоваване на българския владетел в официалните документи на Византия. Налагането на славянския термин кънťзь като титул на българския владетел след Покръстването може би е
свързано и със стремежа за обединяване на етносите в държавата, за да могат и
славяните да идентифицират владетеля за свой.
С оглед на жанровата специфика на източниците най-голяма вариативност на владетелския титул на Борис след Покръстването е налице в житията, независимо дали са писани на гръцки, или на старобългарски, срв. Dρχων
Пространно житие на Климент от Теофилакт Охридски, Кратко житие на
Климент от Димитър Хоматиан; Dρχων Βουλγαρίας, Dρχων τ™ν Βουλγάρων
Пространно житие на Климент от Теофилакт Охридски; Tκ Θεο‡ Dρχων
Житие на Власий Аморийски (wU бЃа кнťзю болгарьск№); блъгаромъ wU бЃа кънťзь
Проложно житие на Методий; цЃрь блъгарьскы Второ житие на Наум; το‡
βασιλέως Βουλγάρων Житие на Тивериуполските мъченици на Теофилакт ОхЕтимологията на кънťзь е достатъчно ясна – германският £ произход се свързва с прагерм.
*kuning, *kuninga- ‘племенен вожд, началник на род’ или гот. *kuniggs, ствис.нем. kuning, chuning,
нем. König, англ. king (Фасмер 2:266; ЭССЯ 13:200–201), рано заети от славяните, както личи от
явленията в резултат на праславянските тенденции към възходяща звучност (осъществена назализация) и към палаталност (осъществена трета палатализация).
35
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ридски. Това обстоятелство се дължи преди всичко на широкия диапазон на
житийния жанр (с черти на художествена проза, идеализация и условност на
повествованието), но несъмнено влияние оказва и сравнително големият брой
оцелели жития, което предоставя и по-голяма възможност за анализ (за разлика
от надписите, от които с титул на Борис-Михаил до нас е дошъл само Надписът
от Червен). Официалните византийски и български (с гръцки букви) документи представят два варианта на Борисовата титулатура във и извън България –
Dρχων Βουλγαρίας Печат на Борис-Михаил [865–889], Писмо на патриарх
Фотий до Борис-Михаил [865–866] и Tκ Θεο‡ Dρχων Βουλγαρίας Послание на
патриарх Фотий до Борис-Михаил [865], Печат на Борис-Михаил [889–907],
Писмо на патриарх Фотий до Борис-Михаил [886], който е бил пълният титул.
В оригиналните старобългарски паметници, независимо дали става въпрос за
ораторски похвални, или полемични творби, приписки, месецослови, най-често владетелят е назован кънťзь блъгарьскъ/кънťзь блъгаромъ Черноризец Храбър. За буквите, Приписка на Тодор Дуксов в „Четири слова срещу арианите“
в превод на Константин Преславски [907], Месецослов в Апостол-Евангелие
от XIII–XIV в. или само кънťзь Климент Охридски. Похвално слово за Кирил
Философ, Сказание за железния кръст.
Борис е възприеман преди всичко като Покръстител и затова не случайно
най-често срещаните епитети в книжнината за него са благовэрьнъ и благочьстивъ (великҐи и чTђтнҐи и бЃлговэрнъи гЃь наdђ кнťз бльгарскҐ именем бориTђ кръTђтьяное же
имť емy михаил Приписка в „Четири слова срещу арианите“ на Константин
Преславски, При бЃлговэрнэмь кнезэ Михаилэ Климент Охридски. Похвално слово за Кирил Философ, сҐнь его Борись и бҐTђ благочьстивь и благовэрнь sэло Български апокрифен летопис, благочьстиваго цара блъгарскаго М·хаила Бориша Второ
житие на Наум), както и φιλόχριστος ‘христолюбив, благочестив’ (Tπί Μιχαηλ
εˆκλεους καp φιλοχριστου Dρχωντος Надпис от Червен) и θεοφιλής ‘боголюбив’ (} θεοφιλ[ς Tκεqνος Dρχων Пространно житие на Климент от Теофилакт Охридски ). Като аргумент за възможна канонизация на Борис-Михаил
може да се тълкува надписът сЃты Борисъ към портрета му в Учителното евангелие на Константин Преславски (руски препис от втората половина на XII в.,
ГИМ, Син. 262), макар че въпросът за неговото църковно почитане остава все
още дискусионен, тъй като липсват други (химнографски, агиографски, календарни) данни за това (вж. Чешмеджиев 1999:161–162; Стойкова 2008:303 и
цит. лит.)36.
На титулатурата на Владимир-Расате тук няма да се обръща специално внимание, тъй като
за нея има сведения само в латинските извори, където титлата е rex, вж. Фулденските летописи,
според които Арнулф изпратил [892] свои пратеници при българите и техния княз Владимир (ad
Bulgarios et regem Laodomur), и Хрониката на Регино, разказваща как Борис поставил на своето
място за княз по-големия си син [Владимир] (in suo loco in regem filio suo maiore, ЛИБИ 2:306).
36
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2.2. Титулатура на Симеон
Dρχων Βουλγαρίας, Tκ Θεο‡ Dρχων Βουλγαρίας (τ™ν Βυλγάρων),
кънťзь блъгарьскы
Всички оцелели извори свидетелстват, че в началото на своето управление
Симеон е носил титула Dρχων. Така е титулуван в официалните домашни извори, писани с гръцко писмо – в рамките на формулата Tκ Θεο‡ Dρχων Βουλγαρίας
(Βυλγάρων) или Dρχων Βουλγαρίας. Първият вариант е налице в Надписа на
Симеон от с. Наръш № 46 [903–904], който споменава за граница на ромеи и
българи Tπp Συμε˜ν Tκ θ[εο]‡ Dρχ[οντος] Βυλγάρ[ων] (Бешевлиев 1979:№ 46).
Вторият вариант се чете в гръцки надпис върху печат на Симеон. На лицевата
му част е изобразен Христос във фас с нимб, облечен в хитон и химатион; с
дясната ръка благославя, а в лявата държи евангелие. Между два зрънчести
кръга има надпис37: ΧριστS βοήθει Συμε˜ν Dρχοντα Βουλγαρίας Христе, помагай на Симеон, владетеля на България. На гърба на печата е представен бюст на
Богородица с нимб и мантия във фас, ръцете £ са пред гърдите в оранс. Между
два зрънчести кръга има надпис: Θεοτόκε βοήθει Συμε˜ν Dρχοντα Βουλγαρίας
Богородице, помагай на Симеон, владетеля на България (Юрукова 1990:28–29;
Йорданов 2001:40–43, където са представени първите публикации и библиография). Запазени са единадесет екземпляра от различни селища на България, в
които липсва изображение на владетеля38. Печатът показва голяма иконографска, стилова и епиграфска близост с моливдовулите на Борис-Михаил, повтаря
техния иконографски сюжет и наследения титул архонт на България, ареалът му на разпространение донякъде се покрива с печатите на Борис (Юрукова
1990:28; Георгиев 1990:103; Йорданов 1994:101; Йорданов 2001:42). Свързва
се с първите политически изяви на Симеон и държавническата му дейност в
началния период [между 893–913] и свидетелства за продължаване на политическата линия на Борис-Михаил. Налице са опити датировката на печата да се
конкретизира в по-тесни рамки – напр. по отношение на екземпляра от Равна
(№ 33 у Йорданов 2001) за долна граница се приема датата на освещаване на
манастирската църква – 23 април 897 г., а за горна – 913 г., когато Симеон се
провъзгласява за цар (Георгиев 1990:103). От друга страна, архонтската титла
на Симеон в Надписа от с. Наръш може да се приеме за terminus ante quem
за моливдовулите, „които са най-ранните сфрагистични паметници на цар СиВсички оцелели печати на Симеон са писани на гръцки. За запазването на гръцкия език в
официалните държавни документи в двора на Симеон вж. Рашев 2006:382.
38
Днес е ревизирана интерпретацията на Герасимов, че един от тези екземпляри – този от
Силистра (№ 32 у Йорданов 2001:41), е модерен фалшификат заради необичайните изображения
на Христос и Богородица, липсата на изображение на владетеля и характера на надписите, издаващи ръката на модерен майстор, използвал за образец печата на Михаил – архонт на България
(Герасимов 1970:32–33). Екземплярът от Силистра изцяло възпроизвежда типа на най-ранните
Симеонови печати и ако наистина е по-късна изработка, то за първообраз е послужил оригинален
моливдовул на архонта на България Симеон (Юрукова 1990:29; Йорданов 2001:41).
37
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меон“ (Юрукова 1990:29). Титулът Dρχων Βουλγαρίας явно е удовлетворявал
българския владетел през първите десетилетия след 893 г., когато усилията му
били насочени към утвърждаване на общохристиянските ценности и укрепване на Църквата (Йорданов 1994:101; Йорданов 2001:42).
Какво показва официалната кореспонденция на гръцки език между Симеон
и Лъв Хиросфакт, патриарх Николай Мистик и Роман Лакапин? От Преписката с Лъв Хиросфакт са запазени четиринадесет писма от 895–896 г., когато той
като пратеник на византийския император е затворен в крепостта Мундрага. В
три писма на Симеон самият той се титулува Συμεών Dρχων Βυλγαρίας, а Лъв
Магистър адресира единадесет свои писма до Dρχοντι Βουλγαρίας / Συμε˜ν
Dρχοντι Βουλγαρίας, като Dρχων го нарича и в текста на писмата (“най-човеколюбиви от Bρχόντων“, „най-велики от Bρχόντων“, „най-дивни от Bρχόντων“,
„най-справедливи от Bρχόντων”). Аналогична е картината и в Писмата
на патриарх Николай Мистик до Симеон39: адресът е до Συμε˜ν Dρχοντι
Βουλγαρίας, а в самите писма Николай Мистик използва титула Dρχων и формулата Tκ θεο‡ Dρχων, срв. „›ς } Tκ θεο‡ Dρχων, ... τ™ν Βουλγάρων κεφαλ[ν
καp Dρχοντα“, ... αˆτ{ς δS χάριτι θεο‡ Dρχων, ... Tκ θεο‡ Dρχοντα?“ [писмо от
юли 913] (ГИБИ 4:192, 194). В писмо от втората половина на 924 г. Николай
Мистик нарича Симеон Tξουσιάζοντος ‘владетел, властник, повелител’40. Така
титулува българския владетел и Роман Лакапин в адреса на свое писмо до него
от началото на 925 г.41 наред с адреса Συμε˜ν Dρχοντι Βουλγαρίας в писма от
март–април 925 г.42 Формулата Dρχων Βυλγαρίας използва и Константин Багренородни. За управлението на държавата, срв. Συμε˜ν } Dρχων Βυλγαρίας
[895], Συμε˜ν το‡ Dρχοντος Βουλγαρίας [917 ?], Συμε˜ν τ© Βουλγάρων
Dρχοντι... [917 ?], } τ\ς Βυλγαρίας Dρχων Μιχα[λ } Βορίσης.
Ситуацията във византийските хроники не е по-различна – в тях Симеон
е } Dρχων Βυλγαρίας (рядко τ™ν Βουλγάρων) независимо дали се визират военните действия срещу Византия от 894–899 г. (} Dρχων Συμε˜ν Βυλγαρίας
Продължителя на Теофан, Συμε˜ν } Dρχων Βυλγαρίας, } Dρχων Βυλγαρίας
Συμε˜ν Хронография на Лъв Граматик, Συμε˜ν } Dρχων Βυλγαρίας Хронография на Псевдо-Симеон, } Dρχων Βουλγαρίας Συμε˜ν Продължителя
на Георги Монах, Το‡ Βουλγάρων δS Dρχοντοт Συμε˜ν, Συμε˜ν } Βυλγαρίας
Dρχων, Хроника на Йоан Скилица), от 913–914 г. (Συμε˜ν } Βυλγαρίας Dρχων
Запазени са двадесет и шест писма, датирани през първата четвърт на X в. [ок. 913–924].
Първото писмо е писано след май 912 г., когато Николай Мистик е заел патриаршеския престол
(най-вероятно към края на 912 – началото на 913 г.), а второто писмо е от началото на юли 913 г.
40
“Може би бог заради вашето дълготърпение ще трогне сърцето на българския владетел το‡
τ™ν Βουλγάρων Tξουσιάζοντος...“ (ГИБИ 4:295, писмо № 28).
41
Писмото е адресирано до Συμε˜ν Tξουσιαστi Βουλγάρων (Златарски 1896:300).
42
Според Бакалов „в интитулацията от писмото на Симеон до Роман Лакапин, доколкото
може да се възстанови текстът ретроспективно, българският владетел се подписал като βασιλε†ς
Βουλγάρων καp >Ρωμαίων, което целяло да затрудни преговорите“ (Бакалов 1985 [1995:165]).
39
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Продължителя на Теофан, Συμε˜ν } Βυλγαρίας Dρχων Хронография на Лъв
Граматик, Συμε˜ν δS } τ˜ν Βουλγάρων Dρχων Хроника на Йоан Скилица),
от 920 г. (Συμε˜ν } Dρχων Βυλγάρων Стратегикон на Кекавмен), от 924 г. (}
Dρχων Βυλγαρίας Συμε˜ν Хроника на Йоан Скилица), войната срещу хърватите [926] (Συμε˜ν Dρχων Βυλγαρίας Продължителя на Теофан, Βουλγάρων
Dρχων Συμε˜ν Хронография на Псевдо-Симеон, Συμε˜ν } τ\ς Βυλγαρίας
Dρχων Хроника на Йоан Скилица) или смъртта на Симеон (Συμε˜ν } Dρχων
Βουλγαρίας Хронография на Псевдо-Симеон). И Житието на Мария Нова титулува Симеон } Dρχων Βυλγαρίας срв. τ™ν Βυλγάρων Dρχων Συμε˜ν, Συμε˜ν
} Dρχων Βυλγαρίας; вж. и Житие на св. Лука Нови: Συμε˜ν γ@ρ } το‡ Σκυθικο‡
Vθνους Dρχων. Инцидентно някои византийски хронисти назовават българския
владетел Bρχηγός (Συμε˜ν } τ™ν Μυς™ν Bρχηγός История на Лъв Дякон, τ{ν
Συμε˜ν... Bρχηγ{ν Летопис на Михаил Глика, } δS τ˜ν Βουλγάρων Bρχηγ{ς
Συμε˜ν) или Tξηγούμενος (} τ™ν Βουλγάρων δ<εξηγούμενος Συμε˜ν Хроника
на Йоан Зонара). Същата е картината и в онези византийски хроники, които
имат славянски превод и в които Dρχων винаги се предава с кънťзь, вж. епизодите, когато Симеон изпраща пратеници при Александър за мир [912–913]43,
излиза на поход срещу гърците [913]44, с войска тръгва срещу Константинопол
[924]45, започва война срещу хърватите [926]46 и умира47. В Хрониката на
Зонара отново Dρχων се предава с начельникь, срв. Dρχοντι Συμε˜ν начелникь
бльгарскҐи симеонь.
В оригинални старобългарски творби от различни жанрове Симеон е титулуван ęъíťçь, срв. ... ďîâĺëýí¶ĺě ęíťçŕ íŕřĺăî áîëăŕđńęŕ иěĺíĺě Ń·ěĺîíŕ ďđĺëîćи
иő ĺďиńęîď Ęîíńňŕíň¸í••• В се же №бо лэто №съпе раб бож·и сего кЃнзť оць Приписка на Тодор Дуксов в “Четири слова срещу арианите” в превод на Константин Преславски [907]; ò¥ ã и ìîи êíťæå ñëàâüí¥и ñyìåwíå õTëþá÷å, господи мои
и кънťже великыи хЃртолюбьче Сyмеоне Шестоднев на Йоан Екзарх, ďđč ę íçč
áëúăŕđńňýěú Ńčěĺîíĺ ń íĺ Áîđčřč Ăđčăîđ¶ĺěú ďđĺçâčňĺđîěú ěíčőîěú••• ďîâĺëýí¶ĺěú
ňîăî ęíčăîëţáöŕ ę íçť Ńĺě·îíŕ, čńň·ííý đýůč á îëţáöŕ Приписка на презвитер
Григорий в Архивския хронограф, удолэетъ сем·wнъ кЃнзь врагомъ своимъ силою
хЃвою Сказание за железния кръст, IX-о чудо. За Климент, когото св. Георги
избави на война (Калоянов, Спасова, Моллов 2007:187, 207 и 75–76, където се
уточнява, че времето на действие е май 896 г.). И в някои химнографски творби
на Климент Охридски се отправят молитви за победа над враговете на „на43
Семеwнъ кнЃзь блъгарскҐи } Dρχων Συμε˜ν Βουλγαρίας Хроника на Георги Амартол; кнЃзь
же болгарскҐи Семеwнъ } Dρχων Βουλγαρίας Συμε˜ν Хроника на Георги Амартол = Симеонь кнťsь
блъгарскҐи Συμε˜ν } Dρχων Βυλγαρίας Хроника на Симеон Логотет.
44
Семеwнъ болгарскҐи кнЃзь Συμε˜ν } Βουλγαρίας Dρχων Хроника на Георги Амартол = кнťsь
блъгарскҐи Симеwнь } Dρχων Βυλγαρίας Συμε˜ν Хроника на Симеон Логотет.
45
Семеwнъ кнЃзь блъгарскҐи Συμε˜ν } Dρχων Βουλγαρίας Хроника на Георги Амартол.
46
Семенъ кнЃзь болгарскҐи Συμε˜ν Dρχων Βουλγαρίας Хроника на Георги Амартол.
47
Симеwнь кнťsь блъгарскҐи сконча сť Συμε˜ν } Dρχων Βυλγαρίας Хроника на Симеон Логотет.
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шия княз“, вж. Служба за отец, шеста песен (и побэду извэстьну подати на
супостаты кнťзю нашему Станчев, Попов 1988:199 „да даде трайна победа на
нашия княз над враговете“, Св. Климент Охридски 2008:405).
вασιλεύς, цэсарь
Известно е, че най-напред титулът βασιλε†ς е носил византийският император Ираклий I [610–641] след победата на Византия над Персия [629] (за значението на βασιλε†ς преди да стане императорска титла вж. Радославов 1929:
163–167). Впоследствие титулът се явява върху монети и печати при Лъв III
[720–741], а през VIII в. навлиза трайно в живота на Империята, като израз на
монархическата идея. След коронясването на Карл Велики за римски император [800] задължително в титулната формула се включва и етнонимът ромеи
и титлата на византийския император придобива вида N. Tκ Θεο‡ βασιλε†ς
>Ρωμαίων (Острогорски 1935:98–100; Йорданов 1994:102–103).
В началото на Х в. българският владетел Симеон, дотогава с княжеска (архонтска) титла, решава да наруши установения византийски икуменически ред
и да получи титул, равностоен на ромейския василевс48. Свидетелство за тези
му действия са надписите на гръцки върху оловен печат. На лицевата му страна има бюст на Богородица във фас с нимб и химатион, която държи медальон
с лика на Младенеца. Около изображението има кръгов надпис: <Ερινοπυ{ς
βασιλέος πολ@ τ@ Vτη, Εrρινοποι{ς βασιλε†ς πολ@ τ@ Vτη На миротвореца
василевс – многая лета. На гърба на печата е представен бюст на владетеля
във фас със стема, дивитисион и лорос49, с дясната ръка държи кълбо, увенчано с кръст, а в лявата – лабарум. Около изображението има надпис: Συμε{ν
βασιλε†ς πολ@ αŠξι τ@ Vτη. Συμε{ν βασιλε†ς πολ@ αŠξι τ@ Vτη На Симеон
василевс – многая лета. Оцелели са осем екземпляра от печата, намерени в
Преслав, Варненско и Добричко (Йорданов 1993; Йорданов 2001:46–48, където
са представени първите обнародвания и библиография). Съществуват различни прочити и тълкувания на надписите (преглед вж. у Тотев 1999:107; Тотев
2006:220–222). Най-напред с няколко екземпляра от този печат се занимава
Герасимов, който разчита надписите като Συμεων [βασιλε]υς (Герасимов 1938:254–357, с подробен коментар на изображението на владетеля) или
като Συμεων βασιλευ[ς] πολαυςοτ и Συμεων υος βασιλεος
πολαυ (Герасимов 1976:126–129). Друга линия в прочита представят Дуйчев
48
„На Симеон му се струвало, и то с основание, че вече било недостойно да го зоват архонт
на българите и да го третират като син на византийския василевс (степента на родство, получена
от баща му). Тези чувства намерили израз в основателния стремеж за промяна на статута на владетеля (Симеон добре знаел какво е било мястото на архонта във византийските рангови таблици), т.е. положението му сред останалите владетели, което означавало и промяна на положението
на неговата държава сред останалите държави“ (Божилов 2008:406).
49
Изображението следва инсигниите на византийския дворцов церемониал от X в. (Тотев
1999: 110).
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и Бешевлиев, според които става въпрос за пожелание за многолетие на цар
Симеон (вж. цит. лит. у Йорданов 2001:47). Именно това становище за надписа като вид акламация (полихрония) с политическо съдържание впоследствие
се налага в науката (Божилов 1983:113–117; Йорданов 1993:9–12, 15–30; Йорданов 2001:46–48; Тотев 2006). По-особено е мнението на Михайлов, който
вижда в надписа на лицевата страна една латинска дума (Συμε{ν βασιλε†[ς]
πολ@ v(i)cit цар Симеон победи много [врагове] или изтръгна много победи),
а на гърба на печата чете полихронията Εrρινοποι{ς βασιλέος πολλ@ (V)τ(έι) За
много години на царя миротворец (Михайлов 1990)50. В опита си да датират
печата изследователите го обвързват със:
1) събитията в Константинопол през 913 г. и афиширането на нов ред (pax
Symeonica) в православната християнска общност (Божилов 1983:113–115; Божилов, Гюзелев 1999 [2006:254]); Божилов 2008:382–383, 408–40951) и на Симеон като бляскав и миротворен владетел, прокламиращ мир за Византия и по
границите £52, представяйки се пред своите настоящи и бъдещи поданици като
един василевс-миротворец в буквалния смисъл на думата (Shepard 1991:32–33);
2) 914–919 г., откогато датират отсечените моливдовули на Константин и
Зоя с аналогичен бюст на Богородица;
3) 915 г. и сведението на Лъв Дякон, че тогава Симеон заповядал на ромеите
да го именуват автократор (Юрукова 1990:30);
4) 920–921 г., откогато са медните монети на Роман Лакапин, върху които е изобразена аналогична на Симеоновата полусферична корона (Герасимов
1938:355–357);
5) август 917 – 17 декември 920 г. и с амбициите на Симеон да наложи Pax
Simeonica и господството си в Контантинопол, покровителстван от Богородица. Към този исторически довод се добавя и сходството между изображенията
на Симеон и императорските изображения върху намерените в Преслав печати
на Роман I, Христофор и Константин VII, датирани в периода 921–931 г. (Тотев 1999:109). Обръща се внимание и на самото изображение на владетеля – с
гъста брада и мустаци, за разлика от по-късните му печати с титулатура „василевс на ромеите“, където е представен като възрастен мъж с много дълга брада
(Атанасов 1997:21–22).
Така най-общо изследователите вписват изработването на печата в хроноСамоосъзнаването на Симеон като миротворен василевс следва определена мода във византийския двор през втората половина на IX в. (Рашев 2006:383–384).
51
Според Божилов легендата на този печат „е следствие от сключения брачен договор и установения здрав мир между България и Византия“ (Божилов 2008:408). „Необичайната за българската действителност – а и не само за нея – формула „василевс-миротворец“ е имала временен
характер и тържествено звучене; тя е била демонстрация на новия таксис, който е трябвало да
настъпи след сватбата на царствените деца“ (Божилов 2008:409).
52
Мнение на Дуйчев, който обръща внимание на изображението на Богородица – покровителката на Константинопол (цит. по Йорданов 2001:48).
50
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логическия диапазон 913–921 г.53, като едва ли е приемливо свалянето на долната граница до 896 г. и сключения тогава мирен договор с Византия (Михайлов 1990).
Титлата василевс (също без етноним) се чете и във втори печат на Симеон,
от който е оцелял един екземпляр, открит в с. Черенча, Шуменско (Йорданов
1999). На лицевата му страна има изображение на Исус Христос Вседържител
с нимб и химатион, седнал върху трон, с дясната ръка благославя, а в лявата държи книга. Около изображението се чете надпис: Ίησο‡ς Χριστός Rex
Regnantium Исус Христос, Цар на царете. На гърба е представен владетелят,
прав, облечен в дивитисион, с корона и пропендули; в дясната ръка държи голям процесионален кръст, а в лявата – кълбо, увенчано с кръст. Има кръгов
надпис Συμε˜ν βασιλεύς. Иконографията на печата е аналогична на тази от
печата на Симеон с титул „василевс на ромеите“ (вж. по-нататък), но надписите
се различават както по едновременната употреба на гръцки и латински букви,
така и по универсалното си съдържание, визиращо не миротворен или победоносен, а традиционен василевс (Йорданов 2001:52). Възможни са поне две
датировки: 1) от 913 г., когато на Симеон е бил признат титулът василевс без
етноним (за това загатва изображението на Христос Пантократор на лировиден
трон – символ на Македонската династия, с която Симеон е предвиждал да
се сроди); 2) след 917 г., когато вече са съществували печатите с титул „василевс на ромеите“ (Йорданов 2001:51–54). За Божилов първото предположение
е по-възможно (Божилов, Гюзелев 1999 [2006:253], Божилов 2008:408, според
когото този печат „е отсечен веднага след тържествения акт във Влахерните“
от август 913 г.).
Кога Симеон е започнал да се титулува βασιλεύς, респ. цэсарь? С оглед на
историческите обстоятелства повечето историци приемат, че това най-вероятно е станало през 913 г. или през следващите няколко години, защото реализацията на идеята му за нов ред сред православните християни, в т.ч. и
получаването на равностоен на ромейския василевс титул, е свързана най-вече
с обсадата на Константинопол и последвалото сключване на мирен договор с
Византия [август 913]. Всъщност кореспонденцията му с патриарх Николай
Мистик ясно показва, че намерението на Симеон (а може би и някаква негова
реализация) да се окичи с царска титла е било вече факт в началото на юли
913 г.54 В тази връзка в българската историческа наука все още е дискусионен
53
Вж. още мнения относно датировката у Николов 2006:142, бел. 80, който отнася печата
след 917 г.
54
Вж. писмо от тази дата на патриарх Николай Мистик с думите към българския владетел:
„Каква змия е съскала в ушите на моето чедо? ... Нима ние не се страхуваме да замислим грабването на онази власт, която Христос е възвеличил на земята, ... желанието да грабнеш царската
власт Cρπάσαι βασιλείαν, която няма никакво отношение към твоя род, е отхвърляне на великото
име“ (Златарски 1894, 10: 403–404; ГИБИ 4:194, 197). Според Златарски още преди първия си
поход срещу Цариград Симеон е водил преговори за признаване на царското му достойнство (Зла-
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въпросът дали Симеон при срещата си с патриарх Николай Мистик е бил коронясан, или не55. Потвърждение, че след 913 г., но най-късно до към 919–920 г.56
той е бил наричан цэсарь, е Похвалата за него в Изборника от 1073 г., в която
владетелят е великҐи въ цЃр¶хъ Сvмеwнъ (Кирило-Белозерски препис), великҐи
въ цЃрьхъ Симеонъ (Синодален препис). Тук може би за първи път в старобългарски паметник, макар и оцелял в староруски препис, се дава титлата цэсарь на
Симеон (Дуйчев 1943:216; Добрев 1980). В същата Похвала Симеон е наречен
и дрьжаливыи владыка „държавен владетел“, но това не е официална титла, а
поетическо венцехваление (Добрев 2007а:475)57. Своеобразен аналог на модела на владетелска похвала е и Прилогът към Златоструй, поръчан или дори
съставен от самия Симеон, носител на царска титла както в заглавието (прилогъ
самого хЃрстолюбиваго цЃрť семиwна), така и в самия текст на Прилога (всť книгҐ
ветхҐť и новҐť внэшнťя и вънутренťя блЃговэрнҐи цЃрь сyмиwнъ ••• вс·ť единҐ
сложи книгҐ яже и прозва златостр№яя58, цит. по ръкопис от МДА № 43 от 1474 г.,
вж. Срезневский 1867:3–4; Димитров 1980). За съжаление липсват данни за поконкретно датиране на Златоструя, макар че съществуват опити в тази насока
(след 921 г. според Димитров 1993а: 208, 22–213). При всички случаи обаче и
Похвалата на Симеон в Изборника от 1073 г., и Прилогът към Златоструй
са възникнали приживе на Симеон, т.е. до 927 г., и отразяват реалности в неговата титулатура, още повече, че става въпрос за произведения на официалната
дворцова книжнина. Други оригинални старобългарски текстове, съхранили
царска титла на Симеон, се свързват с десетилетията след 927 г., напр. Надписът на Мостич (ñüäå ëåæиòú ìîñòи÷ü ÷ðüãóáûëÿ áûâиû ïð¸ ñyìåîíý öðЃи и ïðи
ïåòðý öðЃè) и Първото житие на Наум59 (блЃговэрн·и цЃрь с·меонъ). Но и по-къстарски I, 2:356–357, бел. 1). Още аргументи в полза на тезата, че Симеон се е самопровъзгласил
за василевс в навечерието на похода срещу Константинопол [913], вж. у Николов 2006:132–134.
55
Сред привържениците на тезата за извършена коронация са Златарски, според когото е била
извършена кесарска коронация (Златарски I, 2:367–374), Оболенски (Obolensky 1971 [2001:147–
149]), Острогорски (Острогорски 1935:125–127), Божилов (Божилов, Гюзелев 1999 [2006:252–
253]; Божилов 2008:407), Каждан, Хризос, Шепард и др. (вж. цит. лит. у Георгиев 2001, според
когото е имало съкратена церемония по коронация и признаване на титлата „василевс и архонт на
българите”), а сред отрицателите на тезата са Баласчев, Снегаров, Войнов, Бакалов, Ангелов (вж.
цит. лит. у Бакалов 1985 [1995:150–159]; Бакалов 2005; Николов 2006:131, 134–138); хронологична и семантична диференциация на титлите цэсарь, царь и кесарь вж. у Романски 1929.
56
От това време ще да датира неоцелелият старобългарски протограф на Изборника от
1073 г., който завършва с Летописец вкратце и началните години от царуването на Константин
Багренородни и неговата майка регентката Зоя [913–919].
57
Обикновено в изследователската традиция дрьжаливыи владыка се превежда като „(все)
мощният владетел“ или „могъщият владетел“ (преглед на преводите и литература по въпроса вж.
у Спасова 1998).
58
„Благоверният цар Симеон изучи всички книги, стари и нови, вътрешния и външния смисъл на Свещеното предание... и избра от творбите му [на Йоан Златоуст] всички слова и ги нареди
в една книга, която нарече Златоструй“.
59
Възникването на житието се отнася „около 940 г., но не по-късно от 969 г.“ (Иванова 1995:
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ните по време (понякога с векове) книжовни извори безапелационно титулуват
Симеон цар, срв. Второ житие на Наум60 (сҐна его Сyмеwна цара), Български
апокрифен летопис61 (црь Сyмеонь; внегда царь Сyмеонь царьствоваше), Българските глоси в Хрониката на Константин Манасий (ńúи ëüâ öЃđü â©ăđĄ иçâĺäĺ
ďî ďиçěý íŕ ń·ěĺwí@ öЃđý áЃлăŕđwě, симеwн же пакҐ воевавъ на в©грҐ, с·ěĺwíú öЃđü
áЃëăŕđńęĄи âüíиäĺ ďî ěиđîy âú öЃđиăđŕä, áЃëăŕđńęĄи öЃđü ń·ěĺwí ěíîăŕćäи äî ńŕěîăî
öЃđиăđŕäŕ ďëýíи) и Надписите към миниатюри в Хрониката на Константин
Манасий (л. 174 симеwOђ цЃрь бЃлгароNђ запали и пиги©, л. 175 зде №мрэUђ симеwOђ црь
бЃлгароNђ, Дуйчев 1962). Отзвук от царската титла на Симеон може да се види и в
по-късните по време домашни агиографски съчинения, писани на гръцки, като
Пространно житие на Климент от Теофилакт Охридски [XI–XII в.] (Συμε˜ν
Ѓς καp βασιλε†ς πρ™τος ... Βουλγάρων, Συμε˜ν βασιλέως Βουλγάρων) и Кратко житие на Климент от Димитър Хоматиан [XIII в., до 1234 г.] (и потэмъ
егова сЃна Михаила иже прьв·и цЃрь нарече се бλьгаромъ υs{ν Μιχαήλ Ѓς καp πρ™τος
βασιλε†ς Bνηγορεύθη Βουλγάρων)62. Изключение от практиката старобългарските паметници, възникнали след 913 г., да титулуват Симеон цэсарь, е Приписката на презвитер Григорий в Архивския хронограф, където владетелят е
ęЃíçč áëúăŕđńňýěú Ńčěĺîíĺ. Хронографът е запазен само в късни руски преписи
от XV–XVII в., но се предполага, че неоцелелият старобългарски протограф
е възникнал към началото на 921 г., тъй като включеният в състава му списък на византийските императори завършва с коронацията на Роман Лакапин
и жена му Теодора [17 декември 920], но не включва коронацията на сина им
Христофор [май 921]. Защо тогава вместо очакваната царска титла на Симеон
стои княжеска, което би отнесло приписката на Григорий във времето преди
913 г.? Важно в случая е да се знае, че тази приписка, наричана също заглавие
или предисловие, стои след книгите от Осмокнижието и по-конкретно Книга Рут и преди V–VII книга на Хрониката на Йоан Малала, книги Царства,
Юдейската война на Йосиф Флавий. Съществуват различни мнения за това
към кой текст (кои текстове) се отнася приписката, респ. какво точно е превел Григорий (преглед на мненията у Славова 2008:251–253, 292–294 и цит.
лит.). Затова докато липсва критическо издание и детайлно текстологическо
изследване на всички съставни части на Архивския хронограф, този въпрос
ще остане открит. Не е изключено да се окаже, че приписката въвежда порано преведен (редактиран?) текст (масив от текстове), който впоследствие
(около 921 г.) е бил само комплектуван с останалите по-късни по време текстови масиви.
176), както и „скоро след 916 г.“ (Иванова 2003:196).
60
Времето на съставяне на житието не е установено. Запазено е само по един препис от XVI в.
61
Апокрифният летопис е възникнал вероятно към края на XI – началото на XII в. и е запазен
само по един късен препис от XVII в.
62
Михаил вм. Симеон.
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Етимологията на цэсарь отвежда към лат. caesar, заето от славяните пряко,
или пък косвено през германски, тъй като лат. caesar е заето и в готски като
kaisar. При навлизането в славянския лексикален фонд латинизмът е подложен
на характерните за славянските наречия още от предписмения период явления монофтонгизация на дифтонгите и втора палатализация. В класическите
старобългарски паметници цэсарь означава освен ‘цар, император (на Рим и
Византия) като господар на държава’ и изобщо ‘господар, повелител, управник’, както и ‘Господ Бог, небесния цар Исус Христос’ с гръцки съответствия
βασιλεύς, Dρχων, Dρχηγός, κύριος, αˆτοκράτωρ, δεσπότης, σεβαστός, τύραννος
(Slovník 49:840–841; СС 1999:774; СР 2:1180–1181; за етимологията на цэсарь
вж. Романски 1929; Радославов 1929:174–182; Фасмер 4:290–291 и цит. лит.). В
ранносредновековна България царската титла е схващана като еднаква с византийската βασιλεύς – напр. българите са наричали цэсарь и императора на Византия, както свидетелства Хрониката на Йоан Скилица по повод нападение на
Василий II срещу българския стан и бягството на войниците с думите „βεζεqτε,
βεζεqτε, Τζάσαρ“, явно предаващи „бэжите бэжите цэсарь“ (за титула цар в контекста на гръцката и латинската традиции вж. Билярски 2008:188–190).
В латинските извори Симеон е rex Bulgarorum, срв. Vulgarico regi Simeone
Венецианска хроника на Йоан Дякон, Symeonem Bulgarum regem Хроника на
Зигеберт, filium iuniorem regem Хроника на Регино, rex Bulgarorum Пархийски
летопис. Както вече стана въпрос, византийските хронисти титулуват Симеон
} Dρχων Βυλγαρίας (по-рядко τ™ν Βουλγάρων). Често го наричат и само по
име (без титла)63 или „българина Симеон“ (без титла)64. Единствено по повод
срещата му с Роман Лакапин във Влахерните византийските хронисти титулуват двамата τ™ν βασιλέων (Хронография на Лъв Граматик, Продължителя на
Георги Монах, Хроника на Йоан Скилица). Обикновено славянските преводачи
на византийски хроники следват своите гръцки образци, но понякога добавят
от себе си княжеска или царска титла на Симеон, липсваща в образеца, напр.
кнЃзь Семеwнъ Συμε˜ν по повод събития в Солун от 904 г. в Хрониката на Георги Амартол. Преводачът на Хрониката на Симеон Логотет дописва ту царска
(Симеонь воевавь блъгарскҐи цЃръ на гръкҐ Συμε˜ν } βούλγαρος, блъгарскому же
цЃрю Симеон№ το‡ δε Βουλγάρου Συμε˜ν), ту княжеска (блъгарскҐи кнťsь Симеонь
Συμε˜ν } Βούλγαρος, Симеwн кнťsь блъгарскҐи Συμε˜ν } Βούλγαρος) титла на
владетеля65.
63
Вж. Хроника на Георги Амартол (Ссемеwну Συμε˜ν, СемеwO Συμε˜ν, Семеwнъ Συμε˜ν и т.н.),
Хроника на Симеон Логотет (къ Симеwн№ Συμε˜ν, Симеwнь Συμε˜ν, Симеона τ{ν Συμε˜ν, Симеон№
τ© Συμε˜ν, Симеонь Συμε˜ν, wU Симеона Συμε˜ν, на Симеона Συμε˜ν, Симеон№ Συμε˜ν, Симеона Συμε˜ν, съ Симеономь Συμε˜ν, Сvмеонь Συμε˜ν, Симеона Συμε˜ν, Симеон№ Συμε˜ν и т.н.). Само семеwнъ
и в Българския апокрифен летопис (Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996:125).
64
Вж. Хроника на Георги Амартол (блъгариO же Семеwнъ } Βούλγαρος Συμε˜ν, Семеwну
Болгарину Βουλγάρου Συμε˜ν), Хронография на Псевдо-Симеон (Συμε˜ν } Βούλγαρος).
65
Царската титла е за събития от август 913 (началото на похода срещу Цариград) и 914 г.
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В каква формула е влизал титулът βασιλεύς, респ. цэсарь? И по този въпрос
в историческата наука има различни предположения:
1) Още преди похода към Константинопол [913] или след неговата обсада и
сключения мир с Византия Симеон се провъзгласява за василевс без етноним
(Радославов 1929:167–168; Божилов, Гюзелев 1999 [2006:252–253]; Божилов
2008:77, 382–38366) или с етноним „на ромеи“, което обяснява отсъствието на
коронация във Влахерните (Бакалов 1985 [1995:150]). Допуска се възможност
Византия да е признала именно титула василевс (без етноним), както при Карл
Велики (Йорданов 1994:105–106) – вж. и други привърженици на това мнение
у Николов 2006:133, бел. 57.
2) Симеон тръгва към Константинопол [913] като архонт, а се завръща като
василевс на българите (Радославов 1929:169–172; Божилов 1983:105–116;
βασιλε†ς Βουλγαρίας у Острогорски 1935:129; Obolensky 1971 [2001:147–
149]). Този предполагаем титул е удовлетворявал както българския владетел,
постигнал обещание за царствен брак на дъщеря си с малолетния Константин
Багренородни, откриваща му възможността да стане василеопатор, така и Византия. Хипотезата обаче няма реално потвърждение в печатите на Симеон,
тъй като до този момент не е открит печат с титула василевс на българите (Йорданов 1994:104–105).
3) През 913 г. Симеон си присвоява царска титла във вида βασιλε†ς
Βουλγάρων καp >Ρωμαίων, докато титулът, реално признат му от Византия
чрез коронацията от същата година, е βασιλε†ς Βουλγαρίας (Острогорски
1935:121–138).
4) През 913 г. Симеон е василевс и архонт на българите според тълкуването
(Георгиев 2001:9–19) на Писмо на Роман Лакапин [март–април 925] с думите:
„ти произведе съблазън, като провъзгласи себе си за цар не само на собствения
си народ...“ (ГИБИ 4:307).
5) Към 913 г. Симеон иска с писмо регентството или сенатът да му признае
царско достойнство и в потвърждение на тези си намерения стига под стените
на Константинопол, претендирайки за титула василевс на българи и ромеи (Бакалов 1994:22)67. Това се превръща в аргумент през 913 г. да му бъде отказана
(похода в Тракия). Тълкуване на тази царска титла като „изразител на българското средновековно
виждане през XIV в. за времето, когато се извършва фактическата промяна в титулатурата на българския владетел“ вж. у Каймакамова 1990:187. Странното е, че не само за предхождащи 913 г.,
но и за последвали събития от 921 и 924 г. е добавена княжеска титла.
66
На друго място в книгата си Божилов явно допуска възможността царският титул на Симеон да е включвал етнонима „на българите“, срв. „Симеон напуснал Влахернския дворец като
βασιλε†ς – цар [на българите], но не се задоволил с тази титла“ (Божилов 2008:407).
67
Това предположение се основава на писмо на Николай Мистик до Симеон (от началото на
юли 913 г.), от което личи, че още преди похода от 913 г. Симеон обявил намеренията си („Не е ли
по-добре да се наречеш архонт (княз) от Бога, отколкото тиранин?... а също така и желанието да
грабнеш царската власт...“ (ГИБИ 4:194, 197).
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всякаква коронация (Бакалов 2005:172). Според Бакалов българският владетел
се провъзгласява за цар през 915 г. с титла цЃрь всэмъ блъгаромъ, а по-късно през
918 г. след битката при Ахелой и издигането на Преславската архиепископия
в патриаршия за него е осветена титлата цэсарь въсэмъ блъгарwмъ и гръкwмъ
(Бакалов 1985 [1995:161]).
6) „...в 913 г. Симеон се върнал от Цариград в Преслав не като византийски кесар, а като цэсарь Блъгарwмъ“ (Златарски I, 2:374), към 915 г. самоволно се обявил за царь и самодръжьць въсэмъ блъгаромъ68 (Златарски I, 2:381),
след 918 г. (Ахелойската битка и създаването на българската патриаршия) е
бил коронясан от новопосветения български патриарх за царь и самодръжьць
въсэмъ блъгаромъ и така се изравнил с ромейския βασιλε†ς καp αˆτοκράτωρ
(Златарски I, 2:381, 401), а „през първата половина на 925 г., може би веднага
след смъртта на патриарх Николай, се прогласил за цар и самодържец на
всички българи и ромеи“ (Златарски I, 2:486).
7) През или около 919 г., след като Роман Лакапин си присвоява императорската титла и омъжва една от дъщерите си за Константин VII, Симеон се
провъзгласява за цар (василевс) на българи и гърци (Бобчев 1907:317; Цухлев
1910:385–388; Dölger 1935:61–64; Ostrogorsky 1936:285; Добрев 2007а:310).
Според Оболенски за „император на българи и ромеи“ Симеон се обявява през
зимата на 924–925 г. (Obolensky 1971 [2001:147–149]).
„На българи“ или „на българи и ромеи“ е бил етнонимът на царската му
титла, присвоена през 913 г., и изобщо имало ли е етноним? Загатване, че поскоро етнонимът „на ромеи“ не е бил включен в царския титул, може да се
намери в писмо на Николай Мистик от юли–август 914 г., в което патриархът
моли Симеон да възстанови добрите отношения между ромеи и българи и да
сложи край на военните действия в Тракия и на обсадата на Одрин [февруари 914]. Към подобни размисли насочва и друго писмо на Николай Мистик
[края на август 917 г.], с което той, узнавайки за византийското поражение при
Ахелой [20.08.917], иска да спре по-нататъшно настъпление на Симеон69. В
писмото обаче няма ни най-малък намек за това Симеон да се е нарекъл цар
на ромеите – ако подобен слух или действие бяха достигнали до патриарха,
той едва ли щеше да ги отмине с мълчание. Точно това е направил патриархът
в следващото си писмо от 918 г. (или от есента на 917 г.)70. Затова най-вероВъз основа на известието на Лъв Дякон, че Симеон заповядал да го наричат автократор.
Срв: „нека дотук се прекратят бедствията, нека ... помислим, че ние сме наследници на
Христа и ако и да се различаваме по произхождение, обаче ние по вярата съставяме едно цяло...,
ти няма да помислиш да нанесеш вреда и да наченеш война срещу духовния си баща и срещу
боговенчания император“ и т.н. (Златарски 1894, 11:6–12; ГИБИ 4:207–216).
70
Срв.: „Постъпваш зле и необмислено, като приписваш победата на собственото си желание
и като предполагаш, че станалото поражение [при Ахелой – б. а., Т. С.], което постигна ромейския
народ, е станало за това, щото ти да завладееш властта над ромеите... задоволи се с властта, която
си наследил от предците си, не пожелавай да господарстваш над ония, от които ти си се научил
68
69
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ятно изглежда преположението, че именно след победата при Ахелой Симеон
е заявил претенциите си и към престола на Византия, включвайки етнонима
„на ромеи“ в царския си титул. И по-късно Николай Мистик неколкократно
свидетелства за тези претенции, срв. неговите писма до Симеон от края на
август – 24 септември 920 г.71, от началото на лятото на 921 г. (или от януари
921 г.)72, от лятото на 921 г. (или от януари – пролетта? на 921 г.)73, от втората половина на 921 г. – 922 г. (или първа половина на 920 г.)74, от първата
половина на 923 г.75, от средата на 923 г.76 . Че и през 924/925 г. Симеон се
е титулувал и „василевс на ромеи“, свидетелстват две писма на Роман Лакапин – едното от началото на 925 г. (βασιλέα Βουλγάρων καp >Ρωμαίων)77, а
да познаваш господаря на всичко! Никой, който е бил някому роб, а след това е бил освободен от
робията от другиго и е разумен, не ще поска да стане господар на тогози, който го е освободил от
робство... Не помисляйте да станете властители на ония, чрез които вие се удостоихте със свобода“ (Златарски 1894, 11:6–12; ГИБИ 4:216–218). Според Златарски писмото вероятно е от 918 г.,
а според Николов 2006:141 то е писано през есента на 917 г.
71
Срв.: „ако още носиш в себе си първоначалните помисли за ромейското царство“ (Златарски 1894, 11:39–42; ГИБИ 4:235).
72
Срв.: „даваш да се разбере, че онзи [Роман Лакапин – б. а., Т. С.], който вече е възведен на
претола на империята, трябва да слезе оттам... И тъй остави това искане и не мисли, че то може да
бъде изпълнено, защото съвсем е невъзможно това да стане... и не пиши... за свалянето от висотата
на царската власт на онзи, който е от бог възкачен там... сърцето ти е обзето от мисълта да седнеш
на престола на ромейското царство“ (Златарски 1895, 12:125; ГИБИ 4:246–248). Според Златарски
писмото е от началото на лятото на 921 г., а според Николов 2006:143 то е писано през януари 921 г.
73
Срв.: „Не казвай „нека остави царството онзи, който вече се е възкачил на царския престол“...
недей писа управителите на ромейското царство и народът да те признаят за император и господар,
защото това не може да стане“ (Златарски 1895, 12:127; ГИБИ 4:249). Според Златарски писмото е
от лятото на 921 г., а според Николов 2006:143 то е писано през януари – пролетта? на 921 г.
74
Срв.: „Целта на дявола е една: той иска твоето стремление да не се ограничава със собствените ти владения, ... но да навлезеш в чужди владения... да се стремиш към привилегиите на онази
царска власт, която е поставяла всеки народ под краката си... Но ти казваш, че бог желае вие да
завземете властта над ромеите“ (Златарски 1895, 12:136–148; ГИБИ 4:258, 261). Приемам корекцията на Николов: „Да, – казваш ти, – но Божия воля е аз да взема властта над ромеите“ (Николов
2006:216). Първата датировка е на Златарски, а втората – на Николов 2006:142.
75
Срв.: „да се съперничи изобщо, за да се заграби чужда власт – да станеш господар на цял
народ и държава, – това е едно от най-тежките дела, а спрямо ромейското царство е и съвсем невъзможно“ (Златарски 1895, 12:164–168; ГИБИ 4:277).
76
Срв.: „Нито влизането ти в столицата е приемливо, нито другото, за което ти говориш, тъй
като целият Запад се намира под ромейска власт“ (Златарски 1895, 12:172–181; ГИБИ 4:283).
77
Срв.: „Кажи ми, какво предимство има за тебе в това, че ти се пишеш цар на българи и
ромеи βασιλέα Βουλγάρων καp >Ρωμαίων... ако желаеш да се наричаш цар на ромеите βασιλε†ς...
>Ρωμαίων, нищо не ти се бърка да се провъзгласиш, ако искаш, и за господар на цялата земя... Недей мисли..., че ти, като си разорил целия Запад и си взел в плен жителите му, можеш поради това
да се наричаш цар на ромеите βασιλε†ς >Ρωμαίων“ (Златарски 1896, 13:282–288; ГИБИ 4:299–300,
бел. 3, където изразът „разорил целия Запад“ се тълкува като завладяване на византийски земи,
което дало известно право на Симеон да се нарече цар на българи и ромеи. Всъщност години преди
това (след победата при Ахелой) Симеон си е присвоил този титул. Според Златарски (Златарски I,
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другото от март–април 925 г.78 (според Дьолгер 1939 още от 913 г. Симеон се
домогва и узурпира титлата „василевс на ромеите”).
„Василевс на ромеи“ е титулуван българският владетел в надпис на гръцки
върху трети печат на Симеон, от който са оцелели единадесет екземпляра, намерени в Североизточна България предимно в района на Преслав (вж. Йорданов 2001:46–51 и цит. лит.). На лицевата страна на печата има изображение на
Христос Пантократор с нимб, хитон и химатион, седнал върху трон, с десницата
си благославя, а в лявата ръка държи евангелие. Около изображението има огледален и непълен надпис, което поражда различни прочити: ... Tκ Θεο‡ πιστο‡
βασιλέος πολ@ τ@ Vτη (Beševliev 1963: 331), Νικοπυους79 βασιλυος πολ@ τ@ Vτη
На правещия победата василевс многая лета (Йорданов 1994:108), Νικοπυου
Συμεονι πυος πολ@ τ@ Vτη На победотвореца Симеон (?) многая лета (Йорданов 2001:48), На многопобедния василевс – многая лета (Гюзелев 2006:55). На
гърба е изобразен Симеон в цял ръст, прав, с корона (стема) и пропендулии,
с лявата ръка държи кълбо с кръст, а с дясната – голям процесионален кръст.
Около изображението има кръгов надпис: Συμε˜ν Tν Χριστ© βασιλε†ς Ρομέων
Симеон, в Христа василевс на ромеите (Герасимов 1934; Йорданов 2001:48).
Явно е, че Симеон е представен като пълновластен автократор с всички знаци
на властта. Тържествената му поза, надписът и избирането на Христос-Вседържател за негов закрилник, съчетани с определението „правещ победата“, имат
за цел да покажат един истински василевс на ромеите в пълния му блясък (Йорданов 1994:108). Специалистите датират този печат в широки граници, между
913–927 г., срв.: 1) към (след?) 925 г., когато Симеон се самопровъзгласява за
василевс на ромеите (Runciman 1930 [1990:173]; Божилов 1983:144); 2) след
919 г. (Юрукова 1990:31); 3) след 921 г., когато след интронизацията на Роман
Лакапин [920] единствена възможност за Симеон остава обсадата и завземането на Цариград (Тотев 1999:111); 4) след 917 г. и битката при Ахелой, довела до
политически последствия във Византия (Йорданов 2001:51; Рашев 2006:386);
5) към 913 г. след уреждането на брака на Симеоновата дъщеря и Константин
VII, когато Симеон „вече се е виждал в едно близко бъдеще симвасилевс или
още по-добре – василевс на ромеите“ (Божилов 2008:409).
Съставката Tν Χριστ© като част от владетелската титулатура от последния
печат на Симеон (Tν Χριστ© βασιλε†ς Ρομέων) посочва, че владетелят упра2:486–487) Симеон се е нарекъл цар „на българи и ромеи“, за да спечели време и проточи преговорите за мир, знаейки, че Византия никога няма да сключи мир с така титулуван владетел.
78
Срв.: „като провъзгласи себе си за цар не само на собствения си народ ... ние писахме не
за това изобщо да не се наричаш цар, а за това, че се пишеш цар на ромеите, тъй като в твоето
отечество можеш да правиш каквото искаш. Обаче ако трябва право да говорим, то и там не [можеш]. Понеже откъде би ти се дало такова име? ... А и с какви ромеи ти ще се помиряваш, като се
наричаш цар на ромеите, когато те са едни и същи? Понеже никой не сключва мир с тези, на които
е господар“ (Златарски 1896, 13:300–301; ГИБИ 4:307–308).
79
За епитета νικοποιός в официалната титулатура на Василий I вж. Николов 2006: 91, бел. 147.
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влява в името на Христос. Божественият произход на императорската власт във
Византия е основен акцент във византийската политическа пропаганда, според
която авторитетът на василевса се гради върху безспорния факт, че властта му
идва от царя на царете Христос. Василевсът е наследник на римските императори, но и Божи избраник на земята, чрез когото Бог управлява не само небесния, но и земния град (Божилов 2008:116–127). Извън печата на Симеон
върху официални домашни и византийски документи (печати, надписи, писма
и послания), писани на гръцки и отнасящи се до различни български владетели
(Омуртаг, Маламир, Персиан, Борис-Михаил, Симеон), титулната формула е
със съставката Tκ Θεο‡ Dρχων. Именно „От Бога (Tκ Θεο‡) владетел“ е най-често срещаната формула за означаване на божествения произход на владетелската власт. Изразът Tν Χριστ© в печата на Симеон80 показва, че Симеон е християнски владетел. Той не се употребява в оловните печати на византийските
императори, съвременници на Симеон и Петър – за първи път върху печати се
среща при Йоан Цимисхий [969–976]. Обаче редовно се открива в монетите на
Лъв VI [886–912] до Константин VII Багренородни [945–959] (Герасимов 1976:
130), откъдето би могло да се търси и евентуално влияние. В титулатурата от
печата на Симеон липсва съставката Tν Θε©, която е част от пълния подпис на
ромейския василевс Tν Χριστ© τ© Θε©81 и говори за власт, дадена от Бога;
самостоятелно се среща в генитивус Tκ Θεο‡ и то твърде рядко (Божилов, Гюзелев 1999 [2006:301, бел. 25] и цит. лит.).
Прави впечатление, че във всички автентични източници от времето на Симеон – книжовни, епиграфски и сфрагистични, писани на гръцки и старобългарски, различни и по жанр (Похвала за Симеон в Изборника от 1073 г., Прилог
към Златоструй, Надпис на Мостич, Първо житие на Наум, печати) липсва
етноним „на българи“ към титула βασιλεύς, респ. цэсарь. Може би това не е
случайно, още повече, че голямата част от изворите се свързват с владетелската
канцелария или с владетелски книжовни кръгове и скриптории. Това обстоятелство изпъква още по-ясно в контекста на другия Симеонов титул Dρχων/
кънťзь, който винаги е придружен с етнонима Βουλγαρίας (τ™ν Βυλγάρων),
респ. блъгарьскъ82. Етнонимът блъгарьскъ (към цэсарь) отсъства и в Българския
апокрифен летопис от края на XI в. Появява се (τ™ν Βυλγάρων към βασιλεύς) в
агиографски текстове от XII–XIII в., писани на гръцки (Пространно житие на
Климент от Теофилакт Охридски, Кратко житие на Климент от Димитър
Хоматиан), и става постоянен (блъгарьскъ, блъгаромъ към цэсарь) през XIV в.
(Българските глоси и Надписите към миниатюри в Хрониката на Константин Манасий), където може да е и по-късно влияние. Горните факти насочват
към предположението, че царският титул, присвоен от Симеон през 913 г., поТой се среща още в грамота на император Ираклий I от 629 г.
За първи път регистриран в акт на Никифор II Фока [963–969].
82
Единствените изключения са Шестоднев на Йоан Екзарх и Сказание за железния кръст.
80
81
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скоро е бил без етноним. Именно в този вид българският владетел най-вероятно е отстоявал царското си достойнство поне в рамките на България, защото за
Византия подобна формула е била неприемлива. Можем да разглеждаме такъв
„универсален“ титул като компромисен за амбициите на Симеон – в подобен
титул прозира идеята, че той не е само цар на българите, което би ограничило
достойнството му териториално и етнически. Като косвено свидетелство в тази
насока може да се тълкува и пасажът от Словото за мира с българите: „...да
му бъде оказвано поклонение като на василевс, въпреки че не е позволено на
неромеец да управлява ромеите“.
В оригиналните старобългарски съчинения Симеон е определен като славьнъ и великъ хрьстолюбьць (ñëàâüí¥и ñyìåwíå õTëþá÷å, великыи хЃртолюбьче Сyмеоне Шестоднев на Йоан Екзарх), хрьстолюбивъ83 и благовэрьнъ (хЃрстолюбиваго
цЃрť семиwна, блЃговэрнҐи цЃрь сyмиwнъ Прилог към Златоструй, блЃговэрн·и цЃрь
с·меонъ Първо житие на Наум), книголюбьць и боголюбьць (ęíčăîëţáöŕ ęíçť
Ńĺě·îíŕ, čńň·ííý đýůč áîëţáöŕ Приписка на презвитер Григорий в Архивския
хронограф), великҐи въ цЃр¶хъ Сvмеwнъ (Похвала в Изборника от 1073 г.). Така
епитетите за българския владетел, съхранени в съвременните му домашни книжовни извори, подчертават неговото христолюбие (боголюбие), благоверие и
книголюбие, без да споменават нищо за военните му подвизи. Този странен
факт е коментиран отдавна в българската историко-филологическа наука от
различни гледни точки: като неодобрение и дори опозиция на книжовниците
на българската войнствена политика, като нарочен техен акт за обезсилване на
възможна критика срещу Симеоновото управление, като победа на съзидателното начало у Симеон (съзиждането на една цивилизация), даващо облика на
неговото управление (Божилов 1983:165–166), като последица от действителното миролюбие на владетеля и от господстващото в края на IX – началото на
X в. източноправославно схващане за християнския владетел като миротворец.
Именно εrρηνοποιός ‘миротворец’ е наречен Симеон в една група печати – този
епитет напоследък се обвързва с действителното миролюбие на владетеля,
който през 913 г. бил принуден да наложи военен натиск за потвърждение на
мирния договор и да получи полагащото му се по право владение над Византия, което не трябва да се извоюва със сила (Shepard 1991:13–33). Формулата
„василевс миротворец“ се среща и в титулатурата на Карл Велики, където означава не просто един обикновен мир или лице, творящо мир, а човек, съзиждащ
нова империя с нов ред – pax Romana, pax Christiana (Божилов 1983:113–114).
В друга група печати, датиращи след 917 г., Симеон е νικοποιός ‘победотворец’
(за εrρηνοποιός и νικοποιός в официалната титулатура на Василий I вж. Николов
2006:91, бел. 146 и цит. лит.).
83
За „христолюбивата душа“ на Симеон вж. и Похвалата за него в Изборника от 1073 г. (л. 2
б©ди хрµстолюбивэи дЃши тво¬и, л. 264а б©ди христолюбивэи его дЃши).
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Бил ли е Симеон αˆτοκράτωρ, т.е. самодрьжьць? Някои изследователи смятат, че макар и несъхранена в старобългарски книжовни паметници, титлата
самодрьжьць е съществувала в Симеоново време (Златарски I, 2:381; Радославов 1929:167; Ангелов 1973:162; Добрев 1980; Бакалов 1983:41; Смядовски
1993:63–64). Възможен аргумент за това е писмо на Лъв Дякон от 915 г., според
което след смъртта на Лъв Философ и брат му Александър българският владетел заповядал на ромеите да го наричат автократор (Συμε˜ν, } τ™ν Μυσ™ν
Bρχηγ{ς ... αˆτοκράτορα Uαυτ{ν Bνακηρύττειν >Ρωμαίοις Tκέλευεν). Според Златарски към 915 г. Симеон самоволно се е обявил за царь и самодрьжьць въсэмъ
блъгарwмъ и е пожелал официалното признаване на титлата от Византия (споделяне на това мнение, но без съставката въсэмъ вж. у Добрев 2007а:301). Тъй
като точно в този си вид титулната формула е непозната на писмените извори
от Симеоново време, някои изследователи приемат, че през първите десетилетия на X в. тя още не е съществувала (Острогорски 1935:134–138; Бакалов
1985 [1995:155]). В израза дръжаливыи владыка от Похвалата в Изборника от
1073 г. Добрев вижда равната по сан на византийския император титла „владетел на държава“, избрана като подходящ синоним за автократор (самодържец)
съобразно стихотворния размер на художествената творба (Добрев 1980).
2.3. Титулатура на петър
Dρχων Βουλγαρίας, Tκ Θεο‡ Dρχων Βουλγαρίας (τ™ν Βυλγάρων)
Известно е, че до подписването на договора с Византия и брачната церемония [октомври 927] българският владетел Петър е носил титула Dρχων
(Βουλγαρίας). Така го титулуват византийските хронисти, срв. напр. сведението, че българският цар Симеон починал, след като поставил за княз своя син
Петър (Πέτρου...Dρχοντα Петра сЃна своего поставлъ кнťsа Хроника на Симеон
Логотет; Dρχοντα Хронография на Псевдо-Симеон) или известието как князът
на България Петър (Πέτρος τε } Dρχων Βυλγαρίας Хроника на Йоан Скилица) и Георги Сурсувул изпратили във Византия един монах с писмо за мир и
брачен договор. Наравно с това хронистите наричат наследника на Симеон и
само Петър или Петър Българина, срв. пристигането на Петър във Влахерните
за среща с император Роман Лакапин (Πέτρ¥ Хроника на Симеон Логотет 84;
Βούλγαρου οŠν Πέτρου Хронография на Лъв Граматик) или обяда на Петър с
Роман Лакапин, Константин и Христофор (Πέτρ¥ Βουλγάρ¥ wбэдова Романь
съ ПетроN Блъгариномь Хроника на Симеон Логотет, Πέτρ¥ Βουλγάρ¥ Продължителя на Теофан, Βούλγαρου οŠν Πέτρου блъгарину убо Петру Хроника на
Георги Амартол)85. У Константин Багренородни. За управлението на държа84
85

Българският преводач обаче титулува владетеля с княз: пришеDшу блъгарскому же кнťsю Петру.
Само петрь и в Българския апокрифен летопис (Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996:125).
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вата четем как император Роман се сродил с българите, като дал внучката си
на „господин Петър Българина“ (τ© κυρ© Πέτρ¥ τ© Βουλγάρ¥).
Βασιλε†ς Βουλγαρίας (τ™ν Βυλγάρων), βασιλε†ς
цэсарь блъгаромъ, цэсарь блъгарьскъ, цэсарь
Адреса в изпращаните писма до българския владетел, когато той е бил архонт/княз (според Константин Багренородни. За церемониите), Златарски коментира така: „писало се: „во име Отца и Сина и св. Духа, единия и едничкия
Бог наш. Константин и Роман, верни в същия Бог царе ромейски, до възлюбленото и духовно наше чедо и от Бога княз на най-християнския народ български”; а след признанието на царската титла се пишело: „Константин и Роман
в Христа Бога благочестиви самодържци, царе ромейски, до възлюбленото и
духовно наше чедо господин еди-кой си цар на България. Разликата в тия
две формули се заключава в това, че докато в първата българският господар се
нарича „от Бога княз на най-християнския български народ“, т. е. че той бил
поставен от Бога..., във втората пък формула той се нарича просто βασιλέα на
България, т. е. че той е поставен не от Бога цар, а по волята на императорите
ромейски, които са пред него „в Христа Бога благочестиви самодържавни“, –
качества, каквито българският цар не може да притежава и поради това той не
е равен на ромейския император нито по власт, нито по значение, макар и да
носи еднаква с тях титла βασιλεύς... Това неравенство още по-ясно е изразено
в това, че българският цар си остава в същото духовно синовство спрямо ромейския василевс, както и българският княз“ (Златарски I, 2:527–528). Така
според Златарски византийците отстъпили от своите правила и признали царското достойнство на българския господар, но едновременно с това изтъквали
неговото неравенство с ромейския василевс още преди да бъде сключен договорът от 927 г.
Признаването на титлата βασιλεύς на българския владетел най-вероятно е
било в рамките на българския етнос, т.е. компромисът между двете държави
е бил в етнонима на българите (Йорданов 1994:109; Бакалов 1985 [1995:170];
Obolensky 1971 [2001:157]). Косвено свидетелството за този етноним има у
Продължителя на Теофан, според когото Мария „се радвала, понеже се свързала с мъж цар βασιλεq и била провъзгласена за господарка на българите δέσποινα
Βουλγάρων”86, откъдето би следвало, че титулът на Петър е цар на българите.
Пряко свидетелство за наличието на етнонима на българите в титулатурата на Петър е надпис върху печат на Петър и Мария, датиран в периода
927–945 г.87 На лицевата му страна има бюстово изображение на Христос с
86
Вж. този пасаж и в други византийски хроники, включително и в славянските преводи на
някои от тях (Николов 2006:236, бел. 11).
87
Броят на печатите на цар Петър, съхранявани в различни колекции (обществени и частни),
вече надхвърля сто – подобно количество печати е непознато за нито един друг средновековен
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нимб (с дясната ръка благославя, в лявата държи евангелие) и надпис Ίησο‡ς
Χριστός. На гърба са представени бюстови изображения на Петър и Мария във
фас – и двамата са със стеми и държат помежду си двойно пресечен патриаршески кръст. Около изображението се чете надпис Πέτρος κS Μαρίας βασιλεqς
Βουλγάρων Петър и Мария, василевси на българите. Известни са десетина екземпляра, намерени в Преслав, с. Черенча, Шуменско и с. Трапище, Разградско
(Йорданов 2001:58–59 и цит. лит.; Жекова 2007:731–732). Неравнопоставеността на българската царска титла спрямо тази на византийския василевс личи по
отсъствието на израза Tν Χριστ©, Tν Θε©, което би трябвало да покаже, че българският владетел не е получил титлата си от Бога, а чрез посредничеството на
императора. Според една от тезите изображението на Мария подсказва, че тя е
съвладетелка, а не само съпруга на владетеля (Йорданов 1993а:203–204; Йорданов 1994:109; Йорданов 2001:59). Като аргумент в полза на позицията £ на
съуправител се привежда изображението, в което тя държи владетелския кръст
заедно с Петър – друг подобен случай върху официални паметници не е познат
не само в България и във Византия88, но и в останалите християнски страни
(Атанасов 1997:26). Изтъква се и друг аргумент, подкрепящ изобразяването
на Петър като съимператор, а именно неговите инсигнии – стема, дивитасион и хламида, но не и лорос (Тодоров 2008:105–106). Тълкуването на Мария
като съуправителка обаче има и своите противници, „защото теорията за властта на василевса не допуска, не позволява подобно съвместяване“ – печатът е
по-скоро мемориален, в него изображението на Петър и Мария олицетворява
техния брак като символ и гаранция за мира от 927 г. (Божилов, Гюзелев 1999
[2006:276]). Присъствието на царицата край Петър в образ и текст подсказва
влиянието на Константинопол, то е по-скоро демонстрация на новия ред, отколкото рефлексия на реална власт (Божилов 2008:387). Според трета гледна
точка този, както и следващият печат, са имали за цел да популяризират царица
Мария-Ирина, приета с неохота от българското болярство като проводник на
влиянието на цариградския императорски двор (Гюзелев 2006:232, бел. 9).
Царска титулатура, но без етноним, е налице във втори оловен печат на
Петър и Мария. На лицевата му страна има бюстово изображение на Христос
с кръгов надпис Ίησο‡ς Χριστός. На гърба изображението е както при предходния печат, макар и с малки различия. Интересуващият ни надпис гласи: Πέτρος
βασιλεύς εˆσεβής Петър благочестив василевс (Герасимов 1938:360–363; Йорданов 1993а:205; Йорданов 2001:60–63 и цит. лит.; Жекова 2007). Оцелели
са около четиридесет екземпляра, намерени предимно в района на Преслав и
частично в средновековната крепост до Перник и в села от Шуменско и Тървладетел (български, византийски или който и да е друг) (Йорданов 2007б:727).
88
Във византийската сфрагистика не е познато подобно иконографско изображение на действащ император със съпруга – императрица: в легендите на византийските печати императриците
присъстват само като майки (Божилов, Гюзелев 1999 [2006:276]; Божилов 2008:386).
253

говищко. Необичайното в печата е, че надписът се отнася само до Петър, а
изображенията са на Петър и Мария – подобни аналози липсват както в българската, така и във византийската сфрагистика. Според едно тълкуване „името
на царицата и титулатурата £ не са отбелязани, макар тя да е изобразена в този
тип печати, понеже вече не е била между живите“ (Гюзелев 2005:27; Тодоров
2008:101–102), а това отнася печата след 962–963 г. По-често обаче печатът се
датира към средата на X в. (terminus ante quem, Юрукова 1990:34) и по-конкретно към 40/50-те год. на X в., когато във Византия Лакапините са отстранени
от управлението, в резултат на което най-напред от държавния знак (печата)
е отпаднало името на Мария, а впоследствие (вж. по-долу) и нейният образ
(Йорданов 1994:110; Йорданов 2001:63). Понякога титлата βασιλε†ς εˆσεβής
се възприема като „незначителна... повече почетна, отколкото реална“ (Бешевлиев 1979:74), но това едва ли е обосновано, доколкото „благочестив владетел“ възпроизвежда един характерен за византийското монетосечене израз,
който се среща в надписите върху милиарензиите на Лъв VI и Константин VII
[най-късно между 945–959], а не отразява конкретно отношение на българския
владетел към светската власт (Юрукова 1990:34). По-скоро титлата βασιλε†ς
εˆσεβής е „отзвук на станалата у цар Петър вътрешна промяна със склонност
към благочестие и отстъпване от активна държавническа дейност“ (Герасимов
1938:360). Още в началото на своето управление той поставя в основата на
владетелската си пропаганда идеята за своето благочестие като висш покровител на християнската Църква и вяра. Представата за царското благочестие
се превръща в официална политическа програма, продължение на религиозно-политическите концепции на Борис-Михаил и на идеала за царя-философ,
култивиран в обкръжението на Симеон. Не случайно Лъв Дякон нарича Петър
„мъж боголюбив и благочестив“, а константинополският патриарх Теофилакт
[933–956] – „вярна и боголюбива душа“ (Николов 2006:250–252). Не е случайно и че в среднобългарската книжнина наследникът на Симеон е определян
преди всичко като благочьстивъ (БЃлгwчъстивwм№ и самодръжц№ блъгарскагw скvптра цЃрю Петр№, БЃлгwчъстивwм№ бw тwгда цЃрю Петру Житие на Иван Рилски от
Патриарх Евтимий, wU цЃрэ бЃгочьстивааго Петра Второ проложно житие на
Иван Рилски), хрьстолюбивъ (хTолюбиваго Петра цЃрэ блъгарскаго Първо проложно
житие на Иван Рилски) и правовэрьнъ (в лэта правовэрнааго цЃрť петра Презвитер Козма. Беседа срещу богомилите).
Етнонимът на българите липсва и в трети оловен печат на Петър, запазен
в два екземпляра. На лицевата му страна е изобразен бюст на Христос с нимб,
хитон и химатион, с дясната ръка благославя, а в лявата държи евангелие. На
гърба на печата има бюст на владетеля във фас със стема и пропендулии, в дясната ръка държи кълбо, увенчано с кръст. Около това изображение стои надпис
Πέτρος βασιλε†ς. (Йорданов 2001:63–64 и цит. лит.). Според Попконстантинов
печатът се свързва с първите години от управлението на Петър (Попконстан254

тинов 1979:20), но според Юрукова тази хронология противоречи на иконографските особености на Христовия образ и на сиглите в надписа, което датира
печата след смъртта на Мария [862/863], т.е. към последните години от царуването на Петър [963–970] (Юрукова 1990:39). Пак в края на Петровото управление, когато Петър е едноличен владетел, но в по-широка хронологическа рамка
[945–969], поставят печата Йорданов (Йорданов 1993:34, Йорданов 2001:63)
и в. Гюзелев (Гюзелев 2006:56).
За разлика от Симеон, чиято царска титла е запазена само в надписи на
гръцки върху негови печати, царската титла на наследника му Петър е съхранена и в кирилски надпис върху образец на бронзова матрица за печат, намерена
в Плиска. На гърба е изобразен владетелят във фас, на главата с корона (стема) и пропендулии, в дясната ръка държи кълбо, увенчано с кръст. Около изображението има огледално обърнат надпис Петр[ъ] цЃръ блъг[аромъ] (Мушмов
1928/1929:230–239), П[е]тр[ъ] цЃрь бл[ъ]га[ромъ] (Йорданов 1993:35; Йорданов
1994:11; Йорданов 2001:65–66). Наскоро е намерен и втори екземпляр – същински печат (от колекцията на Dumbarton Oaks) със същото изображение и
кирилски надпис на обратната страна, от който се вижда лигатура на буквите
п, т, р (името петръ) и буквите ц и ъ под титла (Йорданов 2007б)89. Това е единственият кирилски печат на ранносредновековен български владетел, който е
свидетелство за въвеждането на кирилицата в държавните знаци и в царската
канцелария. Изказано е мнение, че печатът е модерен фалшификат, доколкото
надписът противоречи на всичко познато: разположен е не вляво от фигурата, а
вдясно; буквите са неавтентично изписани; всички предходни печати на Петър
са винаги на гръцки (Герасимов 1970:33–35). Днес това мнение е преодоляно
(аргументи за автентичността на матрицата изказва още Мушмов 1928/1929) и
гравираната бронзова матрица се възприема като автентичен паметник от последните години на цар Петър (Юрукова 1990:39–40). Според Йорданов печатът е изготвен във време, когато българският владетел вече не се е нуждаел
от признание в илюзорната рангова йерархия в семейството на владетелите,
а усилията му били насочени към вътрешното консолидиране на държавата и
въвеждането на славянския език и в държавните знаци (Йорданов 1994:112).
В оригиналните старобългарски паметници (епиграфски и книжовни, различни по жанр), съвременни на Петър или не много отдалечени от неговото
време, титулът е предимно цэсарь, по-рядко цэсарь блъгарьскы/блъгаромъ и
веднъж wU бЃа цэсарь блъгарьскъ. Срв. ñüäå ëåæиòú ìîñòи÷ü ÷ðüãóáûëÿ áûâûи
ïðи ñyìåîíý öðЃи ¸ ïðи ïåòðý öðЃè... Надпис на Мостич; сълучи сť въ болгарст·и
земли в лэта правовэрнааго цЃрť петра Презвитер Козма. Беседа срещу богомилите; петре цЃрю прэчеTђнҐи, петре цЃрю, wЃче блажены петре цЃрю, петре цЃрю прэбЃлженҐ
89
В бележка под линия Йорданов съобщава за намирането на трети екземпляр от печата във
Велики Преслав през лятото на 2007 г. (Йорданов 2007б:729, бел. 4).
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wЃче, петра инокааго бҐвшаго цЃрэ блъгаромъ Служба на цар Петър (Драганов
миней от XIII в., Зограф № 85.1.8); петра мниха да вьзхвалимь бывша wU бЃа цЃрэ
бльгарьска, сЃтго петра бҐвшааго цЃрэ бльгарьска Служба на цар Петър (миней от
XIII–XIV в., НБС № 434 [139]); петра црэ бльгарьска троQ глTђ•дz• Отпустителен
тропар от вечерния дял90; петръ цЃрь, цЃрь петръ Анонимно житие на Иван Рилски. В по-късни средновековни български извори от XI в.91 и от XIII–XIV в.92
титулатурата на Петър е преди всичко цэсарь блъгарьскъ или само цэсарь.
Редица химнографски източници съдържат данни не само за титула, но
и за канонизацията на цар Петър (вероятно скоро след смъртта му) – в тях
той е свťты цэсарь, свťты отьць, свťты петръ, срв. петре цЃрю сЃтҐи, сЃтго wЃца нЃшего
петра инокааго бҐвшаго цЃрэ блъгаромъ, честныи wЃче нЃшъ петре цЃрю сЃтҐи Служба на
цар Петър (Драганов миней от XIII в., Зограф № 85.1.8); сЃтго петра бҐвшааго цЃрэ
бльгарьска Служба на цар Петър (миней от XIII–XIV в., НБС № 434 [139]);
wUче петре сЃте, прэпоDбне петре Отпустителен тропар от вечерния дял. Като
цар Петър е обозначен на девет места в Службата (“бившият от Бога цар на
българите“, „Петър цар български“, „цар пречестен“, „цар български“, „Петър цар“, „цар Петър“, Николова 2009:74) 93. Като цар и светец е споменат
той и в различни по жанр нехимнографски творби: Български апокрифен
летопис (светаго петра цара блгарскаго мужа света и праведна, светаго петра
царя бльгарьскаго), Борилов синодик (Дриновски препис ďĺňđą öđŤą ńňŤěŤą âíąęą
ĺăî), Разказ за зографските мъченици (петра гЃлť сЃтго цЃрэ), Виргинска грамота
на цар Константин Асен (ñòàãî ïåòðà ö ). За характера на култа му са изказани
различни тези – че е монашески, владетелски, политически или невписващ
се изцяло в нито една от традиционните схеми, вж. по-подробно Билярски
Тропарът е засвидетелстван в пролози от XIII–XIV в. (Павлова 1994:24–26).
Вж. Петрь царь бльгарьскҐ праведень мужь Български апокрифен летопис. Пак там е налице
и единственият случай, когато Петър е титулуван цар на българи и гърци (сҐнь его царь Петрь и бҐTђ
царь бльгаромь еште же грькомь), резултат от представата за близостта между България и Византия,
респ. между българския владетел и император Константин Багренородни, скрепена от византийското признание за царската титла на Петър (Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996:72, 196; Николов
2006:238–239, бел. 21 и цит. лит.).
92
Вж. Ďîďŕ áăŤwěиëŕ иćĺ ďđи ďĺňđý öđŤи áëúăŕđńňýěü Борилов синодик [1211] (Палаузовски препис), БЃлгwчъстивwм№ и самодръжц№ блъгарскагw скvптра цЃрю Петр№, БЃлгwчъстивwм№ бw тwгда цЃрю Петру блъгарскагw црTва хwр©гви дръж©щ№ Житие на Иван Рилски от Патриарх Евтимий, хTолюбиваго
Петра цЃрэ блъгарскаго Първо проложно житие на Иван Рилски, wU цЃрэ бЃгочьстивааго Петра, Петра
цЃрэ Второ проложно житие на Иван Рилски, ïåòðú öЃðü áЃëãàðñê¥и ¹ìðýò, романом сҐна петра царэ
Хроника на Константин Манасий – български глоси; памťђU прэп@бнаго оЃца петра цЃрэ бльгарскаго [30
януари] месецеслов на Банишкото четириевангелие от XIII в. (Дограмаджиева, Райков 1981:23);
петрь цЃрь бльгарскҐи [30 януари] месецослов на четириевангелие, Зографски манастир № 43 (Иванов 1931 [1970]:383; Павлова 1994:26) и в още две други евангелия от XIII–XIV в. (Чешмеджиев
2003:27, бел. 25, 26).
93
За спора дали той е единственият български владетел, обявен за светец още през Средновековието, вж. Билярски 2001:33, бел. 4.
90
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2001; Чешмеджиев 2003; Билярски, Йовчева 2006; Стойкова 2008:303–305;
Николова 2009 и цит. лит.
Византийските извори, които споменават Петър по повод събития след 927 г.,
го титулуват βασιλε†ς τ™ν Βυλγάρων (Πέτρος δS } τ™ν Βυλγάρων βασιλε†ς94, }
Πέτρου μSν βασιλέως τ™ν Βουλγάρων υs{ς95 Хроника на Йоан Скилица), βασιλε†ς
Βουλγαρίας (Πέτρ¥ Βουλγαρίας βασιλεq Адрес в Посланието на цариградския
патриарх Теофилакт до Петър [933–956], Πέτρου βασιλέως Βουλγαρίας ЦЃрэ
же блъгарскаго Петра женэ умерши96 Хроника на Симеон Логотет) или само
βασιλε†ς (Πετρο‡ το‡ βασιλέως Грамота на император Василий II [1020]). Изключение от това правило са някои византийски хронисти, които дори и по повод
на събития, станали след мира и династичния брак от 927 г., респ. след признаването на Петровата царска титла, продължават да наричат българския владетел
Dρχων, Bρχηγέτης или Dρξας. Срв. ‰μ™ν Dρχοντι История на Лъв Дякон [992]97, τ©
Βουλγαρίας Dρχοντι98, Πέτρου το‡ Dρξαντος τ™ν Βουλγάρων99 Хроника на Симеон
Логотет; Πέτρ¥ δS τ© Βυλγάρων Dρχοντι100 Хроника на Йоан Скилица; >Ρωμάνου
το‡ υsο‡ Πέτρου το‡ Dρξαντος τ™ν Βουλγάρων101, } τ™ν Βυλγάρων Bρχηγετ™ν
Πέτρος102, τ© Βουλγαρίας... Dρχοντι 103 Хроника на Йоан Зонара. Понякога владетелят е само Петър Българина, срв. Πέτρ¥ δS τ© Βουλγάρ© петра же блъгарина
сложи сť убити его браU его иwаOђ [928] Хроника на Георги Амартол. Както вече беше
коментирано, никъде в старобългарски или среднобългарски текстове (преводни
или оригинални) Петър не е титулуван кънťзь – той е единствено цэсарь. Дори
когато царската титла липсва в гръцкия текст, славянският преводач я добавя –
така обичайно постъпва преводачът на Хрониката на Симеон Логотет, срв.
Πέτρ¥ δε τ© Βουλγάρ¥ на Петра же блъгарскаго царэ104, το‡ Πέτρου Петра цЃрэ105.
В латинските извори Петър е imperator (Bulgarorum imperator Petrus Дуклянски летопис) или vаsilieus (Petrus Bulgarorum vаsilieus Лиутпранд).
По повод възобновяването на мира след смъртта на Мария-Ирина и сключването на договор с императорите Роман и Константин.
95
По повод предаването на Скопие на византийците от Роман, сина на българския цар Петър.
96
По повод смъртта на Мария-Ирина.
97
По повод отказа на Никифор Фока да плаща данък на българите [966].
98
Среднобългарският преводач на Хрониката обаче титулува Петър цар, срв. блъгарском№
цЃреви.
99
По повод предаването на Скопие на византийците от страна на Роман. И тук в среднобългарския превод е добавена царска титла за Петър: Петра цЃрэ Блъгарскаго.
100
По повод бунта на Иван и други Симеонови велможи [928] срещу Петър.
101
По повод завземането на Скопие [ок. 1003–1004], предадено на Василий II от Роман. В славянския превод стои обичайното начельникъ (Романь сҐнь Петра бҐвшаго начелника бльгарскааго).
102
Визира се времето след смъртта Мария-Ирина, когато Петър подновил договора с ромеите.
103
По повод писмо на Никифор [963] до Петър да не оставя маджарите да преминават Дунава.
104
По повод бунта на Иван и други Симеонови велможи срещу Петър [928].
105
По повод предаването на властта на четиримата комитопули Давид, Мойсей, Арон и
Самуил.
94
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αˆτοκράτωρ, αŠγουστος ?
Нов вариант на царската титулатура на Петър се чете в надпис на гръцки
върху оловен печат на Петър и Мария, запазен в седем екземпляра, намерени
предимно в района на Преслав. На лицевата му страна има бюстово изображение на Христос Пантократор с нимб (с дясната ръка благославя, в лявата
държи евангелие) и кръгов надпис Ίησο‡ς Χριστός. На гърба са представени
бюстови изображения на Петър и Мария във фас, а около тях има надпис, който
е разчитан различно: Πέτρος βα[σιλευς] [βου]λγαρ[ων] (Герасимов
1938:359–360), Πέτρος καp Μαρίας Tν Χριστ© αˆτοκράτορες Βουλγάρων Петър
и Мария, в Христа самодръжци на българите (Герасимов 1976:129–130; Тотев
1984; Йорданов 1993:№ 19–20; Йорданов 1994:110; Йорданов 2001:59–60) или
Πέτρος καp Μαρίας Tν Χριστ© αŠγουστοι βασιλεqς Петър и Мария, в Христа
августи и василевси (Shepard 1995:142; Йорданов 2001:59–60). Причината за
различните прочити е нечетящият се изцяло надпис, от който реално се виждат
само буквите ΠΕΤΡΟC ΜΑΡΙ Ν Χω ATb. Разчитането се затруднява и поради
факта, че върху византийските монети и печати от това време (с повече от един
владетел) липсва подобно изписване. В тях краят на надписа AYb се развързва като α(Š)γ(ουστοι) β(ασιλεqς), което дава основание да се допусне подобно четене и при печата на Петър (Йорданов 2001:60; Тодоров 2008:100–101).
Той се датира: 1) „към първите години от царуването цар Петър“ (Герасимов
1938:360), 2) към 927 г. (Тодоров 2008:101) или най-често 3) към 40-те години
на X в. (Йорданов 1993а:204; Йорданов 2001:59–60) и по-конкретно след 945 г.,
когато титлата αˆτοκράτωρ е въведена в надпис от златен печат на Константин
VII Багренородни (Юрукова 1990:35) и в надписи върху монети при същия император (Герасимов 1976:130). Формулата Tν Χριστ© и титулът αˆτοκράτορες
свидетелстват за промяна в ранга на Петър (Йорданов 1993:13–14), но няма
пълно изравняване с ромейската царска титла, тъй като липсва определението
Tν Θε©, което говори за власт, дадена от Бога. Изразът Tν Χριστ© означава, че
Петър е християнски владетел, но не и това, че властта му е дадена от Бога, а
добавката αˆτοκράτορες в титлата е станала след възцаряването на Константин
Багренородни [945], когато мирният договор навярно е бил подновен и когато
Петър и Мария управляват не поради роднинството си с византийския императорски двор, както е било дотогава (Добрев 2007:66–68). Срещу идеята за
съвместяване на царската власт от Петър и Мария се обявява Божилов поради: 1) несигурното четене на αˆτοκράτορες, 2) липсата на подобна необичайна
практика – върху византийските печати и монети с повече от един владетел
липсва подобно изписване, 3) обявяването на царствената съпружеска двойка
за автократори противоречи на същността и идеологическата натовареност на
самата титла (Божилов, Гюзелев 1999 [2006:276]). Наистина, докато в определен период от време може да има повече от един василевс, автократорът е
единствен и върховен василевс, който властва сам, както сочи етимологията
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на титлата (αˆτος ‘сам, лично’ + κρατέω ‘властвам, управлявам’). Във Византия към VII–X в. титлата αˆτοκράτωρ, дълго време еквивалент на imperator, е
сравнително рядко употребявана – най-често като синоним на βασιλεύς или в
съчетанието αˆτοκράτωρ βασιλεύς или βασιλεύς αˆτοκράτωρ. През този период
титлата придобива значението ‘владетел, който властва сам’, той е един (μόνος
βασιλεύς) и ако в определен момент е имало повече от един василевс, само
единият от тях е μЭгαт βασιλεύς с право на титлата автократор, за разлика от
другия василевс, наречен μιкρ{ς βασιλεύς. Още в средата на IX в. промяната
започнала да се усеща, а през Х в. била вече категорично изразена – в хрисовул
на Никифор II Фока [964] формулата е βασιλεύς καp αˆτοκράτωρ (Острогорски
1935:106–111; Божилов 2008:147). Славянското съответствие на αˆτοκράτωρ –
самодръжьць – е засвидетелствано в титулатурата на Петър само веднъж и то
сравнително късно в Бориловия синодик [1211] (БЃлгwчъстивwм№ и самодръжц№
блъгарскагw скvптра цЃрю Петр№ Палаузовски препис). Така все още остава открит
въпросът дали цар Петър официално се е наричал и самодържец.
δεσπότης
Титлата δεσπότης е засвидетелствана в надпис върху оловен печат на Петър, запазен в осем екземпляра от Преслав и с. Завет, Русенско. На лицевата
му страна е изобразен бюст на Христос с нимб и мантия (с дясната ръка благославя, в лявата държи евангелие), а от двете страни е изписано ΙЃC XЃC. На
гърба на печата има бюст на владетеля във фас, облечен в дивитисион, с корона
и пропендулии, в лявата (или дясната) ръка държи скиптър, завършващ с двойно пресечен патриаршески кръст. Около владетелския образ се чете огледално
обърнат надпис Πέτρος δεσπότης (Йорданов 1993:№ 35, 35б; Василев 1996;
Йорданов 2001:64–65). Откривателят на екземпляра обръща внимание на иконографското сходство с печатите на Πέτρος βασιλε†ς (Василев 1996). Необичайната за български владетел титла δεσπότης е причина Герасимов да приеме,
че печатът би могъл да е на византийския император Теофил [829–843] (Герасимов 1976:131). Във Византия титлата е позната още през VI в., първоначално
се е носела само от императора, но след като той бил удостоен с титула василевс, достойнството οq δεσποται станало присъщо на съимператорите (Константин Багренородни. За церемониите). За първи път се появява върху монета след 750 г. (при император Константин V), а върху златна монета – няколко
десетилетия по-късно при Константин VI (Божилов 1997:31). Като титул на
императора влиза в обръщение през втората половина на X в. – върху монетите
и печатите на Никифор Фока [963–969] и Йоан Цимисхий [969–976], следователно е възможно титулът δεσπότης да е бил възприет в България като израз на
равенството на българския пълновластен и суверенен владетел с византийския
(Йорданов 2001:65). Косвено доказателство, че печатите са именно на българския цар Петър, наречен δεσπότης, е цитираното вече сведение за Мария като
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δέσποινα Βουλγάρων Продължителя на Теофан106. Печатът може да се свърже
с края на Петровото царуване, тъй като показва иконографска близост с монетите на Роман [959–963] и Никифор Фока [963–969] (Василев 1996:108); датировка 963–969 вж. и у Йорданов 2001:65. Като изхожда от обстоятелството, че
във Византия от 40-те години на IX в. до 70-те години на X в. титулът δεσπότης
е почти изцяло запазен за съимператорите (регенти, настойници и реални управници на Империята), докато техните малолетни съвладетели обикновено са
титулувани βασιλεύς, Тодоров търси подобна натовареност на титула δεσπότης
и в печатите на цар Петър (Тодоров 2003а).
2.4. Титулатура на Борис II
Наследникът на цар Петър – Борис II – продължил да носи титула βασιλε†ς
(цэсарь) според разказа на византийските хронисти за превземането на Преслав
[971], срв. } τ™ν Βουλγάρων βασιλεύς } Βορίσης блъгарскҐи цЃрь Борись ťть бҐTђ
Хроника на Симеон Логотет, } τ™ν Βουλγάρων βασιλε†ς } Βορίσης Хроника
на Йоан Зонара, Βορίσης } βασιλε†ς τ™ν Βουλγάρων Хроника на Йоан Скилица,
Βορ[ν ... τ™ν Μυς™ν βασιλέα, τ™ν Μυς™ν βασιλέυς Βορ[ν107 История на Лъв
Дякон. Когато те разказват как русите подчинили българския народ, наричат
наследниците на трона Борис и Роман ‘предводители’, срв. το†ς ^γεμόνας ...
τ{ν Βορίσηí καp τ{ν >Ρωμανον Хроника на Симеон Логотет (но в славянския
превод те са царе: цЃрэ иa Бориса и Романа покоривше), ^γεμόνας το‡ Wθνους τόν
Βορίσην τε καp τ{ν >Ρωμανον Хроника на Йоан Зонара.
2.5. Титулатура на самуил
Информацията за титулатурата на Самуил в отдавна известните и влезли
в научно обръщение епиграфски паметници е доста оскъдна. Сведението, че
Самуил се е титулувал самодържец, личи от съставката самодръжавьнъ (макар
и отчасти запазена) в Битолския надпис на цар Иван Владислав [1015–1016],
където за Иван Владислав се казва, че е сынь арона с[амоила] ж[е брата с©ща
цЃрэ самодр]ьжавьнаго син на Арон, който е брат на Самуил царя самодържец
(Заимов 1970:33)108. В Самуиловия надпис от Герман [992–993] липсва всякаква титла на Самуил – там той е само самоилъ рабъ бЃж·и109. Причината за това
106
Вж. славянския превод на Хрониката на Георги Амартол (владҐчица блъгароN) и славянския превод на Хрониката на Симеон Логотет (царица блъгаромъ).
107
Във втория случай става въпрос как след превземането на Преслав Йоан Цимисхий завел
със себе си в Цариград Борис, цар на мизите, и му заповядал да свали знаците на царската власт.
108
сынъ арона с[амоила же братанъ (или братанець) цЃрэ самодр]ьжавьнаго „син на Арон
и братанец на Самуил, (само)държавния цар“ според реконструкцията на Добрев 2007а:477.
109
Надписът гласи: в[ъ] имť wтьца и съина и сЃтаго духа азъ самоиM рабъ бЃж[и] полага© памťть
[wтьц]№ и матери и брат[№ н]а кръстэхъ си[хъ• се] имена усъпъш[ихъ ни]кола рабъ бЃжи [риѕими]
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според Златарски е, че „в 993 г., както и преди тая дата, той не е бил цар, иначе
не би пропуснал да изтъкне по един или друг начин царското си положение“
(Златарски I, 2:700), за Дуйчев Самуил се назовава „служител на Бога“ в израз
на голямо смирение (Дуйчев 1940а:86), а за Бакалов причината е „преданост
към Борисовата династия и воден от висши държавни интереси, Самуил не се
възползвал от пленяването на Роман в 991 г., за да заеме престола във време,
когато България останала без нито един законен наследник на короната“ (Бакалов 1985 [1995:174])110.
Наскоро Добрев изказа мнение за автентичността на Воденския надпис на
цар Самуил от 988/989 г. с начало: въ водень градъ самодрьжавнаго азъ самоиль
въ хЃра вэр цр бльгаромь · римэномь бгЃом въздвиженҐи самодрьжьць всэмь странамь
оть рашкť долн·ť до макэдон¶а тесал¶а · хэлада ... Във Воден, града на самодържавния (владетел), аз, Самуил, в Христа верен цар на българите и римляните
(ромеите), от Бога въздигнат самодържец на всички страни от Долна Рашка до
Македония, Тесалия и Елада... (Добрев 2007а:9–441). Според Добрев в горната
формула е калкиран един от най-често срещаните варианти на византийската
императорска титла Έν Χριστ© τ© Θε© πιστ{ς βασιλε†ς καp αˆτοκράτωρ, като
Самуил се обявява за автократор не по отношение на Византийската империя,
а в системата на българската държавна приемственост, и то докато наследственият цар Роман е жив в пределите на българската държава, но като евнух не е
можел да бъде провъзгласен за цар (Добрев 2007а:272–273, 305). Титулатурата
в този надпис не е чисто византийска разновидност на императорската титла,
защото върху нея има и източноадриатическо (западно) влияние, което личи в
израза самодрьжьць всэмь странамь оть рашкť долн·ť до макэдон¶а тесал¶а · хэлада.
От него се вижда, че суверенитетът на върховния управител пряко се простира
върху държавната територия и едва косвено, чрез земята, и върху хората (обратно е във Византия, респ. България, където суверенитетът се осъществява над
хората) (Добрев 2007а:298, 314–318). Именно във Воденския надпис титлата
самодрьжьць за първи път е засвидетелствана в славянския си вариант.
Титлата „верен цар и самодържец на българите“ се чете в наскоро открития и обнародван като автентичен Надпис на Самуил от с. Скрът от 1014 г.:
сам№ил[ъ] вэренъ цръ и само[дрьже]ць в[с]эN блгарwN (Добрев 2007а:443–500). Тази
Самуилова титла съвпада (след замяната на <Ρωμαίων с блгарwN) с втората част
на титлата на византийските императори от X в. Έν Χριστ© τ© Θε© πιστ{ς
βασιλε†ς καp αˆτοκράτωρ <Ρωμαίων – вж. хрисовул на император Никифор
Фока [964] и хрисовул на императорите Василий II и Константин [978]. Според
Добрев титлата на Самуил „владетел на всички българи“ включва и българиэ дав[ы]дъ• написа [же сť въ] лэто отъ сътво[рения миро]y &sz фzаz инъди[кта sz.] (Иванов 1931
[1970:25]).
110
Друго обяснение на въпроса защо Самуил е без царска титла в Надписа от Германската
плоча вж. у Добрев 2007а:404–423.
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те в западните части, които все още били свободни, и българите в източните
краища, вече под властта на император Василий II. Фразата в[с]эN блгарwN свидетелства за Цар-Самуиловия стремеж отново да обедини всички българи под
скиптъра си (Добрев 2007а:474–475).
Оцелелите оригинални български книжовни източници, датиращи от края
на XI и от XIV в., представят Самуил като цэсарь или цэсарь блъгаромъ, срв.
Български апокрифен летопис, където тримата братя Мойсей, Арон и Самуил
са споменати като царе (обрэтеTђ цЃрь тр· браU wть вьдовиц№ прPрчица мw№сеи и аронь
самоиль) и Българските глоси в Хрониката на Константин Манасий (л. 119 Синодален препис съи вŕńиë·ĺ öđЃü đŕçá¸ самоила цЃрэ блъгаром••• тамо бо бэ далъ ем¹
самоилъ цЃрь владати, л. 120 Синодален препис съи цЃрь васил·е•••разбивъ самоила
цЃрэ•••и wUсла их къ Самоил№) и Надписите към миниатюрите в същата хроника
(л. 183б васил¶е цЃрь разби самоила цЃрэ бЃлгарwNђ, и видэвъ самоилъ цЃръ ослэпенҐхъ
¶ wU яда №мрэтъ).
Във византийските извори (официални и наративни) царското достойнство
на Самуил се споменава както еднолично (εrς βασιλέα τοqς βαρβάροις Хроника
на Симеон Логотет, τ™ν βασιλέως Βουλγάρων Σαμουήλ111, εrς τ{ν βασιλέα
Βουλγάρων τ{ν Σαμουήλ112 История на Никифор Вриений, βασιλεύς Анна Комнина. Алексиада), така и съвместно с други царе (Πέτρου τ™ν βασιλέων καp
το‡ Σαμυ[λ Грамота на Василий II [1020], τ™ν βασυλέων uδρυντο βουλγαρίας
Хроника на Йоан Скилица). Най-често обаче византийските автори наричат Самуил с общите термини за върховен вожд и предводител Bρχηγός (} Bρχηγ{ς
τ™ν βαρβάρων Продължителя на Георги Монах, Bρχηγόν Хроника на Симеон
Логотет, πρ{ς τ{ν σφέτερον Bρχηγόν Хроника на Йоан Зонара, Σαμου[λ ƒς
α‡τ™ν Bρχηγ{ς Хроника на Йоан Скилица), Dρξας (Σαμου[λ το‡ Dρξαντος το‡
Wθνους Хроника на Симеон Логотет, Σαμου[λ το‡ Dρξάντος το‡ Vθνους Хроника на Йоан Зонара, καp } το‡ βουλγαρικο‡ Vθνους Dρξας Σαμου[λ Житие
на Никон Метаноите), Dρχων (τ{ν μSν Dρχοντα τούτων Σαμου[λ История
на Михаил Аталиат) и Vξαρχος (Σαμου[λ δS το‡ τ™ν Βουλγάρων Tξάρχοντος
Хроника на Йоан Зонара), както и по-рядко използват термините τύραννος (}
τύραννος Βούλγαρος Σαμου[λ Кекавмен. Стратегикон) и βασιλεύσαντας – за
Самуил и Аарон (εrς τ{ν Σαμου[λ ... <Ααρ˜ν... το‡ παντ{ς γένους Bρξαντάς
τε καp βασιλεύσαντας Самуил... и брат му Аарон... до неотдавна владеели и
царували Хронография на Михаил Псел). Затова едва ли може да се каже, че
във византийските източници „царското достойнство на Самуил не се поставя под съмнение. Един от най-осведомените автори на епохата Йоан Скилица
почти навсякъде в своето съчинение говори за „българските царе“, за „двор111
По повод брака на Исак I Комнин [1057–1059] с по-голямата дъщеря на Иван Владислав
Екатерина – тук тя погрешно е посочена като дъщеря на българския цар Самуил.
112
По повод съпругата на кесар Йоан Дука, която водела своя род по бащина линия от българския цар Самуил.
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ците на българските царе (τ™ν βασυλέων uδρυντο Βουλγαρίας)“ (Бакалов 1985
[1995:175–176]). Всъщност това са единствените употреби на βασιλεύς от
страна на Скилица и както се вижда, те не се отнасят лично до Самуил. Нито
за Борис, нито за Симеон, нито за Петър византийските автори не използват
такъв разнообразен терминологичен набор от средства за титулуване. Защото въпреки че за българите Самуил е бил цЃрь и самодрьжьць, за Византия той
не е бил легитимният претендент за царската власт, не е бил духовният син
на византийския император, а е бил просто предводител, нещо повече – бил е
Bποστάτης ‘узурпатор’ според Стратегикона на Кекавмен.
Среднобългарският преводач на Хрониката на Симеон Логотет обикновено следва гръцкия си първоизточник, напр. предава Bρχηγός с кънťsь (Bρχηγόν
къ своему кнťsю)113, но в редица случаи „поправя“ с царска титла споменаването на „вожда“ Самуил (Σαμου[λ το‡ Dρξαντος το‡ Wθνους иже бэ Сам№илу
Блъгарскому цЃрю брать)114. Преводачът на Хрониката на Йоан Зонара обичайно
нарича Самуил начельникъ, подобно на другите български владетели, независимо от гръцкото съответствие, срв. Σαμου[λ начелник же бльгарскҐи Самуиль115,
Σαμου[λ Самуилу начелнику бльгарскому116, Σαμου[λ δS το‡ τ™ν Βουλγάρων
Tξάρχοντος бльгарскиҐ же начелникь Самуиль117, Σαμου[λ начелникь же ихь
Самуиль118. Много рядко нарушава тази практика, както в случая, когато Василий II избол очите на 15 000 пленници и така ги изпратил кь господину ихь
кь самуилу (πρ{ς τ{ν σφέτερον Bρχηγόν). В Хрониката на Скилица Самуил е
споменат 46 пъти без титул и само веднъж е наречен μόναρχος, резултат от отношението на Византия към комитопулите, извършили узурпация, опитвайки
се да отрекат властта на императора и да отхвърлят акта от 971 г., символизиращ края на Българското царство (Божилов, Гюзелев 1999 [2006:317]).
В латинските извори Самуил е титулуван както rex (Samuel rex Хроника
на Лупус протоспатарий [кр. XI в.]), така и imperator (Samuel Bulgarinorum
imperator, imperator Samuel, Samuel, qui se imperatorem vocari Дуклянски летопис). Златарски допуска, че Самуил, подобно на Симеон, е потърсил признание
за титула си от римския папа, опирайки се на писмо на цар Калоян до папа Иникентий III от 1202 г., в което царят искал от римската църква корона и почест,
които старите български царе имали – Петър, Самуил и други, които ги предхождали във властта, както било написано в книгите (coronam et honorem…
Когато император Василий II избол очите на пленените българи, на брой 15 000, и им заповядал да отидат при своя вожд.
114
По повод Арон – брат на българския цар Самуил.
115
По повод похода на Василий II срещу Сердика.
116
По повод на това, че Василий II е оставил в Солун войска, за да се съпротивлява на българския цар Самуил [ок. 989–990].
117
Когато Самуил плячкосвал не само Тракия и Македония, но и Елада и Пелопонес [996].
118
По повод нападенията на Василий II срещу българите [1014] и невъзможността на техния
предводител Самуил да се противопостави на гърците.
113
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Unus fuit Petrus, alius fuit Samuel et alii, qui eos in impero praeasserunt sicut in
libris nostris invenimus esse scriptim). Но дори и да е влязъл в преговори с папата
по този въпрос, резултат едва ли е имало, защото обратното искане вероятно
е било българският архиепископ да признае върховната власт на римския първосвещеник (Златарски I, 2:703–704).
2.6. титулатура на приемниците на самуил
Гаврил Радомир [1014–1015]
Единственият оцелял византийски извор със сведения за Самуиловия син
Гаврил Радомир (Роман) – Хрониката на Йоан Скилица, не предоставя никакви данни за титулатурата на българския владетел. Хронистът го нарича само
поименно (Радомир Роман, Гаврил Роман, Радомир или Самуиловия син)119.
Оскъдни са и българските писмени свидетелства. Липсват титулатурни обозначения за Гаврил Радомир в разказа за неговата смърт, поместен между Чудесата на св. Димитър Солунски в Панигирика на Владислав Граматик [1479]
(Златарски I, 2:751–753, 850–853). В историко-апокрифната книжнина Гаврил
Радомир носи царска титла, но такава е титлата на всички български владетели
там, включително и на тези, които никога не са били царе. Твърде е възможно
изразът и потоN въст@ црь ин именеN ромаO••• и прэеN црTђтво бльгарьское от Българския апокрифен летопис да се отнася именно до Гаврил Радомир, наричан още
Роман, макар че има и други идентификации120 (Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996:206). В друга историко-апокалиптична творба – Видение на пророка
Даниил за царете и последните дни – в духа на този род книжнина се смесват
личности от византийската и българската история, в случая в лицето на сина на
Самуил (Гаврил Радомир) и сина на Никифор I (Ставракий), срв. wU сэмене ¬го
му гавриль• маловрэменьнь паче всэхь (Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996:113,
131, бел. 21; Николов 2005:128)121. Така, отделяйки легендарното от реалното,
можем да предположим, че Гаврил Радомир е бил цэсарь или цэсарь (блъгаромъ).
119
В Хрониката на Скилица името на Гаврил Радомир се среща 11 пъти, а във Виенския препис на Хрониката (с добавките на Михаил Деволски) има 13 споменавания на името – само като
Гаврил и Радомир (Божилов 1971: 96–97).
120
Според Иречек става въпрос за византийския император Роман III Аргир [1028–1034], но
това противоречи на сведението от Летописа, че споменатият владетел „воюва с двама царе... и се
върна от изток в Преслав“. Сведението обаче противоречи и на идентификацията със Самуиловия
син Роман, за когото остава неясно какво е правил в Преслав. „Затова... и тук правилният отговор
би бил, ако се приеме, че действително става дума първоначално за Гаврил Радомир, но че и към
неговия образ са прибавени черти от други. Името Роман, свърано с Преслав, напомня за Петровия син Роман“ (Иванов 1925:286, бел. 7; Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996:83).
121
Името Гаврил се чете в преписите от Драголовия сборник (ХIII в.) и от ръкопис от сбирката
на НЦСВП „Иван Дуйчев“ № 17 (първа половина на XVIII в.).
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Иван Владислав [1015–1018]
Със сигурност цар Иван Владислав се е титулувал самодрьжьць
блъгаромъ, както показва Битолският надпис (...¸ äýëŕĺěú ·wŕíîě ńŕěîäđüćúöĺěú
áëúăŕđüńęî[ěь])122. За византийските автори обаче българският цар Иван Владислав е Dρχων (} τ™ν Βουλγάρων Dρχων } <Ιωάννης καp Βλαδισθλάβος Хроника на Симеон Логотет, } τ™ν Βουλγάρων Dρχων Хроника на Йоан Зонара)123
или ^γεμών (πρ{ς τ{ν τ™ν Σκυθ™ν ^γεμόνα Михаил Псел. Надгробно слово за
кесариса Ирина)124, а Скилица го назовава само поименно – Иван Владислав,
Владислав, но най-вече Иван (} <Ιωάννης). В духа на вече познатото среднобългарският преводач на Хрониката на Симеон Логотет титулува българския владетел цЃрь (блъгарскҐи же цЃрь владиславь), а славянският преводач на Хрониката
на Йоан Зонара го нарича начельникъ (владислав же начелник бльгарскҐи). Освен
в Битолския надпис името на Иван Владислав се споменава само още веднъж
в оригинален български книжовен паметник – Видение на пророка Даниил за
царете и последните дни, срв. другҐ рогь вьстанеть• име агЃглово владиславь•
имэе прэстоль его (Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996:118–124)125.

Вж. Заимов 1970, Добрев 2007а:512–515, както и Божилов 1971:84–87, който справедливо
оспорва реконструкцията на Мошин (·wŕíîě ńŕěîäđüćúöĺěú áëúăŕđüńęî[го] [цЃрства]) и мнението му,
че титлата на Иван Владислав е била „Йоан самодържец на българското царство“ (Мошин 1966).
123
По повод известието как Иван Владислав се отправил към Драч.
124
Тук Михаил Псел погрешно нарича „предводител на скитите“ Арон вм. Иван Владислав.
125
Цитира се по препис от първата половина на XVIII в. (сб. на НЦСВП „Иван Дуйчев“ № 17).
В другите преписи името Владислав липсва (Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996: 113).
122
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IV. титулът на Престолонаследника
καναρτικεινος, καναηρτχθηνος

Прабългарската титла за престолонаследник е съхранена в два различни
източника – единия книжовен, а другия сфрагистичен, срв.: } καναρτικείνος
Константин Багренородни. За церемониите във византийския дворец, <Ιωάννf
βαγατουρ κανα ηρτχθιθυηνω, ηρτχ(ι)θ(υ)ηνω, ηρτχθηνω Надпис върху печат
на Йоан багатур престолонаследник, Μιχαιλ βαγατουρ κανε ιρτχθ(ι)νος,
ηρτχθ(ι)[θυ]νο[ς], ηρτχθ(ι)θυ(ι)νος Надпис върху печат на Михаил багатур
престолонаследник.
Според Константин Багренородни. За церемониите един от въпросите
на логотета към приетите в Цариград български пратеници е: „π™ς Vχουσιν
} Καναρτι κείνος, καp } Βουλίας ταρκάνος, οs υsοp το‡ Tκ Θεο‡ Dρχοντος
Βουλγαρίας Как са канартикинът, боил тарканът, синовете на поставения от
Бога владетел на България и останалите му чеда?“ (ГИБИ 5:222; във втори препис на съчинението вм. } Καναρτι κείνος стои кαναρτικείνο(ς), Mango, Ševèenko
1960:247–249). Титлата кαναρτικείνος, разчитана и като καν@ρ τικεqνος, е коментирана многократно, най-често извеждана от тюрк. ganar-tigin, gan-tegin
(Моravcsik 1958, 2:148) и почти единодушно приемана със значение ‘престолонаследник’ (с изключение на Томашек, който я свързва с турския глагол
qana- ‘проливам кръв’, откъдето извежда и семантиката ‘съдия при смъртни
наказания, човек, който пролива кръв; палач’, цит. по Фехер 1928:104). Изразените различия засягат предимно етимологиите на двете съставки на титлата. По отношение на първата съставка кαναρ Микола (Mikkola 1925:131–133)
привежда паралели с монг. akanar, okanar ‘по-голям, най-голям брат’ и с други
сходни форми в източноалтайски езици (мнението му е възприето от Симеонов 1981, 3:66–67; Бешевлиев 1981:45; вж. и кαναρ като титул на благородство по кръв у Иванов 1931 [1970:4]). За Фехер (Фехер 1928:102–106) кαναρ
е служебна титла, чиято етимология идва от глагола qana ‘пускам кръв’, но
не означава ‘палач’, а длъжностно лице, което в съзвучие с тюркските обичаи
е играело важна роля (като върховен съдия или дипломат) при сключване на
договори, свързани с кръвопускане, т.е. жертвоприношения. „Договарящите
пускали кръвта си в един съд и я изпивали, а някои народи (българи, маджари) в известни случаи замествали това с проливане кръвта на някое животно
(вълк или куче)“ (Фехер 1928:106). Тази теза по-късно е доразвита от Менгес
(Menges 1951:100). Най-често обаче етимологията на кαναρ справедливо се
свързва с владетелския титул κανα (Beševliev 1932, според когото първоначално е стояло κανάς, погрешно заменено от преписвача с κανάρ поради близките
начертания на ρ и ς; впоследствие Бешевлиев 1981:45 се отказва от тази реконструкция; вж. и Granberg [forthcoming]:Phonology №№ 37–38, 44–48, 61, 75,
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77, 84, Morphology №№ 4, 13, Dictionary 74–75). Втората съставка τικεqνος на
титула καν@ρτικεqνος почти всички изследователи свързват с тюрк. tegin, tigin,
tikin ‘принц’ (Mikkola 1932:132; Бешевлиев 1981:45; Симеонов 1981) и по-рядко
‘херцог’ (Фехер 1928:102), ‘млад герой’ (Beševliev 1932:15), ‘най-големият син
на кана’ (Menges 1951: 100–101).
Сфрагистичните източници, в които е регистрирана прабългарската титла
за престолонаследник, са два печата, съхранени в девет езкземпляра. Пръв
Панченко обнародва намерен в Цариград оловен печат (според него от X в.,
днес с неизвестно местонахождение; Йорданов 2001:69) с надпис Κύριε βοήθει
τ© σ© δούλ¥ <Ιωάννf βαγατο†ρ καp [β]α[ν τ(©) Χω[τι]ν© Господи, помагай на
своя раб Йоан Хотин, багатур и багаин (Панченко 1905:555–557). В тълкуването на Панченко Йоан Хотин е византиец на българска служба. Почти половин
век по-късно Герасимов публикува втори екземпляр от същия печат, намерен
във Варна (днес Исторически музей – Русе № 584), чийто край (на гърба на
печата) разчита съвсем различно: Κύριε βοήθει τ© σ© δούλ¥ <Ιωάννf βαγατο†ρ
κανα Ηρτχιθυήνω Господи, помагай на твоя раб Йоан Иртхитюен, кански багатур (Герасимов 1951). Така Герасимов схваща Ηρτχιθυηνω като прабългарско
фамилно име на неизвестен Йоан – длъжностно лице при княз Борис (като
цяло това четене и приблизително същото или близко тълкуване е възприето
впоследствие от Гюзелев 1969:262; Бешевлиев 1979:233; Венедиков 1979:51–
52). Специално внимание заслужава наблюдението на Герасимов, че в думата
Ηρτχιθυηνω буквите ιθυ (последни в четвъртия ред на печата) „едва личат“,
че само при ниско странично осветление се виждат „едва личащи очертания“
и че същите букви „са повредени и върху екземпляра, обнародван от Панченко“, който на това място е видял само една буква – ω (Герасимов 1951:74).
Ново четене и тълкуване на надписа от двата екземпляра на печата предлага
Ив. Йорданов: Κύριε βοήθει τ© σ© δούλ¥ <Ιωάννf βαγατουρ κανα ηρτχηνω
Господи, помагай на твоя раб Йоан багатур и канаиртхин (Йорданов 1989:393–
394; Йорданов 1993:36; Йорданов 1997; Йорданов 2001:69)1. Според него не
става въпрос за родово или фамилно име, а за втора съставка на длъжността
или титлата κανα ηρτχηνω, наподобяваща титлата } кαναρτικείνος у Константин Багренородни. За церемониите. Авторът идентифицира Йоан със сина на
цар Симеон, който би могъл да бъде престолонаследник на брат си Петър за
времето от възцаряването му през 927 г. до раждането на децата му или покъсно2. Приемам тезата на Йорданов и отново обръщам внимание на прочита
му ηρτχηνω, а не ηρτχιθυηνω, тъй като според него между буквите χ (край на
Вж. варианта „Господи, помагай на своя раб Йоан, багатур кана-иртхитуин“ у Гюзелев
2006: 56.
2
Идентификация на Йоан от печата с едноименния баща на Сондоке вж. у Попконстантинов 2008, според когото Йоан е бил багатур на престолонаследника – в случая на ВладимирРасате, престолонаследник на княз Борис.
1
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четвъртия ред) и η (начало на петия ред) и при двата екземпляра на печата не
се виждат ясни знаци, а в празното поле след χ не биха могли да се вместят три
букви (ιθυ), както допуска Герасимов, а евентуално само един знак, от който
в най-добрия случай могат да се видят следи от контури на закръглена буква,
най-вероятно Θ (Йорданов 1989:392–393). Може би затова в по-късна своя публикация Йорданов разчита титлата като ηρτχ(ι)θ(υ)ηνω (Йорданов 1993:36), но
впоследствие отново се връща към четенето ηρτχηνω (Йорданов 2001:69)3.
През 1984 г. при разкопки в манастирския комплекс в Равна са намерени
четири частично запазени екземпляра от друг оловен печат с гръцки надпис,
идентичен на надписа от печата на Йоан, като разликата е само в името на притежателя на печата – Михаил. Ето и разчетения текст само на интересуващата
ни обратната страна (на първо място е прочитът на Георгиев 1990, а на второ –
прочитът на Йорданов 1993: табл. IV, № 17–20):
1. Исторически музей – Провадия № 276: ...ηλ β[αγατ]ουρ κ[ανα] ηρτχ(ι)
[θυ]νο[ς] – ...ιλ [βαγατ]ουρ κ[ανα] ιρτχ...νο[ς].
2. Исторически музей – Провадия № 277: ...ηλ [αγατ]ουρ κ[ανα] ηρτχ(ι) [θυ]
νος – ...ιλ β[αγατ]ουρ ... ιρτ...νο[ς].
3. Исторически музей – Провадия № 278: ... [κ]αν[α] [ηρ]τχ(ι) θυ[ι]νος –
...αν[α]...χθ...ος.
4. Исторически музей – Провадия № 336: ... νος – ...ιρτχ...νο[ς].
През 1996 г. в землището на гр. Смядово е намерен пети екземпляр от същия печат (Национален исторически музей – София № 31815), публикуван
от Йорданов, който разчита интересуващата ни част от надписа като Μιχαιλ
βαγατουρ κανε ιρτχ(ι)νος Господи, помагай на своя раб Михаил, багатур и
канаиртхин4 и идентифицира Михаил с първородния син на цар Симеон5
(Йорданов 1997:354–362; Йорданов 2001:73–74). Георгиев предлага следната
етимология на реконструираната от него трисъставна титла κανα ηρτχ(ι) θυ(ι)
νος: κανα ‘хан, владетел’+ ηρτχ(ι) ~ тюрк. ерте, ирте, чув. ir, irxin ‘рано, ранен,
утрешен’ + θυ(ι)νος < тюрк. основа tun ‘пръв, първенец, първороден’, т.е. смисълът на титлата е „утрешен (бъдещ) хан и първороден (син)“ (Георгиев 1990;
Георгиев 1992). Йорданов оспорва третата съставка θυ(ι)νος поради нейната
несигурност, защото „наличието на буквите там, както бе посочено и в предишните публикации, е само едно предположение“ (Йорданов 1997:357; Йорданов
2001:74).
3
Не приемам прочита и тълкуването на надписа от страна на Ст. Михайлов (Михайлов
1992), възражение вж. у Йорданов 2001:70–71.
4
Вж. варианта „Господи, помагай на своя раб Михаил, багатур кана-иртхитуин“ у Гюзелев
2006:56, който споделя тезата, че Михаил е първородният Симеонов син, лишен от престола и замонашен в един от манастирите в югозападните български земи (Гюзелев 2006:232, бел. 8).
5
Идентификациите на престолонаследниците Михаил и Йоан със синове на цар Симеон се
натъкват на някои трудности, свързани с престолонаследието при цар Симеон, вж. Георгиев 1992;
Николов 1996; Тодоров 2007.
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Наскоро в манастира при Равна бяха открити още два екземпляра от печата
на Μιχαιλ βαγατουρ, като последният (седми по ред) е отлично запазен и с
изцяло и ясно четящ се надпис: Κ(ύρι)ε βοήθη τ© σ© δούλ¥ (лице) Μηχαgλ
βαγατουρ κανε ηρτχθηνος (гръб)6. Така новооткритият екземпляр слага край
на споровете около изписването на прабългарската престолонаследническа
титла.
Наличието на два различни графични варианта на прабългарската титла за
престолонаследник (в съчинението на Константин Багренородни и в двата печата) предоставя възможност за тяхното съпоставително разглеждане, което
ще направя по-нататък, придържайки се към следното:
1. И двете форми (книжовна и сфрагистична) съдържат запис с гръцки букви на една и съща титла (подобно предположение вж. и у Йорданов 1989:394;
Йорданов 2001:74; Георгиев 1992; Божилов, Гюзелев 1999 [2006:272]). В противен случай ще трябва да допуснем, че по едно и също време (второ–трето
десетилетие на X в.) са съществували две различни прабългарски титли за назоваване на престолонаследника, което едва ли е възможно.
2. В печата на Михаил тя е κανε ηρτχθηνος, а в печата на Йоан – κανα
ηρτχ(ι)θ(υ)ηνω или ηρτχηνω (с различия поради недоброто състояние на екземплярите), но най-вероятно κανα ηρτχθηνω. Следователно и в двата печата
титлата е еднаква (κανα ηρτχθηνος) с изключение на окончанията.
3. Логично е титлата в печатите като домашен извор да отразява по-автентичен запис спрямо записа на титлата у Константин Багренородни. За церемониите.
В резултат на съпоставянето на книжовната и сфрагистичната форма на
прабългарската титла за престолонаследник предлагам следната трикомпонентна структура: κανα ‘владетел, хан’ + ηρ, ιρ (само ρ у Константин Багренородни) ‘утрешен, т.е. бъдещ’ + τικεινος, τχθηνος, τχθινος ‘дн. принц, син
на владетел’, т.е. значението на титлата е ‘утрешен кан, син на владетеля’, откъдето ’бъдещ наследник на кана’ (καναηρτχθηνος). По отношение на втория
елемент ηρ, ιρ приемам тълкуването на Георгиев (Георгиев 1990:107; Георгиев
1992:5) за паралели с тюркската основа на прилагателното ir (а не erte, irte) в
значение ‘рано, утре, утрешен’ (т.е. ‘бъдещ’), като най-близки са успоредиците
с чув., туркм., чаг. и узб. диал. ir в посочените значения (Севортян 1:369–371,
302–304; ЧРС 1982:115; РТС 1956:633), с които етимологически съотносими
са и алтайски форми като монг. *er в erte ‘рано, ранен’, мандж., тунг. erte (Севортян 1:370), калм. иргч ‘бъдещ, предстоящ’ (КРС 1977:272). Третият елемент на титлата за престолонаследник (τικεινος – τχθηνος, τχθινος) се свързва
с тюрк. tegin, tigin, tikin ‘принц’. В старотюркските рунически паметници от
VII–VIII в. tegin, tigin, täggin е титул, прибавян към имената на младите члено6

Този екземпляр на печата е обнародван, разчетен и коментиран от Попконстантинов 2008.
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ве на ханското семейство, напр. Тонга тегин, Йолуг тегин в паметника на хан
Могилян [683–735], Кюл тегин [ум. 736] от едноименния орхонски паметник
(Малов 1951; Малов 1959) и др. (Радлов 3:1034, 1038; СИГТЯ 5:710). У тюрките тигинът е заместникът на хана, неговият син или по-млад брат, който често
се нарича kül tegin ‘великият наследствен принц’ (Doerfer 2:395–396). Клосон
(Clauson 1972:483) отбелязва, че през тюркския период титлата tegin ‘принц’
означава ‘син, внук на господстващия хаган’, а след този период тя е употребявана с понижено значение. В старотюркските паметници и във всички съвременни тюркски езици думата се изписва като tegin, tigin, tikin, tekin, takkin,
tägin, täggin, täkin (СИГТЯ 5:322, 663–664; Левин 2001:177), т.е. винаги с гласна в коренната сричка. Как да си обясним тогава, че във формата от печатите
(τχθηνος, τχθινος) тази гласна липсва и така отдалечава прабългарската форма
от тюркската? Обикновено се допуска, че записът кανáρτικεqνος е погрешно
изписана и изопачена прабългарска титла, явление обичайно за византийските
паметници (Йорданов 1989:39; Георгиев 1992:4). Според мен обаче в записа
καναρτικεqνος (=κανα-ρ-τικεqνος) едва ли можем да търсим наслоени грешки от
страна на византийските преписвачи, защото той сравнително точно отразява
тюркската форма, особено по отношение на последната съставка τικεqνος =
тюрк. tikin. Не подлежи на съмнение фактът, че титулът е много древен – макар и да се среща в старотюрксите рунически паметници, той е зает от ранен
предтюркски източник, както сочи нетюркската форма за мн. ч. tegit (Clauson
1972:483). По мнението на някои изследователи (Menges 1951:99–101) титлата
tegin, tigin, tikin няма тюркски, а алтайски (хуно-монголски) произход поради
наличието на съответни монголски и китайски форми със същото значение.
Често тюрк. tegin се свързва с хунския титул tâqi, сткит. *dÂ-gÒ (Pulleyblank
1962) или с кит. dÀchÉn ‘висок ранг чиновник’ < китайски прототип *dÂj-gin
(Шервашидзе 1990:85). Приема се, че и в езика на ефталитите-авари, условно
отнасян към иранските езици, tegin не е тюркска заемка, а автохтонна част от
домашния (алтайски) лексикален фонд, срв. хун., ефтал. thakkana като название
на владетеля (Делева 1997:14–15, 17; Granberg [forthcoming]:Dictionary 12).
Като се има предвид обаче, че под властта на ефталитите са били големи ираноезични маси, напълно естествено е в техния език да присъства иранска лексика.
С такъв произход би могла да е и титлата tegin, която има аналог в хотански,
пехлеви и согдийски (digjina, dagjini, dagjajna, tjkjn, Bailey 1939:91; срперс.
dËhkÂn Altheim 1:48–51; digyina, в брахми текстове tigina Малов 1951:430). Хотанският език, наричан още сакски, е езикът на сакските племена, които през
II в. завладяват областите (сред тях и Бактрия) по горното течение на Амударя.
Согдийският също принадлежи към средноиранската езикова група. Особено
интересни и най-близки до прабългарската форма τχθηνος (τχθινος) се оказват паралелните форми tgjn, tqjn, tkjn без гласна в корена, засвидетелствани
върху индийски монети и в Mahrnamag – пехлеви (средноперсийски) текст от
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IX в. от Източен Туркестан (Müller 1913:10; Bailey 1939:91; Menges 1951:101;
Кляшторный 1964:31). Тези съответствия може и да не са случайни и тогава не
е изключено да се окаже, че формата τχθηνος (τχθινος) пази следа от най-общо
казано нечисто тюркско произношение. Можем да предполагаме, че макар и
свързана с тюрките и тяхната владетелска терминология, титлата за престолонаследник (особено в съставката τχθηνος, τχθινος) е запазила някогашното си
изконно (вероятно индоиранско) звучене сред Аспаруховите българи7. С иранско потекло е и синтактичната връзка между трите съставки на титлата, в която определението (ηρτχθηνος) следхожда определяемото (κανα)8, вж. същото
по тип словосъчетаване и при двукомпонентната титла за върховния владетел
κανα συβηγη ‘кан благополучен (с добра участ и съдба)’. Колкото до предаването на тюркското -k-/-q-/-g- в средисловие (а и в начална позиция) с прабълг.
-h- (в гръцка и кирилска транскрипция), книжовните и епиграфските извори
предоставят достатъчно примери за това, срв. Авитохолъ, -охолъ (Именник на
българските канове) : *oxlu, сттюрк. oγul; Исперихъ (Именник на българските
канове) : *Asparug < *aspa ‘кон’ + -rux < rauka ‘светъл, бял’; бльхчи ‘занаятчия’
(Шестоднев на Йоан Екзарх): сттюрк. *bilgüèi; αλχαση ‘шлем’ (Надпис от
Преслав № 53) : сттюрк. *alqaèi; τωυλσχη ‘нагръдник (на щит)’ (Надпис от
Преслав № 53) : сттюрк. *töülski; χωυμσχη ‘обработена кожа’ (Надпис от Преслав № 53) : сттюрк. *köümski; χλωυβρην ‘халка’ (Надпис от Преслав № 53) :
сттюрк.*qloubrin, qalbuz (Granberg [forthcoming]:Phonology №№ 37–38, 44–48,
61, 75, 84, Morphology №№ 4, 13, Dictionary: 10–17, 44, 45–47, 114, 116–117).

Иранско езиково влияние върху прабългарски е установено в редица лексеми, напр. хръзанъ,
Аспарухъ, Мостичь, βαγατουρ, βαγαιν, συβηγη, σητητ (Бешевлиев 1967; Делева 1997:13). С иранско
потекло са и имената Кубер и Кубрат (Добрев 2005:65–66).
8
Това е т.нар. „персийски изафет“, различаващ се от тюркския синтаксис, при който определението предхожда определяемото, срв. двукомпонентните титли от прабългарските надписи
ηζουργου βουλα, υκ βαγαηνου, ητζηργου βαγαηνου, βηρη βαγαηνου, σετητ βαγαηνου, ζερα ταρκανος, βορι ταρκανος, ολγου τρακανος и др.
7
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V. титлите от гледище на техния произход
Повечето титли, разгледани тук (владетелски, престолонаследническа, съсловни и длъжностни), в изследователската традиция имат по няколко етимологии, понякога напълно противоположни и взаимно изключващи се. В тези
случаи приемам за научно издържана тази, за която има достатъчно сериозни
лингвистични аргументи и която е релевантна на историческия контекст в изворите. С малки изключения длъжностните и съсловните титли, както и почетните достойнства в ранносредновековна България, са с прабългарски произход,
поради което техните корени трябва да се търсят в рамките на алтайските (в
частност на тюркските) езици. Извън изконно алтайските (тюркските) по потекло титли има и титли-заемки в тези езици, съществували още в предтюркско
време. В опита да се установи откъде точно те са попаднали у тюрките, се опирам на специализирани изследвания, привеждащи етимологически паралели
обикновено с индоирански езици и китайски източници и по-рядко с езика жуан-жуан или с езика на ефталитите. В този смисъл предлаганата по-долу систематизация на ранносредновековните български титли и длъжности с оглед на
техния произход е в известна степен условна, тъй като рефлектират сложни и
продължителни етнолингвистични контакти.
1. прабългарски Титли с алтайско (тюркско) потекло
1.1. Тюркски титли или съставки от титли
Редица (пра)български съсловни и длъжностни титли или съставки от титли
имат аналози само в тюркските езици и затова могат да се определят като изконно тюркски1. Сред тях са:
βοηλα/βοιλα
Тюркското потекло на съсловния титул боил (βοιλα, βοηλας, βοϊλAν,
βοϊλαδας, Βολιαδες, Βουλιαν, βουληα, βωυλε, βελι, βουλις, βουλη, βοκλια,
Βουηλα, быля, borlas, bule, bula, Bohiladis, Boilam), засвидетелстван най-рано в старотюркски и уйгурски текстове от VIII–IX в., обикновено се приема
за безспорно. Като паралели се привеждат тюрк. bo:d, bo:y ‘ръст на мъж, човешко тяло; род, племе’, boyla ‘добре построен, създаден’, bojlu ‘висок’, bolja
‘издигам се’, boila ‘раста, увеличавам (се), удължавам се’, boily ‘с висок ръст;
голям’, каракирг. buila, buily ‘имам ръст’. Първичното значение ‘висок’ във физически смисъл впоследствие се е разширило и в социален аспект, откъдето се
1
Условно към тюркските езици се причислява и хунският език поради лингвистични съвпадения с по-късните тюркски езици.
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е получило вторичното значение ‘велик, могъщ’. Има обаче и изследователи
(Clauson 1972:385; Кляшторный 1964:104), които не изключват възможността
прабълг. и тюрк. boyla: да е заемка в тюркски, древна предтюркска дума, може
би свързана с източните хуни, макар че няма запазени реални следи от нея в
китайски текстове, отнасящи се до този народ.
ητζιργου/ηζουργου (съставка към βουλα, κολοβρος, βαγαηνος); ичрьгыя
Почти всички етимологии извеждат първата съставка ητζιργου (ηζουργου,
ητζηργωυ, Σουρσου, Серсу/Сърсу, чрьгу, zergo/zerco) на двусъставните длъжностни титли ητζιργου βουλα, ιζουργου κολοβρος, ητζηργου βαγαηνος от тюрк.
ièärigü, ièirgü ‘вътрешен’, ièrägi, ièräki, ièraki, ièrä, ièräk ‘вътрешен, намиращ
се във вътрешността’ < пратюрк. iè-äri-gü ‘това, което е вътре’. Успоредици на
ητζιργου има в орхоноенисейските и уйгурските надписи и в други тюркски
писмени паметници, като съчетанията, в които се срещат, означават ‘вътрешни
служители; дворцови служители’. Аналогично значение имат и прабългарските титли ητζιργου βουλα, ιζουργου κολοβρος, ητζηργου βαγαηνος. Същата етимология има и ичрьгыя – „вътрешен“ войник, войник от стражата на владетеля,
което се потвърждава и от неговото гръцко съответствие в изворите κανδιδAτος.
σαμψ\ς, самъчии ‘управител на двореца и съветник на владетеля по дипломатическия церемониал’; sunas campsis = suna samèi = сына самъчии ‘сампсис
на крепостта с кулите’
Тюркски произход има и титлата, засвидетелствана в изворите с гръцка, кирилска и латинска графика като σαμψ[ς, οŠσαμψις (вм. } σαμψις), ΟŠσαμψος (вм.
} σαμψος), Усапсъ, самъчии, campsis/sampsi, срв. уйг., чаг., тат., кипч., казах. sa:n
‘число, брой, количество, оценка’, чув. sum, sam ‘изчисление’, севтюрк. sanamak
‘броя, почитам’, san-, sa:n- ‘броя, преброявам, смятам’, ‘оценявам, пресмятам’.
На старотюркските рунически паметници на Могилян и Тонюкук и на уйгурски памeтници от VIII в. са познати глаголите san, sana ‘броя, смятам’ и произв.
sansyz ‘безброй’. Тъй като обичайните тюркски форми са преобладаващо с коренно n, е възможно коренното м в самъчии да е вторично, последица от асимилационни процеси пред суфиксния африкат ч. В гръцкия запис σαμψ\ς африкатът è
(ч) е бил заменен с беззвучния съскав фрикатив σ, допълнен с предходна епентеза
на π и в крайна сметка изписан като ψ. В рамките на тюркската (алтайската) етимология са предлагани и други паралели за σαμψις, samъèii, свързани с: 1) тюрк.
*sab-èy, sav-èy (> волжко-бълг. *sam-èy с начален аблаут b/m) и орх., уйг. sab,
saw, кашуб. sav ‘реч, слово, пословица, известие, зов, (въз)хвала’, sab-èy, sav-èy
‘пратеник, куриер; преводач’; 2) древноалтайски форми сам, самъ, сиз, сис, сизмак ‘знак, символ, буква; гадая; чертая, пиша’, откъдето сампсисът се определя
като дворцов летописец. Последните две етимологии, както вече беше коментирано, не могат да се обвържат с контекста на изворите и с гръцките съответствия
на самъчии ‘управител’ в библейски и небиблейски паметници, срв. самчиинь
Tπίτροπος Житие на Иларион Велики, самъчии } Tπp τ\ς οrκίας Книга Битие,
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самъчи οrκονόμος Книга на пророк Исая. В съставната титла sunas campsis, който
е носил Прастич, първата съставка suna също отвежда към старотюркска глаголна основа: sun- ‘простирам (се), разтягам (се), протягам (ръка, крак)’, която лежи
в основата на прабългаризма сынъ/сунъ ‘кула’, сыньнъ ‘кулов, куловиден’ срещу
гр. πύργος ‘кула, крепостна стена; крепост’ и гр. βAρις ‘голяма къща, кула; замък,
крепост’. Коренната гласна в suna, предавана с латинско u, кирилско ы/у и тюрк.
y, е била редуцирана, задна, висока и нелабиална [±], което обяснява написанието
сунъ (освен сынъ) в старобългарските паметници.
мαγοτqνος, клогатинъ [*Bоγa tin] ‘висш военачалник, отговарящ за войсковия обоз и бойните машини’
Сред високопоставените длъжности от централната администрация е била
мαγοτqνος (клогатинъ), за която са предлагани алтайски и хуно-монголски паралели със значения: 1) ‘прославен; този, който ще прослави; маг; певец’ (*сттюрк. maγ, чув. moхta, muхta ‘слава, хвала’, кум., чаг. maхta ‘хваля, възхвалявам’, калм. маг-тал ‘възхвала’, маг-талта ‘прославен’, маг-тъхъ ‘славя, хваля’), 2) ‘име на тотемно животно’ (якут. моготой ‘вид белка’, сттюрк. magha,
калм. моха ‘змия’, тюрк. boγu/moγu ‘бик, вол’), 3) ‘добър, честен, справедлив;
смел, храбър’ (уйг., куман. maγat, maγat-ta, монг. maghad). Както вече коментирах, според мен става въпрос за двусъставна длъжностна титла. Първата £ част
може да се свърже с тюрк. *bаγо/*mаγо, а с оглед на славянския запис клогатинъ (с коренно о) – и с лексемата boγa/moγa ‘бик’, запазена във всички тюркски
езици като buqa, buγa, bоγa, bоqa, puγa ‘бик, бивол’. Лексемата се среща в
старотюркски и уйгурски паметници от VIII в. и в съставни лични имена (Er
buγa, Ara buqa, Bars buγa, Buqa qan, Aq boγa, Qutluγ buqa, Arslan boγa). Редуването p/b : m е обичайно за тюркските езици, както и предаването на тюрк. b с
гр. μ във византийските източници. Втората част на мαγοτqνος -τqν- може да се
свърже с тюрк. tin ‘повод, юлар, оглавник; юзди’, запазено в уйгурски текстове
от VIII в. (tinin ‘държа, дърпам юздите на коня’).
τζιγάτος, чиготъ ‘личен телохранител на владетеля’
С тюркски успоредици се свързва и длъжността τζιγάτος чиготъ, срв. тюрк.
форми jigit, jiγit, jihit, žigit, zigit, jygyt, èi:t, t’šig±. Първичното и основно значение на jigit във всички тюркски езици, включително и в старотюркските рунически паметници, е ‘юноша, млад човек от мъжки пол’ (срв. и èigit ‘момче;
семка, зрънце’), от което впоследствие са се развили вторичните значения ‘храбрец, мъжествен, герой, воин’.
βηρη (съставка към βαγαηνος)
Ранговата съставка βηρη се етимологизира от тюрк. biri ‘южна, дясна страна’, biriä, bärija, bäridänjän ‘на юг, надясно’, bärijaki ‘южен’.
ζερα (съставка към ταρκανος)
Съставката ζερα отвежда към сттюрк. yiri, yir ‘север, северен’, yirtin, yirya,
jyrjaqy, jyrjaru ‘северен, в северна посока, [наляво]’, уйг. ir, yir ‘север’. Нейната
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прабългарската форма може да се реконструира като *ži-ri (-ri е ок. на падежа за
насока на движението) > ži-rа > žе-rа с редуване на коренната гласна i > е поради
предходния палатал [ži : žе] и с начално ž- (гр. ζ-) срещу начално сттюрк. j-/y-.
Привеждани са и паралели за ζερα с калм. зер(г) ‘звание, ранг’, ‘чин, титул’, зер(зер-зев ‘оръжие, въоръжение’, зер-зевин ‘оръжейник’), откъдето се обобщава,
че ζερα ταρκανος е бил нещо като оръжейник, снабдител с оръжие.
ολγου (съставка към ταρκανος)
ολγου е първа съставка на двусъставната длъжностна титла ολγου τρακανος
‘велик таркан’. Етимологията на ολγου (с метатеза uγ > γu) се извежда от тюрк.
uluγ, uluq, ulu ‘велик, голям’ в буквален и преносен смисъл, запазени във всички тюркски езици, като в някои е със семантика ‘известен, знаменит’, ‘старши’
‘висока особа’, ‘почтен, уважителен’, ‘важен, знатен’.
κουλου, καλου, кълу (съставка към ταρκανος)
Съставката κουλου, кълу предхожда титула таркан в съчетанието κουλου
τερκανος/καλου τερκανος/кълу (клу) тороканъ, с което се бележи достойнство
за привилегия. κουλου, кълу < тюрк. посесивно име külü(g) ‘славен, известен,
знаменит’, използвано в аналогичен контекст в старотюркски и староуйгурски
паметници (Kül-Tegin, külüg xaγan, kül bilgä qaγan, Külüg èur, Külüg sanun).
1.2. Алтайски титли или съставки от титли
Друга част от (пра)българските длъжностни титли може да се постави в
контекста на алтайските езици2, срв.:
υκ (съставка към βοηλα, βαγαηνος)
С алтайски произход е първата съставка υκ на двукомпонентните длъжностни титли υκ βοηλα и υκ βαγαηνος, срв. тюрк. *jüq от основа *jü- ‘нараствам,
ставам висок’, jük-sä-k ‘висок’, jük-sä-l ‘издигнат’, jokaji, jokkapi, joкар, joкары,
joкурт, joкуш, joкарi ‘горна част, горен, (на)горе, нависоко, висок, по-висок’,
калм. uk/юк ‘висш, върховен, старши’. Оттук и тълкуването на υκ βοηλα и υκ
βαγαηνος като ‘старши боил’, ‘старши багаин’.
ημνηκος, μηνικος, миникъ ‘висш военен командир на кавалерията’
Етимологията на >Ημν\κος/μηνικός/миникъ отвежда към лексемата имť
‘кон’ Именник на българските ханове и тюрк. emlig, imlig, еmlik, imnik, emnik
(последните две с назална асимилация) ‘младо същество, което още бозае >
млад необязден кон’, монг. emlik, калм. emleg ‘див, необуздан кон’; срв. и сттюрк. kädimlig ‘оседлан кон’, тюрк. *bin-, min- ‘яздя (кон)’, чаг. ämäl ‘седло’,
хун. Emmedzur <*emä-èur ‘коняр’. Въпреки че някои изследователи приемат
монголските форми за тюркски заемки, фактът, че те се срещат и в източните, и в западните алтайски езици, по-скоро говори за изключително архаична
2

Алтайското езиково семейство включва тюркска, монголска и тунгусо-манджурска група.
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общоалтайска (срв. и евенк. емники, мандж. элмин, элмен, бурят. эмник, калм.
эмнег ‘див необязден кон’) и хуно-монг. лексема емилик, емлик, емник, имник
‘конче, жребец’.
чьваньчии ‘виночерпец на владетеля’
Виночерпецът на владетеля от ранносредновековна България, вероятно наречен чьваньчии, е с мотивираща лексема чьванъ ‘съд, чаша, кана’, отвеждаща към
татaр., казан. èujen, чаг. èüjün ‘чугун, лято желязо, сурово желязо’ < пратюрк.
*èügün. За първи път èoδyn ‘бронз’ е регистрирано в караханидско-уйгурски,
впоследствие в чаг. èojyn (вторична форма с -j- вм. -δ-) ‘непретопено желязо’ и в
Kodex Cumanikus èojun ‘бронз’, а днес е познато главно на кипчакските езици и
на езиците от Сибир като èojun, èujyn, šojun, èojγon, èojgön, èojyn, èöj(g)ün ‘чугун; метално котле; чайник’. Предполага се, че в тюркските езици от сибирския
ареал и в ойратския монголски е била заета от ср.кит. ž±w ‘лят метал’ във вида èoj
(èöj, soj, šoj) ‘чугун’. Преминаването на интервокално -γ- в интервокално -w- се
наблюдава в тюркски, когато интервокалното -γ- е неустойчиво. Първоначално
тюрк. èod(g)un не е назовавало метал, а съд (котле, менче, бака), за което говорят
и формите в п.монг. èodugar, èožugar, coъgor ‘с форма на гарафа, шише, кана,
стомна’, и едва по-късно èod(g)un започва да означава ‘чугун’. С първичното алтайско значение кореспондира и прабълг. чьванъ, чьваньць, ако имаме предвид:
1. Гръцките му съответствия ξέστης, καψάκης ‘съд, чаша, кана, шише, стомна,
гърне’ без значение от какъв материал са направени. 2. Синонимите кръчагъ, -а
и кръчажьць ‘глинен съд, кана, стомна, гърне; паница; делва, бъчва’ и никога ‘метал’. 3. По-късните съответствия на чьванъ, чьваньць в славянските писмени паметници и в съвременните славянски езици и диалекти и техните значения ‘кана,
чаша, канче, стомна’, без задължително те да са направени от метал.
πηλε (съставка към ζωπαν)
Съставката πηλε, с която се формира двусъставната титла πηλε ζωπαν ‘главен жупан’, отвежда към тюрк. baš, ba:š, paš ‘глава, главен, старши, началник,
ръководител’ с отразени явления: 1) начално прабълг. p- : тюрк. b-, чув. p-; 2)
средисловно прабълг. -i- : тюрк. *-а:-, което може да се обясни или с диалектни
различия, или с аналогичната в чувашки език тенденция към стесняване на широките гласни и по-конкретно преход а > i ако гласната е кратка; 3) ламбдацизъм (прабълг., чув. l: тюрк. š) – архаична алтайска черта в суфиксни морфеми.
ηρ, ιρ (съставка в καναρτικείνος, καναιρτχθινος, καναηρτχθηνος)
Престолонаследническата титла (καναρτικείνος/καναιρτχθινος/καναηρτχθηνος)
е формирана като трикомпонентна структура: κανα ‘кан’ + ηρ, ιρ (само ρ у
Константин Багренородни) ‘утрешен, бъдещ’ + τικείνος, τχθηνος, τχθινος
‘принц, син на владетел’, откъдето и значението на титлата е ‘бъдещ наследник
на кана’. Вторият елемент ηρ, ιρ има ясни паралели в тюрк. (чув., туркм., чаг.
и узб. диал.) ir ‘рано, утре, утрешен’ (‘бъдещ’), монг. *er/erte ‘рано, ранен’,
мандж., тунг. erte, калм. иргч ‘бъдещ, предстоящ’.
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il (несигурна съставка към tabare)
Ако съставката il от израза ilvestrannatabare ‘(Вестрана?), началник на владетелската канцелария’ не е грешен запис, тя отвежда към тюрк. il, äl еl ‘племе,
племенен съюз, народ, страна, държава’ (среща се още в орхонските рунически
паметници). Тюрк. il, äl еl ‘глава, главен, старши, началник’ се съпоставя с монголски и други алтайски съответствия, срв. калм. еl ‘мир, съгласие; съплеменник, не враг’, монг. el ‘мир’, тунг. elke ‘тишина’, евенк. ilel ‘народ, хора’.
Алтайски (хуно-монголски) успоредици са възможни и за титлите κολοβρος/
κουλουβρος; καυχανος/καυκανος/кавханъ; κοπανος; кρονος/кронъ (вж. по-нататък).
2. прабългарски Титли-заемки в тюркски
Редица прабългарски титли с алтайски или тюркски паралели се отличават
с дълбока древност, тъй като са съществували и в предтюркско време и могат
да се разглеждат като заемки в алтайските езици. Подобни титули не се етимологизират на тюркска почва, но по въпроса от какъв език (източник) са преминали в тюркските (алтайските) езици са изказвани различни и дори напълно
противоречиви мнения. Най-общо за такива старотюркски титули се търсят
ирански и китайски паралели и по-рядко паралели от езика жуан-жуан или от
езика на ефталитите. Тюркско-иранските езикови взаимоотношения възхождат
към дълбока древност [I–VI в.], когато номадски тюркски племена живеят в
съседство с уседнало ираноезично население в Средна Азия. Първите писмени
свидетелства са от VI в., но началните контакти на тюрките (ашините) с индоевропейското население на Източен Туркестан и Западен Китай възхождат към
III в. – 460 г., когато предците на ашините обитавали територии с преобладаващи ирански и тохарски3 езици. Оттам е началото и на самото племе ашин,
чието етническо смесване с автохтонното население от района е отбелязано и
в китайската историография, и в тюркските генеалогически легенди4. Така
много преди завоюването на Средна Азия от тюрките са били установени тесни контакти между тях и индоевропейското население на Източен Туркестан,
в т.ч. и согдийците, контакти, които в този период са били по-непосредствени
от тюркско-китайските взаимоотношения (Кляшторный 1964:111, 113). Последица от сложните лингвистични връзки между тюркски (алтайски) и ирански
езици в района на Средна Азия и прилежащите £ области е наличието на мноИзчезнал индоевропейски език в две разновидности, разпространен ок. VI в. в Средна
Азия в района на пътя на коприната (дн. Синдзян-уйгурския автономен регион в Китай).
4
Напоследък все по-често се говори за наличието на индоевропейски етнолингвистични и
културни влияния в генезиса на първите тюрки – лансира се идеята, че не само династичният род
Ашина (A-shi-na), формирал ядрото на тюрк[ют]ите (T’u-küe, T’u-chüe) и смятан от китайските
хронисти за клон на източните хуни (Hsiung-nu), но и самото название Türk навярно са имали стар
ирански произход (Стоянов 2004:493).
3
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жество ирански заемки в тюркските езици. Затова в (пра)българската владетелска и административна система се откриват и титли с предполагаемо иранско
и тохарско потекло, а някои са познати и на китайски източници, доколкото
китайската цивилизация е повлияла на народите от Алтай.
2.1. Титли-заемки с индоирански паралели
кбнб συβηγη
Първата съставка κανα (прабълг. *qa:na) на владетелската титла кбнб
συβηγη няма пълен аналог в алтайските форми (qan, хan, qaγan/хaγan/qaqan),
в които най-вероятно е съкращение от qaγan/хaγan ‘върховен управник, главен
хан; независим владетел на племе’. Макар тюркската титла qan/qaγan да е с не
съвсем ясна етимология (тюрк. qa:n < от пратюрк. *qa:n ‘кръв’, от кит. ke kuan
или от езика жуан-жуан), тя се отличава с дълбока древност, тъй като е съществувала и в предтюркско време. Най-рано е засвидетелствана като владетелска
титла у народа жуан-жуан, откъдето може би е заета от тюрките, а като старокитайска владетелска титла е спомената в края на I в. Сравнително рано тюрк.
хa:n/qaγan е заето в монголски като kaγan/ka<an. Налице е паралел на κανα с
kanarang ‘пограничен владетел’ в ирански паметник от края на Сасанидската
династия и с hanarang ‘пълководец, който управлява персийска област, съседна
на ефталитите’. Затова не е изключено прабълг. κανα да е свързано с ираноговорящи народи от Средна Азия и Кавказ, където към VI в. нахлуват тюрките.
По-ясно е индоиранското потекло на съставката συβιγη (συβηγη, συβιγι,
συβυγη, SΥΒΗΓΙ) <*sübigi, sübügü, отразено в иран., тохар., афган. iapgu,
yavuga, сак. yavuga < yam- ‘предвождам, възглавявам’ > кит. siep-hu > сттюрк.
yabgu (орхон., уйг., тюркски руни yabγu, javγu, огуз. jafγu ‘съветник, висш военно-административен чин след кагана’). Почти единодушно се признават успоредиците на συβηγη с титлата на върховния управник yabghou/yabγu у тюрките, хазарите и волжките българи, която е чужда заемка в тюркски и отвежда
към земите на Централна Азия (вж. титлата ibigi при ефталитите). И прабълг.
*sübügü/*sibigi, и тюрк. yabgu могат да се сравнят с иран. *subhagah, авест.
hubaga- ‘щастлив’, baga, baγa ‘участ, съдба; господин; бог’, тохар., афган.
yavuga-, ΙΑΠΓΥ // ие. *su- (hu) ‘добър’ + bhaga- ‘щастие’, стинд. bhagah, bhágas,
*bhága ‘благосъстояние, щастие; божество, господ’ < ие. *bhág-o- ‘участ, съдба’, парт. baγ ‘бог; господин’, т.е. индоевропейските паралели сочат припокриване на значенията ‘бог, божество; господин, господар’ и ‘богатство, благо,
щастие, участ’, откъдето и семантиката на κανα συβηγη като ‘щастливия, благополучния (с добра участ и съдба) кан, [поставен] от Бога’. Така най-вероятно
прабълг. συβηγη има индоиранско потекло, но с отразена тюркска палатална
хармония и с редуване на прабълг. s-, š- с тюрк. y-, подобно на други ирански
заемки, напр. σετητ: *šädit, сттюрк. šädapit < иран., согд. yšyd. С иранско поте278

кло е и синтактичната връзка между двете съставки на титлата, в която определението (συβηγη) следхожда определяемото (κανα). Това е т.нар. „персийски
изафет“, различаващ се от тюркския синтаксис, при който определението предхожда определяемото, както е при двукомпонентните титли от прабългарските
надписи ηζουργου βουλα, υκ βαγαηνου, ητζηργου βαγαηνου, βηρη βαγαηνου,
σετητ βαγαηνου, ζερα ταρκανος, βορι ταρκανος, ολγου τρακανος и др.
βαγαινος/БОГО|Н
В орхонските рунически надписи baγa е титул на тюркски владетели и
пълководци и влиза в състава на сложните титли bojla baγa tarqan и cutluq
baγa tarqan. По-рано [VI в.] титулът βγy ‘господин’ е засвидетелстван в согдийски надпис от Бугута, Монголия. Почти единодушно коренът bag- се
свързва със стинд. *bhága ‘благосъстояние, щастие; божество, господ’ < ие. *
bhág-o- ‘участ, съдба’, авест. baga ‘участ, съдба; господин; бог’, парт. baγ ‘бог;
господин’, скит. bagа ‘бог’, стперс. bagа-, иран. bagh, согд. bag ‘богат, силен’,
сриран. *bag ‘господин, управник, господар’, откъдето е заето в сттюрк. bag-a*
<bäg. Във вида βαγαινος/БОГО|Н титлата не се среща никъде другаде.
σετητ (съставка към βαγαηνος)
Σετητ [šedit, šädit] от титлата σετητ βαγαηνος ‘висш предводител на тежковъоръжено войсково подразделение’ се етимологизира от пратюрк. šädаpit,
заето от согд. yšyδ ‘цар’ < ст.иран. Xšaθra- ‘древно божество на ирански племена с военна функция в трифункционалната структура на върховните богове на
индоевропейците’; сходни са сак. Šao и перс. þÂh <стперс. xšÂyaθiya. В старотюркските паметници šаd, šаdаpyt е висш титул на първия човек след хана. Заемането от ирански ‘yšyd > šädаpit > šädit се осъществява чрез характерните за
алтайските езици фонетични явления: 1) палатална хармония, рефлектираща
върху коренната гласна (прабълг. -ä- [е, i] : тюрк. -ä-); 2) редуциране и изпадане
на гласни в средисловие (в неударена сричка) и опростяване на съчетания от
две съгласни чрез редукция на първата (*šäd-аp-it > šäd-аv-it > šädvit > šädit);
3) предаване на инициално иран. y- с прабълг. (тюрк.) š-. Прабълг. σετητ има
аналог в орхон. šad ‘вицекрал’ (< согд. xšyδ) като една от висшите военно-административни титли в Тюркския и Уйгурския хаганат, трета в йерархията след
qaγan и jabγu, обикновено давана от хагана на някой близък роднина.
βαγατουρ
Коренът bag- в βαγατουρ е същият като в βαγαινος. Обикновено тюрк.
ba:tur (ba:tir, pa:tir, batir, patir, padir, batur, bahadur, bahidur, bahadir ‘герой,
храбрец; решителен, мъжествен, смел, доблестен’) се разглежда като иранска
заемка в сттюрк., срв. авест. baχtar, перс. bahВdur, съвр. перс. behader, санскр.
b’aktr-. По-рядко се извежда хунски, хуно-монголски и общоалтайски произход или етимологията се определя като неясна, а понякога се свързва с езика
жуан-жуан. При всички случаи обаче думата е чужда заемка в тюркски и има
древни предтюркски корени. Появата £ в тюркски през средновековния пери279

од е главно чрез форми със средисловно -h-, което предполага непосредствен
персийски източник.
другъ ‘болярин, велможа’
Лексемата-титул другъ, за чието институционално значение липсват категорични данни, има аналог в редица алтайски езици, където се среща даруγа,
darga ‘който стои начело, ръководител; старейшина; човек с по-висок статус’,
срв. п.монг. daruγa ‘началник’, daruγala- ‘стоя начело’, евенк. даруγВ, даруhВ
‘старейшина; лице за събиране на данъци’, монг. дарга ‘началник, ръководител;
старейшина’, бурят. дарга ‘началник, командир; човек с по-висок статус’, калм.
дарh [дарhъ], darγa ‘старейшина или предводител на племе, отряд’. В стуйг. и
в тунгусо-манджурските езици daruγa е заемка от монголски, а в монголски –
от персийски, вж. перс. dВrоγВ, darova, dЖruγa ‘началник на окръг; длъжностно лице, отговорно за реколтата’. Персийско-алтайският титул dВrоγВ, даруγа
‘който стои начело, старейшина’ ще да е бил донесен от прабългарите и впоследствие възприет от славяните като другъ. Персийските форми са с коренно
В, което за разлика от краткото Ã се определя като много различно от славянското
а, тъй като се произнася силно назад в устната кухина и с лабиализация. Може
би този звук за славянското ухо е наподобявал произношението на голям ер (ъ),
също заден вокал, макар и нелабиален, но вероятно произнасян като Ü или ä,
по принцип лабиали. Впоследствие перс. В, предавано като ъ в слаба позиция,
е престанал да се отбелязва и така вероятно се е стигнало до формата другъ.
tabare ‘началник на владетелската канцелария’
За tabare съществуват ирански паралели, срв. срперс. dbyr [dibÓr] ‘канцеларист’ < ст.иран. *dipÓ-vara-, dapir (с възможно согдийско посредничество), както и ср.кит. *γiet-li-pω±t, предаващо тюркското звучене *äl-tibär или *äl-tipär.
Може би тюрк. täbär е персийска заемка (от ст.иран.), попаднала най-напред
[II–III в.] в средноазиатските български езици, а после и в останалите тюркски езици. В стари персийски текстове се споменава Dibir ‘писар, секретар’,
срв. и елам. teppir ‘главен писар’, авар. dibir ‘свещеник, преписвач, познавач
на Свещеното писание’, перс. [дäбир] ‘секретар, който води кореспонденцията
на управител, ръководител; учител; писател, литератор’. Писарите от края на
древноперсийската династия на Ахеменидите [VII–IV в. пр. Хр.] се назовавали
с еламската заемка *дипивара, срперс. дибир < стакад. дипи ‘писмо, запис’, а
обучението се извършвало в училища, наречени дибирестан ‘помещение на
писарите’. По времето на Сасанидите [III–VII в.] писарите са формирали специално съсловие в обществото, а сасанидските традиции се запазили в Средна
Азия и след арабското нашествие [VIII–IX в.], вж. напр. тадж. дабир ‘личен
секретар’.
βορη (съставка към ταρκανος)
Като изхождам от схващането, че съставката βορι от титлата βορη ταρκανος
е различна от βηρη < тюрк. biri ‘южна, дясна страна’, смятам, че βορι отразява
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тюрк. böri, büre, buri ‘вълк’, регистрирани в орхонските рунически надписи и
в староуйгурски текстове. Според някои изследователи лексемата е образувана
на тюркска почва, но по-разпространена е иранската версия за произхода й,
срв. осет. beräγ, biräγ < иран. *bairaka ‘страшен’, хот.-сак. birgga, иран. *birãka, согд. wyrka, авест. v±hrka, стперс. v±hrka-, vrkÂna ‘вълк, вълчица’. Други
индоирански паралели свързват тюрк. böri не с форми със семантика ‘вълк’,
а с форми със значение ‘град, крепост, крепостна стена, ограда’. Като отчитам участието на bö:ri ‘вълк’ в аналогични тюркски съсловни титули, за повъзможно приемам тълкуването на длъжностната титла βορη ταρκανος като
‘вълк таркан’, с която се е обозначавал военно-административният наместник
на българския владетел в дадена провинциална област. Известно е голямото
значение на вълка като символ за тюрките през VI в., напр. митологическата му
роля като древен тотем, култът към вълчицата като легендарна прародителка
на редица тюркски племена, култът към сивия вълк като родоначалник на монголските ханове.
τικείνος, τχθινος, τχθηνος (съставка от καναρτικείνος, καναιρτχθινος,
καναηρτχθηνος)
Третият компонент τικείνος/τχθηνος/τχθινος от престолонаследническата
титла (καναρτικείνος/καναιρτχθινος/καναηρτχθηνος) се свързва с тюркския титул tegin, tigin, tikin ‘принц’. Той е много древен, зает е от ранен предтюркски
източник, който според някои етимолози е от индоирански произход, срв. сак.,
пехл., согд. digjina, dagjini, dagjajna, tjkjn; срперс. dËhkÂn. Тюркските форми
(tegin, tigin, tikin, tekin, takkin, tägin, täggin, täkin) са винаги с гласна в коренната
сричка, докато във формата от българските печати (τχθηνος, τχθινος) такава
гласна липсва. Аналогични форми tgjn, tqjn, tkjn са засвидетелствани върху индийски монети и в Mahrnamag – средноперсийски текст от IX в. от Източен
Туркестан. Затова е възможно съставката τχθηνος (τχθινος) да пази следа от
най-общо казано нечисто тюркско произношение, от някогашното си изконно
(вероятно индоиранско) звучене сред Аспаруховите българи. С иранско потекло е и синтактичната връзка между трите съставки на титлата, в която определението (ηρτχθηνος) следхожда определяемото (κανα).
кρονος/кронъ ‘висш военен командир, отговарящ за границата’
Възможни са индоирански паралели, срв. иран. *karana- ‘край’, срперс.
karÂn, kanÂr ‘бряг, край’, пехл. kanÂr, согд. kerÂn ‘страна, направление’, авест.
karana ‘край, бряг’, сак. kara- ‘предел’, осет. кæрон [с коренна гласна между а
и ъ, близка до неударено а, която лесно може да не бъде чута] ‘край, граница,
предел’. Друга етимология отвежда към хуно-монолските и алтайските езици, срв. монг. хорон (хороон)< корон [с нечуто и незаписано коренно кратко о]
‘полк, район’, ‘командир на полк’, ‘командир на район’.
Индоирански успоредици са възможни и за титлите κολοβρος/κουλουβρος;
καυχανος/καυκανος/кавханъ; κοπανος (вж. по-нататък).
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2.2. Титли-заемки с китайски паралели
В (пра)българската йерархична система има и известен брой тюркизирани
китайски титули, напр.:
ζοαπαν, ζωαπαν, ζουπαν, ζωπαν
Титлата ζοαπαν, ζωαπαν, ζουπαν, ζωπαν се свързва с тюрк. èub (hapax
legomenon) ‘област’, калка от кит. èiu, chou ‘област, район, окръг’, както и с
тюрк. (хак.) èupan/èoban/èopon ‘второстепенен служител, селски вожд’, ‘помощник селски кмет’. Според някои изследователи тюрк. èupan е заето от
китайски (èopan : žopan : župan : jopan < кит. tsou-pan ‘секретар, канцлер’).
Не са малко обаче привържениците на тезата за нейното славянско потекло
(като производно от жупа) – тази хипотеза обаче се натъква на редица трудности: 1. Като название на административна единица жупа е засвидетелствано
късно (към XI в.), което е трудно обяснимо при наличието на данни за жупани още през VIII–IX в. 2. Ако жупанъ е производно от слав. жупа (<*корен
žup- + суфикс -an), необяснимо остава агентивното значение на суфикса -an,
по принцип с адиективно значение, според което жупанът би трябвало да притежава качества, присъщи на жупата – такова тълкуване обаче противоречи
на известното от изворите за жупана. Затова е по-възможно жупа в значение
на административна единица да е вторично получена от жупанъ. 3. Връзката
на тюрк. èupan ‘второстепенен служител, селски вожд’ с перс. çãpÂn (šаbÂn,
šubÂn) ‘овчар, пастир’ (а оттам и със индоиран. *gou-pan ‘пастир, началник на
пастирите’ и др. под. форми) трябва да се отхвърли, защото перс. çãpÂn ‘овчар’
е по-късна заемка в тюркските езици. 4. Връзката между южнослав. *župan и
индоиранските форми със значение ‘овчар, пастир, пазач на добитък > стопанин, господар’ е съмнителна и поради факта, че никъде сред индоевропейските
названия на едър рогат добитък и производните им не е засвидетелствана отгласната степен *geç-, от която единствено би се получила формата *župan. 5.
Никъде в източниците прабълг. ζοαπαν/слав. жупанъ и тюрк. èupan, èub нямат
значение ‘овчар, пастир, стопанин на животни’. Затова най-възможна изглежда
тезата за много ранно заемане на ζοαπαν от прабългарски (или чрез прабългарски) в праславянски, резултат от славяно-алтайските лингвистични контакти.
Не може обаче да се изключи и хипотезата за съществуването на омонимични
прабългарски (алтайски, *županъ жупанъ, унг. išpÂn) и славянски (*γъpanъ,
gъpanъ, прототип на стчеш. hpán и изтслав. pán) форми, които с течение на
времето са контаминирали и са сближили значенията си.
ταρκανος, τρακανος, τερκανος
У тюрките tarqan, tarxan е засвидетелстван като титул (на владетел, велможа, високо звание, достойнство) и като част от лични имена и прозвища.
Първично е значението ‘ковач’, заето от монг. darqan > darxan ‘занаятчия;
лице, освободено от данъчно облагане’, а по-късна е семантиката ‘човек, освободен от данъци и повинности; привилегировано съсловие; освободен от
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данъци’. Титлата е съхранена в китайски източници от предтюркско време –
така (shan-yü, сткит. *dÂn-γwaγ, кит. dÁgÂn, ta-kan, ta-kuan, сино-кор. tar-kwan
‘благороден’) се е титулувал върховният владетел или второто по ранг длъжностно лице в племенното подразделение da-gan/dargan, da-la-gan). Титлата се
среща и у хазарите, хуните, аварите и ефталитските владетели от Афанистан
(без тюркско посредничество). Съществуват и други хипотези за произхода
й: тюркски, предтюркски, хуно-монголски (монг., бурят., якут., калм. tarxan,
darxan ‘ковач, изкусен майстор, умен, почтен; свободно от повинности лице,
любимец на хана, привилегирован човек’), индоирански (стинд. tarkana- ‘съждение, предположение’, скит. *tarxÂn ‘съдия; освободено от налози привилегировано лице’, осет. tærxon ‘съдебно решение, съд’, сак. ttarkana-, согд. *tarxan
(pγ’ trx’n), хотан. ttarkani, ttarkana, срперс. trx’n). Въпреки тези разнопосочни
етимологии категорично може да се каже, че в тюркски tarqan, tarxan е чужда
заемка, титла с дълбока древност и широко разпространение още от предтюркско време.
τικείνος, τχθινος, τχθηνος (съставка в καναρτικείνος, καναιρτχθινος,
καναηρτχθηνος)
Третият компонент на престолонаследническата титла (καναρτικείνος,
καναιρτχθινος) е τικείνος, τχθηνος, τχθινος и се свързва с тюркския титул tegin,
tigin, tikin ‘принц’. Той е много древен, зает от предтюркски източник, който
според някои етимолози е китайски, срв. сткит. *dÂ-gÒ > кит. dÀchÉn ‘висок ранг
чиновник’.
Паралели с китайски източници се привеждат и за тюркската титла qan/
qaγan, която не е точен аналог на прабълг. κανα. Като старокитайска владетелска титла (кит. ke kuan) е спомената в края на I в.
2.3. Титли-заемки от други езици
Според някои етимолози тюрките са могли да заимстват титли и от езика
на жуан-жуан, на които известно време тюрките са били подчинени. Не се изключва обаче и обратната възможност – жуан-жуан да са заимствали от езика
на тюрките, както и възможността и тюрките, и жуан-жуан да са заимствали
от трети общ източник. Сред най-често цитираните тюркски титли, вероятно
заети от езика жуан-жуан, са ältäbär (прабълг. iltabare), šäd (прабълг. σετητ),
ba:tur/ba:tir/batir (прабълг. βαγατουρ), tegin/tigin/tikin (прабълг. καναρτικεqνος/
καναιρτχθινος/καναηρτχθηνος), tarqan/tarxan (прабълг. ταρκανος). Паралели с
езика жуан-жуан се привеждат и за тюркския титул qan/qaγan (различен аналог на прабълг. κανα) – именно у жуан-жуан той е най-рано засвидетелстван,
откъдето може и да е бил зает от тюрките. Някои изследователи свързват езика на жуан-жуан с езика на аварите – номадско племе, появило се в Европа
към VI в. Други учени обаче отнасят езика на аварите, макар и условно, към
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тюркските (алтайските)5 езици или към езика на ефталитите от Средна Азия.
Както вече беше коментирано, ефталитите са познавали титлите ibigi (прабълг. συβηγη, съставка от владетелската титла κανα συβηγη) и tegin (прабълг.
τικεqνος/τχθινος, съставка от престолонаследническата титла καναρτικεqνος/
καναιρτχθινος/καναηρτχθηνος).
3. прабългарски Титли с повече от една възможна
етимология
За няколко длъжностни титли в ранносредновековна България е трудно да
се изведе една общоприета (или приета от повечето изследователи) етимология. Затова на този етап от проучванията са еднакво възможни две или повече
хипотези относно техния произход. Става въпрос за следните титули:
καυχανος, καυκανος/кавханъ, кавьганъ
Опитите да се установи етимологията на прабълг. καυχανος/καυκανος/
кавханъ/кавьганъ очертават няколко посоки, като почти всички изследователи акцентират върху неясната етимология на титула. Някои от тях извеждат
алтайски (тюркски) произход, други привеждат китайски паралели, а трети – ирански успоредици. Трудностите при етимологизирането засягат първата съставка на титлата, чийто домашен прабългарски (славянски) вариант
ще да е бил καυχανος/καυκανος/ка(в)ханъ/кавьганъ, докато единичните форми κοπχάνος, καμπαγάνος са по-скоро вторични. Титулът καυχανος, кавханъ
няма точни аналози в други езици (у аварите kapkhan/capcanus/captanus, в старотюркски qaγan и еднократно Qapaγan като лично име). Съставката *kau- ,
*qau-, *qav- изследователската традиция свързва: 1) със сттюрк. qav/qavl
‘силен, мощен’, сттюрк. qap = καυ- ‘близък, кръвен родственик’, със сттюрк.
qap(а)γan ‘избор’, *qap- ‘ловя, хващам’, откъдето се извежда значението ‘изборен владетел’; 2) с иран. qaw ‘княз’ = перс. диал. kavay, kay, като първичната
заета от ирански сттюрк. форма е kav kavan > kavakan ‘шах на шаховете, цар
на царете’, което противоречи на функциите на кавхана; 3) с кит. kap-kuan, kekuan, в които kap е ‘първият, от първи ранг’, ke –‘велик’, а kuan ‘служител, управител’, т.е. значението е ‘първият (великият) служител на кана’. Допускам
и друга възможност – в прабълг. καυ-, кав- да се крие незасвидетелстваният
сттюрк. глагол *qav-, означаващ извършване на съвместно действие, запазен
в qavir- ‘нося, доставям заедно (с някого), събирам’, qaviš- ‘свързвам се, обединявам се, събирам се, заедно (с някого) достигам до, идвам заедно (с някого)’, qavišiγ, qavišmaq ‘съединение, обединение’. В такъв случай в καυχανος,
кавханъ бихме могли да видим лице, което управлява заедно с кана, т.е. той е
5
По-конкретно към огурските тюркски езици, но има и хипотези, които обвързват езика на
аварите с монголския или с тунгусо-манджурските езици.
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съуправител, съвладетел в съзвучие с тюркската доктрина за двойните владетели.
κολοβρος, κουλουβρος
Етимологическият паралел на прабълг. κολοβρος, κουλουβρος отвежда към
тюрк. qоlauz, qоlavuz, qоlaγuz, qylavuz, qulaγyz, kulavuz, kulaguz, qulabuz ‘водач,
предводител’ < qоl–a–γuz ‘който води с ръка’. Според някои тюрк. kula:wuz
е заемка от ирански, в частност хорезмийски. Друго схващане обаче намира
паралели само в рамките на алтайски и хуно-монголски (бурят., якут. форми
със семантика ‘далновиден; ясновидец, предсказател и жрец; жертва, принасям
жертва’; широнг.6 холовыр).
κοπανος
Титлата κοπανος ‘военно лице, отговарящо за стадата на армията (без конете)’ е hapax legomenon и това затруднява нейното тълкуване. На този етап
са възможни две хипотези: индоиранска и алтайска. Според първата κοπανος
се състои от две части: 1) κο- < зап.иран. gau/gou [> gÛ] ‘добитък’ и 2) -πανος,
-παν- < ие. *pana ‘стопанин, господин; защитник, пазач’, т.е. gÛ-pan е ‘пазач
на добитък, пастир’ (вж. стинд. go-, gÂu-, gav- ‘едър рогат добитък; крава’,
стинд. gopá, gÛpas ‘пастир’, gÛpayati ‘пазя’, афган. γoba, γob± ‘пастир, пазач’,
перс., срперс. gÂu, gÛ ‘крава’, афган. γwÂ, согд. *γÂw ‘едър рогат добитък’,
хорезм. γÛk ‘крава’, авест. gau- ‘едър добитък’, осет. qãg, gog ‘крава’). Втора
възможна хипотеза отвежда към алтайски успоредици. Единият £ вариант би
могъл да свърже κοπανος с тюрк. ka:pan, qaban, qapan ‘глиган, дива свиня;
общо название за мъжко животно’ с вторични метафорични значения ‘здравеняк, герой, храбрец; велик, силен, голям’. Неин недостатък е късната фиксация на лексемата в тюркските езици, затова се допуска заемане от монг., калм.
xawn, xabang, xaban ‘дива свиня; герой’. Проблематична в тази етимология е
и коренната гласна – о в прабълг. форма срещу а в преобладаващите тюркски
и монголски форми, освен ако не се допусне вторична славянизация в коренното о. За κο- от прабълг. κοπανος не е изключена и друга възможна алтайска
етимология, обвързана с тюрк. qoj, koÔ, qoÔ, qoú, qojïn, qojun, qojyn, qojn, qon
‘овца; година на овцата; овен’, преминали в монголски и в тунгусо-манджурските езици. Тук проблематично обаче е обстоятелството, че обикновено като
първични се определят формите с назал (*qoni > qoú > qon > qojn > qojun;
qoú > qoj). Въпреки наличието на конкуренция между двете етимологии – индоиранската (за мен по-възможната) и алтайската с двете £ разновидности,
в крайна сметка всички те се припокриват в семантиката ‘говедо, добитък’,
откъдето може да се изведе значението на титлата ‘военен, отговарящ стадата
на армията’.

6

Езикът на широнголите в основата си е монголски, но с много китайски заемки.
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4. заключителни наблюдения върху прабългарските
титли
Така с цялата условност при етимологизирането на (пра)българските титли
може да се обобщи, че е налице една сложна и нееднозначна етнолингвистична картина. С оглед на произхода имат приоритет, макар и не особено категоричен, титлите или съставките от титли, наследени от алтайската (тюркската)
титулна практика (шестнадесет на брой)7. Ранните предтюркски (индоирански, китайски) титули, заети от тюрките, са тринадесет. Най-високата титла,
етимологизирана на алтайска почва, визира третото по ранг лице в държавата
(ιζουργου βοηλα). Следват управителят на двореца и съветник на владетеля
по дипломатическия церемониал (σαμψ\ς/самъчии, sunas sampsis), военачалникът, отговарящ за войсковия обоз (мαγοτqνος/клогатинъ [*Bоγa tin]), висшият
военен командир на кавалерията (ημνηκος/μηνικος/миникъ), υκ βοηλα, както
и двама от придворните на владетеля – личният му телохранител (τζιγάτος/
чиготъ) и виночерпецът (чьваньчии). Няколко двусъставни длъжностни титли
включват рангова съставка с алтайско (тюркско) потекло – ζερα (ταρκανος),
ολγου (ταρκανος), κουλου (τερκανος), βηρη (βαγαηνος), πηλε (ζωπαν), il
(tabare), вж. и втората съставка ιρ в трисъставната престолонаследническа титла καναρτικείνος/καναιρτχθινος. Предтюркските титли-заемки с паралели в индоирански езици и китайски източници назовават върховния владетел (кбнб
συβηγη), престолонаследника (καναρτικείνος/καναιρτχθινος, без съставката ιρ),
второто съсловие у прабългарите (βαγαηνος) и най-високопоставения багаин,
предвождащ тежковъоръжено войсково подразделение (σετητ βαγαηνος), багатурите (βαγατουρ), другове-те, началника на владетелската канцелария ([il]
tabare), тарканите (ταρκανος и в частност βορη ταρκανος), висшия военен командир, отговарящ за границата (кρονος/кронъ).
Във вида, в който са познати от изворите за българската история, повечето (пра)български съсловни и длъжностни титли не се срещат в други езици
и паметници. Изключения правят само следните титули, които са засвидетелствани в старотюркски и староуйгурски паметници: Boyla (Toùukuk Boyla Baγa
Tarkan, Boyla Kutluγ Yarγan), Qapaγan, qaγan (Qapaγan qaγan, Bilga qaγan,
Bögü qaγan, Bumyn qaγan, Kül bilga qaγan), baγa (титул на тюркски владетели и пълководци, обикновено като част от сложните титли bojla baγa tarqan
и cutluq baγa tarqan), Baγatur, Batur (лични имена, вж. и bahadur, bahidur,
bahadir, ba:tir, patir, padir, batur), tarqan (титул на владетел, велможа, високо
звание, достойнство и компонент на старотюркски лични имена и прозвища
Alp tarxan, Apa tarqan, Kutluγ baγa tarqan, Taman tarqan, boila baγa tarqan),
tegin, tigin, täggin (заместник на хана, неговият син или по-млад брат, който
От тази статистика са извадени трите титли (καυχανος/καυκανος/кавханъ/кавьганъ и
κολοβρος/κουλουβρος, κοπανος), за които е еднакво възможен както тюркско-алтайски, така и
предтюркски (индоирански, китайски) произход.
7
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често се нарича kül tegin ‘великият наследствен принц’). Последните четири
титула са заемки в старотюркски, а baγa и Qa(pa)γan са в по-различен вариант от прабългарския. Дори такива (пра)български длъжностни титли, които
изцяло се етимологизират на алтайска (тюркска) почва, не са засвитеделствани
в същия вид в (старо)тюркски паметници, напр. ιζουργου βοηλα, υκ βοηλα,
ημνηκος/μηνικος/миникъ, мαγοτqνος/клогатинъ, σαμψ\ς/самъчии, чьваньчии.
В старотюркските паметници не са запазени и редица (пра)български титли, частично етимологизирани на алтайска (тюркска) почва, напр. ητζηργου
βαγαηνος, υκ βαγαηνος, βηρη βαγαηνος, ιζουργου κολοβρος, ζερα ταρκανος,
ολγου ταρκανος, κουλου τερκανος. В същото време са налице и българо-хунски
лексикални паралели, срв.: 1) съкратената форма zerco bula (<ητζηργου βοηλα)
и прозвището (титла?) Ζέρκων на скита-шут на хунския владетел Бледа; 2) титлата κολοβρος и прозвището ΒουκολαβρAς на шамана от скитско (хунско) племе
в аварския двор; 3) общите титли таркан и тегин. Общи с аварите са титулите
tarqan (известен също на хазарите и ефталитите), kapkhan (capcanus, captanus),
ζωπαν, вероятно резултат от съвместното съжителство с българите в рамките
на Аварския хаганат [след 60-те год. на VI в.]. Така в титулната практика на
предците ни се очертават различни езикови наслоения, едновременно присъстват тюркски, алтайски, индоирански (вкл. и тохарски), китайски по произход
титли. Този многопластов характер отразява етническа нееднородност, в която
се преплитат различни традиции и културни влияния. В титлите се оглеждат
процеси на миграции, сложни етнически взаимодействия и смесвания, разнородни езикови контакти в някогашните племенни конфедерации. Впечатлява
големият брой самобитни титли, характерни само за ранносредновековна България, може би заради стремежа на владетелите да отстоят организирането на
една нова държава.
Преплитането на различните езикови влияния, довели до формирането на
разнородни по потекло лингвистични пластове в титулната практика на древните българи, личи особено ясно при многосъставните владетелски и длъжностни титли. Много често техните съставки (в рамките на една и съща титла)
са с етимологии, отвеждащи към различни езикови семейства и групи (тюркски, алтайски, индоирански, както и съответствия в китайски или в езика на
жуан-жуан, ефталитите, аварите, хуните). Вж. напр. структурата на следните
трисъставни титли: καναρτικείνος, καναιρτχθινος, καναηρτχθηνος – престолонаследническата титла е формирана от три компонента с различен произход:
владетелската титла κανα (без пълен аналог в тюрк. qan, хan, предтюркска заемка) + ηρ, ιρ (с алтайски произход) + τικείνος, τχθηνος, τχθινος (предтюркска
заемка от китайски или ирански източник); κανα βοιλα κολοβρος – този титул,
визиращ родствено свързан с кана боил колобър, включва следните по потекло
съставки: владетелската титла κανα (без пълен аналог в тюрк. qan, хan, предтюркска заемка) + съсловната титла βοιλα (тюркска) + длъжността κολοβρος (с
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възможни алтайска и иранска етимологии); βογοτορ βοηλα κουλουβρος – съчетанието от достойнството багатур, съсловната титла боил и длъжността колобър се формира от три компонента с различно потекло: βογοτορ (с индоирански паралели) + βοηλα (тюркска) + κουλουβρος (с възможни алтайска и иранска
етимологии).
Четирисъставното
съчетание
βαγατουρ
κανειρτχθινος/βαγατουρ
καναηρτχθινος има следния произход: βαγατουρ (с индоирански паралели) +
κανα (предтюркска заемка без пълен аналог в тюркски) + ηρ, ιρ (с алтайски
произход) + τικείνος, τχθηνος, τχθινος (предтюркска заемка от китайски или
ирански източник).
Няколко длъжностни двусъставни титли са със структура: първа съставка,
етимологизирана на алтайска (тюркска) почва, и втора съставка с паралели в
индоирански езици, напр. il tabare, ητζηργου βαγαηνος, υκ βαγαηνος, βηρη
βαγαηνος. Още толкова длъжности са формирани от първа съставка с алтайски
(тюркски) произход и втора съставка предтюркска заемка, засвидетелствана в
китайски източници, напр. ζερα ταρκανος, ολγου ταρκανος, κουλου τερκαν{ς/
καλου τερκάνος/кълу тороканъ, βοιλα ταρκανος, πηλε ζωπαν. Няколко са и
длъжностните титли или съчетанията от съсловна и длъжностна титла, структурирани с първа съставка с тюркска етимология и втора съставка с няколко
възможни етимологии (алтайска или тюрска, китайска, индоиранска), напр.
βοιλα κουλουβρος, ιζουργου κολοβρος, βοηλα καυχανος. По-рядко и двете съставки на длъжността се етимологизират като заемки (индоирански, китайски)
в тюркските езици, напр. βορη ταρκανος.
Прави впечатление, че при двусъставните титли (не само длъжностни, но
и съставени от длъжност и достойнство) първата съставка е преобладаващо
алтайска (тюркска), докато втората е с успоредици в иранските езици (il tabare,
ητζηργου βαγαηνος, υκ βαγαηνος, βηρη βαγαηνος), в китайски (ζερα ταρκανος,
ολγου ταρκανος, κουλου τερκανος, βοιλα ταρκανος, πηλε ζωπαν), а има и случаи, когато за нея са възможни повече от една етимологии (βοιλα κουλουβρος,
ιζουργου κολοβρος, βοηλα καυχανος). Почти наполовина са случаите, когато
и двете съставки на титлата или съчетанието от титла и достойнство могат да
се етимологизират в рамките на едно езиково семейство: тюркско (алтайско)
(ιζουργου βοηλα, υκ βοηλα, sunas sampsis), китайско (ζωπαν ταρκανος) или
индоиранско (σετητ βαγαηνος, βαγατουρ βαγαινος). Следователно най-често
срещаната и в този смисъл обичайна титулна практика на длъжностите в ранносредновековна България е изградена на принципа: първата съставка, която
е рангова или уточняваща (il, ητζηργου, υκ, βηρη, ζερα, ολγου, κουλου, πηλε),
е с тюркско (алтайско) потекло, а втората съставка, която е основна и назовава службата, е ранна предтюркска заемка (tabare, βαγαηνος, ταρκανος, ζωπαν,
κολοβρος). Тюркска е първата съставка-атрибут и при длъжностите ιζουργου
βοηλα, υκ βοηλα, sunas sampsis, но тук и втората съставка е тюркска. Изклю288

чение от това правило първата уточняваща и в този смисъл второстепенна съставка да е тюркска (алтайска) е σετητ βαγαηνος, при която и двете съставки са
ранни предтюркски заемки. Така се оказва, че докато в количествено отношение лек превес имат титлите или съставките от титли, наследени от алтайските
езици, по отношение на високопоставеността на титулите, които изразяват, и
на ролята им като компонент в структурата на многосъставните титли доминират изконно нетюркските титли (индоирански, китайски).
5. гръцки и арабски титли
Единствената реално функционираща гръцка титла в ранговата йерархия на
ранносредновековна България е κόμης/комитъ, с която се обозначава провинциален управител. Функционирането на други гръцки титли е под въпрос, тъй
като липсват сериозни доказателства за това. Има няколко титли, познати от
византийски книжовни и български сфрагистични източници, които вероятно
предават български длъжности от IX–X в.:
λογοθέτης – титлата носи високопоставеното лице, с което при обсадата
на Цариград [813] кан Крум тръгва за преговори с Византия. Обикновено се
приема, че λογοθέτης предава прабългарската титла кавхан, но доколкото участието в задгранични мирни преговори влиза не само във функциите на кавхана,
а и на (и дори по-често) на ичергу боила, именно тази длъжност би могла да е
предадена с λογοθέτης.
μάγιστρος – така са титулувани Теодор, когото цар Симеон изпраща да уговори условията на мирното споразумение с Византия [913], и Григорий, притежател на печат от Х в. Функцията на Теодор е същата, както на неизвестния
Крумов логотет, затова и тук зад μάγιστρος може би се крият титлите кавхан
или ичергу боил.
кουράτωρ – така е наречен великият куратор на българите (на България?)
Петър според негов печат от последната четвърт на IX в. Доколкото във Византия великият куратор е отговарял за двореца (дворците) на владетеля и е
управлявал неговите владения, в тази длъжност бихме могли да видим българския еквивалент сампсис (σαμπσης, самъчии), ако не става въпрос за служба от
българската рангова йерархия.
От друга страна, на служба в ранносредновековна България са пребивавали и чужденци с византийски титли, напр. кандидатът Турдачис (арменец,
храненик на Омуртаг) и византийските стратези Леон (помощник на брата
на кан Крум), Вардан и Йоан [Яни] (помощници на ичергу боила Тук), Кордилий и Григора (помощници на кавхан Иратаис). Запазвайки своите титли
κανδίδατος и στρατηγός, те реално са се вписали в българската йерархична
административна система, без обаче византийските им титли да са станали
част от нея.
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На трето място, в периода от 681 г. до падането на България под византийска власт с византийски титли са удостоявани българи, без да са заемали
византийски служби. Най-високата сред тях е καqσαρ, получена от кан Тервел,
която обаче остава изолиран случай в българската държавническа практика.
Останалите византийски отличия, с които са почитани българи, са свързани
със завладяването на България от Византия, най-напред на изток, а после и на
запад. С най-високия сан за придворна дама – ζωστ[ πατρικία, са удостоени
Самуиловата дъщеря Мирослава, съпруга на Ашот Таронит, и Мария, последната българска владетелка и съпруга на цар Иван Владислав. Със следващата в
ранговата йерархия титла μάγιστρος – най-високата, давана на лица извън императорското семейство, се сдобиват един детрониран български цар (Борис II)
и един престолонаследник (Прусиан – най-големият син на Иван Владислав),
при които България губи независимостта си. Титлата получава и управителят
на Драчката област Ашот Таронит заради предаването на Драч, но вероятно и
заради своето потекло като син на солунския стратег Григорий Таронит. Със
сан πατρίκιοι са удостоени от император Василий II предимно управители на
големи български крепости (поне дванадесет), когато се подчиняват на Византия [1001–1018], а именно Роман – по-малкият син на цар Петър (?) и управител
на Скопие, Николица – командир на гарнизона на крепостта Сервия, Никола и
Теодор Хрисилий – синове на управителя на Драч Йоан Хрисилий, Алусиан
и Арон – вторият и третият син на цар Иван Владислав, Кракра – началник
на крепостта Перник, Драгомъж – управител на Струмица, Богдан – топарх
на вътрешните крепости при цар Иван Владислав, Елемаг (управител на крепостта Белград, дн. Берат) и Гавра, Димитър Полемарх – военачалник на цар
Самуил на област около границата с Византия. Измежду всички, получили патрицианското достойнство, най-високо стои Роман, който станал πατρίκιος καp
πραιπόσιτος – титла, която се съгласува с факта, че Роман е бил евнух. За предаването на крепостта Верия титлата Bνθύπατος получава нейният управител и
военачалник Добромир. Високото отличие сигурно е било провокирано както
от предателството на Самуиловия родственик, така и от стратегическото положение на град Верия в Южна Македония. Пръв спатарий (πρωτοσπαθάριος)
на длъжност стратег става Николица-младши, предал Скопие на Василий II. В
тези последователни действия на Византия прозира стремежът £ потомците на
българските царе и представителите на българската аристокрация да бъдат отдалечени от корените си и приобщени към византийския елит със съответните
привилегии.
Единствената длъжностна титла с арабско потекло е ομηρος ‘нисък военен
чин, предводител на неголямо войсково подразделение’, запазена в инвентарен
прабългарски надпис. Този hapax legomenon може да се свърже с араб. титла
ãmir, amîrah или emir ‘командир; водач на група, народ’ (от араб. корен amr‘командвам, заповядвам’), макар че впоследствие в арабския свят и в някои
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тюркски държави ãmir се установява като владетелска/управническа титла,
включително и със значение ‘принц’. Заемането £ може да се обвърже с арабско-мюсюлманската експанзия [636 – нач. на VIII в.]. В два случая прабългарите влизат в непосредствен контакт с арабите – при Кубрат в средата на VII в. и
при Тервел и отблъскването на арабската обсада на Константинопол [717–718].
Затова е възможно пряко заемане на титлата ομηρος/ãmir от арабите (без персийско посредничество поради липса на начална гласна в персийски). С начална гласна (BμηρAς, Bμηραqος, Bμηρεύω) титлата е засвидетелствана и в гръцки,
чрез което посредничество военната длъжност също би могла да попадне в
българската военна йерархия.
6. Процеси на славянизация в българските
длъжностни титли и достойнства
(Пра)българските длъжностни титли са претърпели процес на адаптация в
славяноезичната среда, в която реално са функционирали. Тези промени, наблюдаващи се преди всичко на фонетично ниво, са напълно естествени при
възприемането им в старобългарския речников фонд. Тук ще отбележа някои
черти на славянизация в титлите.
1. Славянско широко о срещу чуждоезично затворено *Г:
1.1. вογοτορ Надпис на Маламир с. Насърлие № 69, <Αλογοβότουρ Константин Багренородни. За управлението на държавата. Тези форми с -о- в корена
показват обичайния славянски развой *Г>о, запазен в богатҐрь и в рус. богатырь,
укр. богатир, брус. богатыр, пол. bohater, bohatyr, може би свързани с богатъ.
Срв. с останалите фиксации βαγατουρ Надпис от Плиска № 9, βαγατουρ Надпис
на Омуртаг от с. Суютли № 64, βαγατουρ Надпис от с. Шабла № 48, βαγατουρ
Надпис върху печат на Михаил багатур престолонаследник. Надпис върху печат на Йоан багатур престолонаследник. Надпис върху печати на N, багатур
цар на българите, vagantur (vagantis, uagartur) Анастасий Библиотекар. Светият Осми вселенски събор. Коренът bag- е един и същ в βαγαινος и βαγατουρ.
Привежданите паралелни форми са с гласна а, срв. тюрк. ba:tir, pa:tir, batir, patir,
padir, batur, bahadur, bahidur, bahadir ‘герой, храбрец; решителен, мъжествен,
смел, доблестен’; стуйг. Baγatur, Batur (собствени имена); авест. baχtar, перс.
bahВdur, съвременен перс. behader, санскр. b’aktr-; монг. bagatur ‘герой, лидер’,
калм. bátr; осет. baegataer, baegatyr ‘храбър, храбрец, богат, безстрашен’.
1.2. БОГО|Н Шуменски багаинов надпис № 70 – славянизирана форма на
βαγαινος с характерното широко О < *Â. Срв. останалите употреби βαγαινου
Надпис от с. Шабла № 48, βαγαηνου Надпис от местността Селище при
Преслав № 49, βαγαηνος Надпис от Мадара № 50, βαγαινους Надпис на Маламир от Шумен № 58, βαγαιν[ος] Надпис на Омуртаг от с. Суютли № 64.
Коренът bag- е същият като в βαγατουρ.
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1.3. чиготъ (само с широко о) в славянските книжовни източници, различни по жанр, срв. единъ wU чиготъ его, единого же нэкакого своиaђ чиготъ Римски
патерик, чиготҐ Мъчение на св. Арета, вь wбразэ чигощи Чудеса на мъченик
Мина, чиготи, чигота, чиготъ Житие на Григорий Акрагантски, wU чиготъ Надгробно слово за Никита, чигочинь Сказание на пророк Исая за бъдните години
и за царете, и за Антихриста. Византийските и латинските извори представят формата τζιγάτον Хронография на Теофан Изповедник, tzigaton Анастасий
Библиотекар. Хронография в синхрон с тюрк. jigit [*èigat] с варианти jiγit, jihit,
žigit, zigit, jygyt, èi:t и др.
1.4. Началното о- в ομηρος ‘нисък военен чин, предводител на неголямо
войсково подразделение’ също може да се дължи на славянизация, тъй като
и в арабски, и в гръцки титлата е с начално а-, срв. араб. ãmir, amîrah, emir
‘командир; главатар, водач на група, народ’, араб. корен amr- ‘командвам, заповядвам’, BμηρAς, Bμηραqος, Bμηρεύω Константин Багренородни. За церемониите.
1.5. Средисловното -о- в κολοβρος Надпис на Омуртаг Плиска № 65,
κολοβρον Надпис на Персиан от Филипи № 14 би могло да отразява широко
славянско о срещу чуждо а. Срв. паралелните форми ΒουκολαβρAς, осм.-тур.
qolaghuz (qylaγyz), севтюрк. диал. qolabur, чаг. qоlauz, qоlavuz, уйг. qоlaγuz,
qulaγuz, осм. qylaγuz, qylavuz, qulaγyz, kulavuz, kulaguz, кашуб. qulabuz, qulavuz,
кулавуз, кылавуз, кθлауз, кипч. kulа:gu:z.
1.6. За коренното -о- в κοπανος ‘военно лице, отговарящо за стадата на армията (без конете)’ също може да се допусне славянизация срещу а в преобладаващите алтайски форми, срв. тюрк. ka:pan, qaban, qapan, монг., калм. xawn,
xabang, xaban (само чаг. копан, купан).
2. Славянска метатеза.
2.1. Във формата τρακανου Надпис на Симеон от с. Наръш № 46 е налице ликвидна метатеза, резултат от праславянската тенденция към възходяща
звучност в рамките на сричката. Срв. τρα- срещу ταρ- в останалите употреби на
ταρκανος Надпис на Омуртаг от Провадия № 60, Надпис на Омуртаг от Плиска № 61, Константин Багренородни. За церемониите във византийския дворец,
Κουλουτερκάνος Хроника на Георги Амартол (Продължителя на Георги Монах),
Καλουτερκάνος Продължителя на Теофан в съзвучие с тюрк. tarxan, tarqan,
монг., бурят., якут., калм. darqan, tarxan, darxan, кит. dÁgÂn/dargan, da-la-gan,
сино-кор. tar-kwan, скит. *tarxÂn, согд. *tarxan, хотан. ttarkani, ttarkana. Съвсем
естествено руските преписвачи предават титлата с пълногласие (Кълутороканъ
Хроника на Георги Амартол, Клутороканъ Елински летописец).
2.2. Титлата μηνικός, миникъ е с реализирана метатеза [im->mi-, *imä-nik
>*mi:n-ik] във византийските хроники (някои със славянски превод), независимо дали е изписана с гръцко или кирилско писмо, срв. мηνικ© мин·ака Хроника на Симеон Логотет (< Продължителя на Георги Монах). Μηνικ© МиникоN,
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Μηνικ{ς Миникъ Хроника на Георги Амартол [Продължителя на Георги Монах]. Μηνικ{ς Продължителя на Теофан (> Продължителя на Георги Монах)
> Хроника на Скилица Μινικ{ν. Неметатизиран вариант >Ημνήκου се среща
само у Константин Багренородни. За управлението на държавата в съзвучие
с прабълг. имť ‘кон’ Именник на българските канове, тюрк. emlig, imlig, еmlik,
imnik, emnik, монг. emlik, калм. emleg, евенк. емники, мандж. элмин, элмен, бурят. эмник, калм. эмнег, осет., чечен., ингуш. emlyk < *emellek.
3. Славянска сонантизация.
3.1. В титлата чрьгубыля Надпис на Мостич сричкотворното рь в първата съставка чрьгу издава славянския процес за отваряне на сричката спрямо
тюркските рефлекси -ιρ-, -ηρ- (ητζιργου, ητζηργωυ), -er- (zerco, Zergo-, Cer-),
-ουρ- (ηζουργου, Σουρσου-).
3.2. Същият процес наблюдаваме и в титлата от същия корен ичрьгыя ‘войник от стражата на владетеля, негова лична охрана’ Житие на Иларион Велики.
4. Славянизация на лексикално ниво.
С нарастване ролята на книжовния старобългарски език като официален
някои прабългарски титли се заменят със славянски съответствия, без да имаме
основания да смятаме, че всички славянски аналози са имали институционално значение. Вж. примерите:
4.1. В книжовните паметници прабългаризмът быля постепенно и повсеместно се измества от славянското название болэре > боляринъ, получено от
мн. ч. на тюрк. *bojla:-r > boylar > bolyar. В ранните български преводни паметници быля се среща все още, макар и рядко (быля Супрасълски сборник, былť
Хроника на Георги Амартол, быволť вм. былť Чудовски псалтир с тълкуванията на Теодорит Кирски), докато боляринъ е с повсеместна употреба, включително и в оригинални български текстове (болэры Шестоднев на Йоан Екзарх,
болťрҐ Похвала на цар Симеон в Изборника от 1073 г., болťре Презвитер Козма.
Беседа срещу богомилите, болэрэхъ Енински апостол, болэре Слова на Климент
Охридски, Петър Черноризец, боляромъ болэрьскъ, болэрьска съвэта Супрасълски сборник, болťръ, боťръ Хроника на Йоан Малала, болэринъ, болэрьскъ съборъ,
болэрьскъ чинъ Хроника на Георги Амартол, болťрҐ Славянска версия на Хрониката на Георги Синкел, болярину 13 слова на Григорий Богослов, болťръ Житие
на Власий Аморийски).
4.2. Още към X в. прабългарската титла чиготъ е имала старобългарско (славянско) съответствие – мечоноша, формирано не по модела на прабългарската
титла τζιγάτος ‘юноша, млад воин’, а според структурата на съответната византийска титла σπαθάριος ‘който носи меч’ < σπάθη ‘широк, дълъг меч’. Найвероятно X в. е времето, когато терминът мечоноша е съжителствал с чиготъ –
по-точно хронологизиране засега е невъзможно, тъй като пръстенът-печат от
Пазарджишко се датира най-общо към X в., а другите фиксации на мечоноша са
в паметници от и след XIV в.
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4.3. Постепенно е изчезнал титулът с алтайско-персийски произход другъ
‘болярин, велможа’, оставяйки следа само в отделни средновековни славянски
паметници (библейски книги [Изх 14:5, 8; Иона 3:7; Иер 37:14; 1Мак 9:37],
Григоровичев и Захариински паримейници, Славянска версия на Хрониката на
Георги Синкел, Мъчение на Климент, папа Римски) и в стчеш. форма druh. Той
е бил изместен от близките по семантика славянски или славянизирани титули
вельможа и болэринъ, тъй като е станал неясен за славянските книжовници. В някои случаи те са „поправяли“ другъ на др©гъ, проявявайки свръхстарателност,
а в други случаи са етимологизирали и преосмисляли другъ по славянския корен дрьг-/дрьж-, доколкото той се свързва със сила и власт, срв. дрьжава ‘сила,
власт, могъщество; държава’, дрьжавьнъ ‘могъщ, силен; който има власт; държавен’, дрьжатель ‘властник, управник’, дрьжати ‘владея, управлявам’, дрьжаливъ
‘държавнически’.
4.4. Титлата чьваньчии (< чьванъ + -чии, букв. ‘който си служи с чаша, кана’,
т.е. ‘виночерпец’) е изградена изцяло като прабългарска морфемна структура. В
книжовни паметници от края на IX и X в., макар и запазени в по-късни преписи (Римски патерик, Паренесис на Ефрем Сирин, Златоструй, Хронографска
Александрия), виночерпецът (вкл. и владетелският виночерпец) се назовава още
чрьпъчии (славянски корен + прабълг. суфикс -чии) и чрьпьць (славянски корен +
славянски суфикс -ьць), които едва ли са имали институционално значение. Те
постепенно изместват чьваньчии, доближавайки се до модела на гръцките си съответствия οrνοχόος, Bρχιοινοχόος ‘който налива вино’ < οxνος ‘вино’ и χέω ‘наливам’ и Tπικέρνης ‘който смесва [вино с вода], налива размесено вино’.
5. Морфологична адаптация в славянска среда.
Като съществителни имена титлите с прабългарски произход са претърпели
славянска морфологична адаптация, вливайки се преди всичко в праславянските *-о- и *-jа- именни склонения за имена от м. р.
5.1. Към праслав. *-о- склонение, м. р. са преминали титлите:
жупанъ – ïðи дэиìиòðý ... æyïàíý Добруджански надпис, довлэ¬ть бо жюпаномъ, жюпани суть Закон за съдене на хората, жупаны и сановиты, множьствомъ
во¬водъ и казньцъ и жупанъ, сановити· и жупани Супрасълски сборник. Номинативното окончание -ъ се съгласува с гръцкото номинативно окончание
-ος (ζουπανος), макар че се срещат и форми на титлата без окончание (ζουπαν,
ζοαπαν, ζωπαν).
болэринъ – подобно на други съществителни от м. р. със суфикс -ин-, означаващи религиозна, национална, социална принадлежност (гражданинъ, крьстиянинъ, поганинъ, словэнинъ, самарэнинъ и др. под.), и болэринъ се вписва в ед. ч. в
*-о- склонение, а в мн. ч. след изпадане на наставката -ин- получава предимно
окончания по консонантното сколонение, срв. Instr.sg. съ боляриномъ Житие на
Анин (Супрасълски сборник); Nom.pl. болťре, болэре Презвитер Козма. Беседа
срещу богомилите, Климент Охридски. Слово за св. Захарий и зачатието на
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Йоан Кръстител, Климент Охридски. Похвала за св. Димитър Солунски, Петър Черноризец. Слово за временен живот; Ac.pl. болэры Шестоднев на Йоан
Екзарх; Instr.pl. болťрҐ Похвала на цар Симеон в Изборника от 1073 г.; Gen.Pl.
бояръ Сказание за железния кръст.
другъ – преда... дергомъ, дерг№ и еупат·ю сҐ, повелэ другоN Славянска версия на Хрониката на Георги Синкел; wU славнҐaђ другь Мъчение на Климент,
папа Римски; прэврати с® срЃце фараоново• и другомъ его Изх 14:5 Захариински
паримейник. В много случаи обаче другъ получава окончания и по праслав.
*-ä- склонение, срв. wU хнааньскҐa д°роCђвъ, wU дръговъ, дер°гове бЃгомь почтоша,
дръгове (др©гове) и бЃгомъ нарекоша, wU сЃна wUгнаша и дер°гове Славянска версия
на Хрониката на Георги Синкел; wU дрьговъ (дреговъ, др№говъ, др©говъ) Книга на
пророк Иона 3:7; мнози дрьгови (другове) ... кь господу обратише се Мъчение
на Климент, папа Римски; прэврати с® срЃце фараоново• и друговъ его (Изх 14:5
Григоровичев паримейник), wжести гDъ срDце фараwново... и друговъ его (Изх 14:8
Григоровичев паримейник).
тарканъ – семенъ кълутороканъ Συμε˜ν } Κουλουτερκαν{ς [Καλουτερκάνος]
Хроника на Георги Амартол (в гръцки само ταρκανος, τερκάνος с ок. за Nom.
sg. -ος).
миникъ/ημνηκος, мηνικος (в гръцки с ок. за Nom.sg. -ος) – пославь купно
с КаханоN и МиникоN Хроника на Георги Амартол [Продължителя на Георги
Монах], и пославь кавхана и мин·ака Хроника на Симеон Логотет, к сим же
възлюбленикъ его Стефанъ... и Миникъ.
богоинъ – ОСТРО БОГО|Н Шуменски багаинов надпис № 70, гръцките записи
на титлата са винаги с ок. -ος за Nom.sg. (βαγαηνος, βαγαινος).
кρόνος, кронъ Продължителя на Теофан и Хроника на Георги Амартол.
мαγοτqνος, клогатинъ Продължителя на Теофан и Хроника на Георги Амартол.
чиготъ – wU чиготъ, единого же нэкакого своиaђ чиготъ първи превод на Римския
патерик, носеи нагҐ мьчем... рекоми чиготи Липлянски чети-миней (HAZU IIIс2),
царь пустивь... марькияна чигота своего, повелэ чиготъ в темници затворити, кнези
и чиготи Житие на Григорий Акрагантски, пустиль чигота Чудеса на мъченик
Мина. Вж. и τζιγάτον Ac.sg., предполагащо ок. за Nom.sg. -ος.
кавханъ, кавьганъ, кαυχανος – кавхана и мин·ака Хроника на Георги Амартол, вьн№кь же шишманэ стараго кавьган№ Воденски надпис на цар Самуил [988–
989]; в гръцки винаги с ок. за Nom.sg. -ος.
кοπανος (доколкото гръцките имена от м. р. с номинативно окончание -ος са
се влели в праславянското *-о- склонение, м. р.)
5.2. Към праслав. *-jа- склонение, м. р., са преминали следните титли:
быля – быля Супрасълски сборник, Житие на Артемий, былť, оyб·енъ бҐTђ
был·и своими Хроника на Георги Амартол, быволť (вм. былť) ‹παρχοι Чудовски
псалтир с тълкуванията на Теодорит Кирски, [чрьгу]быля Надпис на Мостич.
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ичрьгыя – (узрэ ичрьгыю Житие на Иларион Велики) следва един ранен и не особено продуктивен модел на съществителни имена като выя,
гроборыя ‘който копае/краде гробове’, рукомыя ‘чаша, съд за измиване на
ръце’, кръторыя ‘къртица’.
самъчии и чьваньчии с прабългарския суфикс -чии за Nomina agentis. Съществителните от м. р. с този завършек (бльхчии, кръчии, кънигъчии, шаръчии, сокачии и др.) са се влели в праслав. -ja- склонение, така както е станало и с част от
гръцките имена от м. р., завършващи в Nom.sg. на -ης, подобно на длъжността
σαμψης (срв. Μανάσσης манасии, Μωσ\ς мосии, Πετεφρής петефрии), изписвана
с гръцка и латинска графика още като οŠσαμψις (вм. } σαμψις), ΟŠσαμψος (вм.
} σαμψος), campsis/sampsi.
кълyбрии – (не тьчию акҐ кьлубр·и прэD нимь гредущеи, не точию экоже хожахy
колyбрии предъ нимъ Житие на Йоан Златоуст) със суфикс -ии < *ьjь за Nomina
agentis (вэтии, балии, с©дии), въпреки че гръцкият запис е само с ок. –ος за
Nom.sg. (κολοβρος).
Следователно, функционирайки в славяноезична среда, повечето длъжностни титли с прабългарско потекло са претърпели съответни морфонологични и семантични промени. Най-многобройни са следите от славянското влияние на фонетично ниво и предимно при предаване на чуждоезично затворено
*Г със славянско широко о (вογοτορ, <Αλογοβότουρ, БОГО|Н, ομηρος, κολοβρος,
κοπανος). Подобни славянизирани форми са характерни не само за славянските книжовни и епиграфски извори (БОГО|Н, чиготъ), но и за прабългарските
надписи (вογοτορ, ομηρος, κολοβρος, κοπανος), както и за византийски извори
(<Αλογοβότουρ). Този факт подсказва ранна хронологизация на един напреднал
процес, документиран през първата половина на IX в., но явно настъпил порано. Отразени са и явленията метатеза и поява на сричкотворно *¼, резултат
от праславянската фонетична тенденция към възходяща звучност. Метатеза е
засвидетелствана в: 1) длъжностната титла μηνικός, миникъ [im->mi-] в текста
на византийски хроники, някои със славянски превод (неметатизиран вариант >Ημνήκου само у Константин Багренородни. За управлението на държавата) и 2) длъжностната титла τρακανου Надпис на Симеон от с. Наръш №
46 (срещу ταρκανος в прабългарските надписи, Константин Багренородни.
За церемониите във византийския дворец, Продължителя на Георги Монах,
Продължителя на Теофан, Хроника на Георги Амартол). Сричкотворно *¼ е
налице в първата съставка на титлата чрьгубыля Надпис на Мостич и в титлата от същия корен ичрьгыя Житие на Иларион Велики, където рь предава
тюркските рефлекси -ιρ-, -ηρ- (ητζιργου, ητζηργωυ), -er- (zerco, Zergo-, Cer), -ουρ- (ηζουργου, Σουρσου-). Очаквано е праславянските процеси метатеза и
сонантизация да са засвидетелствани предимно в славянски (старобългарски)
извори, както епиграфски (Надпис на Симеон от с. Наръш № 46, Надпис на
Мостич), така и книжовни (Житие на Иларион Велики, Хроника на Георги
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Амартол). Процес на славянизация е протекъл и на ниво лексика. Напр. в старобългарската книжнина быля се среща рядко, като постепенно и повсеместно
се измества от славянизираното название болэре > боляринъ > мн. ч. на тюрк.
*bojla:-r > boylar > bolyar. С болэринъ, както и с вельможа, е бил заменян и алтайско-персийският титул другъ, „поправян“ на др©гъ или етимологизиран по
славянския корен дрьг-/дрьж- със значение ‘сила, власт’. През X в. славянско
съответствие получава и длъжностната титла чиготъ в лицето на мечоноша ‘който носи меч’, образувано по модела на гр. σπαθάριος < σπάθη ‘широк, дълъг
меч’. В книжовни паметници от края на IX и X в., запазени в по-късни преписи, и прабългарският титул чьваньчии се измества от славянските лексеми
чрьпъчии и чрьпьць, близки до модела на гръцките си съответствия οrνοχόος,
Bρχιοινοχόος ‘който налива вино’ и Tπικέρνης ‘който смесва [вино с вода], налива размесено вино’, т.е. ‘виночерпец’. Битувайки в славянска среда, титлите
с прабългарски произход са се адаптирали и на ниво морфология, вливайки се
преди всичко в едни от най-продуктивните вокални праславянски склонения
*-о- (11 титли) и *-jа- (5 титли) при имената от м. р. Много от разгледаните тук
длъжностни титли са hapax legomena8 или с рядка употреба и не образуват
производни в книжовния старобългарски език. Само няколко титли са оставили деривати в книжнината, напр. [чрьгу]быльство (<[чрьгу]быля), болэрьскъ,
болэрьство, болэрька (< болэринъ) и чигощь, чигочинъ (< чиготъ). Не е изключено
някои суфикси в прабългарските титли да се обвържат със славянско влияние
и композиране в славяноезична среда. Напр. различни коментари предизвиква
суфиксът -ιν в βαγα-ιν, характерен за тюркски лични имена (Уга-инъ, μαρμαιν-ημ), но също и за славянски народностни имена и Nomina agentis (-инъ).
Възможно е титлата >Ημν\κος [im-nik] да е славянизиран вариант на прабълг.
imä [имť ‘кон’] със славянския суфикс за Nomina agentis –nik < сттюрк. -lik, ако
обаче не става въпрос за назална асимилация в тюркски, вж. тюрк. emlig, imlig,
еmlik, но и imnik, emnik.
Въпреки това славянско влияние факт е, че славянски по произход административни титли почти9 не се срещат в държавното устройство не само на
8
υκ βοηλα, ητζηργου βαγαηνος, βηρη βαγαηνος, ομηρος Надпис от Мадара № 50, σετητ
βαγαηνος Надпис от местността Селище при Преслав № 49, βορη ταρκανος Пространно житие на Климент от Теофилакт Охридски, ζερα ταρκανος Надпис на Омуртаг от Провадия № 60,
ολγου ταρκανος, κουλου τερκαν{ς Продължителя на Теофан, Хроника на Георги Амартол, πηλε
ζωπαν Надпис от Преслав № 53, ζουπανος μεγας Надпис върху сребърна чаша, κοπανος Надпис
на Омуртаг от Провадия № 59, кρόνος, кронъ, Μαγοτqνος, Клогатинъ Продължителя на Теофан,
Хроника на Георги Амартол, tabare Анастасий Библиотекар. Светият Осми вселенски събор,
ичрьгыя Житие на Иларион Велики, κανδίδατος Надпис на Омуртаг от Плиска № 66.
9
Свидетелството [1040], че на езика на българите стратегът се казва челник (} δS στρατηγ{ς
τi τ™ν Βουλγάρων διαλέκτ¥ τζελνίκος λέγεται) Кекавмен. Стратегикон, излиза извън хронологическите рамки на настоящата книга. От специално изследване и аргументация се нуждае
въпросът, дали славянски термини като воевода ‘военачалник’, кънťзь ‘местен управител’ и др. са
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езическа, но и на християнска България от IX–X в. Названията на институциите до началото на XI в. са преобладаващо с прабългарско потекло – изворите
сочат, че повечето от тях са действащи не само при управлението на цар Симеон (μηνικος/миникъ, κρονος/кронъ, μαγοτινος/клогатинъ, ολγου ταρκανος), но и
при цар Петър докъм края на Първото българско царство (чрьгубыля, σαμψης,
жупанъ), като споменът за някои (καυκανος) е жив и през първите десетилетия на следващото столетие. Поне докъм 30-те години на Х в. [втора четвърт
на Х в.] престолонаследникът се е наричал καναηρτχθινος, вторият син на
владетеля е носил титула βουλίας ταρκανος, функционирали са и почетните
достойнства за привилегии κουλου τερκανος и βαγατουρ. Така въпреки християнизацията на държавата прабългарската титулна практика е продължила да
действа и през Х в. независимо от „езическото“ си (алтайско и индоиранско)
потекло.

имали институционално значение в Първата българска държава.
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източници
I. славянски извори
I.1. Оригинални (непреводни) български книжовни извори
I.1.1. Приписки, предисловия, похвали, глоси
Приписка на Тодор Дуксов в „Четири слова срещу арианите“ в превод на
Константин Преславски [907] (Vaillant 1954:8)10
Приписка на презвитер Григорий в Архивския хронограф (Грашева 1985)
Похвала за цар Симеон в Изборника от 1073 г. (Симеонов сборник 1991,
л. 2б, 263б–264а)
Прилог към Златоструй (Срезневский 1867:3–4; Димитров 1980)
Български глоси в Хрониката на Константин Манасий (Иванов 1931
[1970:618–623])
I.1.2. Слова, беседи
Черноризец Храбър. „За буквите“ (Куев 1967)
Шесто слово в Шестоднев на Йоан Екзарх (Aitzetmüller 6)
Презвитер Козма. Беседа срещу богомилите (Попруженко 1936)
Климент Охридски. Слово за св. Захарий и зачатието на Йоан Кръстител
(Св. Климент Охридски 2008:230–231)
Климент Охридски. Похвално слово за Кирил Философ (Иванов 1931
[1970:327–333])
Климент Охридски. Похвала за св. Димитър Солунски (Св. Климент Охридски 2008:274–275)
Климент Охридски. Похвално слово за Кирил и Методий (Св. Климент Охридски 2008:342–343)
Климент Охридски. Похвално слово за св. Троица (Св. Климент Охридски
2008:174–175)
43 беседа от „Учително евангелие“ на Константин Преславски (Антоний 1885)
Петър Черноризец. Слово за временен живот (Павлова 1994:344–369, 416–418)
I.1.3. Историко-апокалиптични творби, апокрифи, разкази
Български апокрифен летопис (Сказание на пророк Исая как бе възнесен от
ангел до седмото небе) (Иванов 1925:280–287; Тъпкова-Заимова, Милтенова
1996:195–198)
Сказание на пророк Исая за бъдните години и за царете, и за Антихриста
(Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996:150–154)
Видение на пророк Исая (Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996:232–236)
10
В скоби е посочено използваното тук издание. То невинаги е първото или последното, а в
повечето случаи най-достъпното, което е достатъчно за целите на настоящото проучване. Библиографски сведения за други издания, включително и най-новите (особено за византийските извори), могат да се намерят у Николов 2005:13–18; Николов 2006:297–304; Божилов 2008:360–44.
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Видение на пророка Даниил за царете и последните дни (Тъпкова-Заимова,
Милтенова 1996:118–124)
Разказ за Зографските мъченици (Иванов 1931[1970:437–440])
Тълкувание Даниилово (Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996:125–127)
I.1.4. Химнографски творби
Климент Охридски. Служба за отец (Св. Климент Охридски 2008:399–409)
Служба на цар Петър (Иванов 1931 [1970:387–393])
Отпустителен тропар от вечерния дял (Павлова 1994:24–26)
I.1.5.а. Кирилски агиографски творби
Пространно житие на Кирил (Климент Охридски 3:89–119)
Кратко житие на Константин-Кирил (Успение Кирилово) (Иванов 1931
[1970:283–288])
Пространно житие на Методий (Климент Охридски 3:185–195)
Проложно житие на Методий (Успение Методиево) (Иванова 1999)
Проложно житие на Методий (Иванов 1931 [1970:288–290])
Първо житие на Наум (Иванов 1931 [1970:305–311])
Второ житие на Наум (Златарски 1925; Иванов 1931[1970:311–313])
Житие на Иван Рилски от патриарх Евтимий (Иванов 1931 [1970:369–383])
Първо проложно житие на Иван Рилски (Иванов 1936:52–58)
Второ проложно житие на Иван Рилски (Иванов 1936:52–58)
Анонимно житие на Иван Рилски (Иванов 1936:4–8, 28–37)
Сказание за железния кръст (Иванов 1935:213–215; Калоянов, Спасова,
Моллов 2007)
I.1.5.Б. гръцки агиографски творби
Кратко житие на Климент от Димитър Хоматиан (Охридска легенда) (Иванов 1931 [1970:316–321]; Милев 1966:175–186)
Житие на Тивериуполските мъченици от Теофилакт, архиепископ Охридски (Симеон, митр. 1931:239–269; ГИБИ 9, 2:42–79)
Пространно житие на Климент от Теофилакт, архиепископ Охридски (Милев 1966)
I.1.6. Исторически съчинения
Именник на българскитe канове (Москов 1988)
I.1.7. Грамоти
Виргинска грамота на цар Константин Асен (Иванов 1931 [1970:578–586]
Влахобългарски грамоти (Венелин 1840)
I.2. преводни славянски книжовни извори
I.2.1. Агиографски творби
Житие на Йоан Златоуст (Hansack 1975; ВЧМ 1899)
Житие на Артемий, Супрасълски сборник (Заимов, Капалдо 1:220–236)
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Житие на Исакий, Супрасълски сборник (Заимов, Капалдо 1:185–208)
Житие на 42-та аморийски мъченици, Супрасълски сборник (Заимов, Капалдо 1:54–67)
Житие на Йоан Мълчаливи, Супрасълски сборник (Заимов, Капалдо
2:278–302)
Житие на Анин, Супрасълски сборник (Заимов, Капалдо 2:543–579; с неустановен гръцки текст)
Житие на Георги Победоносец, Германов сборник (Мирчева 2006:794–805)
Житие на Власий Аморийски (Леонид 1887; ГИБИ 5:14–17)
Житие на Иларион Велики (чети-минеи: НБКМ 1039, XIV в.; Цет20, XIV в.;
Деч94, XIV в.; HAZU IIIc24, XIV в.; Драг700, XV в.; Рс59, 1614–1625 г.; Strout 1943)
Житие на Симеон Юродиви (Лалева 2004:14–15, 81–139)
Мъчение на Климент, папа Римски (чети-минеи: HAZU IIIc24, XIV в.; Хилендар 441, 1624 г.; Зограф 94, XIV в.)
Мъчение на Арета (ръкопис НБКМ 1039, XIV в.)
Чудеса на мъченик Мина (ръкопис НБКМ 1039, XIV в.)
Житие на Григорий Акраганитски (чети-миней HAZU IIIc24, XIV в.)
Житие на Никита (чети-миней за април, XVI в., Срезневский 2:161)
Житие на преп. Александър (чети-миней, XV в., Срезневский 2:161)
Житие на преп. Теодор (чети-миней за април, XVI в., Срезневский 2:161)
Житие на Евтихий (чети-миней за април, XVI в., Срезневский 2:161)
Чудеса на св. Димитър Солунски в панигирик на Владислав Граматик,
1479 г. (Златарски I, 2:850–853)
I.2.2. Хроники в славянски превод
Хроника на Йоан Малала (Истрин 1994; Chronographia Malalae 1831)
Хроника на Константин Манасий (Среднеболгарский перевод 1988)
Хроника на Йоан Зонара (Jakobs 1970; Каèanovkij 1882; ГИБИ 7:149–207)
Хроника на Симеон Логотет (Sreznevskij 1971; PG 109:663–822 = Bekker
1838; PG 109:823–984 = Bekker 1842)
Хроника на Георги Амартол (Истрин 1920; Истрин 1922; De Boor 1904)
Славянска версия на Хрониката на Георги Синкел (Тотоманова 2008;
Moshammer 1984; Theophanes 1963)
I.2.3. Патерици
Римски патерик (Тихова 1987)
Синайски патерик (Голышенко, Дубровина 1967)
I.2.4. книги, свързани с библията и богослужението
Ектения в богослужебните указания на службата за 1 септември, Енински
апостол (Мирчев, Кодов 1965)
Месецослов в Апостол-Евангелие, XIII–XIV в. (Турилов 1999)
Месецослов в Банишкото четириевангелие, XIII в. (Дограмаджиева, Райков 1981)
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Чудовски псалтир с тълкуванията на Теодорит Кирски, XI в. (Погорелов 1910)
Григоровичев паримейник, XII–XIII в. (Рибарова, Хауптова 1998)
Захариински паримейник, 1271 г. (Рибарова, Хауптова 1998)
I.2.5. Юридически паметници
Закон за съдене на хората (Данаилов 1901)
Ефремовска кръмчая (Бенешевич 1906)
I.2.6. Други паметници
Изборник от 1076 г. (Голышенко, Дубровина, Демьянов, Нефедов 1965)
Княжески изборник за възпитанието на канартикина (Федер 2008)
Паренесис на Ефрем Сирин (Bojkovsky, Aitzetmüller 1–5)
Златоструй от XI в. (Златоструй на Бичков) (Ильинский 1929; Минчева 1978)
Повест за латините (Nikolov 2003)
Послание на патриарх Фотий до българския княз Борис – славянски превод
(Златарски 1917; Синицына 1965)
Тринадесет слова на Григорий Богослов, XI в. (Будилович 1871; Будилович 1875)
Диалози на Псевдо-Кесарий (Милтенов 2006)
Иполит Римски. Слово за Антихриста (Невоструев 1868)
Борилов синодик, 1211 г. (Попруженко 1928)
Станиславов пролог, 1330 г. (Павлова, Желязкова 1999)
I.3. епиграфски извори
I.3.1. Прабългарски надписи (на гръцки или с гръцко писмо)
Надписи от Мадара (Бешевлиев 1979:№ 1)
Надпис от с. Хамбарли (Бешевлиев 1979:№ 2)
Надпис на Омуртаг от Мадара (Бешевлиев 1979:№ 6)
Надпис от местността Артмутлук при Плиска (Бешевлиев 1979:№ 8)
Надпис от Плиска (Бешевлиев 1979:№9)
Надпис на Маламир от Шумен (Бешевлиев 1979:№ 13)
Надпис на Персиан от Филипи (Иванов 1931 [1970:1–9]; Бешевлиев 1979:№ 14)
Надпис на Борис-Михаил от с. Балши (Иванов 1931 [1970:12–16]; Бешевлиев 1979:№ 15)
Надпис от с. Сенебир (Бешевлиев 1979:№ 43)
Надпис на Симеон от с. Наръш, 903–904 г. (Иванов 1931 [1970:16–20]; Бешевлиев 1979:№ 46)
Надпис на Крум от с. Хамбарли (Бешевлиев 1979:№ 47)
Надпис от с. Шабла (Бешевлиев 1979:№ 48)
Надпис от местността Селище при Преслав (Бешевлиев 1979:№ 49)
Надпис от Мадара (Бешевлиев 1979:№ 50)
Надпис от с. Длъжко (Бешевлиев 1979:№ 52)
Надпис от Преслав (Бешевлиев 1979:№ 53)
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Надпис от Чаталар (Бешевлиев 1979:№ 54)
Надпис на Омуртаг от в. Търново (Бешевлиев 1979:№ 56)
Надпис на Омуртаг от с. Чаталар (Бешевлиев 1979:№ 57)
Надпис на Маламир от Шумен (Бешевлиев 1979:№ 58)
Надпис на Омуртаг от Провадия (Бешевлиев 1979:№ 59)
Надпис на Омуртаг от Провадия (Бешевлиев 1979:№ 60)
Надпис на Омуртаг от Плиска (Бешевлиев 1979:№ 61)
Надпис на Омуртаг от Плиска (Бешевлиев 1979:№ 62)
Надпис от с. Могила (Бешевлиев 1979:№ 63)
Надпис на Омуртаг от с. Суютли (Бешевлиев 1979:№ 64)
Надпис на Омуртаг от Плиска (Бешевлиев 1979:№ 65)
Надпис на Омуртаг от Плиска (Бешевлиев 1979:№ 66; Михайлов 1970)
Надпис на Омуртаг от с. Калугерица (Бешевлиев 1979:№ 67)
Надпис на Маламир от с. Насърлие (Бешевлиев 1979:№ 69)
Надпис на Маламир (Персиан?) от Василака (Бешевлиев 1983)
Надпис на Омуртаг върху златен медальон (Йорданов 1976; Бешевлиев
1979:№ 86)
Надпис на жупан Сивин върху сребърна чаша (Бешевлиев 1979:№ 87)
1.3.2. Кирилски надписи
Шуменски багаинов надпис, края на IX в. (Бешевлиев 1979:№ 70)
Добруджански надпис, 943 г. (Гюзелев 1968)
Воденски надпис на цар Самуил, 988–989 г. (Добрев 2007а)
Самуилов надпис от Герман, 992–993 г. (Иванов 1931 [1970:23–25])
Надпис на Мостич, X в. (Станчев 1955: 3–42; Бешевлиев 1979:226–227)
Надпис върху златен пръстен-печат от Пазарджишко, Х в. (Станчев 1955)
Бaсарабски графит, X в. (Popkonstantinov, Konstantinova 1995)
Надпис на Георги, Х в. (Popkonstantinov 1987:128–133)
Надпис на цар Самуил от с. Скрът, 1014 г. (Добрев 2007а:443–500)
Битолски надпис на цар Иван Владислав, 1016–1017 г. (Заимов 1970; Добрев
2007а:512–515)
Надпис към портрета на Борис-Михаил в „Учително евангелие“ на Константин Преславски (ГИМ, Син. 262)
Надписи към миниатюрите в Манасиевата хроника (Дуйчев 1962)
1.3.3. Надписи на гръцки или с гръцко писмо
Надпис от Наг Сент Миклош №21 (Фехер 1925; Младенов 1926; Попконстантинов 1993)
Надпис от Червен, 879 г. (Grégoire 1939)
I.4. сфрагистични източници
Надпис върху печат на Мавър, ок. 700 г. (Zakos, Veglery 1972:№ 234; Юруко303

ва 1990:19–22; Йорданов 2001:13–14)
Надпис върху оловен печат на кан Тервел, след 705 г. (Zakos, Veglery
1972:XLVI; Юрукова 1990:17–19, Йорданов 2001:18–19)
Надписи върху печати на българския владетел Борис-Михаил (Мушмов
1929:225–230; Юрукова 1990:24–28; Йорданов 2001:31–39)
Надписи върху печати на българския владетел Симеон (Герасимов 1934;
Герасимов 1970; Юрукова 1990:28–34; Йорданов 2001:40–51)
Надпис върху печат на Михаил багатур престолонаследник (Йорданов
1993:17–18; Йорданов 2001:72–76)
Надпис върху печат на Йоан багатур престолонаследник (Герасимов
1951:73–75; Юрукова 1990:40–43; Йорданов 1993:18; Йорданов 2001:69–71)
Надписи върху печати на цар Петър и на цар Петър и Мария (Мушмов
1928/1929:230; Герасимов 1934; Юрукова 1990:34–39; Йорданов 2001:58–66)
Кирилски надпис върху матрица за печат на цар Петър (Мушмов
1928/1929:230–239; Юрукова 1990:39–40; Йорданов 2001:67–68)
Надпис върху печат на N., багатур и василевс на българите (Йорданов
1993№ 43, 44; Йорданов 2001:74–75)
II. гръцки извори
Приск. Excerpta (ГИБИ 1:86–215)
Приск. Готска история (Dindorf 1870)
История на Теофилакт Симоката (ГИБИ 2:291–356)
Менандър Протектор. Excerpta de legationilus (ГИБИ 2:219–257)
Слово за обсадата на Цариград (ГИБИ 3:41–55)
Хронография на Теофан Изповедник (ГИБИ 3:226–289)
История на Патриарх Никифор (ГИБИ 3:290–305)
Послание и Писма на патриарх Фотий до българския княз Борис-Михаил,
865–886 г. (ГИБИ 4:58–106)
Преписка между Симеон и Лъв Хиросфакт, 895–896 г. (Дуйчев 1943:74;
ГИБИ 4:175–182)
Писма на патриарх Николай Мистик до цар Симеон, ок. 913–924 г. (Златарски 1894–1895; ГИБИ 4:185–297)
Писма на Роман Лакапин до цар Симеон, 924–927 г. (Златарски 1896:282–
322; ГИБИ 4:298–314)
История на Йосиф Генезий (ГИБИ 4:320–335)
Patria Constantinopoleos (Николов 2006:35, бел. 19)
Чудеса на св. Димитър Солунски (ГИБИ 3:98–168; ГИБИ 5:303–305)
Фотий. Библиотека (PG 103)
Стратегикон на император Маврикий, VI–VII в. (Dennis, Gamillscheg 1981)
Тактика на император Лъв VI, IX–X в. (ГИБИ 4:167–174)
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Анонимен ватикански разказ (ГИБИ 4:10–15)
Житие на Теодор Студит от монах Михаил (ГИБИ 4:141–143)
Житие на патриарх Никифор от дякон Игнатий (ГИБИ 4:35–37)
Анонимна хроника (Scriptor incertus) (Bekker 1842:335–362; ГИБИ 4:16–24)
Слово за мира с българите (ГИБИ 5:82–101)
Синаксар на Цариградската църква (ГИБИ 5:281–294)
Житие на Мария Нова (ГИБИ 5:75–81)
Продължителя на Теофан (Bekker 1838; ГИБИ 5:107–139)
Хронография на Лъв Граматик (ГИБИ 5:141–168)
Хронография на Псевдо-Симеон (ГИБИ 5:169–182)
Хроника на Георги Монах (Амартол) (De Boor 1904; ГИБИ 4:42–57)
Хроника на Йоан Малала (Chronographia Malalae 1831)
Послание на цариградския патриарх Теофилакт до българския цар Петър
(ГИБИ 5:183–189)
Константин Багренородни. За управлението на държавата (Moravcsik 1949;
ГИБИ 5:190–220)
Константин Багренородни. За церемониите във византийския дворец
(ГИБИ 5:220–229)
История на Лъв Дякон (ГИБИ 5:245–276)
Писмо на Лъв Дякон (Златарски I, 2:381)
Житие на св. Лука Нови (Златарски I, 2:406; ГИБИ 5:230–233)
Лексикон на Свидас (ГИБИ 5:308–310)
Грамоти на император Василий II, 1019–1025 г. (Иванов 1931[1970:547–
562]; ГИБИ 6:40–47)
Продължителя на Георги Монах (ГИБИ 6:133–158)
Месецослов на император Василий II (ГИБИ 6:48–64)
Михаил Псел. Надгробно слово за кесариса Ирина (ГИБИ 6:116–119)
Продължителя на Теофан (ГИБИ 6:133–158)
Хронография на Михаил Псел (ГИБИ 6:93–115)
История на Михаил Аталиат (ГИБИ 6:159–197)
Хроника на Кедрин-Скилица (ГИБИ 6:198–340)
Хроника на Йоан Зонара (ГИБИ 7:149–208)
Хроника на Симеон Логотет (PG 109:663–822 = Bekker 1838; PG 109:823–
984 = Bekker 1842)
Ескуриалска тактика, 971–975 г. (OikonomidÈs 1972:263–277)
Тактикон на Успенски, 842–843 г. (OikonomidÈs 1972)
Клеторологий на Филотей, 899 г. (Успенский 1898; Bury 1911:131–179;
ГИБИ 4:121–128)
Тактикон на Бенешевич, 934–944 г. (OikonomidÈs 1972)
Хроника на Константин Манасий (PG 127:219–472)
Кекавмен. Стратегикон (ГИБИ 7:11–38)
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Житие на Никита от Медициум (Божилов, Гюзелев 1999 [2006:148, бел. 20])
Житие на Никон Метаноите (ГИБИ 7:147–148)
История на Никифор Вриений (ГИБИ 7:112–120)
История на Йoан Кинам (ГИБИ 7:209–262)
Ана Комнина. Алексиада (ГИБИ 8:7–149)
Дюканжов списък на българските архиепископи (Иванов 1931 [1970:564–
569]; Бърлиева 2000)
Обзорна хроника на Теодор Скутариот (ГИБИ 8:214–303)
Летопис на Михаил Глика (ГИБИ 10:113–124)
История на Георги Пахимер (ГИБИ 10:149–217)
История на Йоан Кантакузин (ГИБИ 10:218–396)
III. латински извори
Чивидалско евангелие, маргинални бележки (Иванов 1933)
Дарствена грамота на херцог Тасило III, 777 г. (Malingoudis 1972–1973)
Грамоти на хърватските князе Търпимир и Мутимир, 852 г., 892 г. (Грачев
1972:203–204)
Беда Преподобни. За хронологията (ЛИБИ 1:401–403)
История на лонгобардите от Павел Дякон (ЛИБИ 1:404–417)
Книга на братството на манастира „Св. Петър“ в Залцбург, IX в. (Попконстантинов 1987)
Летопис на Айнхард (ЛИБИ 2:29–39)
Фулденски летописи (ЛИБИ 2:40–48)
Ведастинска хроника (ЛИБИ 2:53–55)
Писмо на папа Николай I по запитванията на германския крал Людовик
(ЛИБИ 2:62–65)
Отговори на папа Николай I по допитванията на българите (ЛИБИ 2:65–125)
Писма на папа Йоан VIII до княз Борис-Михаил, император Василий, брата
на Борис-Михаил, комит Петър, български боляри (ЛИБИ 2:136–181)
Анастасий Библиотекар. Животоописания на римските папи (ЛИБИ 2:183–195)
Анастасий Библиотекар. Светият Осми вселенски събор (ЛИБИ 2:208)
Анастасий Библиотекар. Хронография (ЛИБИ 2:222–277)
Бертински летописи (ЛИБИ 2:286–288)
Хроника на Регино (ЛИБИ 2:305–308)
Венецианска хроника на Йоан Дякон (ЛИБИ 2:346–350)
Хроника на Херман Аугийски (ЛИБИ 2:361–365)
Хроника на Лупус протоспатарий (ЛИБИ 2:385)
Лиутпранд. Antapodosis (ЛИБИ 2:318–327)
Хроника на Екехард (ЛИБИ 3:32–39)
Хроника на Зигеберт (ЛИБИ 3:40–49)
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Пархийски летопис (ЛИБИ 3:117)
Саксонски аналист (ЛИБИ 3:140–144)
Дуклянски летопис (ЛИБИ 3:170–179)
Ептернакски летопис (ЛИБИ 3:218)
Писмо на цар Калоян до папа Инокентий III, 1202 г. (Дуйчев 1944:1–3)
ИЗПОЛЗВАНИ РЪКОПИСИ
РГБ, ТСЛ № 63, Книга на Дванадесетте малки пророци с тълкуванията на
Теодорит Кирски, края на XV в., 360 л., руски правопис, http://www.stsl.ru/
manuscripts
РГБ, ТСЛ № 89, Книга на Дванадесетте малки пророци с тълкуванията на
Теодорит Кирски, XV–XVI в., 261 л., с бележката на поп Упир Лихий от 1047 г.,
руски правопис, http://www.stsl.ru/manuscripts
РГБ, ТСЛ № 7, Паренесис на Ефрем Сирин, XIII в., http://www.stsl.ru/
manuscripts
РГБ, ТСЛ № 90, Книга на Дванадесетте малки пророци с тълкуванията на
Теодорит Кирски, 1489 г., 463 л., руски правопис, http://www.stsl.ru/manuscripts
РГБ, ТСЛ № 91, Книги пророчески с тълкувания, Иаков жидовин и Измарагд, начало на XV в., 326 л., руски правопис, http://www.stsl.ru/manuscripts
РГБ, ТСЛ № 728, Стар завет (Иисус Навин, Съдии, Рут, Царства), 392 л.,
XIV в., руски правопис, http://www.stsl.ru/manuscripts
РГБ, МДА № 19, Книга на Дванадесетте малки пророци с тълкуванията
на Теодорит Кирски, края на XV в., руски правопис, 393 л., http://www.stsl.ru/
manuscripts
РГБ, МДА № 20, Книга на Дванадесетте малки пророци с тълкуванията на
Теодорит Кирски, 1489 г., 340 л., руски правопис, http://www.stsl.ru/manuscripts
РГБ, МДА № 12, Хронограф с Осмокнижие, Царства, Естер, 621 л., 1470–
1490 г., руски правопис, http://www.stsl.ru/manuscripts
РГБ, Егоров 98. 305, Хроника на Георги Амартол, XV–XVI в., руски правопис
РГБ, Егоров 98. 335, Хроника на Георги Амартол, последна четвърт на
XVI в., руски правопис
РГБ, Егоров 98. 908, Хроника на Георги Амартол, втора четвърт на XVI в.,
руски правопис
ГИМ, Син. 280, Летописец Елински и Римски I редакция, XVI в., руски
правопис
HAZU IIIc24, староизводен чети-миней за септември-ноември, 420 л.,
XIV в., рашки правопис
Хилендар 441, чети-миней за ноември, своден, 429 л., 1624 г., ресавски правопис
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Зограф 94, сигн. II.в.3., чети-миней за ноември-декември, 421 л., XIV в.,
среднобългарски правопис
НБКМ № 1039, староизводен чети-миней, XIV в., рашки правопис (с ранна
българска подложка)
Цетински манастир № 20, Черна гора (Цет20), чети-миней за октомври, староизводен, последна четвърт на XIV в., 238 л., рашки правопис
Дечански манастир № 94, Сърбия (Деч94), чети-миней за септемсври-ноември, староизводен, среда на XIV в., 467 л., сръбски, рашки правопис
Манастир Драгомирна № 700, Румъния (Драг700), чети-миней за септември-ноември, новоизводен, среда на XV в., 402 л., търновски правопис
Народна библиотека на Сърбия Рс59, Белград (Рс59), чети-миней за септември-декември, 1614–1625 г., 541 л., ресавски правопис
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Съкращения
Съкращения на езици и диалекти
авар. – аварски
авест. – авестийски
азер. – азербайджански
алт. – алтайски
англ. – английски
араб. – арабски
афган. – афгански
балк. – балкарски
бел. – белуджки
брус. – белоруски
бурят. – бурятски
гот. – готски
гр. – гръцки
диал. мандж. – манджурски диалект
диал. южнорус. – диалектно южноруско
дон. – донски диалект
евенк. – евенкийски
елам. – еламски
ефтал. – ефталитски
изталт. –източноалтайски
ингуш. – ингушетски
индоиран. – индоирански
ие. – индоевропейски
иран. – ирански
казан.-тат. – казано-татарски
казах. – казахски
калм. – калмикски
каракалп. – каракалпакски
каракирг. – каракиргизки
кашуб. – кашубски
кипч. – кипчакски
кирг. – киргизки
кит. – китайски
куман. – кумански
лат. – латински
латв. – латвийски
лит. – литовски
мандж. – манджурски
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монг. – монголски
нем. – немски
ног. – ногайски
общогерм. – общогерманско
орхон. – орхонски
орхтюрк. – орхонотюркско
осет. – осетински
осман. – османски
осм.турско – османотурско
осмтюрк. – османотюркско
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The Ruler and Administration
in Early Mediaeval Bulgaria:
Philological Aspects
tatyana Slavova
(Summary)

Various mediaeval written sources (domestic and foreign, historical and literary,
epigraphic and sphragistic) have preserved records of specific titles and positions
from early mediaeval Bulgaria. The current investigation aims to explore all these
records as a group by means of philological analysis in a historical context. The
book makes an attempt to provide a systematic study of both known and unknown
evidence and interpretations of institutions in existence in that period as well as to
reconstruct the organization of central and provincial administration. The current
exploration focuses on over 60 titles (of rulers and successors to the throne, of
various ranks and positions) as well as configurations of titles and honorary labels.
The specific functions attached to the various positions have been determined
mainly on the basis of etymological analysis, because the sources do not always
contain direct information about them. Some titles, whose etymology has already
been accepted in established research, have been analyzed in the light of new
data; other titles have been presented with totally new etymologies and meanings
attached to them (καυκανος, κρονος/κронъ, μαγοτινος/κлогатинъ, σαμψης/
самъчии, κοπανος, θρεπτ{ς Dνθρωπος), whereas still other titles – unresearched
and unknown until now, are introduced in scientific literature for the first time
(tabare, другъ, ичрьгыя).
The current investigation is grounded predominantly in historical sources
(Bulgarian, Byzantine and Latin), but in several cases literary sources of various
genres have also been used to shed light on the content and usage of the respective
titles. The study has traced various titles referring to the courtiers of the ruler, the
members of the central administration and the provincial offices – all placed in a
unified hierarchical system. The positions with definite military prerogatives have
been singled out, although somewhat provisionally, as it is very difficult – at times
even impossible – to separate administrative from military posts during that specific
period. Analysis has been provided for terms used in various literary manuscripts to
refer to dignitaries and nobles such as болэре, вельможť, мог©те, другове, trying to
delineate the intersection of their semantic fields. In addition, attention has been paid
to the various ways of naming of the ruler during the times of paganism and early
Christianity, as well as the specificity of these titles depending on the characteristic
features of the sources, which have provided the data in question. A special chapter
is dedicated to the appellation of the successor to the throne (καναρτικεινος/
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καναηρτχθηνος) according to the evidence existent in Byzantine sources and
Bulgarian seals.
The preserved terms for rank and office titles used in early mediaeval Bulgaria
give a possibility to trace the principles of title practices (especially in the case of
composite titles); this is why the book has made an attempt to systematically list
the merits contained in those positions and honorary titles. Diverse arguments have
been brought in support of the thesis that the hierarchical structure of the state
was deliberately constructed. It is argued that some titles were bifunctional: for
example, ταρκανος signified deputy of the ruler in a huge provincial area but it was
also used as an honorary title for given privileges. The study reveals that during the
9th –10th centuries in Bulgaria parallel to "ταρκανος" there were two more honorary
titles (merits) in operation, signifying types of privileges (βαγατουρ and θρεπτ{ς
Dνθρωπος).
A separate chapter explores the titles (of the ruler, of the successor to the throne,
of rank and office titles) from the perspective of their origin as they have had
several etymologies in the existing research tradition – sometimes with opposite
and mutually exclusive meanings. In cases like these the author grants scientific
value to the etymology, which has been supported by sound linguistic argumentation
and is relevant to the historical context of the sources. With few exceptions the
administrative and rank titles as well as the honorary merits in early mediaeval
Bulgaria have a Protobulgarian origin. The usage of the term Protobulgarian is
conditional, following the dominant tradition in Bulgarian science, where the same
language and ethnic group are also referred to as Hunno-Bulgarian or "Bulgarians
of the rule of Khan Asparouh". The Protobulgarian descent of the titles triggers the
search of their roots primarily in the domain of Altaic (Turkic) languages, where
there are also many titles borrowed from other languages before Turkic times.
Thus the title practices of our ancestors reveal several different linguistic layers,
simultaneously including titles of Turkic, Altaic, Indo-Iranian (Tokharian, included),
and Chinese origin. This multi-layered nature reflects their ethnic heterogeneity,
marked by the intersection of various traditions and cultural influences, migration
processes, complex ethnic interrelations and mixtures, diverse language contacts in
the tribal confederations of ancient times.
The mixed influences of several languages, which has brought about the
formation of layers of different descent into the titling practices of old Bulgarians,
is highly visible in the case of composite titles of rulers and administrators. Often
their composite elements (within the same title) have etymologies, which go back to
diverse language families and groups (Turkic, Altaic, Indo-Iranian, as well as some
correspondences with Chinese or the language of the Hephthalites, the Awars, and
the Huns). In almost half of the cases both composite elements of the title or the
combination of title and merit can be etymologically traced back to the framework
of the same language family. In terms of quantity the greatest number constitute
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the titles or combination of titles inherited from the Altaic languages, but in terms
of the hierarchical arrangement of the positions they signify, the non-Turcic titles
(Indo-Iranian, Chinese) dominate. It can be argued that with very few exceptions the
greatest part of (Proto)bulgarian rank and administrative titles do not exist in other
languages and manuscripts (in the same form they have been found in the sources
about Bulgarian history), which makes them unique.
Having operated in the environment of Slavic languages, the Protobulgarian
titles have gone through a process of adaptation. This is why the book pays special
attention to the processes of Slavic transformation on phonetic, morphological
and lexical levels. The titles of Byzantine origin have been studied separately in
relation to the development of Bulgaria in the respective period. Indeed, one of
these titles was used in the Bulgarian state hierarchy (κόμης, комитъ), others were
used to signify Bulgarian positions (λογοθέτης, μάγιστρος, κουράτωρ), still others
were used to refer to foreigners in service to Bulgaria (κανδίδατος, στρατηγ{ς)
or to honor Bulgarians in service to Byzantine (καqσαρ, μάγιστρος, πατρίκιος,
Bνθύπατος, ζωστ[ πατρικία, πρωτοσπαθάριος, πραιπόσιτος).
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