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Ч Л С Т Ь ВТОРА

ГДЕ СЖ БИЛИ ПОСТРОЕНИ ЛУЛЪ ТЪ , КРЕПОСТЬТЛ И МОСТЪТЪ НЛ ВЕЛИКИЯ х л н ъ
ОМОРТЛГЪ НЛ Р. ТИЧЛ
М НЕНИЯ Н А Р Я З Н И Т Ъ УЧЕН И
Въ настоящия сборникъ, ч. 1, стр. 121, като разглеж
дахме причинигЬ, които сж. повлияли да се измести про.ходътъ Берегава отъ Сидира, ние казахме, че една отъ
тЬхъ се е състояла ьъ издигането на крепостьта Маркели
на югъ отъ Балкана, а втората — въ издигането на аула,
крепостьта и моста на р. Тича отъ великия ханъ Омортага,
Въ последно време, за тЪзи постройки се създаде цЪла
теория, която обзе всички български и иностранни исто
рици, археолози и географи, които се живо интересуватъ отъ
новооткритите старо-български паметници. Ето защо, за да
подкрепимъ нашата теза, която по-рано изтъкнахме на крат
ко, ние требва да се спремъ върху този отъ голяма важность
въпросъ, толкова повече, че той зачеква силно единъ отъ
първостепенните наши исторически въпроси— оснозаването на
старата българска столица Преславъ.
Ощ е въ началото на изучаването старо-българскигЬ па
метници, които се откриха въ Шуменско, рускиятъ академикъ
проф. Успенски се спре върху надписа на гранитната колона,
намерена въ г. Шуменъ, която, споредъ него, „представлява
твърде гол-ймъ интересъ отъ различни точки на зрение“ .
Този надписъ съдържалъ сведения за нЪкои военни събития,
станали при хана Маламира (831— 839) и неговия старъ боилъ
(боляринъ) кавханъ И свулъ.1) „Требва да обърнемъ особено
1)
Споредъ най-последния преводъ на Д - р ъ В. Б е ш е в л и е в ъ ,
асистентъ въ Софийския университетъ,
ц^Ьлиятъ надписъ
гласи:
„Канасъ юбиги
Маламиръ,
поставенъ отъ бога вождъ;
Крумъ
моя дЪдо . . . баща ми вож дътъ Омуртагъ като направи миръ за
тридесеть години, заживЪ добре съ гърцитЪ и отначало живЪхъ
добр е съ гЬхъ, но гърцигЬ опустошиха земигЪ ми. Вож дътъ Ма
ламиръ, като управляваше заедно съ кавхана И ш булъ, отиде съ
войска срещ у гърцитЬ и опустоши (? ) крепостьта Проватъ . . .

внимание на съдържащите се въ последния редъ думи т
<2рХ<«ататоУ бтс^рфгдооу, казва проф. Успенски. Четенето требва
да сближимъ съ това, което намираме въ известниятъ над
писъ на Омортага отъ Търново, дето се говори за строител
ната дейностъ на Омортага.1) Между прочемъ той построилъ
бтс^рсртихоу оГкоу на Дунава, а з«сц.ф7)[^ (т. е. оГхоу) на
друго место. Изучаването на този надписъ, въ свръзка съ
откритите въ Ябоба следи на хански дворецъ, дава точни
данни за определяне първоначалните места на заселяването
на българите при преселяването имъ на югъ отъ Дунава.
Освенъ това, изражението 5я^рфт]цоу и пдсцугцюу, присъединено
къмъ ханския дворецъ (нареченъ сжщо оГхоу и а5Ц>, хвърлясветлина върху твърде деликатния въпросъ за произхожде
нието на историческата столица на българите — Преславъ*
Обяснението на това название, както и на Переяславецъ на.
крепостьта Вуронь и земята на гърцигЬ, бидейки на 21 година, И:
всичко направи славно и дойде в ь Пловдивъ. . . тогава кавханъ Ишб у л ъ по случая. . . преславния вож д ъ “ (П рабългарските надписи, въ
сп. „Б ългарска м исъль“, год. II, 1927, кн. VI, стр. 406; гръцкиятъ
езикъ въ прабългарските надписи, въ Годишникъ на Народ, музей»
за 1922—5 г., стр. 419 сл.). Този надписъ е издаванъ няколко пжти:
отъ Иречека въ АгсЬ-ер1дг. М 1Ш 1 . XIX § 242—3; отъ Успенски въА боба— Плиска, стр. 232— 6; отъ Бжри въ й. Н ^ о г у о { 1Ье Еаз^егп
Когпап Етр^ге, Ьопсюп, 1921, стр. 482 сл. Известия на Истор. друж е
ство, кн. IV, 182 сл. и отъ Златарски въ История на б ъ л г. държ а
ва, т. 1, стр. 452 сл. Успенски и Бжри пишатъ крепостьта Вуроиъ—
Вурдизу
(Воир§1^о0) а Златарски — Скутарионъ. Я зъ не съмъ
съ гла сен ъ съ Бешевлиева, че името на крепостьта е Вуронъ, защ о
то такава крепость древнята история и география не познаватъ. Бли
зо до крепостьта Проватъ сж се издигали Вурдизу или Бурдизу и
Вукелонъ, сега Фикелъ, и, споредъ буквигЪ въ колоната, тр-Ьбва да
се търси една о тъ т^хъ
*) Този надписъ гласи: „Канась юбиги Омортагъ пребивавайки,
в ъ своя старъ дом ъ направи преславенъ домъ на Дунава
и като
измЪри земята по ср-Ьдата на двата всеславни домове направи въ
средата могила и отъ самата ср"Ьда на могилата до моя старъ домъ
има две хиляди орги и д о Дунава има две хиляди орги. Самата пъкъ
могила е всеславна, и, като измйрихъ земята, направихъ гЪзи пис
мена. ЧовЪкъ и добре да живЪе пакъ умира и д р угъ се ражда. Н е
ка този, който се е родилъ по-сетне, като разглежда тЬзи н-Ьща, да
си спомни за оногова, който ги е направилъ. Името на вожда е
Омуртагъ канасъ юбиги. Нека Б огъ го удостои да проживее 100 го 
дини.“ Д -р ъ В. Беш евлиевъ, Българска мисъль, кн. VI, стр. 405;
Гръцкиятъ езикъ въ прабългар. надписи, в ъ Годишникъ на Народ.музей за 1922— 5, стр. 412. Вероятно по печатна гр-Ьшка, оргитЪ в ъ
превода сж означени по 2 хиляди, вмЪсто по 20 хиляди; както е в ъ
надписа.

Дунава, за да получи слава, издава голяма изкуственость и
«еправдоподобность. Самото възникване на великия Преславъ
т. е. пренасянето на столицата отъ стария аулъ при А боба
на югъ къмъ балканскит-Ь теснини, представлява нещ о много
тъмно и неясно. Ц елиятъ въпросъ, ми се струва, ще се опро •
сти, ако приемемъ, че названието Преславъ е преводъ на
първоначалния б7г1рфу;р.оу, т. е. че сегашниятъ Преславъ не е
изникналъ, вследствие преместване столицата отъ
а е била негова съвременница. Гтсерсру)|лоУ или Преславъ е
била столица на българите, а такива столици сж били три.
както се вижда отъ търновския надписъ“ .1)
Двете думи бп^рфгдооу и тоЗ:цфГ)цоу, за които става по-горе
<речь, се превождатъ отъ всички автори на български като
преславень и всеславенъ.ъ)
Въ другъ единъ свой грамаденъ трудъ, проф. Успенски,
като се спира пакъ на името Преславъ, казва, че то не е
местно, туземно, а се е появило отъ времето на руските по
ходи на Дунава и че е заето отъ гръцките термини бтг1рфт][хйу
а тса^фтцдоу, съ каквито е означена въ търновския надписъ
на Омортага древната столица на българите“ .3)
Презъ 1905 г., Шуменското археологическо дружество
^предприело разкопки при с. Чаталаръ, сега Крумово, на р.
Тича, и ржководит-ельтъ на тези разкопки, учительтъ Рафаилъ
Поповъ, изкопалъ въ земята една каменна колона, дълга
6 15 м., съ голем ъ надписъ. Този надписъ беш е публикуванъ
и обясненъ отъ много учени: отъ проф. Успенски и Ш корпила,*) отъ проф. В. Златарски,5) отъ Г. Баласчевъ6) и отъ
маджарскня п.рофесоръ Геза Фехеръ.7) Най-новото публику
ване на надписа стана отъ д-ръ В. Бешевлиевъ и ние ще го
цитираме, споредъ неговия преводъ: „Канасъ юбиги Омуртагъ
е отъ Бога поставенъ вождъ въ земята, дето се е родилъ. Пре
бивавайки въ стана на Плиска той построи аулъ на р. Тича и
премести (тамъ) войската си срещу гърците и славяните. И
направи изкусно мосгъ на Тича следъ аула и постави въ са
мия аулъ четири колони и върху колоните тури два лъва. Нека
4) Абоба-.Плиска, 236
2) © . У с п е н с ю й , Извеепя рускаго арх. института въ КонстантинополЪ VII, 5; И р еч ек ъ АгсЬ. ер1дг. МШеПипдеп, XIX; Г. Б а л а с ч е в ъ
Сп. М инало, 1909 г., стр. 228; В. З л а т а р с к и , История на бъ лг. д ъ р 
жава, I, стр. 43-45, 456; Г. Ф е х е р ъ , Паметниците на пра-българската
култура, стр. 63; В. Б е ш е в л и е в ъ , Сп. Българска мисъль, г. II, 1927,
хн. VI, 405, 406.
3) Истор 1я Византйской имперш, Спб., т. I, 769.
4) Абоба-Плиска, 545, 546
5) История на б ь л г. държава, I, 444.
®) Сп. „М и н ало“ , кн. 4, стр. 340.
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Богъ удостои поставения отъ Бога вождъ, като тъпчи добре съкраката си императора, докато тече р. Тича и докато сж щ ествува небето (?), като владей надъ много българи и като
подчинява своит-Ь врагове, да проживее въ радость и веселба
сто години. Времето, когато се съгради, б е по български
сигоръ елемъ, а по гръцки петнадесети индиктионъ*1) Требва
да кажемъ тукъ, че за всички учени е безпорно, какво този
надписъ, макаръ да е написанъ на гръцки, е единъ отъ па
метниците на първото българско царство, именно отъ вели
кия канъ или ханъ Омортага, защото по оноЕа време офи
циалния езикъ на българите е билъ гръцкиятъ
Като се спиратъ на 7 и 8 редове отъ надписа и тълкуватъ думите : ехопг](7еу
е15 тгр ТсютСау — построш
аулъ на Тича, двамата автори: професоръ Успенски и Ш к ор пилъ казватъ: „В ъ нашия надписъ тази дума е употребена
три пжти (8, 12 и 19 редове^, така щото не може да има*
съмнение, че тукъ имаме наименованието на местностьта, въ
която е билъ основанъ Омортаговия аулъ или двореца на
хана. Макаръ съответниятъ географически терминъ да не се
среща досега, но ние из сме лишени отъ възможностьта да
го отдадемъ имено на тази местность, дето е билъ Преславъ.
Подъ 756 г. у летописеца Тесфана намираме следующето:
а<рУсо
6 [;а<пХгб? (Константинъ Копронимъ) Е$еХ6«>у
тсоХесо? ул.1 азооХсЬхсо? еЗроп» ш ? /Азюобра? §1а г/]У
тшр

а й А а ;,

горгу,

ВооАуарсяу
|дгт& фброо

тоО Т^Сххс ха Е
бтс^атре^г [яг]§11;

уеууаГоу ткк^аас1). Да спремъ вниманието си върху израза
§ 0)5 той ТСЬса? това сжщо така неизвестно име на мест
ность, която се намира въ Северна България, не далечъ отъ
Балкана“ .
„В ъ различните ржкописи това место се чете разлаяно;
така, со<3. УаНсапи № 978 дава еюд ТобуСад и л и ТооуСас,,
въ некои преписи среща
тб Во^ае, въ което обаче може
да се съзре погрешното прочитане отъ Той^а?. Като сравнимъ
това месго на летописеца Теофана съ нашия надписъ, ние
можемъ да дойдемъ до заключението, че тамъ и тукъ се има
предъ видъ една и сжща местность. Въ средновековните
славянски и гръцки паметници се поменава въ тъзи местность,
река Тмчд, именно говори се за Симеона, че той въ 907 г. ос*) Сп. „Б ългарска м исъль“ , год. II, 1927, кн. VI, стр. 404; Гръц
киятъ езикъ въ прабългарските надписи, въ Годишникъ на Народ.
Музей за 1922-5 г., 1929, стр. 411 сл.; и къмъ прабългарските над
писи, въ Годишникъ на Софийския университетъ, историко-ф илолог..
факултетъ, т. XXIII, 7, стр. 7-20.
*) ТЬеорЬапез, СЬгопод. ес1. Воог. р. 436, 21.

новалъ монастиръ при оустТи Тмча1). Тича пъкъ е известната
река "Пса или днешната голяма Камчия, на която се е намиралъ древниятъ Преславъ.8) У византийскит-Ь писатели тя по
никога се наричи
така, у Анна Комнина се чете:
6 ВзсспХгбе—
герб? цах1^
2с5т)р&у [дет& тйу ххуцй &т ю у

§ сеА0<Ь у

т& у

Х “ Р ххзс

^

В ст^УиУ

л о т о ф ,2 > {

ойто$ йтсо тйу тосраХЕф&умУ брйу ^шУ3). За характеристика на мЪстностьта важни сж и по-нататъшните думи на Анна Ком
нина : тшХАоГ
тцтххйхх х°РтхТшУ^х^ Х^Р11> т0° Х^РЯХ0(
0 6 у т е $ Х.-Л иорршт^ро) уЕУ&[ХЕУос й у^р ^аху, лоХАо2 де хси ххтгаХ^бт]аяу. Явно е, че става дума за низината по течението на
Камчия, дето войниците на Алексия Комнинъ сж могли да
намиратъ добра храна за конете.4) ' И така, надписътъ свидетелствува за извъредно интересния фактъ — за пренася
нето на столицата отъ лагера въ П л и ск а —Абоба въТича
— Преславъ
„Изражението йло^оеу кдА^у— прибавятъ по-нататъкъ ав
торите — не може да бжде иначе обяснено, освенъ въ смис ъ лъ на построяване дворецъ въ Преславъ на Тича и пре
насяне тукъ на столицата. Така, Никифоръ се похвалилъ,
че той отпразднувалъ Великденъ въ двореца на Крума6); и
се поменава, че дворецътъ на Крума билъ изгоренъ6; Въ тър
новския надписъ, както се вижца, за тази строителна деятелностьта е казано: 1гсо2г|аеу бт^рф^юу оГхоу, т. е, вместо
чете се оГхоу“ .
Следъ това професорь Успенски и Ш корпилъ, като разглеждатъ 8— 10 редове отъ надписа, казватъ: „ние бихме се
установили охотно на формата аиУеАе^Е или й^уЕ т^у 6йу5с[пу
гоО
Грхсхобе хас 2хА&[Зои$. Въ такъвъ видъ предложението
получава ясенъ и удовлетворителенъ см исълъ: като се
укрепилъ на големия друмъ между България и Византия
и като построилъ крепость при входа въ Герловския проходъ, българскиятъ
властелинъ добилъ надмощие надъ
гърцитЪ и славяните, за които сжщо този проходъ е
ималъ важно военно значение. Историята на гръко— б ъ л 
гарските отношения, като се начене отъ VIII в. — прибавятъ
сжщите автори — достатъчно показва, какъ често въ по*) ГорскШ и Н о в о с т р у е в ъ ,
Описаше славянскихъ рукописей
Московской Синодальной Библютеки, 11, 2, Москва, 1859, стр. 33.
2)Л г е с е к , Оаз сЬпзИсЬе Е1етеп1: т с1ег 1ородгар№зсЬеу М отеп - .
с1а1иг йег Ва1кап1апс1ег въ 512ипдзЬепН1е на Виен. акад., т. 136. р. 83.
3) Я1ех1а8, VII, 3, р. 310.
*) За течението на Камчия вж. И р е ч е к ъ , Пжтувания, 874—5 ;
догадка на З л а т а р с к и : Български пр егледъ, кн. 3, р. 83.
6) Т Ь еор Ь , СЬгоп., 485, 14.
/
6) С ж щ о , 490, 26,

лигЬ на Сгара-планина сж ставали решителни битки и какъ
укрепениятъ Преславъ е осигурявалъ
владичеството на
българит-Ь въ крайбалканската область. Въ историческата л и 
тература оше не е въ достатъчна степень изучено значението на
занимающия ни проходъ Историята на Преславъ отъ нейното
произхождение до окончателното падане стои въ връзка съ
историята на Герлоаския, иначе Ришкия и Върбишкия про
ходи1) “ .
Като се спиратъ на тълкуването на 11— 12 редове отъ
надписа, които съдържатъ думите: „И направи изкусно мостъ
на Туча“ , сжщите автори казватъ „Остатъци отъ камените
стълбове на р. Камчия, при самия нейнъ изходъ отъ прохо
да2) се виждали до най-последно време. Това сж, разбира се,
остатъци отъ моста, построенъ отъ Омортага. Мостътъ е
ималъ за цель да улесни достжпа въ прохода отъ северната
му страна и да затрудни изхода отъ гожната. Въ преданията
на местните жители споменътъ за произхождението на моста
е съвършенно загубенъ“ .
А като се спиратъ на 23—25 редове отъ надписа, които
съдържатъ думите: „времето, когато (аулътъ) се създалъ,
бе по български сигоръ елемъ, а по гръцки ~15-ий индиктионъ“ , сжщите автори казватъ: „Приведените редове, съ
които надписътъ свършва, представляватъ особенъ интересъ.
Тукъ се установява хронологията или фактите, описани въ
надписа, или поставянето на колоната съ начъртания на нея
надписъ. Въ този и другия случай дадената отъ надписа хро
нология има първостепенно значение, защото опредгьля епо
хат а отъ пренасянето отъ Омортага столицата на Бъл
гария отъ сегашна Абоба въ сегашниятъ Преславъ или отъ
древната П лиска— Плискова въ Тича (ТсОт^а) на р. Камчия.
Хронологията дава, по византийското леточисление, индиктъ
15, който при Омортага билъ само веднажъ, именно въ 822 г.
По юзиначинъ, древчята столица на България била пре
несена въ Преславъ дълго време преди приемането на х р и 
стиянството отъ България.“ 3)
Такова е мнението на двамата видни историци и археоло
зи за местото на издигането на аула, моста и крзпостьта отъ хана Омортага, изказано въ една техна задружна
статия.
Следъ това, Ш корпилъ въ друга една статия, написана
лично отъ него, въ сжщото списание, като говори за старо
то българско укрепление при Николицелъ и за г. Переяславецъ на Дунава, казва, че, „споредъ неговото мнение, назването на този градъ водило началото си отъ времето на царя
*) Ябаба— Плисаа, 547—8.
2) Въ оригинала погреш но е казано входъ въ прохода.
8) Я боба — Плиска, 550.

Симеона (838— 927), когато и градътъ Тича билъ преименуванъ въ Велики Преславъ.1) Отъ тЪзи думи на Шкорпила
става явно: 1.Че той подкрепя първото си мнение, изказано
заедно съ професора Успенски, че първоначално, при осно
ваването на Преславъ отъ Омортага, градътъ билъ нареченъ
Тича (ТеОт^х); и 2. Че названието си Велики Преславъ този
сжщи градъ добилъ по-сетне при царя Симеона, когато добилъ названието си и Переяславецъ на Дунава. Съ това мне>
нието на Шкорпила се различава отъ това на Успен
ски, който остава да твърди, че Преславъ е добилъ името си
ощ е при основаването му отъ Омортага въ 822 г. отъ ду*
мигЬ Ькйр<рг\\ю]> и %6\1 ср\аби преславенъ
Тази нова теория за основаването и названието на ста
рата българска столица Преславъ, съградена върху сведе
нията, които дава единъ автентиченъ старо-български епиграфически паметникъ— Чаталарскиятъ надписъ, професоръ
Успенски и Ш корпилъ подържатъ и въ последующигй свои
трудове: първиятъ въ своя грамаденъ трудъ — Истор1я Ви^ зантшской имперш, Санъ-Петербургъ, т. I, стр. 771, а вториятъ — въ три свои статии.2) Въ едиа отъ тези статии
Ш корпилъ дава подробно описание на крепостьта, издиг
ната при Преславъ, а за моста надъ р. Тича казва следующето: „В ъ средата между Ялова скала и южната порта на
вънкашния градъ, въ коритото на р. Тича, се намиратъ ос
танки на единъ старъ мостъ на р. Тича, който несъмнено е сжщиятъ, за който се споменува въ Чаталарския надписъ отъ вре
мето наОмортага (822 г.). И понеже въ надписа се твърди, че
„ и съ изкуство построилъ мостъ нар. Тича“ , то за това, казза
Шкорпилъ, той може да се нарече,,Омортоговски мостъ“ и пр.8)
Това название и самото место на моста Ш корпилъ тури ивъ
плана на г- Преславъ, приложенъ къмъ другите две статии.4)
Въ една отъ тЪзи статии сжщиятъ авторъ, като прави срав
нение между развалините на Плиска и Преславъ, между дру
гото, казва; „В ъ плановете на Абоба (предполагаемата П л и о
ка) и Преславъ намираме най-големо сходство (гл. обр. 95,
въ Абоба и Плиска), което се срещ а и при начина на кре
постните постройки и въ детайлите на отделните части на
тези постройки (порти и кули)“ 5). „О тъ големого сходство на
плановете на дватп града и въ детайлите на постройките
!) Ябоба • Плиска, 360
2) Известия на Варненското археолог, дружество, Ш, 103; Из
вестия на Б ългар. археолог, дружество, IV, 137; и Сборникь Д обруд
жа, 1918, стр. 230.
3) Известия на Варненското арх. дружество, 111, 109— 115.
4) Известия на Б ьлг. археол. дружество, IV, 130* и Сборникъ
Добруджа, 22^.
8) СжщитЪ Известия, 134,

имъ, казва на друго место сжщиятъ авторъ, можемъ да заключимъ, че те принадлежатъ на единъ и сжщи народъ и,
че каменните имъ постройки принадлежатъ къмъ една и сжща
епоха. Предполагаме, че каменната вжтрешна крепость на
Плиска е била построена следъ изгарянето на града отъ
императора Никифора въ 811 г. З а построяването на
П реславскит е крепости отъ Омортага въ 822 г. ясно свидгътелствува Чаталарскиятъ надписъV ) Изобщ о казано,.
нЪма съчинение или отделна статия, написани отъ т-Ъзиста
ри ветерани по историята и археологията— Успенски и Ш кор
пилъ, въ който т-Ь да не подържатъ най-ярко изложената
своя теория.
Историкътъ Георги Баласчевъ се обяви противъ теория
та на Успенски и Ш корпилъ. „Споредъ насъ, казва той, единъ
споменъ, че на Тича била построена авлия отъ Омъртага и
че императоръ Константинъ Копронимъ, като стигналъ до
Тича 2), опожарилъ авлиите, не е достатъченъ за да се
приеме тождество меж ду Тича и Преславъ“. Вследствие
на това той твърди, че Омортагъ издигналъ аула, крепостьта
и моста съвсемъ на друго место, именно, при селото Тича,
отвъдъ Шуменската равнина и Преславската планина. Съобра
женията на Баласчева сж следующнте :
1. Двете Камчии били известни подъ името Тича.
2. Имало село Тича на р. Тича, което сжществувало като
крепость презъ римското императорско време, както това се
установявало отъ монетите, които-се намирали въ неговото
землище. Тамъ се намирали монети и отъ византийско време,
отъ Йоана Цимисхий. Крепостьта му къмъ ХШ— XIV в. била
известна подъ името А\Нт(!д> която се поменавала отъ Мануилъ Ф илъ и която, споредъ Иречекъ, се намирала при
това село.
3. Мостътъ билъ построенъ на р. Тича при самото старо
градище Тича, какъвто мостъ и днесъ се съграждалъ на сжщата река. 3).
4. Стратегическото положение на малката крепость Тича
се ценило ощ е въ римско време, ако не и въ тракийско. Тя
се намирала на изхода на Източно-Старо-планинските т е с 
нини, до самата р. Тича, която презъ по-големата часть отъ
годината бивала доста пълноводна и че се минавала по мостъ,.
както и днесъ.
Опозицията на Баласчева неможа да си пробие пжть въ
научното поле. Две години следъ публикуването на неговата
статия, английскиятъ византологъ, професоръ Бжри (Вигу)
*) Сжщо, 136.
2) Баласчевъ отъждествява Чика съ р. Тича.
8) Д вторътъ говори за 1910 г., когато е писалъ това.

и
дойде да подкрепи напълно теорията на Успенски и Ш кор
пила. Той казва, че въ 821— 822 г., въ време на династическата
промяна въ Византия — убиването на императора Лъва и
заместването му отъ Михаила II, Омортагъ съградилъ новъ
дворецъ и крепость,въ планините на р. Туца (Гол-Ъма Камчия),,
която доминирала Верегавския проходъ, презъ който, както
и презъ съседния — Върбишкия, ромейскигЪ армии често се
спущали срещу Плиска. Не ни е известно — прибавя сж
щиятъ авторъ —какъ новиятъ градъ, койго царьтъ основалъ
предъ планинските устия, билъ нареченъ на собственния му
езикъ; обаче славяните го зовели Преславъ, „славни“ , име,
което първоначално е било давано на всичките дворци, при
надлежащи на българските царе. Не изглежда щото Омор
тагъ да е ж елелъ да пренесе главната си резиденция отъ
полето въ височините; но неговото ново съоржжение, като
Велики Преславъ, било предназначено да стане вжтре въ сто
години столица на България“. *)
За пояснение пъкъ на произхода на името Преславъ,
професоръ Бжри прибавя, че „Преславъ отговаря на
прилагателното употребявано за дома на Дунава и за Плиска
въ Търновския надписъ (тоу §ио охо хоу тгаУ97/]|Л0У, родителенъ множ. погрешено за оЬюу тоу тс. отъ Иречекъ; вж.
Вигу, Дрр. у Гиббона VI). Дунавскиятъ палатъ се тоже на
рича
ОЬ). Ср. тб ар/асотатоу б7ггр<ртг]|А0У и (отсер)
алгааау <рт\\ЩУ въ Маламировия надписъ. 2) Тази дума, нещ о
като преславенъ, очевидно е букваленъ преводъ на некое
българско нарицателно. 3)
Отъ всичко това се вижда, че професоръ Бжри прие
теорията на Успенски и Шкорпила, съ тази само разлика,! че
не е съгласень съ Успенски, какво съ издигането на П ре
славъ отъ Омортага била пренесена въ него и столицата, а
че това било станало по-сетне — следъ 100 години, т. е.,
при царя Симеона, както твърди Шкорпилъ.
Следъ проф. Бжри, въ 1913 г. се появи монографията
на професора А. Иширковъ за Чалжкавашкия проходъ. Въ
нея той сжщо казва: „Чаталарскиятъ Омортаговъ надписъ,
намеренъ въ 1905 г., ни учи, че Омортагъ, за да придобие
мощь надъ гърци и славяни, пренесалъ въ 822 г. столицата
си отъ Плиска [при с. А бзба ) на ргъка Тича до прохода
м еж ду България и Византия. Новата столица била на
речена Преславъ. Отъ този разказъ виждаме ние, че градътъ
билъ основанъ поради стратегически цели и се разви’ ) Я ЬПз^огу оГ 1Ье Еаз(:егп Когпап Етр1ге. Цопсюп, 1912,
368 сл ; Известия на Историческото дружество въ София. IV, 44.
2) Я боба — Плиска, 233.
3) СжщитЪ Известия, стр. 344, заб. 3.

р„

валъ като укрепенъ воененъ лагеръ и господарска рези
денция“ ‘).
Известниятъ чехски професоръ Л. Нидврле сжщо прие
теорията, че Омортагъ основалъ Преславъ на р. Тича и че
въ 822 г. пренесалъ тамъ столицата отъ Плиска2).
Презъ 1918 г. излезе голЪмиятъ трудъ на професоръ
Злат арски — История на българската държава презъ сред
ните векове. Въ нея той обширно разглежда Чаталарския
надписъ и, като главенъ представитель на историческата нау
ка въ България, ето що казва:
„И тъй, Омортагъ построилъ на Туца или Туча „а у л ъ “ ,
дворецъ, който е билъ ограденъ съ стени, защото въ над
писа се говори и за крепость, но въ сжщото време въ над
писа се отбелезва, какво ханътъ останалъ да резидира въ
лагера на Пл(и)ска, подъ която несъмнено требва да разби
раме основания отъ Испериха „о г ъ л ъ “ или „а г ъ л ъ “ съ вът
решната крепость — „а у л ъ “ при днешното с. Ябоба. .
съ
други думи, той не е променилъ старата столица на българ
с к и т е ханове, а съ това се е искало да се изтъкне, че по
стройката на новия „а у л ъ “ е имала съвсемъ друго значение
и назначение, както това се посочва отъ самото съдържание
на надписа. Безспорно Туца или Туча е име на река, защото
на нея билъ построенъ мостъ и твърде справедливо виждатъ
въ него гръцката транскрипция на славено-българското Тмчд“ .
Относително въпроса: де сж били издигнати аулътъ и
крепостьта, професоръ Златарски казва, „че текстътъ не п о 
сочва. Обаче следващото обяснение, че чрезъ това се у г о л е 
мила силата, мощьта (на държавата) спроти гърци и славе
ни“ , — прибавя авторътъ — ни дава доста основание да ги
търсимъ въ такова место, което е могло да служи като найдобра защита на политическия ценгъръ на държавата отъ
южна посока. Яко по този начинъ цельта при основаването
на крепостьта е била чисто стратегическа, то и нейното м е 
стонахождение ще да е било при най-важния планински про
ходъ по р. Тича, а това е Върбишки проходъ, или по-право,
при северния входъ на Върбишкия проходъ, именно тамъ,
дето по-сетне къмъ края на IX в., възниква втората столица
на първото царство — Преславъ или Велики Преславъ, чието
важно стратегическо значение високо се ценило презъ сред
ните векове3). Щ ом ъ такова е било първоначалното назна
чение на новопостроената крепость, то едва ли може да става
и дума за пренасяне на столицата отъ Плиска въ Преславъ
при Омортага,. както мисли Успенски 4).
г)
2)
а)
п еп а, с.
*•)

Чалжкавашки проходъ, стр. 8.
5!ауапзк6 з^агогИпозй, сШи II, зуагек 1, р. 408.
Вж. Ь ео ГМасопиз^ с. VIII, 2, с<3. Воз., р. 130— 1 ; Нппа СошVII, 3, ей, Воп. р. 342; Ш сейаз Нсот1па4о5, ес1. Воп., р. 486.
Ябоба— Плиска, стр. 547.

По въпроса : „Какъ е билъ наречъ новооснованиягь
градъ отъ Омортага, надписътъ,казва Златарски, не ни по
сочва; обаче твърде правооподобно е предположението, че
както построения при Дунавъ „д ом ъ “ и „старовремския домъ
и дворецъ“ (о тохАоиб? оЬю§ и 7} ар^аСа а о Щ ) въ Плиска
той нарича 7сау<руц).01 — всеславни, тъй и новопостроената
крепость съ дворецъ при Тича първоначално ще да е полу
чила, ако не сжщия епитетъ етссругт^о?, то поне другъ бъл~
герски, съ подобно значение, който въ преводъ на славян
ски е давалъ понятието „преславенъ“ , като при това се е
обърналъ отъ прилагателно нарицателно въ съществително
собствено1), следъ окончателното тържество на славизма надъ
българизма презъ втората половина на Борисовото царство“ ..
Относително моста, професоръ Златарсхи казва: „П онататъкъ надписътъ съобщава, че Омортагъ построилъ и
мостъ на р. Тича. Тоя мостъ би лъ направенъ изкусно и се
намиралъ задъ двореца или пО-право задъ крепостьта, въ
посока отъ сеаеръ къмъ югъ, отъ Плиска къмъ новооснова
ния градъ, който е билъ разположенъ на една тераса надъ
лЪвия бр-Ьгъ на Тича. Стариятъ пжть, който е минавалъ презъ
Герловския проломъ, въ началото на устието е върв^лъ по
десния брЪгъ, защото въ това мЪсто лЪвиятъ брЪгъ е високъ и скалистъ и почти отвЪстно се е спущаль надъ р е 
ката. Новопостроениятъ мостъ е ималъ назначение да пре
махне това изолирано положение на крепостьта и да отвори
непосрЪдно свързката й съ пжтя. Неговата изкустность между
другото ще да се е заключавала въ това, че той ще е билъ
направенъ тамъ, дето най-малко е билъ изложенъ на дей
ствието на водата при разливането на реката, а това е било
тъкмо при самия входъ въ пролома, въ най-гЬсното мЪсто,
дето двата брЪга сж твърде близки. Тъкмо на това мЪсто въ
реката подъ водата лесно можеше да се видятъ, особено
л^тно време, остатъци отъ дебела и широка камена опора
отъ такъвъ единъ мостъ, което ни кара да търсимъ тукъ
и „Омортаговия мостъ“.
Относително хронологията, Златарски, като прави подробно изчисление, намира, че „основаването на новия градъ
или на бждащия Преславъ се отнася къмъ септемврий
821 г.2),
Презъ 1927 г. излезе отъ печатъ часть 2-ра отъ Исто *
рията на бълг. държава отъ проф. Златарски, която обема пе*) Вж. нашата ст, „Два известни български надписи отъ IX в.,
т. т., стр. 138; Успенски, Ябоба— Плиска, стр. 236. Вигу, каз. съчине
ние, стр. 368, б е л . I; Известая на Истор. дружество п. т., стр. 144,
б ел. 3.
2) История на българската държава, т. 1, стр.

31^ сл.

фиода отъ 852 до 1018 г. Въ нея той подържа сжщото. Понеже
въ 1 томъ той не говори нищо по въпроса: кога българската
-столица е била пренесена отъ Плиска въ Преславъ, то въ
втората часть, като се спира на свикания отъ царя Бориса
нарОденъ съборъ, който да лиши формално отъ властьта
сваления отъ престола царь Владимиръ, пръвъ синъ на Б о
риса, Златарски казва, че този съборъ билъ свиканъ въ
Преславъ; че следъ лишението отъ власть царя Владимира,
Симеонъ билъ провъзгласенъ за царь тукъ; че следъ това про
възгласяване Симеонъ обявилъ всенародно, че столицата на
държавата се преместя отъ Плиска въ Преславъ и че тогава,
може би, за пръвъ пжть е било произнесено славянското му
име „Преславъ“ 1). Това сжщото мнение той подържа и въ
най последнята си статия — Образуване на българската народность2). Съ това проф. Златарски корегира отчасти пър
вото си твърдение, че градътъ получилъ славянското си на
звание отъ %6.У<рт\ЮУ и етс8р<рт
следъ окончателното тър
жество на славизма надъ българизма презъ втората поло
вина на Борисовото царуване.
И така, отъ всичко гореизложено става явно, че и проф.
Златарски дойде да се присъедини къмъ теорията на проф,
Успенски и Шкорпила, като я формулира ощ е по-подробно,
съ тази само разлика, че той, подобно на Шкорпила и на
професора Бжри, не прие възгледа на Успенски, че заедно
съ издигането на Преславъ, Омортагъ билъ пренесалъ тамъ
и столицата на България и че градътъ не добилъ славянско
то си наззание тогава, а — при царя Симеона.
Съ разрешаването по този начинъ на въпроса за издига
нето на’аула и моста на Омортага въ 821 г. при Преславъ, отдето впоследствие се издигналъ този градъ,професоръ Златар
ски прибягна до разрешение въ сжщата смисъль и на други,
свързани съ Преславъ, въпроси. Така, въ една статия, като
говори за кулата, която се издигала при монастиря св.
Пантелеймонъ, въ мЪстностьта „Патлейна*, далечъ 7 км. отъ
сегашния Преславъ, по посока къмъ с. Драгоево,— казва, че
назначението на тъзи стражница очевидно било да защищава и
варди моста Тича, и заедно съ това— и главния входъ въ кре
постьта Преславъ откъмъ Върбишкия проходъ. Възникването,
следователно, на това укрепление — стражница — заключава
Златарски — се намира въ гЬсна свръзка съ основаването
на самия Преславъ, което пъкъ се отнася, както е известно
къмъ 821 г.; въ всЪки случай по-назадъ отъ тази година не
може да се отива. Съ това назначение, укреплението е

’ ) Историята на б ъ л г. държава, т. I, ч. II, стр. 254-5.
2) Българска историческа библиотека, год. 1, т. I, 1928, стр. 106.

оставало презъ царуванията на Омортага, Маломира, Пресияна и отчасти на Бориса до сключването на мирния договоръ въ 864 г., по който тракийската граница между Б ъ л 
гария и Византия била окончателно определена официално
съ нейното широко и далечно разпространение на ю гъ "1).
Маджарскиятъ професоръ Геза Фехеръ поддържа сжщата
теория. „Споредъ Чаталарския надписъ, казва той, както правилно казва г. Златарски, Омортагъ съобщава, че той не е
промЪнилъ резиденцията си. но е останалъ вь Плиска, Отъ
това следва да заключимъ, че аулътъ, построенъ при Тича,
е ималъ друго предназначение, а именно ще да е служилъ
само за военни цели“ .
„При коя именно часть на Тича, т. е. ГолЪма Камчия,
тр-Ьбва да търсимъ тази крепость, ни опжтва бележката въ
надписа, че „осигури силата си отъ гърци и славяни“ . Този
пунктъ требва, прочее, да диримъ въ онова направление, отдето най-добре е могло да се брани отъ югъ центърътъ на
държавата. Д този пунктъ не може да бжде другъ, освенъ
северния входъ на Върбишкия проходъ. кждето въ края»на
IX в. е била построена столицата на българската държаза,
Преславъ".
„Но, макаръ значението на новата постройка да е било
само военно, естествено е, че Омортагъ се е постаралъ ла
бжде тя по-красива. Самиятъ надписъ споменува това, като
казва, че Омортагъ е поставилъ 4 стълпа и два лъва — единъ
видъ като украшение въ преддверие. Сжщо така и мостътъ,
следигЬ на който и днесъ се виждатъ при р. Тича, е билъ
„изкусенъ“, както надписътъ изрично гласи.
„За самия аулъ на Омортага много малко се знае, по
неже строителниятъ материялъ е билъ въ турско време разграбенъ и употребенъ за разни постройки. Пъкъ освенъ това и
по-късната голяма роля на Преславъ ще да е причинила сигурно много преобразования“ .
„В ъзъ основа на описанието на г. Ш корпилъ, за тази
Омортагова крепость знаемъ следното“ и г. Фехеръ описва
развалините на Преславъ, като крепость на Омортага.2).
Този възгледъ той подържа и въ най-новото си съ 
чинение3).
Юрданъ С. Господиновъ, който отъ дълги години работи
вьрху развалините на Преславъ, пише:
„Самъ Омортагъ въ надписа на колоната си, поставена
отъ него на построения му мостъ на Тича, казва, че отъ това
*) Къмъ историята на открития въ Патлейна монастиръ, въ
Известия на Б ъ лг. арх. институть, т. 1, свезка 2, 1921—2 г., стр. 152.
2) Паметниците на прабългарската култура, София, 1925, стр. 61.
8) Културата на прабългарите. Научно-популярно излож ение съ
24 образа въ текста. София. 1929.
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време, т е. отъ 822 г. насетне, се започва пренасянето на
столицата отъ Плиска въ Преславъ“ и цитира казаните по
това думи отъ Успенски и Шкорпила въ Я боба— Плиска,стр,
547. „Значи — продължава по-нататъкъ Господиновъ — още
отъ Пресияна Преславъ почва да става столица, а при Б ориса той става вече настояща такава“ 1).
Въ друго по-ново съчинение, Господиновъ твърди, че
Омортагъ построилъ своя аулъ или дворецъ въ вжтрешната!
крепость на Преславъ, а моста на р. Тича, извънъ вънкашното укрепление, съ чисто стратегическа цель, за пазене на
най-важния— Върбишкия проходъ или Сидира „Безспорно е
— прибавя сжщиятъ, — че наследниците му : Маламиръ,.
Пресиянъ и Борисъ ще сж прибавили нещо къмъ горните
Омортагови постройки. Ясни данни обаче за това нЯмаме. Но
тъй като Борисъ, следъ приемане на християнството въ 865
г., се оттегля като монахъ да живее въ мънастиръ въ 889 г.
и остава на престола сина си Владимира, то явно е, че той
си е построилъ такъвъ между годините 865— 889,презъ Кое
то време и 7 църкви и мънастири въ разни пунктове на дър •
жавата си. Презъ тия години пъкъ и до 893 г. Борисъ ще е
построилъ, както мънастиря си въ Патлейна, така ще е преустроилъ и благоустроилъ самия Преславъ до известна степень. Не ще и дума, че като е построилъ Патлейнския си мъ~
настиръ, той не е оставилъ Преславъ безъ църкви, още по
вече като се знае, че дворецътъ, още следъ построяването
му, е ималъ свои обитатели. Но най-вече Преславъ е билъ
преустроенъ въ Симеоново време“ 2).
При това, и Господиновъ, подобно на Шкорпила твър
ди, че „при Омортага стариятъ Преславъ носилъ името „Т и 
ча*3). Освенъ това, сжщиятъ прибавя, че „до скоро се верваше и у насъ, че Преславъ, скритъ въ непроницаема мъгла,
не ще даде нещо отъ своето минало, ако се разкопае, по ■
неже съ векове е ограбванъ, опожаряванъ и разрушаванъ
отъ „многото български врагове*, както казва основателя му
Омортагъ“ /)
- Иванъ Стояновъ, директоръ на девическата гимназия
въ г. Варна, въ една статия казва: „Столицата Плиска била
обкржжена съ двойна крепость; по границите на Дунавъ и
Стара планина били построени отъ Омортага нови крепости.
Едни отъ тия крепости, като Малъкъ Преславъ на Дунава, се
*) Разкопките въ Патлейна (д о П реславъ) и значението имь за
българската история, въ Известия на Варненското арх. дружество,
Ш, 98.
2) П реславъ, минало, старини. Кратъкъ общ одостжпенъ очеркъ.
Ш ум ен ъ , 1928 г., стр. 5, 9, 10— 11.
8) Сжщо, стр, 5.
*) Сжщо, стр. 3.

превърнали въ големи търговски центрове, аулата пъкъ на
Тича въ политгъ на Преславската планина, станала, отъ вре
мето на Бориса, втора българска столица — Велики Пре
славъ“ 1).
Архимандритъ Панаретъ пише, че Преславъ станалъ
столица на българските царе следъ покръстването на Св.
Бориса и усмиряването бунта на езическата партия, която
се обявила противъ християнската в-Ьра“ .2)
Ю. Трифоновъ, като говори за аулите на българските
ханове, казва, че „главниятъ отъ техъ, който служ илъ на
българската държава, се намиралъ около гр. Плисковъ, а на
10— 15 клм. отъ него лежали ощ е неколко други. По на югъ,
въ Преславската долина, по течението на р. Тича, българ
ските князе следъ Омортага имали своя втора столица —
гр. Преславъ, който по-сетне, по времето на Симеона, добилъ
предимство предъ Плисковъ“ 3).
Професоръ Й ор. Ивановъ сжщо разглежда Чаталарския
надписъ и казва, че .на 822 г. Омортагъ ималъ военния си
станъ въ Плисковъ, но си направилъ дворецъ и на р. Тича
и разукрасилъ укреплението съ пренесени тамъ 4 колони, на
една отъ които поставилъ 2 лъва. Нема съмнение, че новата
резиденция, която ханътъ почналъ да укрепява и украсява
43 години преди кръщението на Бориса, е билъ бждещиятъ
Преславъ на р. Тича“.
„Причините за пренасянето на столицата сж могли да
бждатъ преди всичко стратегически, а сетне — здравословни.
Една голяма крепость, като Преславъ, при проходите на Из
точния Балканъ, дето сж имали обичаи да навлизатъ визан
тийците въ България, е могла да застрашава нахлувача отъ
фронта и фланга. Тя е могла сжщо така да пази въ покорность неприязнено настроените славянски племена, каквито
били напримеръ северите, живущи по Източната Стара-пла
нина. Въ Чаталарския надписъ дори изрично се изтъква, че
Омортагъ, като издигналъ нови постройки на Тича (въ Пре
славъ) опълчилъ се срещу гърци и славяни. По-кжсно, при
Бориса, нови причини ще да сж заставили българския господарь да се свърже по-яко съ Преславъ: бунтътъ на болярите
при Бориса и езическите традиции на старата столица, отдето се насочваше гонението противъ християнството при
Омортага още, принудиха Бориса да заседне по-здраво въ
новата, християнската столица — Преславъ“ .
По-нататъкъ проф. Ивановъ казва, че отъ двойното поменаване отъ Константина Багрянородний на Преславъ при
*)
2)
8)
ри “ при

СжщитЪ Известия, кн. VII, 1921 г. притурка 1 — статии.
Ж и вотъ тъ на Йоана Екзарха, Станимака, 1914 г., стр. 68.
Царь Борисъ— М ихаилъ, изд. Библиотека „Бележ ити б ъ л га 
Министерството на Народ. Просвещ ение, 1927, стр. 7, о.
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Симеона, можемъ съ голяма вЪроятность да приемемъ, че
Симеонъ е ималъ резиденцията си въ Преславъ и то ощ е въ
началото на царството си“ .
Че Преславъ е билъ столица и на Бориса, професоръ
Изановъ изтъква едно неизползувано до сега въ науката до
казателство, което ще изложимъ въ следующата глава, ко
гато ще говоримъ за времето, когато е била пренесена столи
цата въ Преславъ.
„В ъ полза на мнението, че Борисъ е ималъ столицата
си въ Преславъ, особено преди християнския периодъ, казва
професоръ Иванозъ, говорятъ и следните исторически данни,
които ние ще съобщ имъ съвсемъ на кратко. Редъ епизоди
отъ живота на Бориса, на неговия братъ Домсъ, на братанеца
му Тодоръ Доксовъ, на Симеона, на Ивана Екзарха, на епис
копа Константина и пр. се локализуватъ все около Преславъ
и неговата околность. Князъ Борисъ прекарва последните
години на живота си като монахъ въ монастиря на столичната околность, както това е било обичай и у византийските
царе. Тамъ е монашествувалъ и братъ му Доксъ, приятель
на Ивана Екзарха Български, който работи подъ покровител
ството на царя Симеона въ Преславъ и пр“ 1).
Професоръ Г. Кщаровъ, единъ отъ голем ите наши исто
рици и археолози, се произнесе въ полза на същата теория,
именно, че новиять дворецъ, изкусниятъ мостъ и крепостьта,
за които се говори въ Чаталарския надписъ, били издигнати
до северния входъ на Върбишкия проходъ, дето въ края на
!Х в. блла построена новата - българска столица Преславъ.
Следи отъ споменатия мостъ и днесъ сж запазени на р. Тича;
наблизу до тЪхъ пъргавите ржце на българските пионери из
дигнаха преди три години единъ хубавъ новъ мостъ, който
носи името на Омортага“ 2).
Най-после професоръ П . Мутавкиевъ дойде сжщо та под
крепи сжщата теория. „Чаталарскиятъ надписъ, казва той, е
паметникътъ, отъ който научаваме за създаването на Пре
славъ8): при тоя Омортаговъ дворецъ се развива по-късната
българска столица; основите на построения отъ Омортага
мостъ надъ ТоогСа и сега личатъ при р. Тича, до местото на
стария градъ (Лгесек, Сез^у, 644)“ */
х) Вестннкъ „М и ръ“ , отъ 6 ноемврий 1926 г., брой 7901.
2) Мадара и Плиска. ТЪхното значение за българската история.
Речь произнесена предъ Народния съ б о р ъ въ Мадара на 15 май 1927
г. о т ъ проф . Д .р ъ
Г. К а ц а р о в ъ Издание на сдружение Б ъ лгар 
ска старина, стр. 9.
8) Вигу, ц. с., 369; З л а т а р ск и , История, I, 319 сл.
*) Българи и румъни в ь историята на дунавските земи, въ Г о 
дишникъ на Софийския университетъ, истор.филол. факултетъ, т,
XXIII, 1, стр 154.

Такива сж мненията на българските и иностранигЬ уче
бни за издигането на военния лагеръ, крепостьта и моста отъ
хана Омортага на р. Тича и за произхождението на старата
българска столица Преславъ.

КРИТИКА Н А ЧУЖ ДИТЪ МНЕНИЯ
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Като се прекланяме предъ голем ите заслуги, които
всички изброени отъ насъ учени сж допринесли на науката,
ние ще имаме смЪлостьта да се обявимъ противъ тЬхното
учение, което нарекохме нова теория, за издигане моста, аула
« крепостьта отъ Омортага на р. Тича при Преславъ и ще
се помжчимъ да докажемъ, че тя лежи на съвсемъ фалшиви
основи и че нЪма нищо общ о съ старата българска столица.
Ние се обявяваме сжщо и противъ мнението на Г. Баласчевъ,
че Омортагъ издигналъ аула и моста при село Тача.
Споредъ насъ, нито единъ отъ поменатите автори не е
налучкалъ истината: едни сж установили и приели тази тео
рия по погрешка и заблуждение, а други сж я подкрепили
благодарение на големия авгоритетъвъ науката на академика
и професора Успенски, който безспорно е единъ отъ малкото
великани по историята и археологията на Византия и южното
славянство.
Предъ видъ обаче, че ние считаме, какво въпроса за из
дигането на Преславъ, като градъ, и за пренасянето въ него
столицата на България, е отъ първостепена важность, а
сжщо така и откриванието на истинското место, дето Омор
тагъ е издигналъ аула и моста, то ние намерихме за необ
ходимо и изложихме не само разните мнения на учените, но
и техните мотиви, за да може читательтъ да си състави едно
ясно мнение по въпросите. Сега пъкъ нека бждатъ изслу
шани и нашите доказателства.
1.
Твърдението на професоръ Успенски и неговите по
следователи, че Омортагъ издигналъ аула, крепостьта и моста
при северното устие на Преславския проломъ и че този аулъ
добилъ названието Преславъ-отъ думите -яаудог]\Ю1 (всеславенъ)]и
(преславенъ) или както Баласчевъ превожда тези думи: великолепенъ и величественъ, поменати въ
Търновския и Шуменския надписи, е, споредъ мене, съвършенно неоснователно. Преди всичко, нека изтъкнемъ, че съ
тези прилагателни и нарицателни Омортагъ е окичилъ всич
ките свои аули — и „стария домъ“ при Плиска и новия домъ
при Дунавъ и издигнатата между техъ на половината пжть
могила, но той никжде не прикачва тгьзи епитети на аула
и моста при Тича. Т ези изрази се срещатъ, но само въ
Търновския надписъ на Омортага и въ Шуменския на Маламира, а не и въ Чаталарския, който именно говори за издигна-

тия аулъ и мостъ на Тича1). Въ този надписъ има само една
подобна дума и тя се отнася не до аула, а — че „построила
изкусно моста на Туча“ .
Пита се: Отде накжде тЪзи автори прикачатъ думите
„всеславенъ,, и „преславенъ“ на аула на Тича? Яко тЬ сж
имали никакво значение за наименованието на аула при Тича,
то не требваше ли т-Ь да бждатъ поместени именно въ Чагаларския надписъ ? Отде накжде тЪзи прилагателни нарица
телни да сж се преобърнали въ сжществително собственно и
да излЪзе Преславъ? — Нали българските канове или ха
нове б-Ьха отъ племената кутригури и утигури отъ хунско,
а не славянско произхождение ?2) И нали Омортагъ б^ш е
единъ отъ най-голЪмитЪ гонители на славяните и на христи
янството, което гЪ изповядваха ?3) Какъ тогава този сжщиятъ
хуно-българинъ и страшенъ славянски гонитель да дава сла 
вянско название нз аула, на двореца и на столицата си? Ис
торията ни свидетелствува, че старите българи сж давали
на нЪкои отъ градовете свои чисто български имена; напримЪръ, известно е, че г. Анхиало се е наричалъ Тутхонъ.4)
Защо тогава Омортагъ не е далъ нЪкое старо-българско
име и на своя собственъ а у лъ — Преславъ ? — Отговоръ на
всички тези въпроси ние не намираме нито у единъ авторъ.
Поради особенното си топографическо положение —
разположено на р. Тича, предъ самото устие на Герловския
проходъ и близо до прохода „Дервишъ“ въ Преславската
планина, местото на Преславъ е било заселено още въ предисторическата епоха и е служило за станция на движенията
презъ пролома и презъ прохода къмъ Герлово, Търново, Котелъ и Върбица. Това се напълно установява, както отъ из
следванията на Шкорпила,6) така и отъ намерените тукъ па
метници отъ тракийската, македонската, римската, византий
ската и българската епохи, които сж събрани въ малкия
музей на Преславъ.6) Това се подкрепя и отъ византийскиятъ
историкъ Никита Якоминатъ, който въ XII в. казва, че Пре
славъ билъ „много старъ градъ“ .7) Каква е била сждбата на
този градъ, не е известно; но сигурно, като леж ащ ъ на гол-Ь*) Срв. Успенски, Ябоба-Плиска, 546; Златарски, История, I,
444; Баласчевъ, Минало, кн. 4, стр. 340; Ф ехеръ, цит. съчинение,
60; Беш евлиевъ, Българска мисъль, год. II, кн. VI, 404.
2) Вж. за това подробно у Златарски, История, I, 21 сл.
3 Вж. за това у сжщия, История, 1, 292 сл.
*) В. Златарски, Известията за българитЪ въ хрониката на
Симеона Метафраста и Логотета, стр. 25.
8) Известия на Варнен. арх. дружество, 111, 102.
в)
Вижъ описанията имъ отъ Ю. Господиновъ въ Преславъ,.
Минало и старини, стр. 7, 8.
7) Жсе4аз, 486.

1чигЬ друмища въ Източния Балканъ,

той е билъ оплененъ
и разрушенъ отъ готите и хуните въ IV и V в. в. и веро
ятно реставриранъ отъ императора Юстинияна въ VI в., за
да бжде отново разоренъ и ограбенъ отъ славяните и ава
рите. Какъ се е именувалъ градътъ до това време сжщо не
е известно, но сигурно той е единъ отъ тези градове, които
се олисватъ отъ Прокопия въ сжщия векъ въ вжтрешностьта на Мизия.1)
Следъ това, въ втората половина на VI в. и въ първата
четвъртина на VII в., а особенно презъ последното време,
когато между Византия и Персия се водила страшна борба
за животъ или смърть, отъ 604 до 627 г. и която се свър
шила въ полза на Византия, настанали големи славянски дви
жения на югъ презъ Дунава и тогава се създала трайна сла
вянска колонизация на полуострова. Заедно съ дохождането
именно на тези славянски колонизаторски племена сж дошли
и славянските названия на полуострова. Оттогава ние виж
даме общи топографически и племенни названия, запазени у
северните и балканските славяни. На руското племе слов"кни
^■кже нмьгк Нокъгородг, поменати въ Несторова летописъ,
съответствуватъ словените въ Македония та; хата Ма*е§01/[«.V
на Дрдговнчн-те въ Русия, които с^доша л«жю Припетью и Двиною, отговарятъ драговичите около Сслунъ и въ
Родопите; на слюлигане-те и техния градъ 0/иоленьск2 въ Р у 
сия отговарятъ нашите смоляне по р. Места., въ Родопите; на
руските секерн, които скдофа по Дкн^г и по Ош и и по
прилягатъ нашите севери въ Плисковското и Преславското
поле, предъ прохода Берегава.2)
Тези и другите славянски племена, съ разселяването си
въ новото отечество, донесоха и названията на своите села
и градове. Тогава изпъква на лице Псрсььслдвьцъ и Переьл<лавь,й) въ Северна Добруджа, на брега на Дунава, и Пр^ьл5) Ое аесИПснз IV, II, ес! Наигу, р. 146.
2) Срв. Иор. Ивановъ, Български старини въ Македония, 6;
Кесторъ, стр. 10: „И д е О л егъ на СЪверяне
и побЪди ОЬверянъ, и
възлож и на нь дань легъ к у, и не дастъ имъ Козарамъ дани платити, рекъ: азъ имъ противенъ, а вамъ нечему“ . Я. Гильфердингъ
Собраше сочинешй, Спб., 1868, стр. 144. Споредъ изследванията на
руския ученъ Н. П. Барсовъ, северянитЪ били между племената, ко
ито по-рано отъ другитЪ оставили старигЬ си леговищ а и се явили
по р. Днепъръ
(Очерки русской исторической географш, Ва'ршава,
1873 г., стр. XXXII, заб. 104) и за това, види се, тЪ по-рано преми
л а л и Дунава и се установили до Балкана. За северянитЬ вижъ ощ е
стр. 60 и 12 на сж щ ото съчинение.
.
3) 8 а (а п к , 5егЬ. 5р15, т. И, стр. 235—6.

славъ на Балкана отъ ШршсдавЕЦЪ въ Русия. Съ течение на
времето името на балканския Преславъ се поизмЪнило и той
добилъ името ПрАСЛДКХ, както го срещаме въ грамотата на
Ивана Асена II, дадена на дубровничанигЪ1), сжщо и въ пре
вода на манасиевата хроника: Ци/ИиехТи црь приет Пргаслвъ.2)
и житието на св. Петка: Марка, лштрсополйта саш,Л вмйкааго?
ПрАсаава3). Наименованието на дунавския и на балканския
Преславъ ни посочва и пжтя на движението при преселяването на северигЬ въ Шуменската и Преславската равнина и
че тЯ сж, които сж дали името на единия и другия Преславъ.
Сигурно отъ сжщит-Ь севери ще да е заселенъ и града Плиска—
/7лк»ска въ видението на пророкъ Исайя4), Плискл въ старо
българския преводъ на летописа на Симеона Метафраста и
Логотета.6) Не ще никакво съмнение, че името на Плиска е
пренесено отъ славяните отъ стария и известния го лем ъ и
губернски руски градъ /Улесковъ, сега Псковъ. Други славян
ски племена сж се заселили при трако-римските градове на
Трояновия друмъ отъ Дунава за Пловдивъ: Сторгозия и М елта, означени въ римската пжтописна таблица Табула Певтингериана и сж имъ дали названия П левенъ и Ловечъ, каквито
селища има и сега въ Полша и се поменуваха въ общ о
европейската война, като места, дето ставаха сражения между
германските и руските войски. Друго славянско племе се
заселило при южния изходъ на Марагидишкия проходъ на
Балкана, дето издигнало селище подъ име Звъниградъ, родо*
началникъ на сегашния г. Калоферъ. Това име е дошло пакъ
чрезъ славяните отъ Галиция и Росия, дето сжщо въ старите,
жилища на славяните имало неколко градове съ имена Зве
нигородъ.
Така: а) Единъ Звенигородъ имало въ Московската об ласть, на реките Москва и Жерновска, По завещание на кня
за Ивана Даниловича, той е билъ даденъ на княза Семена
Ивановичь.®)
б) Втори Звенигородъ имало въ Галиция.7)

2) Т. Л. Ильинскш, Грамоть 1 болгарских царей, Москва, 1911
стр. 13.
2) Иор. Ивановъ, цит. съч., 148.
3) Сжщо, 136.
*) Споменик Срб. Кр. акад., 11!, 1890, стр. 164.
8) Издание на Петроград. Импер. академия, 1905 г., стр. 159,.
*) Собраше государ. грамоть 1 у Д ог, 1, 31.
7)
„И д е (Я роп олкъ)
Звенигороду (П о л . 1, 88— 1144 г . ) и не
могоша битися, зане бяшеть можи има рЪка Серетъ, идоша обои;
подлтЬ рЪку, за нед-Ьлю къ Звенигороду“ и пр.

в) Трети градъ съ това име имало въ Киевската область,
въ Малоросия.1)
г) Подъ 1234 г. се поменава Звенигордъ пакъ въ Киев
ската область 2). Може да се допусне, че той е третиятъ, но
може да се вЪрва, че той е другъ, пакъ въ сжщата обширна
область 3).
д). Въ календаря (3 декември старъ стилъ) се поменава
единъ славянски светия — Сава Звенигородски (1407 г.). Отъ
Минея се установява, че този светия билъ руски калугеръ,
който се подвизавалъ въ гората Сторожи, близо до г. Зве
нигородъ, въ Московската губерния *).
На северния склонъ на Стара-планина, подъ върха
„Джанаваръ“ , близо до брега на Черно-море, срещу древнята еллинска колония Одессосъ, имало старъ градъ. Той, зае
дно съ Одессосъ, служилъ като станция на големия друмъ
презъ Балкана, покрай морето, за Месемврия. Когато дошли
тукъ славянит-Ь, те заселили тоя градъ и го нарекли на името
на своето старо огнище въ Руссия— Барна. Съ сжщото име
т е нарекли и реката, която текла отъ Девненското езеро и се
вливала въ Черно-море. Следъ това, въ 679 г., когато б ъ л 
гарите, подъ предводителството на А спа ру х а , стигнали до
Балкана, Теофанъ и патриархъ Никифоръ казватъ, че те
стигнали „до така наречената Варна, близо до Одессосъ“
1%1
Леуоцеут|1> В&рукт; яХтцзСоу ОЗбаои“ 5).
Отъ това време ва преселяване на славяните сж оста
нали и сведенията, които ни дава Днна Комнина за Великия
Преславъ. Споредъ нея, този градъ „некога“ не носилътова
варварско име, а се наричалъ съ гръцкото име ^еуобХг] ябХс;
(Г о лем ъ градъ, Мегалополъ), Обче, следъ като българскиятъ
царь Мокъръ и неговите приемници, сжщо и Самуилъ, го
превзелъ, градътъ придобилъ сложно название, като го на
рекли |д,еуаЯт), споредъ еллинското название, и присъединили,
дума отъ славянски произходъ, та станалъ известенъ подъ име
Пград-Агфя (Го лем ъ или Великъ Преславъ *}. Яко приемемъ за сега, че този Преславъ е дунавскиятъ 7), то не ос
тава никакво съмнение, че и балканскиятъ е рожба на сж-

„

*) „И з ь д ъ Славъ изь Шева пойде къ Звенигороду. Юевляне ...
ш едше и сташа у Звенигорода на ночь“ (1157 г.).
2) Ср-Ьтоша же Ъ (княза Данила и Владимира) Половци у ЗвЪнигорода“ . Псл. II, 174.
8) Н. Барсовъ, Географическш словарь русской земли (IX —
XIV ст.), Вильна, 1865 г., стр. 77— 78.
4) Н. Начевъ, Калоферската мжжска св. обитель, стр. 57, заб. 1.
6) ТЬеорЬапез, 359; ЖсерЬогоз, 25.
в)
Яппа Сошпепе, VII, 3, ес1. Вопп. р. 342; ей. КеКГегзсЬеМ,
стр. 233.
,
7) Вижъ по този въпросъ последнята статия. •

гцит-Ъ славяни, които сж слезли отъ Дунава на Балкана, и
названието — на тЪхната номенклатура. Професоръ Златар
ски и много ощ е учени, както ще видимъ, търдятъ, че думит-Ь на Янна Комнина се отнасятъ до балканския, а не до
дунавския Преславъ. Яко допуснемъ за минута, че те сж
прави, тогава това ще бжде още единъ аргументъ противъ
т-Ъхната теория, че названието на града било дадено отъ хана
Омортага. Думите на Анна, че то е било дадено отъ славя
ните, следъ като Самуилъ превзелъ града, сж явно погреш 
ни, защото известно е отъ руския летописецъ Несторъ, че,
ощ е, при дохождането си, славяните дали името Переяславецъ на дунавския Преславъ, че той станалъ най важниятъ
търговски градъ, съ международно значение, на долния Д унавъ, и че въ време на нахлуването на руския князъ Светославъ въ България презъ 967 г. той го завладелъ и го
направилъ своя столица, а царь Самуилъ (997— 1014 г.) за
владелъ двата — балканския и дунавския — Преслава следъ
смъртьта на Светослава въ 972 г. и на императора Иоанъ
Цимисхи въ 97Ь г.
Така е ставало и по-късно при разните поселения при
нашествията въ полуострова на печенегите, узите и куманите,
които сж давали свои названия на селищата си. Така, напримеръ, като говори за названието Узолимно (Оо^оА^ут)), сега
Расимъ, езеро въ Северна Добруджа. Янна Комнина казва, че
то било наречено така отъ заселените тамъ узи. Възползувана отъ този случай, Янна прибавя: „В ъ време на честите
походи на императора Ялекси Комнинъ, много места до
били разни названия, едни сами по себе, други — отъ стек
ли те се тукъ неприятели. Не е чудно, че и императоръ Ялекси,
съревнувайки Ялександра Македонски, който основалъ два
града, една Ялександрия въ Египетъ и друга — въ Индия,
понекога давалъ на некои места нови имена, било по на
родите, които сж нападали на него, било на повиканите отъ
него на помощь, а понекога — отъ себе, въ паметь на соб
ствените свои подвизи“ 1)
При образуванието на второто българско царство отъ
Ясеневци, византийскиятъ историкъ Якрополита казва, че
царь Калоянъ (1196— 1207 г.), който опленилъ селата и гра
довете въ византийските области въ Тракия, заселилъ плен
ниците край р. Дунавъ въ колонии, на които биле дадени
имената на завоюванитгь градове и села 2). Въ писмата на
охридския архиепископъ Димитрий Хоматиянъ четемъ, какъ
тогава сж били преселени отъ Калояна и некои жители отъ

’ ) Яппа С о т п е п а , VII, 5; руски преводъ стр. 335—6.
2) Л сго р о Ш а , ей. Вопп, р. 26.

-македонската Верея (сега г. Караферия) край Дунава.1) „В ъ
България, казва Иречекъ, има н-Ькой имена, които личатъ, че
произлизатъ отъ тези заселявания. Името на г, Русе ни на
сочва къмъ Ройаюу, РсоаЮУ въ Яс1а ра!:пагсНа1и5, Кйз1б у Идризи, Козза на кръстоносците, на пжтя отъ г. Родосто за г.
Еносъ, седалище на архиепископъ, отъ турците нареченъ
Русъ-кьой, сега Кешанъ 2).
Около г. Дреново и наблизо изъ околията има цела
редица отъ малки и големи села, които носятъ чудни и явно
небългарски имена; те сж: Куманите, Уруците, Зънзарите,
Гърня, Зая, Руня, Кумановци, Саласука, Гаджули, Гоздейка,
Геня, Туркинча, Цинга, Балалея, Геша, Крачунка, Пейна, Ритя, Узуните, Сеймените, Крънча, Марча, Муця, Дурча, Кукля,
Шушня, Доча, Пърша, Узуни, Олани и пр.8) Има такива села
и въ съседните околии.
До сега нашите етнографи не ни казаха какви сж тези
имена. Въ последно време, обаче, азъ направихъ едно из
следване за крепостьта Стринава, дето българскиятъ царь
Ясенъ се оставилъ да бжде обсаденъ отъ императора Исакъ
Я нгелъ въ 1190 г. и следъ това, като го подвелъ съ измама
да снеме обсадата, нанесалъ му въ Балкана най-грозно по
ражение- При изследването на това важно събитие, азъ можахъ да установя, че тази крепость и лагерътъ подъ нея сж
били ключътъ на всички проходи въ Габровския и Тревнен
ския балканъ и сж командували надъ всички друмища, като
имали, между другото, и за цель да охраняватъ българската
столица Търново, откъмъ югъ. Отъ този голем ъ сборенъ
воененъ лагеръ българските царе сж предприимали походи
т е си презъ Стара-планина за Византия. На връщане пъкъ
много отъ войниците отъ разните съюзни племена и на
роди, доведени отъ скитските страни, сж оставали въ Б ъ л 
гария и сж се заселявали въ околностьта на лагера и кре
постьта Стринава, за да бждатъ готови за следующите войни,
които въ онова време се водили почти непрекъснато. Отто
гава сж останали тези съвсемъ побългарени сега паланки и
села. Я какви сж пъкъ били племената, които сж дали този
новъ етнически елементъ на България преди 720 години, се
вижда отъ византийския историкъ Никита Якоминатъ, кой
то казва, че куманите сж били постоянните съюзници на
Ясена въ войните му съ империята, а Иоанъ Хартофилаксъ,
като описва армията на брата му царя Калояна, въ времена
похода му противъ г. Солунъ, въ 1207 г., когато царьтьбиде
*) Вж. изданието о т ь СагеПпа1 РИга въ Апа1ес1а засга е* с!аз51са, иипз есс!. Огаесогшп 5е1ес1:а рагаН ротета, 1991, со1. 217, № 48.
2)
Християнскиятъ елем ентъ въ топографическата номенклатура.
Псп., кн. 55—6, стр 250.
/
! ) Вижъ Списькъ на населенитЬ мЬста в ь Б ългария, стр.103—6

убитъ отъ своя пълководецъ, родомъ куманинъ, Манастрасъ,
казва: „Боинстко шче |укскд коде от клкглрь, от дромдт (? ),
от тдтдрь, от хазарт от грькь, от длднь, от рог^сь, вьсе
лкнстбо от вясдкаго рода елико питдет сккернад стрина“ . ‘ )
Такива пренасяния
имена# на градове сж ставали и
при преселявания отъ Азия въ Европа. Така, напримЪръ, въ
малоазиатския градъ Тивериополъ въ IV в., въ време на ца
руването на императора Юлияна Отстжпникъ (355-363 г.), за
вЪрата пострадали 15 мжченици, които били провъзгласени
за светци. При насилственото преселяване на жителите отъ
Тивериополъ въ Струмската область на Македония, въ време
на императора Никифора I (802-811), една часть отъ тия пре
селници се настанили близо до днешния г. Струмица и на
рекли новото си селище съ името на родния си градъ Тиве
риополъ, като пренесли тамъ и мощите на петима отъ свет

ците.1}
Такива пренасяния на имената на старите селища въ но
вите направиха презъ последния векъ и българите отъ Ви
динско, Ямболско, Казълъ-агачко и Сливенско, които се пре
селиха въ Русия преди и следъ руско-турската война презъ
1828*9 г. Тамъ пъкъ, дето едно селище не е било образу
вано само отъ едни поселенци, а отъ неколко, както, напримеръ, въ г. Болградъ, въ Бесарабия, дето се заселили се
мейства и отъ Ямболъ и отъ Сливенъ, тагава тамъ се обра
зували нови махали, които добили названието си: Ямболска,
Сливенска и пр. махали.
Сжщото направиха и гърците, които преди 20 години
и сега се преселиха въ Гърция и образуваха тамъ нови Анхиало, КаЕаклий и пр.
Това сжщото правятъ и преселенците отъ всичките
държави въ Европа, които отиватъ въ Америка: германци,
италианци, френци, ирландци и пр. и затова тамъ срещаме
имена на градове, каквито има въ много държави въ Европа,
Освенъ това, споредъ тогавашния византийски обичай,
блестящ и епитети сж били давани и на столицата на второ
то българско царство, макаръ тя да е имала вече своето
име Търново. Така, напримеръ, тя е била наричана: богоспасаеми Цариградъ, царица на градовете, царственъ и пре-

4)
Вижъ славянския преводъ на житието на Св. Димитрия Со
лунски отъ Хартофилакса, находящъ се въ библиотеката на Св. Синод ъ на българ. църква; сж щ о и полковникъ Венедиковъ, Войнит-Ь
за обединението на българитЪ въ XII в., София, 1908 г ., стр. 100.
4)
Вижъ за това подробно въ житието на 15-тЪ тивериополски
мжченици и В. Н. З л а т а р с к и , История на Българската държава т. I,,
ч. ], стр, 254— 5, 262; ч. II, 236.

славенъ градъ, действително втори следъ Цариградъ и пр.1)..
Въ житието на Св. Иванъ Рилски, знаменитиятъ патриархъ
Евтимий казва, че царьтъ решилъ да пренесе мощите на
светеца въ ясвои Пр^славкш градь Трьновь“ . Това решение той
явилъ на патриарха Василия „вя Трьнов^ веииц^мь град^“ я)„
Въ проложното житие на сжщия светецъ, отъ XIII в., градътъ е
означенъ до царскаго града Трьмока3). Въ житието на Св.
Петка— Параскева, Евтимий нарича града исиавьнш град Тр1нижк“ .4) Въ житието на Св. Илариона Мъгленски, сжщиятъ
пише: () вй пр^спакнми наша град Гр&нижк“ 5). Въ краткото
прилежно житие на сжщия се казва: мвъ вгоспснФ/ик и вогвхрани/и*кл1ь градь Трьнов*к6).
Освенъ за Търново, старите славянски паметници говорятъ и за „пр^мавнаго града Кива“ 7).
А за византийската столица Цариградъ, по случай превзимането и опленяването й отъ кръстоносците въ 1204 г.,.
Никита Акоминатъ, подобно на плача на вехтозаветния Еремия, пише: „О градъ, градъ, око на всичките градове, пред*
метъ на разкази въ целия миръ, върховно световно зрелище,
кормилецъ на църквите, вождъ на верата, пжтеводитель на
православието, попечитель на просвещението, вместилище на
всички блага! И ти изпи чашата на гнева отъ ржката Гос
подня и ти стана жертва на огъня, още по-лошъ, отъ кол
кото огъня, който падна въ древностьта върху петьте гра
дове!"8).
Отъ българските учени само професоръ Йор. Ивановъ„
като взелъ предъ видъ титлите на Киевъ и на Търново,
можа да схване погръшностьта на теорията на Успенски, Зла
тарски и пр. и ощ е на третата година отъ издаването на съ
чинението А б о б а — Плиска въ 1905 г., писа, че професоръ
Успенски е наклоненъ да приеме, че името на българския
Преславъ е просто преводъ на гръцкото
(преславенъ), но това тълкуване изглеж да натегното. Изразите,.

4)
К гаи зе, 01в Вугапйпег, р. 15; „ВхасАе& уак гсбАц, ^ В х о Ш ^
"ГЙУ лбАгш У, йати В яслА ею у и пр.; И р еч ек ъ , История на бъ лгар и 
те, 330.
2) Х р. П оп ов ъ , Евтимий, 144; Йор. Ивановъ, Б ъ лг. старини, 132„
3) И ор. И в а н о в ъ сжщо, 113.
*) Сжщо, 136.
6) Сжщо, 142; Хр. П оп ов ъ , сжщо 166,
«) Сжщо 143.
7) С р езн ев ск ш , Сведешя и заметни, ЬХХХ1, 12. ,
8) Ж се*а8, 763.

като пр^славнаго града Кивд и сллвньш наш* град Трхновх,
сж известни1).
Българскиятъ историографъ професоръ Иречекъ, прежив-Ь откриването на Омортаговите нацписи, но смъртьта му
попречи да каже компетентното си мнение за новата теория
на ученит^. Той, обаче, каза думата си за названието на
балканския Преславъ още преди 45 години, когато не бЪха
открити надписите. Така, „истинската стара форма на име
то е Пр^ьлславъ, отъ еднолично име, съставено отъ гл а го 
ла пр^Ььлти: /УрАСиакъ въ грамотата на Ясена II, дадена на
дубровничаните; сжщо и въ превода на Манасиевата хроника;
«митрополита пр-Ъдславскаго въ апостола отъ 1277 г.“ Следъ
това Иречекъ посочва, че „сжщото местно име се среща и
въ други словенски земи: Переяславлъ въ Росия (въ старо-руските летописи българския градъ Преславъ като Переяславецъ), въ Моравия— Рге]а$1еуке, въ Чешко —Ргаз1аУ1се,
въ Полш а— Рг2ез1аш, Рг2ез1ашсе“ 2). Т ези думи на професора
Иречека, а особено изтъкванието, че и въ всичките стари
славянски държави е имало градове съ име Преславъ, ма
каръ тамъ да не сж властвували Омортаговци и други хунобългарски ханове, идатъ напълно да подкрепятъ нашата теза.
Вижда се, че некои отъ поддържателите на противната те
ория съзнаватъ неловкото положение, въ което изпадатъ,
като подържагъ, щото единъ хуно-български ханъ и него
вите поданици — хуно-българи да даватъ славянско име
на лагера и ж илищ ею на хана—аула и то въ време на найсилното гонение на славяните и техната християнска рели
гия, та гледатъ да намерятъ некой начинъ, за да може да се
понагласи по-добре работата, като вмжкнатъ въ нея и сла
вянски елементъ. За това, види се, професоръ Златарски
казва, че за пръвъ пжть славянското име на Преславъ ще
да е било произнесено отъ Народния съборъ при детронира
нето на гонителя на славяните — царя Владимира и про
възгласяването на Симеона за царь, т. е тогава, когато съ
покръстването на царя Бориса и съ приемането на християн
ството за държавна религия, славиянитгь доби т надмощие
надъ ху-юбългарит гь; а какъ се наричалъ до това време
градътъ, той не казва.3) Други отъ авторите пъкъ, както ви
дехме, твърдятъ, че Преславъ станалъ столица при царя Б о 
риса, трети — при Пресияна, четвърти — при Омортага и пр.
Отъ всичко изложено дотукъ става явно, че Плиска и
Преславъ ся. добили названията си още при преселяване
на славянитгь въ Мизия, най-малко 60— 70 години преди
‘ ) Български старини изъ Македония, стр. 6, заб. 2.
2) Пжтувакия по Бъзгария, стр. 874; заб. 45.
3) История на б ъ л г. държава, т. I, ч. II, 255.

дохож данет о на Аспаруховитгь българи въ 679 г., и преди
два вп>ка отъ царуването на Омортага; следователно,
не е н-Ъкакво си прилагателно-качественно, дадено отъ
този — последния ханъ, което е могло да се измени въ сж •
ществително-собсхвено и да даде името Преславъ. Освенъ
това, ние подчертаваме още единъ пжть това важно обстоя
телство, че Омортагъ или кой да е другъ български ханъ
никжде не прикачва на аула на Тича нЪкакво си прилагателно-качествено — преславенъ
или всеславенъ.
Такова
нЪма да намерите въ целия Чаталарски надписъ, който се
отнася до този аулъ. Такива прилагателни-качественни има
само въ Търновския надписъ на Омортага за двата аула —
на Дунава и при Плиска. Следователно, споредъ теорията на
нашите противници, би требвало тгьзи два аула, а особенно
този при Плиска, като главенъ или централенъ аулъ, да бжде
нареченъ Преславъ, а не аула на Тича. Отдаването на такива
прилагателни-качествени не е имало обсолютно никакво влия
ние и значение за самото наименование на селището или
аула. То е служило само като едно преимущество на единъ
градъ предъ други, на единъ аулъ предъ други и дори на
единъ предметъ или човекъ — вождъ— предъ други. Че това .<
е така, се установява не само отъ Търновския надписъ, въ
който Омортагъ нарича двата аула „всеславни“ , но и отъ
названието на Търново: „царски“ , „великъ“ , „богоспасаемъ“
и „преславенъ“ , сжщо и града Киевъ — „преславенъ“ . Въ
Търновския надписъ Омортагъ, както видехме, нарича „всеславна“ и могилата, която е била издигната между Плиска
и дунавския аулъ, а въ Шуменския надписъ ханъ Маламиръ
нарича „преславенъ“ и вож да — себе си, който вою валъ,
противъ гърците въ Тракия и койго „всичко направилъ
„славно“ .
2.
Друга една причина за заблуждението на учените да
твърдятъ, че Омортагъ е издигналъ аула, крепостьта и моста -,
на р. Тича при Преславъ, сж остатъците отъ единъ старъ
мостъ, който наистина се издигалъ нЪкога тъкмо предъ се
верното устие на Герловския или Преславския проломъ. Т е
мислятъ, че този мостъ е служилъ на пжтя за Върбишкия
проходъ, а професоръ Златарски описа ощ е по-подробно наз
начението му. „Стариятъ пжть, казва той, е вървелъ по д ес
ния брегъ, защото въ това место левиятъ б р е гъ евисокъ и
скалистъ и почти отвесно се е спущ алъ надъ реката. По
този начинъ новата крепость е била откжсната отъ главния
пжть презъ прехода съ реката. Новопостроениятъ мостъ е
ималъ назначение да премахне това изолирано положение на
крепостьта и да отвори непосредно свръзката й съ пжтя“ .
Презъ време на екскурзията си въ 1924 г. азъ прегледахъ остатъците отъ моста, заедно съ г. Т. Поповъ, учитель ,
и председатель на археологическото дружество въ Преславъ,

и констатирахъ, че този мостъ не е ималъ нищо общ о съ
пжтя, който е водилъ изъ пролома за Върбишкия проходъ,
както мислятъ всички наши противници. Преди всичко никой
владетель на единъ градъ и крепость и при това столица,
какъвто е би лъ Преславъ, разположенъ на лЪвия брЪгъ на
Тича, по чисто стратегически съображения, не може да про
кара пжтя изъ Герловския проломъ за Върбишкия проходъ
по дгъсния бргъгъ на реката и да съедини пжтя съ града и
крепостьта чрезъ моста, както казва Златарски. Това не може
да стане, защото при едно евентуално промъкване на неприя
теля откъмъ югъ презъ прохода въ пролома той ще може
да се провре по сжщия пжть чакъ до Преславъ и, като раз
вали моста, ще отнеме на владетеля на крепостьта всЬка възможность да влад-Ье пролома и той ще бжде затворенъ вжтре
въ крепостьта. Напротивъ, пжтьтъ е тр-Ъбвало да бжде прокаранъ непременно по лгьвия бргъгъ на пролома, дето, както
казахме, е издигнатъ Преславъ и крепостьта му. Тогава н-Ъма
да има нужда отъ никакъвъ мостъ при устието до Преславъ
и отбраната на пролома, свързана направо съ крепостьта, ще
бжде много по-лесна. Но, проф. Златарски казва, че по лЪвия брЪгъ имало скали и мжчно било тамъ да се прокара
пжть. Скали има и по двата брЪга и тЪ не могатъ да бждатъ за единъ царь препятствия, когато се касае за охрана на
собствената му столица;той ще ги разбие и ще прокара необ
ходимия пжть. Споредъ Видението на пророкъ Исайя, царь
Симеонъ е градилъ Преславъ цкпи 28 години1). Между друтитЪ грамадни обществени постройки и царски дворци, той
опасалъ града и съ двойна крепостна сгЪна, дълга няколко
километра, та можалъ е той да разбие и скалитЪ въ пролома.
Самъ проф. Златарски признава, че сега, преди няколко го>
дини, „след ъ като скалата2) биде разломена, днесъ тамъ е
прокарано ново шосе“ 8^, разбира се, пакъ по лпвия, а
не по д-Ьсния брЪгъ на Тича, защото тамъ му е било м-Ьстото,
както сега, така и въ старо време.
Но, въ изследванията си азъ отидохъ по-нататъкъ: Съ
писмо отъ София помолихъ г. Т. Поповъ да изпита и провЪри
на самото мЪсто: дали стариятъ пжть е върв-Ьлъ по дгъсния
брп>гъ на пролома, та да мога да опредЪля по-добре и наз
начението на моста. Г-нъ Поповъ бЪше добъръ да ми отго 
вори, съ писмо отъ 29 юний 1927 г., че отъ началото на боаза,
дето е билъ издигнатъ моста, пжтьтъ изъ пролома върв-кпъ
по лгьвия бргъгъ на реката, а не по дЪсния, както твърди
Златарски, и че на вжтре изъ боаза той не върв-кпъ все по
1) Споменик на
Сръбската академия
на наукитЪ,
III, 1890,
<стр. 191.
2) Значи скалата е била само една.
8) История на б ъ л г , държава, т. 1, ч. I, стр. 323, заб. 2.

,него — по лквия бркгъ, а минавалъ ту по едната, ту по
другата страна на рЪката, като я пресичалъ на няколко мЪста.
„Остатъци отъ стария пжть, прибавя г. Поповъ, има запазени
и до сега“ . Отъ това става явно, че мостътъ не е никога
служилъ на пжтя изъ пролома за Върбишкия проходъ и че
«писанието на проф. Златарски не излЪзе вЪрно.
Споредъ мене, този мостъ е билъ издигнатъ съ три цели:
1. Да съедини Преславъ съ Плиска по единъ много по-кратъкъ пжть. Той е вървЪлъ по д-Ъсния брЪгъ на р. Тича, изъ
равнината, |минавалъ земленото укрепление при с. Вели-бей,
преминавалъ по истинския Омортаговъ мостъ при с. Чаталаръ
и оттамъ е водилъ направо изъ Шуменското поле за Плиска.
Сегашното държавно шосе е прокарано по лЪвия бркгъ на
Тича и, въ сравнение съ първия пжть, много заобикаля. При
това, между стария и новия Преславъ има една стръмнина,
която сега затруднява съобщенията, а по другия пжть тя се
е избягвала; 2. Да съедини Преславъ съ големия друмъ,
който е водилъ отъ Плиска направо презъ Чаталаръ, Велибей, Драгоево и Чалжкавакъ, за прохода Сидира. Този Пре
славски пжть носи и днесъ названието „Ески-Стамболъй о лу“ отъ турското название на Преславъ — Ески-Стамболъ.
Свръзката е била въ Драгоево. Споредъ изследванията на
Шкорпилъ, този пжть само отъ Преславъ до Драгоево се е
охранявалъ отъ четири крепости1); и 3. Да свързва Преславъ
с ъ монастиря св. Пантелеймонъ, развалинигЬ на който се от
криха въ м. иПатлейна“ , въ Преславската планина, отвъдъ р.
Тича, въ дЪсно отъ пжтя Преславъ— Драгоево, 4 км. далечъ
отъ стария Преславъ, а 7 отъ сегашния. Отъ разкопкигЬ,
които се направиха тукъ, се установи, че този монастиръ е
билъ голкм ъ и разкошенъ — царски монастиръ2). Ако по
нататъшните разкопки откриятъ, че този монастиръ е служ илъ за мЪсто, дето сж се подвизавали старигЪ български
книжовници, подъ ржководството на Наума, въ време на царя
Бориса, а по-сетне и при самия Бориса, като калугеръ, то
гава ще се установи, че той е билъ построенъ отъ този —
последния и е ималъ свръзка съ столицата Плиска направо
чрезъ пжтя Чаталаръ— Вели-Бей. Тогава той ще е продълж илъ да сжществува, като литературно гнЪздо, и по-нататъкъ при издигането на Преславъ за столица и при царува
нето на Симеона, когато е би лъ съединенъ съ Преславъ
чрезъ моста. Щ е се установи още, че при нахлуването на
4) А боба— Плиска, 509.
2) Срв. Ю . Господиновъ въ Известия на Варненското арх. д р у
жество, IV, 1910, стр. 93— 100, Известия ня Б ъ лг. арх. дружество, IV,
1944, стр. 113— 128; В. З л а т а р с к и . К ъм ъ историята неоткрития въ м.
„П атлейна“ , старъ б ъ л г . монастиръ, въ Известия на Б ъ л г. арх. институтъ, т. I, св. 2, стр. 146 сл.
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маджарит-Ь въ третата година отъ царуването на Симеона,,
именно въ 895 г , този монастиръ е билъ изгоренъ и че,
споредъ думите на епископъ Константинъ, царь Симеонъ е
издигналъ новъ монастиръ при устТи Т ь ш а 1), вероятно тозъ,
който сега се откри въ г. Преславъ. Яко пъкъ се окаже, че
Борисовиятъ монастиръ е билъ издигнатъ на друго место въ
Преславската планина, както има едно предание, че такъвъ се
издигалъ надъ село Тича, при изворите на Камчия, или на
друго место въ тая планина, или на Мадарското плато, или
на Шуменската планина, дето сжщо има развалини на много
монастири, които не сж още добре изследвани, — тогава ще
се установи, че Симеонъ е издигналъ монастиря св. Пантелеймонъ и че той е издигналъ и моста. По-нататъкъ ще видимъ, че въ негово време е била пренесена и столицата отъ
Плиска въ Преславъ; така щото, споредъ мене, мостътъ нема
нищо общ о нито съ Омортага, нито съ царя Бориса, нито
съ кой да е другъ български ханъ или царь, а е издигнатъ
отъ царя Симеона за трите цели: за съединение на Преславъ
съ Плиска» съ Чалжкавашкия проходъ и съ монастиря св„
Пантелеймонъ.
Освенъ това, нека прибавимъ, че преминаването по мостъ
отъ Преславъ, презъ Герловския проломъ, за Върбишкия 'про
ходъ не е било отъ такава повелителна необходимость, че
непременно да не може да се мине реката, особенно при
наводнение, ако нема такъвъ; защото за Герловската котло
вина и за Върбишкия проходъ не се минавало само презъ
пролома, а имало и другъ много по-сигуренъ пжть и безъ
опасностите при преминаването на бродищата. Този пжть е
„Ш аханъ-йолу*, който води презъ прохода „Дервишъ“ въ
Преславската планина, покрай крепостьта Белградъ и оттамъ
за Върбишкия проходъ презъ Балкана. Не е така обаче при
преминаването на р. Тича отъ Преславъ за Чалжкавашкия
проходъ и за монастиря Св. Пантелеймонъ. За да се иде тамъ,
требва безъ друго да се мине реката, а, както ще видимъ
по-нататъкъ, това не винаги е било възможно, а особенно
при наводнение. Ето защо мостътъ е билъ необходимъ за
т-Ьзи две посоки.
Следъ като теорията на професора Успенски и не Ш кор
пила си проби пжть и почти всички учени, които се занима ватъ съ българо-византийската история и археология, я усво
иха, Ш корпилъ взе смелостьта и ощ е въ 1915 г. кръсти
името на моста, като го нарече „Мостъ на Омортага". Той

5)
Г о р с к ш и Н о в о стр у е в ъ , Описаше славян. рукописей МосковСинод. библю теки, отдЪ лъ 11, 2 N2 111, стр. 32— 3,

постави това име и въ самия планъ на стария Преславъ1).
Оттамъ названието „Омортаговъ мостъ“ премина у всички
други автори. Така го помести въ съчинението си запасниятъ
генералъ Д. М. Мустаковъ2). Така го нарича една пътеше
ственица (Ян. Нам.) при описанието на българската „Долина
на царете“ , между Преславъ и м. „Патлейна“ , дето сж раз
валините на Св. Пантелеймонъ3). Така го нарече к другъ
пжтешественикъ, архитектъ Коззровъ, Така го нарекоха
и инженерите и войниците, които — сега преди три го
дини — възобновиха моста. Така го нарича сега и народътъ.
Но интересното е другаде. При публикуването на Четаларския
надписъ, Успенски и Шкорпилъ, между другото, казаха, че
„въ преданията у местните жители паметьта за произхож
дението на моста е съвършенно изчезнала“ 4). Следъ това*
въ 1910 г., Ю. Господиновъ, който е родомъ отъ Преславъ,
пише въ една статия, че, споредъ запазеното предание, на р,
Тича имало мость, построенъ отъ „царь Крум а", а не отъ
Омортага или отъ другиго. За да се види— прибавя Господиновъ
— до каква степень това предание съдържа неш о верно, архео
логическото дружество въ Преславъ произведе разкопка на
въпросното место презъ м. декемврий 1910 г., която после по
пълни и презъ м. юлий следната година. Тази разкопка доказа.»
че на това место действително се е намиралъ старъ и твърде
солидно граденъ мостъ5)
Следъ това Ю. Господиновъ бързо забрави народното
предание въ самия Преславъ, ча мостътъ е билъ направенъ
отъ „Царь Крума“ и увлеченъ, като другите, отъ общ ото
течение за новата теория, и той, както тукъ, така и въ други
статии, почна да пише, че мостътъ е отъ Омортага6).
3.
Както видехме по-горе, професоръ Златарски свързва
съ моста на Тича и другъ единъ въпросъ, именно издигането
на кулата-стражница при монастиря Св. Пантелеймонъ, за да
го охранява. Мене ми се струва, че и това мнение е съвсемъ
неоснователно. Самъ Златарски признава,че този монастиръ
г) Бележки за старата столица
П реславъ, въ Известия на
Б ъ лг. арх. дружество, IV, 130 — планъ; сжщо Сборникъ „Д обрудж а“
стр. 224.
2)
БългаритЬ въ историята на своит^ войни, София, 1927 г.»
чъртеж ъ 12.
8) Вестникъ
„Свободна речь“ , брой 1099, о тъ м. ноемврий
1927 г.
А б о б а — Плиска, 548.
в)
Известия на Българското арх. дружество, VI, 1916— 191 В. стр.
160 — 1. Вижъ тамъ и фотографическата снимка за остатъците отъ.
моста.
6) Известия на Б ъ лг. арх. институтъ, т. I, сзезка 2, стр. 220;
Преславъ, минало, старини, стр, 28, 34.
*
Плиска—П реславъ, часть И
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е билъ издигнатъ 7 км. на изтокъ отъ сегашния Преславъ
и около 4 км. отъ стария. Пита се тогава: какъ може тази
кула да пази моста, далечъ 4 км., когато тя, както и монастирътъ, се намира вжтре въ планината1) и оттамъ мостътъ
не може да се вижда ? Съ сегашната артилерия мостътъ
може да се пази отъ много по-далечно разстояние, но въ
епохата на стрелите, копията и боздуганите, това не е могло
да стане. Споредъ мене, отъ едната страна мостътъ се защищавалъ отъ самата крепость на Преславъ, която се изди
гала до самия него, а отъ другата се е защищавалъ отъ кре
постьта, издигната върху м. „Дългата поляна“ , на среща, въ
планината. За тази крепость пише и Ш корпилъ2).
Кулата при монастиря е имала друго предназначение.
Тя сигурно е служ ила: 1. За да се криятъ въ нея обитате
лите на монастиря отъ разбойници, каквито, както сега, така и
тогава,е имало, особенно въ планините. Д о това заключение азъ
дохождамъ отъ кулите (пиргите), каквито сж били издигани
за сжщата цель при Свето-горските монастири, при мона
стиря на Григорий Синаита въ Параория, въ Странджа-планина, при Килифарекия монастиръ 8) и въ Рилския мона
стиръ — кулата, издигната отъ протосеваста Х р еля 4); и 2.
Тя е охранявала и пжтя, който е вървелъ нагоре отъ мона
стиря и е излизалъ на билото на планината, дето, както к а
захме по-рано, имало старъ калдаръменъ пжть, който водилъ
на изтокъ, презъ Драгоевската планина, направо за Чалжка
вашкия проходъ и оттамъ обратно и направо за Преславъ,
безъ да се ходи въ Драгоево. По този калдаръменъ пжть е
могло да се отива отъ монастиря и на западъ направо за
Герловската котловина и оттамъ къмъ Върбишкия и Котленския проходи и къмъ Търново, безъ да се ходи въ Преславъ.
Сега, следъ хиляда години, пороите сж отвлекли този пжть;
но, ако се изучи добре месностьта, ще се откриятъ сле
дите му.
4.
Третята причина, за да поставятъ учените аула, кре
постьта и моста на Омортага на р. Тича, при Преславъ, е,
казватъ те,бележката въ надписа, че той,, преместилъ (тамъ)
войската си“ или споредъ превода на други — „осигурилъ
силата си срещу гърците и славяните“ . Този пунктъ —
:) Вижъ фотографията на мЪстностьта и развалините на мо
настиря въ книгата Царь Борисъ-М ихаилъ о тъ Ю. Трифоновъ, въ
Библиотека „ Бележити б ъ л га р и “ , издание на Министерството на Народното просвещ ение, София, 1927 г., стр. 60.
2) Българска историческа библиотека, год. II, кн. 2. стр. 88.
3) Вижъ В. Златарски, Ж ит 1е и жизнь проподобнаго отца наш е го Теодосия. София, 1904 г., стр. 14 и 19.
*) Вижъ Йор. Ивановъ, Св. Иванъ Рилски и неговиятъ мона
стиръ, София, 1917 г., стр. 33, 143.

^прибавятъ сжщите — требва да диримъ въ онова направле
ние, отдето най-добре е могло да се брани отъ югъ центърътъ на държавата. А този пунктъ не може да бжде другъ,
освенъ северниятъ входъ на Върбишкия проходъ. Значи, спо
редъ тЪхъ, причините сж били чисто военни, стратегически.
Ние доказахме, че това съображение е съвършенно невЪрно, защото Върбишкиятъ проходъ не е ималъ такова
важно значение, каквото му отдаваха учените досега, като
•го смитаха за Сидира. Щ ом ъ обаче ние доказахме, че Си■дира не е Върбишкиятъ, а Чалжкавашкиятъ проходъ, главното
и, може да се каже, единственното основание на т-Ъхната теза
падна и гЬ вече не могатъ да я поддържатъ. Особенно пъкъ
т^хната теория биде съвършенно съкрушена съ доказва
нето, че и императоръ Иванъ Цимисхий, който е ималъ за
■прицелна точка Преславъ и е гледалъ часъ по-скоро да пре
мине Балкана, додето русите и българите не се сЬтятъ да
укрепятъ и завзематъ проходите, е преминалъ съ армията си
-пакъ презъ прохода Сидира, избиранъ толкова пжти и отъ
византийските пълководци, и отъ императора Алекси Комнинъ, и отъ печенегите, и отъ куманите, и отъ узите, и отъ
русите1).
Освенъ това, твърдението, че Преславъ билъ издигнатъ
тъкмо при пункта до северния входъ на Върбишкия проходъ е
една много голема грешка. Като изключимъ само англий
ския професоръ Бжри, който, както се вижда, не е дохождалъ въ България, всички други автори, на чело съ Успен
ски, Ш корпилъ, Златарски, Кацаровъ, Ивановъ, Фехеръ ипр.
сж ходили по неколко пжти въ Преславъ и дори некои отъ
техъ сж правили разкопки, исторически конференции и пр.
и да твърдятъ, че Върбишкиятъ проходъ започва отъ север
ния входъ на Герловския боазъ или проломъ при П рес
лавъ, е едно много голем о заблуждение. Герловскиятъ
?боазъ не е нищо друго, освенъ единъ го ле м ъ проломъ, образуванъ отъ пресичането на Преславската планина отъ
р. Тича и държи 16 км., колкото е отъ стария Преславъ до
с. Карадемиръ. О тъ това село нататъкъ нема никакви пла
нини. Отъ него на западъ започва Герловската котловина—
едно "хубаво равнище, отъ около 1,000 кв. км., което се пре
сича по средата отъ р. Тича. Следъ като се изминатъ 18 км.
-отъ с. Карадемиръ, стига се въ с. Върбица — центъръ на
котловината. Значи, отъ Преславъ дотукъ има 34 км. или
юколо два дена воененъ или кервански пжть.
Верно е, че предъ Върбица, на югъ. се вече изпречва
Стара-планина и започва така-наречениятъ Върбишки проходъ,
който продължава 15 км. и слиза въ с. Исуплий, въ доли
ната на Луда Камчия, но отъ Върбица не се отива само за
/
5) Вижъ за това ч. 3 на Сборника, стр. 15 сл,

него, а — и на западъ по няколко посоки: за Котелъ, презъ
с. Алванлари и Козяшкия проходъ; за село Тича и г. Елена;;
за г. Османъ Пазаръ и по-нататъкъ — къмъ Търново, Никополъ на Росица и пр. Отъ това следва, че Герловскиятъ про
ломъ е единъ проходъ, който служи на няколко друма, меж
ду които и на Върбишкия проходъ, но това никакъ не значи,
че Герловскиятъ проломъ е толкова близо до Върбишкия'
проходъ, че т^ сж съединени и съставляватъ едно цело.
Втората причина, дето Герловскиятъ проломъ не е б и л ъ
отъ особенно значение, а следователно и местото при Прес
лавъ, е и това, което не веднажъ изтъкнахме, че той може
съвсемъ
да се заобиколи презъ прохода „Дервишъ“ ,
презъ който отъ Плиска и Ш уменъ може да се отиде въ
Върбица, безъ да се мине презъ Преславъ, и оттамъ да се отиде
на югъ и на западъ по всички посоки. Както видехме на
друго место, споредъ запазеното предание, въ 1053 г., презъ
този проходъ е била заобиколена отъ печенегите византий
ската армия, подъ командата на патриция Михаилъ и на Ва
силий Монахъ, когато е искала да избегне отъ Преславъ
презъ пролома за Върбишкия проходъ и тамъ избита1).
Освенъ проходътъ „Дервишъ“ , за сжщата цель въ
Преславската планина има още единъ прекъ проходъ, нареченъ „Калгамачъ“ , който се издига малко по-назападъ, ме
жду селата Чобанъ-дере и Търновца.
Герловскиятъ проломъ и тези два прохода въ Преслав
ската планина сж служили на пжтниците, керваните и вой
ските, когато те сж идели откъмъ Дунава, Силистра, Плиска
и Шуменъ, т. е. откъмъ северо изтокъ; но, когато т е сж
идели откъмъ северъ и северо-западъ, т. е. откъмъ Тутраканъ и Русе, и сж стигали въ сегашния градъ Ески-Джумая,
тогава т е сж минавали направо за Върбишкия проходъ въ
Балкана презъ прохода въ Преславската планина, между
селата Стратидже и Черковна, и презъ прохода „Дервентъ“ ,
между градовете Ески-Джумая и Османъ-Пазаръ, безъ да се
ходи въ този последния градъ. Презъ него сж минавали само
тези, които сж отивали направо за Котленския проходъ,
презъ село Тича.
5.
Щ о се касае до въпроса за поведението на Омор
тага спрямо гърците и славяните, поменати въ Чата
ларския надписъ, ще кажемъ, че той не е изясненъ досега
добре отъ учените; при това и самиятъ текстъне се схваща
еднакво отъ всичките. Така, професоръ Успенски допълва
буквите и чете: „Оснозанъ аулъ в ъ Т н ч е и дванулъ силу на
Грековъ и Славянъ2). Професоръ Злат арски чете: „Постро
илъ аулъ (дворецъ) на Тича и уголгьми силата си спргьма
*) Вижъ ч. 1 на Сборника, стр. 115.
2) Я боба— Плиска, 546,

зърци и славяни1). Професоръ Г еза Фехеръ пише: „Постро
и лъ аулъ на Туча и повече осигури силата си откъмъ гър
ци и славяни“ 2). Професоръ Бжри чете: „Издигналъ аулъ на
Туца и доказалъ своята сила на гърци и славяни“ *). Геор ,ги Баласчевъ пише: „Построи авлия на Тича и съ силат а
(военна) победи гърци и славяни“ *). А най-новиятъ тълкуватель на надписа Д р ъ В. Бешевлиевъ чете: „Построилъ аулъ
на р. Тича и премгъсти (тамъ) войската си срещу гърцитгь
,и славянитгъиь).
Кои сж тЪзи гърци, за които се говори въ надписа, е из
вестно; знае се и кжде сж се намирали те, именно на югъ отъ
Балкана; но кои и де сж обитавали славяните, остава не
определено. Досега повечето стъ евторите не говорять нищо
за преместаанего на войските противъ гърците и славяните;
н о , споредъ мене, те, които се занимаватъ съ основното про
учване на старо-българските паметници, би требвало да кажатъ думата си и по този важенъ въпросъ; защото необя
снимо е: какъ така единъ български ханъ, който е вече
сключилъ още въ 8 '4 г. 30-годишенъ миръ съ Византия,
който самъ, доброволно отива да я спасява о т ь големото
възсгание на пълководеца — славянинъ Тома въ 823 г. и
който, споредъ Шуменския надписъ на сина му великия ханъ
Маломиръ: „баща ми вождътъ Омортагъ, като направи миръ
за 30 години заживе добре съ гърците и отначало живеехъ
добре съ техъ и а зъ “ 8), се вижда, че той— Омортагъ е прекаралъ въ дружба съ империята много добре, чакъ до смъртьта си въ 831 г., — какъ тогава този сжщиятъ Омортагъ ощ е
:въ 822 г. издига новъ лагеръ, крепость и мостъ на Тича,
премества тамъ войската си и съ това увеличилъ още по-вече
силата си противъ гърците и славяните? И на стига това,
но въ надписа си, той моли Бога да го удостои да тъпчи
добре съ краката си императора, докато тече р. Тича и до
като сжществува света! — Обяснението на този въпросъ ще
хвърли доста светлина и по въпроса: де да търсимъ место
то на аула и моста.
За да обясни тази точка отъ Чаталарския надписъ, Ба
ласчевъ казва, че тези славяни били „подчинени на българ-

’) История, I, 444.
2) ПаметницитЪ на прабългарската култура, 60.
8) Еаз^егп Когпап Етр1ге, 368; Иззестия на

Истор. дружество,

I V , 144.
*) Сп. „М и н а ло ", кн. 4, стр, 340.
«а

°) Сп, „Б ългар ск а м исъль“ , кн. VI, 1927, стр. 404; Годишникъ
Соф. унивеоситетъ, истор.-филолог, ф акултеть, т. XXIII, 7, стр.9, 10.
6] й б о б з — Плиска, 233; Българска мисъль, кн.

VI, '406.

■' : ‘О
ските ханове“ и „търсили сгоденъ случай да се отърватъотъ тежкото поданство на българската държава“ 1) Това обаче*
не може да бжде вЪрно, защото известно е отъ византийски
т е историци, че още при дохождането на Аспаруха заварени
т е славянски племена сж били преместени: едни на изтокъ отъ
Берегава на византийската граница, и други на югъ и западъ*.
на аварската граница; следователно, въ Шуменското поле и
въ планините на югъ отъ него не сж останали никакви сла
вяни, противъ които българите при Омортага, следъ единъ
и половина векъ, да издигатъ укрепенъ лагеръ. Т ези сла
вяни не сж могли да бждатъ и бодричите, кучаните и тимочаните въ днешна Сърбия, за които професоръ Златарски2)'
и Баласчевъ3) говорятъ, че се отделили отъ българите и доброволно преминали подъ владичеството на франките, защ о
то: 1. Ако лагерътъ беш е насоченъ противъ техъ, то той?
щ еш е да бжде установенъ на р. Тимокъ или Морава и въ
общ е тамъ, дето сж живели бунтующите се славяни и по>
този начинъ т е щ еха да бждатъ заставени да се подчинявзтъ
на българската власть, а ние виждаме, че Омортагъ издига^
лагера си на Тича, близо до столицата си Плиска, дето не е
имало славяни, а само турански българи ; 2. Бодричите, ку
чаните и тимочаните преминали подъ властьта на франките
ощ е въ 818 г.4) и следъ това Омортагъ не е можалъ вече
да се разправя съ техъ, а съ техния новъ владетель Лудвигъ Благочестиви, съ когото наистина Омортагъ започналъ
преговори въ 824 г., които продължили до 827 г , когато за
почнали военните действия противъ франките5). Въ такъвъ
случай и надписа щеш е да гласи, че лагерътъ се издигапротивъ „франки и славяни“ , а той, напротивь, казва, че е
билъ издигнатъ противъ .гърци и славяни“ ; 3. А у лъ т ъ и
мостътъ сж били издигнати при началото на най-големия;<
проходъ презъ Балкана—Сидира и съ фронтъ къмъ югъ, а.
това и самите думи на Омортага, че аулътъ билъ издигнатъ.
противъ „гърци и славяни“ идатъ да ни покажатъ съвсемъ
ясно и категорично, че тукъ работата се касае не за славяни*,
„подчинени на българските ханове“ и живущи въ техната
територия или въ границите на франкската държава на:
4)
Върху държавното и военното устройство на
ската държава. Сп. „М и н а ло“ , кн. 2, 1909 г., стр. 213. 210.
2)
стр. 106.

стар обългар

Студии по българ. история. Псп., кн. 1_ХП, свезка 1— 2, 1902:

8) „М и н а ло '1, кн. 2, стр. 213.
* ) ЕтЪагсП аппа1ез, РеП г, М о п и т,, т. 1, 205.
б)
В и ж ъ пакъ тамъ, стр. 212—216; 358— 360; 628— 631. Хр.
п а р ев ъ , ДвЪ замЪтки по древней болгарской исторш, стр. 10 (о т д Ъ л е н ъ отпечатъкъ; З л а та р ск и , Псп. кп, ЬХШ, 107.

Ло-

Карла Велики, а — на византийския императоръ и живущи
на югъ отъ Сидира и Берегава, въ византийска територия.
Въ друга една статия Баласчевъ казва, че къмъ 822 г.
Цариградъ билъ обсаденъ отъ византийския военоначалникъ
Тома, родомъ славянинъ, който възстаналъ противъ импе
ратора Михаила II (820— 829). Като се научилъ за това,
Омортагъ, който още въ 817 г. билъ сключилъ 30-годишенъ
миръ съ Византия, предложилъ тайно съюзъ на императора.
Последниятъ приелъ предложението му и продължительтъ
на Теофана казва, че Омортагъ, като се радвалъ на война,
като обичалъ да се ползува отъ плячката и като искалъда
утвърди и уякчи 30-годишния миръ, опълчилъ силна войска
срещу възстаника. Тома билъ съвършено разбитъ и Омор
тагъ пленилъ ц%ли византийски дружини и заграбилъ много
военна плячка и се върналъ въ България, като се горд-Ьялъ
и радвалъ съ победата си.1) На коя страна — прибавя Ба
ласчевъ — Омортагъ победилъ словЪнит-Ъ, къмъ западъ ли
или къмъ северъ — за жалость н-Ъмаме известия“ 2). Следъ
това Баласчевъ казва, че понеже Омортагъ издържалъ по
бедата тъкмо въ 822 г , когато е билъ издълбанъ надписа,
то за това била поместена фразата за гърцит-Ь и славянит^8).
А зъ не намирамъ за основателно и това мнение на Ба
ласчева, защото всички автори, въ това число и Баласчевъ,
признаватъ, че Омортагъ издигналъ колоната си въ 822 г.,
а Златарски — въ 821 г ; възстанието пъкъ на пълководеца
Тома е започнало въ 821 г. и продължило до 823 г., когато
той е билъ разбитъ отъ Омортага а не и въ 822 г 1); следова
телно, войната на Омортага е станала най-малко една година
следъ издълбаването и издигането на колоната, а не преди;
войната не е никакъ повлияла за написването на надписа.
Професоръ Иор. Ивановъ изказа едно по-друго мнение;
той сочи на славянското племе севери6). А зъ намирамъ, че и
това мнение е неоснователно, защото, както знаемъ отъ Те
офана и патриарха Никифора, северите ощ е отъ начало сж
влизали въ състава на българската държава и сж били пре
селени на изтокъ отъ Берегава, за да пазятъ границата откъмъ
Византия; следователно, били сж неприятели на Византия, а не
*) ТЬеорЬ. сопИп., стр. 64, 66.
2) Сп, „М и н ало“ , кн. 4, стр. 338.
3) Сп. ,,М инало‘‘ , кн. 4, стр. 337— 8.
4) Вижъ за това подробно у Н. Я, Васильевъ, В и з а н т и араб ь 1 , Петроградъ, 1900, стр. 21 сл.; Вигу, Еаз1егп К о т а п Е т р к е . стр.
11 сл., В. Златарски, История ни б ъ л г . държава, I, 308 с л . Известия
на Истор, дружество въ София, IV , 145; Г. Баласчевъ,
Бележки
върху вещ. култура на старо-българското ханство,
София, 1902,
стр. 59.
5) В, ,,Миръ‘ ‘, брой 7907, отъ б ноемврий 1926/г.

на България. Освенъ това, известно е, че въ 768 г., когато българскиятъ ханъ Паганъ и боилигЪ (болярите) му се намира
ли въ Цариградъ и водили преговори за миръ, коварниятъ
и непримиримиятъ врагъ на българската държава— императоръ Константинъ Копронимъ— намислилъ да се избави отъ
най-опасните за него личности, които могли да му попречатъ при внезапното и подлото му нахлуване въ България.
За това той изпратилъ тайно хора въ България, които, спо
редъ Теофана, хванали „Спавуна, княза на северигЪ, който
билъ причинилъ много злини въ Тракия, а сжщо и Християна, християнски ренегатъ и началникъ на скамаригЬ“ , които
откарали въ Византия.
Нашето мение е че, на първо место, неприятелите сла
вяни на Омортага требва да с^ търсятъ въ Македония между
славянските племена, едни отъ които, около Солунъ, спо
редъ едно запазено писмо отъ императора Михаила II до
Людовика Благочестиви, отъ 824 гм сж били помагали на своя
съплеменникъ Тома ’ )• На второ место, т е требва да се
търсятъ въ Тракия. Известно е, че следъ смъртьта на Крума
на 13 априлъ 814 г., императоръ Лъвъ V се обърналъ, чрезъ
посланници, къмъ неговия синъ и заместникъ Омортага за
миръ; но, казва византийскиятъ летописецъ — продължителъ
на Теофана — българинътъ, като всеки варваринъ и надменникъ, не се съгласилъ ; тогава императоръ Лъвъ (813— 820)
побързаль да потегли въ походъ противъ българите и при
г. Месемврия, съ хитрость, разбилъ армията на Омортага.
Това поражение, прибавя сжщиятъ авторъ, смирило гордостьта на българите
и направило да се ободри отпадналиятъ духъ на ромеите и между Омортага и Лъва билъ сключенъ 30-гсдишенъ миръ 2). За условията на този миръ ви
зантийските историци не споменуватъ нищо; но намерениятъ
при с. Сюлейманъ-кьой, близо до Ябоба, камененъ надписъ
ни съобщава какви сж били условията и, между другото, го 
вори за два вида славяни; 1. За такива, които сж се нами
рали подъ владичеството на императора и които требвало да
си останатъ пакъ подъ него, както сж били заварени, ко
гато станало нападението“ ; и 2. За такива, „които не били
подвластни на императора и които се намирали въ краймор
ската часть“ . Те, споредъ договора, требвало да севърнатъ
на България срещу пленниците —християни ('гърци), които
българите требва да сж откарали въ време на нашествието
имъ въ Тракия 3).
‘) ВагопП, Япп. Есс1., т. XIV, стр. 63; Я . Я . В гсильевъ , цит. с ъ 
чинение, стр. 33.
2) ТЬеорЬ. сопНп. НЬ. I, р. 24 сл.
3) За този важенъ нацписъ и тълкуването му вижъ Успенски
в ь Я боба— Плиска, стр, 219 сл., той обаче не дава преводъ; 1. В .

Отъ това следва, че сщ е преди Оморгага въ Тракия
имало славяни, които сж били подвластни на Византия и сж
взели участие въ войната на Никифора съ Крума и на Лъва
съ Омортага, а историята познава две славянскки племена въ
Тракия : смолянитгъ въ Родопит-Ь и загорцитгь на югъ отъ
Балкана, въ областьта Загора, отъ Старо-загорско до Черноморе.
Вижда се, че славянските дружини, отъ Никифоровата
армия въ 811 г., които сж били командувани, споредъ Харатейския миней, отъ пълководеца славянинъ Никола, сж били
събрани, главно, отъ тези племена, защото, споредъ сжщия
миней, следъ спасяването си въ погрома, Никола се покалутерилъ, вероятно въ некои монастиръ въ Странджа-планина,
и ум р елъ въ сегашния г. Хавса, Одринско, тъкмо на югъ
отъ Берегава и Сидира ').
Прочее, отъ изложеното става явно, че Омортагъ е
ималъ да се бори съ двата най-главни етнически елемента
на империята — гърци и славяни, взети изобщо отъ единия
д о другия край на Византия и преимущественно съ тия на
югъ отъ Източния Балканъ и проходите Сидира и Берегава,
дето обикновенно сж ставали сраженията, както и презъ 814
г. и преди нея, въ време на Крума, а не въ юго-ззпадна по
сока, та да се верва, че Върбишкиятъ проходъ е билъ главната операционна линия, както мислятъ професорите : У с 
пенски, Бжри, Златарски, Фехеръ и много други. Вследствие
на това требва да се погледне малко по на широко на р а
ботата, като изоставимъ Преславъ, и да потърсимъ другъ
некой съ по-важно и съ по-стратегическо значение пунктъ,
дето единъ голем ъ пълководецъ и любитель на войните, ка
къвто е билъ Омортагъ, е издигналъ нсвия аулъ и мостъ
противъ гърците и славяните въ Византия.
Вигу4 ТНе Ви1дапап Тгеа^у оГ А . Р . 814 апс! Ше ОгеаЪ Репсе оГ ТЬгасе,
въ Т 11 е ЕпдПзЪ Ш зЪ п са! Кеугем ЯргП, 1910, стр. 276—287; В. З лат ар 
ски, Два неизвестни български надписи о тъ IX в. в ъ Мсб. т. XV,
1898, стр. 133 сл.; История на б ъ л г. държава, 1, 299 сл.; Сюлейманкьойскиятъ надписъ въ Известия на Б ъ л г. арх. дружество, т. III, св.
2, стр. 131 сл.; Д -ръ Беш евлиевъ, Прабългарските надписи в ъ сп.
„ Б ъ л г . м и съ ль„, кн. VI, 1 927, стр. 406. Ние цитираме надписа спо
р ед ъ превода иа Бешевлиева, но между авторигЬ има 'голям о про
тиворечие.
*) Вижъ за това въ ИзвЪст. Якадем. VIII, 546-6; Ф иларетъ
Черниговски, Приложение. Паметь на преп. о. нашего Николая, болгарина, бивши гръцки пълководецъ. Жития на светиитЪ, прев, Н.
Ж ековъ, Търново, 1905 г., стр. 342—8; архмандритъ Д -р ъ Янтимъ
Ш ивачевъ, Християнството на Балканския п олуостровъ и у б ъ л г а 
рите до св. царь Бориса, София, 1926. г. стр. 32—3.
*

6. Ние не можемъ да си обяснимъ и друго едно нЪщот
отде-накжде професоръ* Успенски и Ш корпилъ твърдятъ, че
основаниятъ отъ Омортага аулъ билъ първоначално нареченъ
Тича или Тутза, а после — Преславъ. Т е сами тълкувать
Чаталарския надписъ и казватъ, че Омортагъ „изкусно по
строилъ мостъ на Ть 1ч-Ь“ ; значи на р. Тика или, споредъ над
писа, Тутза, защото малко по-долу, въ сжщия надписъ, спо
редъ тълкуванията на сжщите автори, Омортагъ казва: „Б огъ
да поможетъ волей Бож^ей архонту согнутъ царя подъ ногу’
свою до тЪхъ поръ пока течетъ Т и ч а “ (Тутза)1). А следъ
това прибавятъ: „ И такъ, надписъ свидЪтельствуетъ о чрезвичайно интересномъ факте — о перенесенш столица изъ ла
гера въ ПлисковЪ—А б о б е въ Т ь п у — Преславъ“2). Това, както
видехме, Ш корпилъ продължава да подържа и до сега въ
няколко статии; и въ една най-последня статия, написана не
само отъ него, но и отъ брата му Херманъ, двамата казватъ:
„Край реката Омортагъ основалъ въ 821 г нова столица
„Тут за“, преименувана после на Преславъ“ 3). Това се усвои
отъ Ю. Господиновъ и отъ други автори и сега това така върви
въ литературата.
7. Като избиратъ местото при северния входъ на Герловския проломъ за место на аула, крепостьта и моста на
Омортага, учените забравятъ ощ е две много взжни неща:
първото е, че самъ Омортагъ казва въ надписа си, че съ
издигането на новия аулъ и съ преместване го тамъ на вой
ската си (споредъ превода на Бешевлиева), той не е преме
стило и столицата си отъ Плиска, а, напротивъ, изрично
казва, че остава пакъ въ лагера на Плиска. Отъ това следва,
че учените требва да търсятъ местото на новия аулъ и мо
ста на такова место, отдето по-добре да може да се брани
Плиска, а не некакъвъ си бждещъ Преславъ, който, споредъ
повечето автори, билъ издигнатъ подиръ 70-80 години, чакъ
въ края на IX в. А отъ 822 г. до тогава? И кой би помисли лъ въ това време, че столицата некога ще се мести ?
Второто нещ о е, че като хвърлимъ единъ погледъ върху
релефната карта на Шуменскиятъ окржгъ, дето сж очертани
всички проломи и проходи, всеки простъ човекъ, а не п ъ л
ководецъ, ще намери, че избирането на местото при Пре
славъ, въ края на Шуменската равнина и въ планинските
възвишения, за издигане на новъ укрепенъ и постояненъ лагеръ, е една безумна работа. Известно е, че войската на ста
рите български ханове се е състояла главно отъ многсброй*) Ябоба — Плиска, 546.
2) Сжщо, 547.
3) Известия на Варненското арх. дружество, кн. VII, стр. 63. За:
основаването на Преславъ, наричанъ „Т уц а “ , вижъ сжщ. Известия,
стр. 81.

на конница, за лагерите на която сж били необходими не
само стратегически пунктове, но и плодородни и речни м е 
ста за фуражъ и вода. А самите Успенски и Ш корпилъ,
като описватъ двете български столици Плиска и Преславъ,
привождатъ едно предание, съобщено имъ отъ делиорманскит-Ь турци и гагаузите, че „единъ царь, който завладЬлъ тЪзИ'
страни, построилъ най-напредъ своята столица до с. Абоба;:
следъ това той довелъ майка си ^отъ отвъдъ Дунава, отъ
по-напрешното си царство) и я попиталъ: „какъ ти се харе
сва новата столица?“ — тя отговорила: „това место е много
хубаво за биволи, но -~а техъ нема тукъ вода“ . Следъ
това царьтъ построилъ нова столица въ Преславъ и отноводовелъ майка си и тя му отговорила: това место е сгодно
за кози, а не за столица1)-“
Това предание на гледъ е много просто и наивно, но то
съдържа въ себе си целата философия на въпросите, които
ни занимаватъ — философия, която учените не можаха добреда проумеятъ и затова сбъркаха. Само единъ отъ техъ съ
своя д ъ лб о к о — прозорливъ умъ въ случая можа да прецени
истинското значение на географическото и топографическото
положение на Преславъ и ощ е преди появяването на светъ
на Чаталарската колона на Омортага, каза верните думи, че
старата българска столица не требва да се търси при Пре
славъ, който по своето географическо положение не е пригоденъ за лагеръ на конна войска, но — въ Плиска. Тукъ,,
прибавя той. се намиралъ главниятъ лагеръ или хрингъ на
прабългарите, на тази военно-конна орда, чиито коне, спо
редъ свидетелството на Масуди, пасли свободно въ близкителивади, готови за всеки бързъ походъ. Този ученъ е про
фесоръ Иречекъ2).
Сега, въ най-последната си статия, самъ Ш корпилъ дой
де да признае и друго едно нещ о. „Д о построяването на
Омортаговата крепость мгъстото на Преславъ не е играло
никаква р ол я въ старобългарската и византийската съобщи
телна мрежа, защото Герловскиятъ проломъ на р. Тича не
е удобенъ за пжть и пжтищата къмъ балканските проходи
сж минавали до тогава отъ двете страни на пролома3).“ Е
д о б р е ! Ако местото при Преславъ, по своето географическо
и топографическо положение, споредъ професора Иречекъ ю
споредъ всеки разбранъ човЪкъ, не е било удобно за ла
геръ на конна орда, каквато сж били нашите прадеди, и ако
*) А боба— Плиска, Ь54; Ш корпилъ въ Известия на б ъ л г . арх.
дружество, IV, 136.
2) Ап 2 в 1дег с1ег ка1з. Акай. \У155., 1898, VI, 23; Д -р ъ Ив. В елковъ, Плиска — първата българска столица. Българска историческа;
библиотека, ч. I, т. II, стр. 3.
3) Българска истор. библиотека, год. II, т. II, стр. 32.
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Шкорпилъ, единъ отъ основателите на горнята теория, сега
твърди, че нито византийците, нито бългеритЪ сж се ползували отъ Герловския проломъ, поради неговата негодность
за съобщение, то азъ питамъ: кои сж били новопоявилит-Ь
се достойнства и преимущества на този беденъ планински
кжтъ, които сж накарали Омортага да го избере за свой по•стояненъ воененъ лагеръ и то не за защита на столицата си
Плиска, а за действие противъ гърци и славяни? Верно е,
че Преславь наистина стана по-сетне столица, но причините
за неговото издигане нематъ нищо общ о съ причините за
издигането на аула и моста на Омортага. Въ следующата
г лава ние ще изложимъ подробно тези причини, а сега ще
кажемъ само това, че първите причини за издигането на
Преславъ лежатъ всецело въ условията, създадени отъ при
емането на християнството отъ царя Бориса, а вторите —
;въ засилване на езичеството и коравия мечъ на Омортага,
за да може по-добре да се бори противъ гърци и славяни и
да може по-силно да тъпче съ краката си императора, додето
тече Тича и докато сжществува светътъ2), както казва той въ
надписа си, защото не е вервалъ въ изкреностьта на гърците.
8.
Не само професоръ Успенски и Шкорпилъ, но и всички
други автори — крепители на техната теория не ни обясниватъ и друго едно много важно обстоятелство. За намерения
надписъ при с. Чаталаръ, Успенски и Ш корпилъ изрично
казватъ, че „по свидетельству местннхъ жителей, камень на
ходился на томъ же м есте съ незапамятнмхъ временъ и никогда никто его не разкапьшалъ и не подвергалъ изследовашю“ 3). Ако това е така, въ което ние никакъ не се съмневаме, то пита се: какъ и кога този грамаденъ стълбъ, който
има дължина 6.15 метра и дебелина въ диаметъръ 0,75 въ
долния край и 0,54 м. — въ горния или 4 кубически метра,
които по 2700 килограма тежина на единъ куб. метъръ се
равняватъ на 10,800 кгр. — какъ този стьлбъ е билъ пранесенъ отъ стария Преславъ чакъ тукъ, при с. Чаталаръ, далечъ 13 клм. и защо, съ каква цель, той е билъ пренесенъ
именно тукъ, при това село, а не другаде? — Никой верваме
нема да се съгласи, че тази чудовищна колона, дълга четири
човешки боя, е била донесена при Чаталаръ и закопана въ
земята само за удоволствие.
Известно е, че много крепости сж били разрушени отъ
околното население за да си прави кжщи отъ материалите,
а особено отъ дЪланите камъни и здравите римо-византийски
тухли. Известно е сжщо, че презъ турската епоха се развалиха
много стари крепости, като тази на Рациария, за да се из
дигне друга една голема крепость — Видинската, която да
2) Споредъ превода на Беж евлиевъ — небето (?).
8) А боба— Плиска, 545.

спира австрийските и маджарските нашествия на югъ въ Ото
манската империя, а за Шуменската, издигната противъ ру
ските нашествия, се знае, че сж носени материали отъ всички
стари крепости и градове въ околностьга, а особено отъ
Плиска и Преславъ. Освенъ за новите турски крепости, много
материали отъ разрушените некога стари градове и крепости
сж били пренасяни и употребявани за издигане на държавни
и обществени учреждения, като: конаци, църкви джамии, учи
лища, казарми, болници и пр. и много колони, корнизи и
други каменни материали сж били изгорени за варь. Но, при'
горните случаи, когато се е касаело за пренасяне на мате
риали, самата държавна власть се е разпореждала и населе
нието отивало съ всички свои превозни средства. Така, вероят
но, по заповедь на царя Ивана-Дсена II е била пренесена въ
Търново колоната на Омортага, съ надписа, за постройката
на черквата св* Четиридесеть мжченици, отдето и надписътъ
е нареченъ Търновски. Такъвъ е и случаятъ за пренасянето
на много материали отъ Плиска и Преславъ за изграждане
на известната Тумбулъ-джамия въ г. Ш уменъ отъ везиря
Ш ерифъ паша въ 1649 г. Въ тази джамия, която Иречекъ
нарича „най-хубавата ислямска сграда въ цела България“ ,,
се намери и надписа на великия ханъ Маламира, за напра
вата отъ кавхана Ишбула на единъ водопроводъ, който той
билъ подарилъ на вожда, а този— последниятъ далъ на б ъ л 
гарите много ядене и пиене, а на боилите и багаините д алъ
големи подаръци1;. Като иматъ предъ видъ, че тукъ се ка
сае за направата на водопроводъ за големо населено место
и за обществена полза, професорите Успенски2) и Златарски3}
мислятъ, че този водопроводъ е билъ направенъ въ самата
столица и че надписътъ е билъ пренесенъ отъ вънъ. Но този
паметникъ е много по-малъкъ и много по-лекъ отъ Чаталар
ския. Освенъ този надписъ, въ Ш уменъ се намери още единъ
паметникъ отъ Маламира4), който сжщо се предполага да е
пренесенъ отъ околните градове и стари крепости, но и той
не е голем ъ и тежъкъ, та, както единиятъ, така и другиятъ, съ
голем и човешки усилия и съ специално приготвени коли могатъ да се пренесатъ. В Чаталарскиятъ? — При това, ако
този колосаленъ и по размеръ и по тежина стълбъ се беш е
намерилъ сжщо въ Шуменъ, тогава можеше до нейде да се
предположи, че и той, подобно на другите два надписа, съ
големи усилия и средства на дьржавната власть, е билъ
сжщо пренесенъ тамъ, като единственъ голем ъ градъ, следъ
;)
мисъль,
2)
3)
*)

Д -р ъ Б е ш е в л и е в ъ , П рабългарските надписи, въ сп. Б ълг..
кн. VI, 1927, стр. 405.
Я боба— Плиска, 231.
Мсб., т. XV, 140-3.
Вж, Б е ш е в л и е в ъ , цит. списание, 406.
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Силистра, въ ц-кпа Източна България и то ощ е отъ времето
на пропадането на двете стари български столици: Плиска и
Преславъ, комуто е приличало да събира и украсява своите
държавни и обществени здания съ грамадните паметници,
останали отъ древностьта. А тукъ, като за чудо, ние нами
раме грамадната колона да лежи заровена въ земята „ощ е
отъ незапомнени времена“ , както сами Успенски и Ш кор
пилъ твърдятъ, „безъ некои, споредъ казванието на селяни
т е , да я е разкопавалъ и изучавалъ“ . И за този именно отъ
извънредно голЪмо значение фактъ не се позамислилъ нито
единъ отъ учените, а още по-малко професоръ Успенски и
Ш корпилъ, които лично сж присжтствували при изкопаване
то на колоната при Чаталаръ отъ Рафаилъ Поповъ и сами
сж разпитвали селяните за нейното минало. И не само върху
този фактъ, но и върху цЬлъ купъ други такива грамадни
и положителни факти, които сж толкова явни, че дори бодатъ очите на всички ни, като тръни, учените сжщо не сж
се занимали, а ги отминаватъ съ пълно мълчание Въ следующата глава ние ще изброимъ тези факти единъ по единъ
и ще посочимъ, съ една математическа точность, че местото
на аула, крепостьта и моста на великия ханъ Омортага не
требва въ никой случай да се търси при Преславъ, а — на
съвършенно друго место.

МЪСТОТО НА ВОЕННИЯ ЛАГЕРЪ — АУЛА , КРЕ
ПОСТЬТА И МОСТА НА ОМОРТАГА
Като описва стария друмъ отъ древнята българска сто
лица, Плиска, презъ Чалжкавашкия или Ришкия проходъ,
къмъ Цариградъ, нашия археологъ Карелъ Шкорпилъ прави
едно описание на археологическото положение на двата брега
на р. Голем а Камчия или Тича, тамъ дето р. Врана се втича
въ Тича и дето сж разположени едно ?срещу друго селата
Чаталаръ или Крумово и Велибей; така:
„В ъ Абобската и Преславската равнини отъ древните
пжтища не сж запазени почти никакви следи, казва той. Въ
Инже се е запазило предание, че пжтъть отъ Плиска е преминавалъ презъ Буланлъкъ, следъ това, покрай Горни Инджикъ, Касапларъ и Марашъ, къмъ р. Камчия, при Чаталаръ.
Споредъ съобщението на бившия инженеръ на Шуменския
окржгъ г. Вайсъ, при постройката на новото шосе Ш уменъ —
Нови-пазарь на възвишението, разположено на изтокъ отъ
с. Буланлъкъ, сж намерени остатъци отъ древни основи и кал
даръменъ пжть. На югъ отъ с. Абоба, на спуска къмъ доли
ната на р. Канара-дере, въ едно вдлъбнато место, може да
се забележатъ следи отъ стария пжть".

„Презъ р. Камчия, на югъ отъ ДивдЪдово, по пжтя оттукъ къмъ Ришъ — продължава Ш корпилъ — билъ построенъ мостъ. Тукъ, въ реката били изровени голгьми ка
мъни отъ песъчникъ, отъ които е построено училището въ
с. Д и в д Ъ д о в о .“

„Такива сжщи камъни били изкопани и отъ една стена
която се продължава на около 314 клм. въ юго-западна
посока; споредъ думите на хората, тази стена имала широ
чина повече отъ 2 метра".
„Къмъ северъ отъ долината на р. Камчия, покрай по
лите на възвишението, се простиратъ редица отъ могили;
на южното възвишение, което стига до самата река, стърчатъ две могили (табл. СХИ. с. I ) “1).
Професоръ Успенски и К. Шкорпилъ, като говорятъ
за откритата при с. Чаталарь колона на Омортага, казватъ,
че при това село била открита една не голяма стара църква
и освенъ това м ногот о други находки показвали, че тамъ
никога имало значително селище*).
Освенъ това, Ш корпилъ прибавя, че подъ тази църква,
въ долината на р. Врана, по никога се изкопавали остатъци
отъ старъ камененъ пжть, широкъ около 5 м. Камъните били
поставени въ редове по посока къмъ стария мость на р. Тича,
разположенъ на юго-западъ отъ Чаталаръ, отъ камъните на
който било построено училището въ с. Дивдедово3).
Турскиятъ пжтешественикъ Хаджи Калфа (умр. 1658)
описва едни големи развалини, които въ негово време се нами
рали около близкия Шуменъ. Тамъ се намирала една голема и
широка стена отъ времето на „неверните“ , която завзимала
повече место, отколкото Цариградъ, тъй щото много поляни
и планини се намирали въ н ея ; жителите взимали оттамъ
четворожгълни одялани камъни за кжщите си4).
Следъ . описанието на старините по северния б р егъ на
р. Тича, около Чаталаръ, Шкорпилъ преминава на южния
б р е г ъ на реката и казва:
„На 2 км. на западъ отъ могилите, на с. изтокъ отъ
Вели-бей, стоятъ развалини на земленно укрепление, наре
чено „Хисарско-кале“. На десната страна на извиването на
р. Камчия, въ с. Чаталаръ се намира низка възвишеность
(200} м.), ограничена отъ Вели-бейската и Салмановската р е 
кички. На левата страна, западно отъ доловете, които про*) Абоба — Плиска, 508.
2) Сжщо, 545.
3) Сжщо, 439.
4) Нас!^ СЬаКа, Китен ипй Возпа, йЬегз Н аттег. У 1еп, 1812,
стр. 35; Иречекъ, История на българите, 206.

рЪзратъ северния склонъ на възвишението, лежи земленноукрепление, площьта на което има незначителенъ наклонъ
къмъ северъ“ .
„Формата на укреплението (табл. СХН, с, 2), прибавя
Шкорпилъ, е правожгълникъ, съ страни обърнати къмъ стра
ните на света, съ дължина отъ западъ къмъ изтокъ 150
крачки и широчина 535. На растояние 100 крачки отъ източ
ните краища на дългите страни на укреплението има две
изкуственни, високи и конусообразни могили (К. и М.), съ
диаметъръ около 70 крачки. Третята могила (5 ) лежи вънъ
отъ укреплението, по посока на южната му страна. Почти
въ средата на северната страна тече ручей. Окопътъ се състои
отъ валъ и ровъ. Вратата се е намирала, вероятно, около
двете поменати могили, които, може би, сж служили за технй’
охрана“ .
„Местоположението при извиването на р. Камчия е
важно въ стратегическо отношение" , подчертава Шкорпилъ.
„Въ жгъла на възвишението, на западъ отъ окопа, има руски
редутъ, нареченъ „Руска табия“ , построенъ при обсадата на
Ш уменъ въ 1828— 1829 г., а въ с. Вели-бей българското
Военно министерство построило отдавна мость презъ р. Камчия.
На източния стръменъ брегъ на реката въ с. Вели-бей лежатъ развалините на здание, наречено „Султанъ-сарай“ , отътурско произхождение“ .
„Отъ Вели-бейското укрепление пжтьтъ се отправялъ
на югъ къмъ с. Драгоево, дето той се съединявалъ съ пжтя
„Ески-Стамболйолъ“, който излизалъ отъ развалините на
древния Преславъ“ .1)
Друго. „Миналото лето (1896 г.), казва професоръ Зла
тарски, когато отивахъ за Преславъ, още въ Шуменъ се
научихъ, че при с. Чатали2) презъ пролетьта сж разкопани;
некакви зидове. По пжтя си за Преславъ, на ханчето при
шосето до това село, разпитахъ где се намиратъ разкопаните
зидове. Ханджията ми каза, че разкопките сж спрени по заповедь отъ окржжния управитель, че камъните сж извадени
и сж продадени и че сега на местото нема нищо. Ами сега
где сж изкопаните камъни? попитахъ азъ. — А зъ ги купихъ,
отговори ханджията, и ме поведе да ги видя, като ми разпра
вяше, че вече отъ т%хъ успелъ да съзида едно цело крило
отъ ханчето, което ми и показа. На двора на ханчето беха
натъркаляни до 30 добре издялани и изгладени — отъ местния
варовикъ камъкъ — квадри отъ различна големина (повечето
дълги 0 65 м., широки 0‘40 м., дебели отъ 0'35— 0‘45 м.), по
които се виждатъ остатки огъ хоросанъ, който ги е свър1) Йбоба-Плиска, 508—9.
2) Това е сжщото с. Чаталаръ или Крумово.

звалъ. По камъните, освенъ различни четвъртито-издълбани
дупки и вадички, които сж имали назначение въ постройката,
забел-Ьзватъ се на лицето още много кръстове отъ различна
големина и форми, а на малките страни — други знакове,
които сж служили вероятно като условни белези при съеди
нението на квадритЪ. Между тия камъни се белееш е единъ
чистъ мряморенъ валчестъ стълбъ, д ъ лъгъ 1*65 м., дебелъ
въ долния край 0‘4 к., а въ горния, дето изпжква една въз
главничка за главината (капитель) — 0'35 м Стълбътъ не е
ц-Ьлъ. На него има така сжщо издълбани дупки“ .
„М естото, дето сж изкопани тия камъни, казва Зла
тарски, се намира въ една отъ нивите, които покриватъ една
отъ терасите на южния склонъ на Шуменското плато, на
лЪво по пжтя отъ с. Чатали за с. Троица (тур. Труджа)“ .
„На това место, на едно пространство около 250—
300 крачки — продължава по-нататъкъ професоръ Зла
тарски — се забелезватъ низки валчета, които на мести
сж покрити съ шубарки. Почти въ средата на това простран
ство, близо къмъ края на терасата, се издига една усЪчена
могила, на която сж станали разкопките. При всичко, че сж
извадени много камъни, обаче разкопаните две места не сж
твърде големи, отъ което се ясно вижда, че кзадритъ сж
образували една стена, основите на която се виждатъ още, и
отиватъ отъ изтокъ къмъ западъ. Тукъ между хоросана се
търкалятъ маса парчета отъ б ели и шарени мряморни гладки
плочки отъ различна дебелина (0‘015--0’035 м.), кръстчета
отъ мряморни главини (капители) съ аканти и много други
парчета отъ мряморни стълбове, керемиди отъ релефни
украшения, парчета отъ червени и жълти тухли съ знакове. .
Не далечъ отъ разкопаното место на съседната нива се тър-/
каля единъ мряморенъ камъкъ (д ълъгъ 1 м., широкъ 0'6 м.и дебелъ 0*4 м.), формата на който представя ж гълъ на
н-)зкой архитравъ. На една отъ близките воденици на вратата
видехъ една мряморна главина, въ видъ на една усаченачетирежгълна пирамида, съ остатки тукъ-таме отъ орнаменти,;,
която е извадена отъ сжщото место и сега служи катостолче. Отъ всичкия тоя материялъ, изколанъ на това ме^то
— заключава Златарски — се вижда ясно, че тукъ некога;хе-/
е издигало голем о и богато здание, а пъкъ присжтств^ауо
на малки каменливи могилки и валчета, покрити съ шубърйи,
свидетелствува, че тукъ е имало и други здания1).
Освенъ тези важни старини по двата брега на Тича,
при селата Чаталаръ и Веди-бей, на северъ отъ първото село,
се издига Шуменската планина, която цела е потънала въ
*) Български прегледъ, год. IV, 1897, кн. III, стр. 54 сл.
П лиска—П р есл а въ

старини още отъ предисторическата и историческата епохи,
като: изкуствени пещери, крепости, стари селища, монастирища,
монети и пр. Ш корпилъ ни дава подробно описание и на
тЪхъ. Ние тукъ нЪма да приповтаряме описанието му, а ще
препратимъ читателя къмъ книгата Абоба— Плиска, стр. 428
— 440 и къмъ чертежите, приложени къмъ нея. Тукъ ще споменемъ само това, че на южната страна на сжщата планина,
надъ с. Чаталаръ, е разположено с. Троица, дето никога се
издигало трако-римско селище, което продължавало да сжществува до късните византийски времена. Шкорпилъ видЪлъ
тамъ монети отъ римския републикански периодъ и отъ им
ператорите: Веспасияна (69 — 79 г.), Маркъ Аврелий (161 —
180), Гордиана (238 — 244) и др. Тамъ сж били открити
развалини и на черкови и монастири, отъ които сигурно и се
лото е добило названието си Троица. Тамъ има и два боаза
(прохода), наречени Тройцки и Калугерски, които водятъ на
право за Шуменъ презъ планината1).
Въ южните склонове на планината, пакъ надъ с. Ча
таларъ, се спущатъ два гребена, наречени „Караулъ-тепе“ и
„Сакаръ-тепе, а мЪстностьта, разположена между гЪхъ и „Калугеръ-канара“ , носи знаменателното име „Разбой“ 2).
Освенъ това, професоръ Иречекъ пише, че тъкмо подъ
с. ДивдЪдово, на р. Тича, дето лежатъ развалините на ста
рия мостъ, стърчалъ единъ балванъ (камъкъ), високъ и. широкъ повече отъ два метра и изгладенъ само отъ едната
страна къмъ пжтя. Въ изгладената плоскость имало една вдълбатина и въ нея, както разправяли, било поставено едно
парче мраморъ съ никаква фигура. Когато турците въ 1869
г, построявали тукъ шосето отъ Ш уменъ презъ Преславъ,
за Котелъ, камъкътъ имъ пречилъ и т е го разбили съ барутъ. Тогава се видело, че и долнята страна на балвана е
изгладена и че лежи на сжщо тъй изгладена скала. Отдолу
на скалата се намерили две паралелни трапчинки и въ гЪхъ
между кжсове изгнило платно— два скъпоценни ножове. Ра
ботниците се скарали за т~Ьхъ, но турскиятъ офицеръ, който
ржководилъ постройката, ги прибралъ за себе си. Следъ това
т^зи два интересни ножа преминали у бившия български
князъ Батембергъ, който, следъ абдикацията отъ престола,
ги отнесалъ съ себе си. Ножовете били нарисувани съ акварелъ и рисунката подарена на Дивдедовската община, а
следъ това публикувана въ сп. „Българска илюстрация“ , 1880
г., брой 9, стр. 17. Ножовете, казва Иречекъ, сж равни, около
40 см. дълги, съ едно острило, железни, съ чиренъ отъ рогъ,
на ж елезото сж тжнко издълбани отъ едната страна фигурки на
‘ ) Сжщо, 435.
а) Сжщо, 428 — 434.
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животни, пеликанъ съ риба въ устата, заекъ, гоненъ отъ
куче, два лъва отъ страните на козя глава, коза, две кучета
едно следъ друго и лъвъ, обвитъ отъ змия; отъ другата
страна — четири цветя съ листа, всичко отъ сребро, само
змията на лъва е изработена съ злато. Работата е художест
вена, сигурно антична. Камъкътъ подъ който били намерени
ножовете, е билъ, безъ съмнение, н%кой жъртвеникъ“ 1).
Освенъ т^зи многобройни паметници, най-важниятъ паметникъ, който ни е дала местностьта при с. Чагаларъ, е,
безъ съмнение, грамадната Омортагова колона съ надписа.
Тя сигурно е била изделана въ скалите на близката тукъ
Шуменска планина и, поставена на дървета, тикана съ лостове,
била е лесно докарана до местото, дето тя е била надписана
и издигната. Следъ разрушаването аула на Омортага, си
гурно некоя варварска ржка се помжчила да я вдигне оттукъ
и да я използува за други цели, но не й се отдало, поради
големата й тежина. Тогава тя се е помжчила да пречупи ко
лоната на две части, като е била сечена на половината, но и
това не е станало. М естото, дето е делана, личи и сж уни
щожени неколко букви отъ надписа. Тогава, види се, била е
подрината основата и колоната паднала и се пречупила на две
части2). Големата техна тежина, обаче, пакъ не позволила да
бждатъ вдигнати и пренесени и вследствие на това колоната
останала на местото си. Вековните порой пъкъ сж свлекли
тукъ въ равнината голем ъ пластъ отъ пръсть отъ Ш умен
ската планина и колоната била зарита въ земята; благода
рение на това тя останала скрита „отъ незапомнени времена“ ,
както казали селените на Успенски и Шкорпила и следъ
дълги векове да бжде открита отъ ралото на собственика на
образуваната отъ горе нива.
Но не е само тази колона и описаните отъ Шкорпила,
Успенски, Златарски и Иречека старини, съ които ще ни з а 
доволи тукашната местность. А зъ съмъ напълно убеденъ, че
ако се направятъ разкопки, т е ще ни откриятъ целия ауль
на Омортага, заедно съ другите три колони, които споредъ надписа, Омортагъ издигналъ въ а у ла ; сжщо и лъво
вете — бронзови или камени — неизвестно, — които той
поставилъ върху колоните.
Шкорпилъ, както
видехме
по-горе, пише, че била открита тукъ и една стена, дълга
8Л километра и широка повече отъ два метра. Тя сигурно
1) Пжтувания по България, 873 — 4. Никакъ не е чудно опи
саните ножове и издигнатата каменна колона да сж останали отъ нашитЪ прабългари ; за това добре щ е е Народниятъ музей да изучи
нож овете поне по рисункит-Ь имъ въ илюстрацията,
а) Вижъ фотографическата снимка,

е представлявала едното крило на крепостьта и ще се откриятъ и другите три стени, двореца и пр.
Следъ завръщането си отъ Чаталаръ, азъ попитахъ г.
Рафаилъ Поповъ, който прави тукъ разкопкит-Ь въ 1905 г. и
откри колоната, за неговите впечатления върху самата местность и той беш е добъръ да ми съобщи, че тамъ ще се откриятъ още много и важни старини. Самиятъ стопанинъ на
нивата, дето била колоната, му съобщ илъ, че при оране ра
лото му закачвало и други големи камъни. СеленигЬ му ка
зали, че на единъ мегъръ дълбочина въ земята намерили
старъ пжть отъ калдаръмъ, вероятно римски, който излизалъ
тукъ, при стария мостъ на р. Тича. Но — прибави г. Поповъ
— когато се правятъ разкопки, требва се копае дълбоко,
защото пороите сж свекли много пръсть отъ планината и
всичко е зарйто съ дебелъ пласть земя. Както видехме
по-горе, за сжщия калдъръменъ пжть говори и г. Шкорпилъ.
Освенъ въ археологическо отношение, местностьта при
1 с. Чаталаръ е била винаги — и сега и въ миналото, докол
кото новото оржжие е отменило некои отъ принципите на
древнята тактика и стратегия — отъ особенно стратегическо
значение. А зъ не съмъ офицеръ отъ генералния щ абъ за да
мога да дамъ една хубава преценка на нашата местность,
но ние, историците, често пжти, по неволя, сме принудени
да наметаме мантията на великите пълководци и да се
мжчимъ да правимъ това, доколкото ни стигатъ силите.
Причините, споредъ мене, за това голем о стратегическо
значение на местностьта сж три : първо, тази местность е
разположена тъкмо срещу трите исторически прохода : Берегавски, Сидирски и Върбишки, а особенно срещу найважния — Сидирския; второ, тукъ се сбиратъ всички друмища отъ северъ, западъ и изтокъ, за да преминатъ въ раз
ните посоки Тракия и да излезатъ въ басейна на Егейско
море презъ нашите три прохода и, трето, големото страте* гическо значение на самата р. Тича.
За първите две причини ние достатъчно говорихме до
сега, а особенно при изследване историческата роля на трите
прохода1). Тукъ ще се спремъ по-обстоятелствено върху самата
р. Тича и нейната историческа роля въ живота на първото
българско царство и на печенежкото княжество на югъ отъ
Дунава въ XI в., а специално за аула на Омортага.
Реката Тича се образува отъ две реки съ многобройни
притоци: едната, наречена Малка или, поради силното течение,
Луда Тича, и другата, наречена Голяма или, поради тихото
течение, Умна (акъллйя) Тича. Анна Комнина знае само Г о 
лемата Тича и я нарича Вичина, а Константинъ Порфирогенитъ
— Дичина (Дст^Уа2). И двете тези названия сж произлезли
1) Вижъ за това ч. I на този Сборникъ.
а) й е асЬншз*. 1т р е г., е<1. Вопп., р. 79.

отъ славянското название бичъ и отъ него произлязло
Бичина, по турски камчикъ, понеже въ течението си реката
се увива като бичъ, и оттамъ турците наричатъ Малката
Дели Камчикъ, а Големата — Акъллж Камчикъ. Въ горното
течение и сега на двете рЪки казватъ Тича. Въ Преславъ,
до освобождението на България въ 1877 г., реката се нари
чала съ славянското й название Тича, но отъ тогава насамъ,
поради многобройното турско население въ долините на
двете реки, това име взе да отстжпва место на турските
названия: Гол-Ьма и Малка Камчия.
Споредъ изм-Ьрванието на професора Я. Иширковъ, Мал
ката Камчия има по-голЪма дължина, но много по-малъкъ
басеинъ отъ Големата. Съединената Камчия пъкъ има изобщо
дължина ,244'4 клм., басеинъ 5147 кв. к лм .и увесъ 3-1°/оо, а въ
долньото течение 0‘б5%о1).
Въ старо време Плиний свидетелствува, че почти п оло
вината отъ 60-те реки, които се вливатъ въ Дунава, сж
били плавателна*). Въ X в. Лъвъ Дяконъ казва, че земята
на българите на северъ отъ балкана била напоявана отъ
голгьми ргьки и била изобилна съ вода3). А въ XVII в. Евлия
Челеби свидетелствува, че морски разбойници (шайки) пре
карвали зимата въ Тича/) разбира се, близо до устието й.
Въ миналото, когато населението е било по-малобройно,
а горите — по-запазени, двете Камчии сж били по-пълноводни и сж били едно доста важно препятствие за наше
ствието на византийците къмъ българската столица Плиска.
Особено пролетно и есенно време, презъ дъждовните
периоди, тЯ сж били почти непроходими; затова ние сре
щаме много оплаквания отъ пжтешествениците. Въ своята
екскурзия презъ 1884 год. изъ
Котленско, професоръ
Иречекъ е щЪлъ безъ малко да се удави и то въ най-горното течение на Луда-Камчия, тамъ дето, при с. Грздецъ, р.
Котлешница се влива въ Камчията. „Силните желто-кафяви
води на Котлешница, казва той, съ шумно клокочене, бързо
като стрела, се търкаляха въ широкото речище съ песъчно
дъно, пълно съ обли свлечени камъни. Мостъ нема, тъй като
обикновенно водата е съвършено плитка. Пребродихме р е 
ката, но туй бгьше най-опасното преминаване, което съмъ
нгькога извършвалъ. Не забелезахме знаковете на двамата
селяни, които отъ височината на срещния б р е гъ , съ махане
на ржце и съ викове, ни показваха истинското место на
1) България. Географически бележки. София, 1910, стр. 74.
г) На1ига115 М зю па, IV, 12.
3) Руски преводъ, стр. 38—9.
4) Псп., XXI г „ свезка 9— 10, стр. 681.

брода и се впуснахме презъ водата много по-долу. Найнапредъ преминахъ азъ, съ единъ стражаръ, въ права линия.
При десния брЪгь моятъ високоногъ конь изгуби дъното и
захвана да плава. Останалата часть отъ нашата компания
бгъше отвлечена отъ водитгь малко по-долу“1).
На 20 юний 1767 г. Карстенъ Нибуръ пжтувалъ презъ
Чалжкавашкия проходъ, на пжть отъ Цариградъ за г. Русе
и оттамъ за Дания, като въ Одринъ се присъединилъ къмъ
дружината на единъ еничерски ага, и казва, че „р. ЛудаКамчия била много придошла и една малка река, която се
влива въ първата,2) требваше много пжти да я преминаваме.
Всичко това толкова много ни забави, че употребихме 12
часа, за да извървимъ пжтя отъ Д обралъ до Чаликово, ко
гато инакъ той се изминава за 4 часа. По права линия раз
стоянието между тия две села едвамъ има 3 часа“ . При това,
сжщиятъ прибавя, че Стара-планина не била така висока и
опасна, както разправяли пжтницигк На конь би могло ху
баво да се езди, но, понеже пжтьтъ не билъ поправенъ за
кола, той билъ твърде труденъ. Колата, въ която били же
ните на агата, се преобърнала единъ пжть, и не само жените
пострадали, но и колата се повредила3).
Презъ 1762 г. Р. И. Бошковичъ пжтувалъ презъ Чалжкавашкия проходъ, заедно съ английския посланикъ Портеръ
и неговата свита, и казва, че р. Луда-Камчия обикновенно
имала много вода и че на пжть за Айтосъ тя требвало да
се гази 40 пжти4).
Контъ Д'Отеривъ, който сжщо преминалъ прохода въ
1785 г., казва, че той билъ принуденъ да остане няколко
време въ с. Добралъ, защото Камчия била придошла и порастнала повече отъ 6 педи. „Преминаването на придошлата
зимно време Камчия — прибавя сжщиятъ — е по-трудно, от
колкото на Стара-планина. Но българите-проводници смело
вървятъ предъ конете, като ги водятъ за юздите и цепятъ
бездната, която реве, като морето. И ето вие минавате на
другата страна, преди да се опомните отъ вашия страхъ“ .
При това, той казва, че миналъ 40 пжти единъ и сжщъ потокъ (Боазъ-дере), който криволилъ по кюшетата на два
хълма»).
‘ ) Пжтувания по България, 735
2) Немой или Боазъ-дере, въ самия проходъ Сидира.
8)
Пжтуване отъ Цариградъ презъ България въ XVIII в. Псп.,
кн. 69, стр. 287. Село Чаликово е Чалжкавакъ.
4) Я. Иширковъ, Чалжкаваптки проходъ въ Ст.-Планина, стр. 13.
б) Сжщо, 16 стр.

Въ 1829 г. английскиятъ майоръ Г. Кепелъ сжщо преминалъ прохода и казва, че Луда-Камчия била незначителна,
но кога придойде представлява опасенъ буенъ потокъ. Водачътъ Мустафа му разправилъ, че по-рано въ нея се удавилъ
единъ французинъ, слуга на нЪкой си посланикъ. Когато
водата е голяма, селяните донасяли салъ, който се поставялъ на платформа, снабдена съ 4 високи колелета и по този
начинъ прекарвали багажа, а животните оставяли да плаватъ1).
Французинътъ академикъ Ами Буе не е преминавалъ про
хода, но казва, че, споредъ събраните му сведения отъ
единъ търговецъ, „реката тече въ тесна долина и турците
би могли да направятъ висящъ мостъ, наместо дървенъ,
който реката често отнисала, и тогава пжтниците немаше
да чакатъ край бреговете на реката, за да се изтече водата
й, за да я минатъ не винаги безопасно на бродъ“ 2).
Презъ 1793 г. единъ русинъ миналъ презъ сжщия проходъ, но презъ Смедово и Байрамъ-дере, именно презъ Берегавската клисура, и казва, че кръстосвали шесть пжти каме
нистото Байрамъ-дере, поради многобройните извивки, които
прави то въ долината, изпълнена съ чакълъ и камъкъ3). А
Ами Буе прибавя за сжщата река, че тя требвало да бжде
мината 18 пжти1).
Презъ 1835 г. въ гр. Русе пристигнала една германска
мисия, отъ 12 души офицери, за да организира турската
армия въ Цариградъ. Между тех ъ билъ и капитанъ Молтке,
по-сетнешния фелдмаршалъ и началникъ на пруския генераленъ щ абъ въ войната 1870— 71 г. Отъ Русе мисията е
била изпратена за Ш уменъ, съ цель да мине презъ Чалж
кавашкия проходъ за Цариградъ. Това, обаче, тя не е могла
да направи, „защото — пише Молтке — всички потоци и реки
б ех а се разлели и ние требваше да се решимъ за по-нататъкъ да пжтуваме по околенъ пжть презъ Ески-Джумая
и Османъ-Пазаръ5).
Феликсъ Каницъ сжщо преминалъ презъ Берегава
клисура и казва, че кръстосалъ р. Байрамъ-дере 9 пжти.
Водата на церето въ своя пжть къмъ Камчия се движила
бързо и образувала безброй каскади. Дефилето въ началото,
г)
ИаггаИуе о { а ]оигпеу асгозз 1Ье Ва1сап Ьу 1Ье
раззез
оГ 5еН тп о апй РгоуасИ е*с., Ьопсюп, т. II, стр. 2— 16; Иширковъ, 18.
г)
КесиеП с^Шпбга^ез йапз
т. 1. стр. 119— 120; Иширковъ, 19.

1а Тигяше

с1’ Еугоре, \Пеппе,

1854,

8) Я. Иширковъ, цит. съчинение, 16.
*) Сжщо, 19.
б)
К. Стояновъ, България и българ и те въ писмата на М олтке.
Известия на историческото д-во въ София, VI, 185.
,

задъ самото с. Байрамъ-дере, било тЪсно само няколко метра.
Дори л-Ьте нЪкои бродове били толкова дълбоки, че не било
лесно да се преминатъ безъ изкуствени съоржжения и на*
пролеть безъ направа на мостове едва ли би могла пехотна
войска да ги мине1).
Такива сж били препятствията, които е създавала М ал
ката Камчия и дори нейния притокъ Боазъ-Дере, въ Чалжкавашкия проходъ, както и Байрамъ-дере въ Берегавския
проходъ, за обикновените пжтници и то преди единъ вЪкь.
Ако тогава те сж били толкова големи, то пита с е : колко
по-сериозни сж били препятствията при преминаването на
Големата Камчия и на нейния значителенъ притокъ Врана въ
едно време, преди 1200 години, когато населението, вслед
ствие постоянните опустошения на страната отъ войните, е
било по-разредено, горите по-многобройни и реките много
по-пълноводни? — Не ще съмнение, че тези препятствия сж
били много по-големи, но за съжаление ние нямаме никакви
данни за тех ъ . А зъ си обяснявамъ тези многобройни оплак
вания отъ Луда Камчия, Боазъ-дере (Ж елезна) и Байрямъдере съ това, че на техъ не е имало мостове, а на Голема
Камчия е имало; и за това пжтешествениците не се толкова
оплакватъ отъ нея.
Ако погледнемъ отделно на местностьта при Чаталаръ,
ще видимъ, че тя е имала своите специални стратегически
преимущества. Реката Врана, която тече откъмъ западния
край на Шуменската равнина при г. Ески-Джумая и открива
една широка и хубава долина между Шуменската и Преслав
ската планини, се влива въ Тича именно тук ъ — при Чата
ларъ. Отъ друга страна, самата р. Тича или Голем а Камчия
отъ самото си измжкване отъ Герловския проломъ, при Преславъ, тече почти въ северна посока и следъ сливането си
при Чаталаръ съ Врана, обръща се и тече въ източна посока;
така щото, при създадените орографически и топографически
условия, може да се каже, че тукъ имаме не една, а три
реки съ три долини, възелътъ и центърътъ на които е тъкмо
местото при с. Ч аталаръ; и този, който се разположи въ
него, взема приликата на единъ октаподъ съ три крака: единътъ
проснатъ на западъ по долината на р. Врана, чакъ до г.
Ески-Джумая, вториятъ — на югъ по долината на Тича, до
Преславъ и третиятъ — на изтокъ, къмъ Злокучене и Кълново,
и държи всичко въ ржцете си. Не ще съмнение, че пжтищата, които вървятъ изъ тези три долини, се сбиратъ пакъ
при възела на реките — при Чаталаръ. Тукъ сж се сбирали
и друмищата откъмъ Дунава при Силистра и надолу презъ
прохода Ири-дере въ Стана-планина и Плиска иот къмъ Ду*) Оопаи-Ви!дапеп, III, 102— 8 ; Иширковъ, 21.

нава при Русе и надолу презъ Разградъ и Шуменъ. Така е
било сигурно и въ старата, римската епоха, защото, както
видехме, Ш корпилъ ни говори за старъ, калдаръменъ пжть
откъмъ Плиска, а Рафаилъ Поповъ ни съобщава сведенията
на селяните за заровения калдаръмъ въ земята при Ча
таларъ, който сигурно ще е пжтьтъ, който се е отдЪлялъ
тукъ на близо и на западъ отъ Шуменската планина отъ го
лемия друмъ Никополъ на Росица — Маркианополъ — Одессосъ, за балканските проходи и специално за Чалжкавашкия.
Възелътъ на реките, на долините и на друмищата при
Чаталаръ наложилъ издигането на хубавъ мость надъ реката.
Той е именно мостътъ, който е билъ тукъ издигнатъ отъ
Омортага. Не ще съмнение, че нуждата е налагала да има
тамъ мостъ и по-рано въ тракийската, римската и византий
ската епохи, защото тукъ непременно въ старите времена
е сжществувало и важно селище. Древнята география не поз
нава нито едно место, дето да се съединяватъ две— три реки
и да нема селище. Одринъ, тракийскиятъ Ускудама, е издиг
натъ тамъ, дето трите сестри въ песните: Марица, Ярда и
Тунджа сесливатъ; древниятъ дардански градъ Скупи, близо
до сегашния Скопие, — при съединението на Вардаръ, Лепенецъ и Треска; древниятъ пеонски градъ Стоби — при вли
ването на р. Църна въ Вардаръ; мизийскиятъ г. Сингидунумъ
— при вливането на р. Сава въ Дунава и безъ брой други
малки и големи градове — при вливането на нашите и чуж
дите реки въ Дунава и въ моретата. И ако старото селище
при Чаталаръ презъ вековете не е могло да си пробие пжть,
то е било, защото отъ двете му страни се издигали столи
ците Плиска и Преславъ, а следъ това — близкиятъ Шуменъ,
който е разположенъ при друго едно несравнено по-удобно
местоположение за древните векове — височините на Шумен
ската планина, дето издигнатата крепость го охранявала.
Фактътъ, че въ местото при Чаталаръ сж се открили раз
валини на черкова показва, че това старо селище, което, споредъ находящите се тукъ тракийски могили, требва да да
тира още отъ тракийската епоха, е просжществувало до къс
ните български времена.
Мостътъ на Тича е билъ издигнатъ на изтокъ отъ
Чаталаръ около 3 клм., близо до с. Марашъ, и тъкмо на
югъ отъ с. Дивдедово. Чрезъ този мостъ единъ воененъ
лагеръ, разположенъ при Чаталаръ, е могълъ да държи въ
ржцете си нишките на двата прохода: Берегавски и Сидирски, но неговото главно предназначение е било да услужва
на последния. Той е можалъ да командува и надъ Върбишкия проходъ, но не толкова чрезъ Преславъ и Герловския
проломъ, колкото чрезъ по-кжсото разстояние — презъ про
хода „Дервишъ“ въ Преславската планина, безъ да се ходи
въ Преславъ.

Погледнатъ отъ Чаталарската обща стратегическа по
зиция, спр-Ьмо тритЯ балкански проходи: Берегавски, Сидирски и Върбишки, стариятъ Преславъ се вижда сгушенъ въ
една низина въ самите поли на Преславската планина, предъ
входа на Герловския проломъ, и явно личи, че неговото пред
назначение е било да брани само входа на този проломъ,
защото, както казахме, той се е обхождалъ, както отъ про
хода „Дервишъ“ , така и отъ по-далечния, нареченъ „Калгамачъ“ , между селата Чобанъ-дере и Търновца. Като престоленъ градъ, Преславъ, освенъ за охраната на пролома, е пакъ
можалъ да играе известна стратегическа роля, но не къмъ
Върбишкия, а пакъ къмъ Сидарския или. Чалжкаоашшя
проходъ, чрезъ моста при Преславъ, защото презъ този про
ходъ една армия по-скоро би се промъкнала въ Тракия и
обратно. Така направилъ и Иоанъ Цимисхий при нападението
на Преславъ въ 972 г.
А з ъ допущамъ, че при Чаталаръ е имало мостъ презъ тур
ската епоха, защото пжтьтъ презъ Чалжкавашкия проходъ
ималъ международно значение — презъ него сж пжтували
често пжти европейски посланници, шведскиятъ краль Карлъ
XII при завръщането му отъ Турция, влашките войводи,
които често пжти сж
ходили въ Цариградъ и, при това,
турските султани въ
време на войните имъ съ тези
войводи за подчинението имъ подъ Османския суверенитетъ и
на визирите, въ време на полските и рускотурските войни’). Но
този мостъ
не ще да е
билъ
солиденъ и не е траелъ дълго време, а вероятно е билъ
отвличанъ отъ пороите, защото имало е времена, както въ
1652 г., когато Евлия Челеби пише, че „минахме реката (при
Чаталаръ = Караджа-Отъ) въ време на наводнение2); а това
значи — не по мостъ, а въ бродъ, чрезъ газене, съ помощьта
на местното население и на високи коне. Не е имало мостове
нито при с. Чаталаръ, нито при с. Кюпрю-кьой и презъ пър
вата половина на XIX в., защото, ако имаше такива, герман
ската военна мисия въ 1835 г. немаше да се връща отъ
Ш уменъ и да заобикаля презъ Котленския проходъ и г. Сливенъ за Цариградъ. Сжщо и освобождението на България
въ 1877 г. завари р. Тича при с. Чаталаръ безъ мостъ.
Какъ е било по-рано, преди турската епоха, и до кога
здравиятъ, каменниятъ мостъ на Омортага при Чаталаръ е
траялъ — да ли той е преживелъ края на първото б ъ л 
гарско царство и печенежко-куманско-узската епоха и посетне — епохата на второто българско царство, ние нямаме
никакви данни, но въ време на печенежките борби той си1 ) Вижъ ч. I на Сборника, стр. 159— 182.
*) Д .

Гаджановъ. Псп., год. XXI, свезка 9— 10, 1909, стр. 681.

гурно 6 билъ разрушенъ. Ние сжщо нЪмаме сведения и за
сждбата на Преславския мостъ, но и той вероятно е билъ
разваленъ въ сжщите времена. Презъ Търновското царство
г. Преславъ останалъ далечъ отъ българската столица и
билъ „западналъ“ градъ, както го нарича въ XII в. Идризи,
а презъ цкпата турска епоха мостътъ сигурно не е билъ възобновяванъ,-защото „страшниятъ иопасниятъ Камчийски пжть“ ,
както го нарича султанъ Махмудъ II, въ фермана си отъ 1827 г.,
е водилъ презъ Герловския проломъ или „дервентъ“ и великиятъ Преславъ, който, споредъ сжщия ферманъ, е билъ пре
обърнати въ едно „дервентджийско“ село съ 121 мусулмани
и християни дервентджии, за да пазятъ прохода, е билъ пжть
отъ „вжтрешно“ , а не отъ международно значение. При това,
както гърците въ XI и XII в., така и турците отъ 1388 до
1877 г., не:'сж имали никакъвъ интересъ да повдигатъ благо
състоянието на българските подданици съ подобрение на
пжтищата и съобщенията въ техните страни и пжтниците и
керваните сж газили Голема Камчия така, както пжтешествениците сж газили въ бродъ и Луда Камчия. Ако е имало
власть, която да се погрижи за мостовете на едната река,
тя щеш е да се погрижи и за другата река.
Освенъ отъ Шкорпила, голямото стратегическо значение
на местностьта между Чаталаръ и Вели-бей, при извиването
на Тича, е било константирано и отъ проф. Иширковъ, въ
време на екскурзията му съ своите студенти презъ Чалжкавашкия проходъ. „Широката равнина на р. Врана, на северъ
отъ Преславската планина — казва той — допуща много пжтища къмъ нея и нейните проходи. Едни пжтища идвали
направо отъ Разградъ и Шуменъ въ Преславъ и оттамъ
презъ Драгоево за Чалжкавакъ, други отивали направо за
Драгоево, а трети — за Смедово и оттамъ възъ долината на
Байрямъ-дере за Чалжкавакъ. Въ равнината важно кръстопжтно место заема Вели-бей-кьой до р. Голгьма Камчия.
Споредъ Вогзоз Т о т а з, тамъ се събирали пжтищата отъ Русе,
Никополъ и Ямболъ, отъ една страна, и отъ Одринъ, гезр.
Цариградъ, отъ друга. Отвъдъ реката се намиралъ Султан
ски сарай, чийто развалини личатъ още. М естото на Вели-бейкьой е стратегическо, за това тамъ имало старо укрепление“ 2).
Военното министерство на освободена България не мо
жеше сжщо да не констатира големото стратегическо зна
чение на местото при Чаталаръ и Вели-бей, както и стича
нето на многобройни друмища къмъ сжщото това место на
Тича; затова то още преди 25 години издигна мостъ
на р. Тича, но не при Преславъ, а пъкь при Чаталаръ
и село Вели-бей. То, разбира се, не можеше да из
1) Сп. „М и н ало“ , кн. 9, стр. 14.
) Чалжкавашки проходъ, 24.

дигне на това мЪсто и постояненъ лагеръ, защото една цЪла
дивизия пехота и по единъ полкъ: конница, артилерия и
пионери квартируватъ отдавна въ г. Шуменъ, далечъ само
10 клм., но пъкъ, по необходимость, лЪтниятъ лагеръ на
всички т^зи войски става при с. Марашъ на р. Тича, което
лежи само 2—3 клм. далечъ отъ развалинит-Ь на моста на
Омортага и което никога сигурно е влизало въ района на
Омортаговия аулъ.
Споредъ мене, р. Тича е имала и друго едно много го
лямо значение, специално за отбраната на старата българска
столица Плиска, което не е отбелезано отъ другитЬ автори.
Тази голяма рЬка опасва като венецъ цялата Преславска
равнина — отъ Герловския проломъ при Преславъ до Чата
ларъ, при политЪ на Шуменската планина, и оттамъ чакъ до
източния проломъ на Тича при с. Кълново и до устието на
р. Байрямъ-дере, която образува Берегавската клисура. По
този начинъ всичко, каквото е могло да мине отъ тритЪ про
ходи : Берегава, Сидира и Върбишкия на северъ къмъ Плиска,
е тр-Ьбвало да премине само презъ двата пропускателни
пункта: първо, презъ брода или моста при Злокучене или
Кюпрю-кьой и, второ, презъ този при Ч аталаръ; и понеже
отъ нашитЪ изследвания досега се установи, че Берегава е
имала предимство предъ Сидира само презъ късия периодъ
отъ Аспаруха до издиганието на крепостьта Маркели въ
755 г., а отъ тогава насетне — Сидира, то явно е, че поваженъ е билъ Чаталарскиятъ. Отъ друга страна, широкото
корито на Тича, винаги пълно съ текуща вода, образува единъ
прекрасенъ естественъ о.<опъ, който е служилъ за първа
охрана на Плисковското поле и неговия градъ Плиска. Сжщо
такъвъ окопъ, само че не толкова голЪмъ, образува и р. Врана
отъ г. Ески-Джумая и прохода „Дервентъ“ до вливането й
въ Тича при Чаталаръ. По този начинъ отъ съединението
на дветЬ р^ки се образува една права и дълбока водна линия
отъ Ески-Джумая до Кълново, д ълга 50 клм., която пре
гражда Ески-Джумайското и Преславското полета отъ Ш у
менското и Плисковското. Двата края на тази дълга линия
сж били защитявани отъ по една крепость: западниятъ отъ
крепостьта надъ г. Ески-Джумая, при с. Стратиджа и про
хода „Дервентъ“ , а източниятъ — отъ крепостьта на г. Динея,
надъ с. Кълново. Изходътъ пъкъ на р. Тича изъ Герловския
проломъ — отъ крепостьта на Преславъ и отъ другитЪ кре
пости, издигнати отъ двет-Ь страни на пролома. Почти въ
центърътъ пъкъ на този голЪмъ естественъ окопъ и водна
линия, тамъ, дето се стичатъ всичкигЪ друмища къмъ Тича
и прохода Сидира, между селата Чаталаръ и Марашъ, се издигалъ аулътъ, крепостьта и моста на Омортага.

Освенъ това. лЪвиятъ бр-Ьгъ на Тича къмъ Плиска има
и това много важно тактическо преимущество, че е много
по-високъ отъ д-Ъсния и, следователно, много по-сгоденъ за
отбрана: единъ пехотенъ отрядъ, нареденъ покрай реката, и
задъ него—една конна дивизия, могатъ да отблъснатъ една много
по-голяма неприятелска армия, която настжпва откъмъ Бал
кана1). Задъ брЪга на рЪката пъкъ, на Шуменското и Мадар
ското възвишения, сж се издигали две големи укрепления,
далеч ь едно отъ друго само 11 клм., които, подобно на два
страшни дракона, сж пазили входа на Плисковското поле, а
задъ т%хъ, въ равнината, се издигала Плиска, заградена отъ
две укрепления, едното вътрешно, дето сж били царскитЬ
дворци, а другото вънкашно, което е обхващало едно про
странство отъ 23'3 кв. клм.2).
Интересно е да се отбележи, че на сжщия високъ брЪгъ
на Тича, въ турскитЪ гробища на с. Насърлий, което е наследникъ на едно старо и разрушено селище, както знаемъ
отъ по-рано, се намери единъ старо-български камъненъ
надписъ отъ великия ханъ Маламира, споредъ който този
ханъ издигналъ паметникъ на болярина Чапа богатуръ, който
се разболЪлъ и умр-Ьлъ. Едни отъ ученитЪ сж наклонни да
в-Ьрватъ, че този паметникъ ще е пренесенъ отъ Плиска; но,
споредъ мене, додето това не се докаже, тр-Ъбва да се пред
полага, че той произхожда оттамъ, дето е намеренъ, т- е.
отъ старото селище при Насърлий. Тр-Ьбва да напомнимъ, че
между селата Салманово и Насърлий на Тича е имало
никога единъ по-малъкъ бродъ и за това при Насърлийското
старо селище сигурно имало воененъ постъ, началникъ на
който, може би, е билъ покойниятъ Чапа богатуръ.
Важно е сжщо да прибавимъ и това обстоятелство, което
иде да покаже до колко е правилна нашата преценка на мест
ностите, че и съвременната тактика и стратегия е високо ценила
издигнатия лЪвъ брЪгъ на Тича, както и местото при с. Велибей, на десния бр-Ьгъ на реката. Така, напримЪръ, когато
въ 1828 г. рускиятъ главнокомандующъ Дибичъ Забалкански разби турцитЪ при с. Кюлевча, той не се опита да
превземе Шуменската знаменита крепость нито чрезъ атака,
нито чрезъ обсада, а, като прецени добре м^стностигЬ около
тази крепость, издигна две укрепления точно тамъ, дето ние
отдавна сочимъ мЪстата имъ, едното при моста при с. Кюпрю1) По въпроса за р-ЬкитЪ вижъ статията на Н ичо Г ео р ги ев ъ
„Преминаване и отбрана на ръки“ . Воененъ ж урналъ, год. XXXV,
юний и юлий 1928 г., кн. 3— 4, стр. 23— 51.
2) Вижъ плана на Плиска отъ Ш корпилъ въ Известия на Бълг.
арх. дружество, IV, 13 6.
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кьой и другото при с. Вели-бей и постави въ т-Ьхъ нужднитЪ
войски, съ артилерия, цельта на които не е била да обсаждатъ Шуменъ, а — да не оставятъ гарнизона на крепостьта
да излЪзе и презъ Чалжкавашкия проходъ да пресЪче
пжтя на русиНз въ Тракия. Генералъ Дибичъ пъкъ съ главнитЪ си военни сили се отправилъ презъ източния проходъ
къмъ Янхиало и оттамъ, презъ Айтосъ, Карнобатъ, Сливенъ
и Ямболъ, за Одринъ, дето Турция капитулира и сключи
миръ. Укреплението при Вели-бей е „Руската табия“ , както
и сега народътъ го нарича и за което Шкорпилъ ни дава
подробно описание. ФронтоветЪ на дветЪ позициии сж о б ъ р 
нати къмъ Шуменъ и при Вели-бей руситЪ сж искали да използуватъ и ргьката, освенъ сгодното мЪсто, така, както
Омортагъ съ избирането на местото при Чаталаръ, на срещния
брЪгъ на р-Ьката, — за издигане на своя аулъ, е използувалъ сжщата рЪка противъ едно евентуално нашествие на
„гърци и славяни“ презъ Балкана. За руското укрепление
при Кюпрю-кьой говори и Каницъ1).
Освенъ по своята голЪма стратегичность, местностьта
при с. Чаталаръ е била отъ много голяма важность за нашит"Ь
прадеди и въ друго отношение, върху което ученитЪ сжщо
не сж обърнали никакво внимание. Разположена тъкмо при
пречупването на р. Тича отъ северъ къмъ изтокъ, при влива
нето на р. Врана въ нея, тя се намира почти въ средата на
долинитЪ на гЬзи рЪки и представлява центъръ на южната
и най-водната и най-плодородната часть на цЪлата Ш у
менска равнина.
Градътъ Плиска и издигнатиятъ до него голЪмъ аулъ
на българските ханове не е ималъ достатъчно вода. Това
се вижда отъ преданието, което цитирахме по-рано, за майката
на царя, който основалъ тукъ столицата си, че тя не удобрила
м-Ьстото и го намерила удобно да пасатъ биволи, но и за
тЪхъ нЪмало вода. И наистина, ние виждаме отъ направе
ните разкопки, че Плиска и стариятъ аулъ сж се поили въ
нЪкои квартали отъ кладенци, дълбоки около 7 м.; такива
сж били открити въ двора на църквата и на други мЪста
въ града. Открити сж и водопроводи, които сж докарвали
вода отъ Крива-рЯка, чрезъ едно преграждане на рЪката въ
теснината „Кайка-канара“ , 5— 6 км. на северъ на г. НовиПазаръ; сжщо и отъ малкитЪ извори въ подножието на Стана-планина, при селата: Теке-Козлуджа, Кайка и Памукчи2).
А тЪзи води, ако не сж били достатъчни за града, то още
по-малко сж стигали да удовлетворяватъ напълно нуждитЪ
на грамадния аулъ, пъленъ съ войска и коне, а особенно въ
*) Бопаи — Вщдапеп, III, 107.
2) Ябоба-Плиска, 322— 4.

време на мобилизация; за това направата на водопровода
отъ кавхана Ишбулъ, ако наистина той е билъ направенъ въ
Плиска, а не въ Шуменъ, дето е билъ откритъ надписа или
пъкъ въ новия Омортаговъ аулъ на Тича, , е било цЪло
събитие: великиятъ ханъ Маламиръ далъ голямо угощение
на българите и много подаръци на болярите.
Въ околностьта на Плиска и изобщо въ северната часть
на Плисковското поле има доста рекички, но гЪ, както
тогава, така и сега, сж маловодни и лЪтно време водата имъ
ощ е повече намалява, а некои, може би, и пресъхватъ.
Вследствие на това пасбищата и ливадите не сж давали изобиленъ фуражъ за добитъка и не е имало достатъчни водо
пои. На северь отъ Шуменъ има не големи извори само при
с. Кабиюкъ, дето местото биде добре оценено още отъ
Мидхадъ-паша, който издигна тукъ единъ добъръ конезаводъ
за турската конница. Този конезаводъ биде наследенъ отъ
българската държава и днесъ конете му очудватъ зрителите
на Софийския иподромъ. Друго-яче стои работата въ южната
часть на Шуменската равнина изобщо. Тя се оросява отъ
големата р. Тича, отъ нейния важенъ притокъ Врана и отъ
други многобройни малки притоци, които се стичатъ отъ
Преславската планина. Освенъ това, съ изключение на Про
вадийската река, всички реки, които извирать отъ Стана и
Шуменската планина, се стичатъ все къмъ южната часть на
Шуменското поле и се вливатъ въ Тича. Вследствие на Това
тукъ винаги сж могли да пасатъ и поятъ свободно десетки
хиляди добитъци и при това долините сж давали хубавъ
фуражъ и изобилна паша.
Арабскиятъ историкъ Алъ-Масуди, отъ IX в., казва, че
„конете, които борджаните (българи те) употребявали за
война, всекога пасели свободно по лжките и никой не смее
да ги яха въ мирно време; ако уловятъ некого, който въ
такова време е възседналъ воененъ конь, предаватъ го на
смърть. Борджаните нематъ нито златни, нито сребърни мо
нети1); всичките техни покупки и свадби се плащатъ съ крави
и овце2). По тази причина, скотовъдството въ древна Бълга
рия е било много развито.
Освенъ това, за грамадната конница въ лагера на б ъ л 
гарските ханове при Плиска сж били необходими широки
пасбища и ливади, защото известно е, че въ противоположность на сегашното устройство на военните сили, когато п е
г) Това сведение се оказва вЬрно, защото
открити монети отъ първото българско царство.

и досега не сж

2)
Гар к ави , сказания мусульманскихъ писателей о славянахъ и
русскихъ. С.-Петербургъ, 1870, сгр. 126—7.
*

хотата заззима първостепенно место, тогава това место е
завзимала конницата, а за нея сж били необходими много
пасбища за презъ летата и фуражъ за презъ зимите. Това
се вижда отъ наставленията, които императоръ Маврикий
дава на своите наследници. Той съветва, щото, когато се
воюва съ народи, които иматъ голяма конница, каквито сж
скитските народи1), войната да се почва презъ месеците
февруарий и мартъ, когато нЬма още паша2). Но, освенъ
многобройната конница, съ каквато сж разполагали българ
ските ханове въ своята главна резиденция— аула при Плиска,
както това се установи отъ Чаталарския надписъ, имало е и
други причини, които сж накарали Омортага „пребивавайки
въ стана на Плиска, да построи аулъ на р. Тича и да пре
мести тамъ войската си срещу гърците и славяните“ . Пита
се: кои сж тези причини?—• „Народите— казва Баласчевъ,—
главнага сила на които се намирала въ конницата, предпо
читали широките полета, като сборенъ пунктъ. Такова е било
и Плисковското поле за старите българи. Т е , преди да потеглятъ за походъ срещу неприятеля, събирали конните си
дружини на това поле“ 3), Известно е пъкъ, че ханъ Тервелъ,
придруженъ отъ детронирания византийски императоръ, Юстинянъ Ринотметъ, се отправилъ въ 705 г. отъ Плиска, начело
на 15,000 конници, за Цариградъ, дето възстановилъ на пре
стола Юстинияна.4) Знае се сжщо, че въ време на войната
на царя Симеона съ маджарите, въ 896 г., българите изгу
били 20 хиляди конници—съ колко пъкъ сж действували—не
е известно— и при все това пакъ спечелили победата6). Въ
време на Крума войните сж били почти непрестанни. Въ 805
г. той требвало да воюва отвъдъ Дунава, дето съвършено
унищожилъ победените въ 803 г. огъ Карла Велики авари и
присъединилъ земята имъ къмъ българските владения0). Въ
807 г. Крумови войски нахлули въ долината на Струма и
отнели отъ византийците 1100 фунта злато. Въ 809 г.Крумъ
нападналъ и превзелъ г. София, а въ 811 г. станала г о л е 
мата битка, въ която загиналъ самъ императоръ Никифоръ.
Въ 812 г. Крумъ продължилъ войната съ Византия и пре
взелъ Д ебелтъ и Месемврия. Презъ 813 г. той обсадилъ
Одринъ и се явилъ чакъ подъ стените на Цариградъ, дето
съ измама щ е л ъ безъ малко да бжде убитъ отъ гърците,
следъ което той превзелъ и опустошилъ много градове и
4) Въ тЪхното число той

поставя и българите.

а) Стратегиконъ, рус. преводъ, стр. 94.
3) Сп. „Минано“ , кн. 4, стр. 334
4) ТЬеорЬапез, 374; МкерЬогиз, 49.
б) Златарски, История, т. I, ч. II, 313.
6) Зшйаз,

Ьех 1Соп,

з. V. ВойХуарос; Златарски, История, I, 248-

крепости, въ това число и Одринъ. Въ сжщата година той
изпратилъ 30-хилядна конница, „облечена ц-Ьла въ ж еля зо “ ,
която достигнала до Яркадиополъ (Лю ле-Бургазъ) и пленилъ
50,000 души. Въ 814 г., споредъ Симеона Магистра, Крумъ
се готвилъ да нападне съ всички свои сили Цариградъ и да
го превземе. Само за пренасяне на обсадните машини той
приготвилъ петь хиляди кола, обковани съ желЪзо, и десеть
хиляди вола,1) а независимо отъ техъ имало, разбира се, и
други хиляди кола, които служили за багажа и запасните
предмети отъ оржжие и храна на всеки началникъ, а за вой
ниците се давало по едно животно (конь, муле или камила)
на няколко души.2) Обаче, този планъ на Крума не можалъ
да бжде реализиранъ, защото той внезапно на 13 априлий
814 умр-Ьль. Не ще съмнение, че Омортагъ, като синъ и
замЪстникъ на Крума, е билъ свидетель на всичко това и е
взелъ живо участие въ устройството и командуването на грамаднит-Ь му конни и пеши войски и придружающигЪ ги дълги
кервани за обоза и стенобойнитЪ машини. Следъ това той
самъ воювалъ съ византийците въ 814 г. и съ възстаналия
византийски пълководецъ Тома, въ 823 г. Сжщиятъ требва
да е воювалъ, неизвестно кога, и, вероятно, противъ хазарите, когато, споредъ единъ надписъ отъ Провадия, се удавилъ въ р. Днепъръ копанътъ Окоршъ3) и на северо-западъ
— противъ франките, когато, споредъ другъ Провадийски
надписъ, се удавилъ въ р. Тиса тарканътъ Онегабонъ4). За
всички тия походи, на Плисковското поле и на Дунава сж се
събирали много войски и е билъ необходимъ голем ъ фу
ражъ, който полето при Плиска не е могло да даде'). При
това, не сж били само военните коне и другия казионенъ
добитъкъ, но и селата, които, както тогава, така и сега, сж
имали огромни количества добитъкъ. На друго место ние
видехме, какъ некои отъ старите пжтешественици се възхищаватъ отъ суджуците на с. Злокучене и отъ свинските
*) За всички тия войни и приготовления вж. Златарски, сжщо,
251 сл.
2) Зап. генерглъ Д. М. Мустаковъ, БългаритЪ
на своитЪ войни, стр. 68 и 79.
3) Ябоба— Плиска,
Ф ехеръ, н. т „ 79.

192;

Баласчевъ, Минало, кн.

въ
3,

историята
стр.

230,

4) Ябоба-Пписка, 190; Баласчевъ, сжщо, 229; Фехеръ, сжщо, 78.
За войната съ франкитЪ вж. Златарски, История, I, 312 сл.
б) За продоволствието на войската въ мирно и военно време
презъ 1-то бъ лг. царство вижъ подробно у Д . Мустаковъ цит. съч.,
стр. 68—70.
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луканки на с. Смядово1)- И сега няколко фабрики въ Шуменъ
и СмЪдово работятъ такива консерви. Каницъ, който миналъ
презъ с. Злокучене въ 1872 г., казва, че неговата местность
снабдявала съ храна Шуменския гарнизонъ и неговия постоянанъ лагеръ. Презъ летните месеци, прибавя сжщиятъ, гра
мадни стада локриватъ богатите съ паша места между се
лото и реката“ 2)» а отъ освобождението насамъ ц-Ьлиятъ шу
менски гарнизонъ прекарва лЪтно време на лагеръ на р. Тича
при с. Марашъ, до с. Чаталаръ.
Обширните и плодородните долини на Тича и Врана
сж служили следъ падането на първото българско царство
и на византийците и на печенегите за добиване на изобиленъ фуражъ, а удобното место при селата Вели-бей и Чата
ларъ, избрано отъ Омортага за аула, е служило няколко
пжти за лагеръ на византийците въ войнит-Ь имъ съ б ъ л 
гарите и печенегите. И не можеше да бжде друго-яче, защото
р. Тича съ изобилната си вода и долината й съ хубавия си
провиянтъ, а особено следъ преминаването на една армия
отъ югъ презъ Балкана и отъ северъ презъ безводния Делиорманъ8) сж налагали, една почивка и необходимостьта отъ
снабдяване съ провизии, дори и тогава, когато тукашната
страна се е намирала въ неприятелски ржце. Това се вижда
отъ описанието на Анна Комнина на похода на баща й,
императоръ Алекси Комнинъ, противъ печенегите, въ 1088 г.
Щ омъ, казва Анна, баща й миналъ отъ Голое презъ Сидираклисура, спрелъ на лагеръ при р. Вичина или Тича и
понеже по долината на реката имало добра храна за конете,
той изпратилъ войници за събиране на фуражъ, но пе
ченегите ги нападнали и едни избили, други взели въ
пленъ4). М естото, дето Алекси Комнинъ спрель на лагеръ
може да бжде само при Вели-беи и Ч аталаръ; то не може
въ никой случай да бжде при Преславъ, защото Анна щеш е
непременно да помене града, така, както Атталиота и Кедринъ изрично поменавать този градъ, когато въ 1053 г.
византийската армия, подъ началството на патриций Михаилъ
и Василий Монахъ, беш е спре ла при него6). Това место не
може да бжде и на противоположната — източната страна
на долината на Тича, при с. Кълново, защото тамъ пъкъ се
е издигалъ градътъ Динея, сжщо много старъ и известенъ градъ.
*) Вижъ ч. I, стр. 173 на тоя

Сборникъ.

2) Оопаи— Ви1дапеп, III.
3) Б ългарското правителство сега се завзе да копае артззигнски кладенци, за да снабди тукашните села съ вода.
4) Н1ех1аз, VII, 3, р. 310.
6) НиаПо^а, 37 сл.; Сейгепиз, II, 607 сл.

Не се е спрЪль той и при сегашното с. Злокучене, или
Кюпрю-кьой, дето е моста надъ Тича въ тази страна на
Шуменската равнина, защото, както отъ Динея, така и от-тукъ нагоре, пжтьтъ за Плиска и Дристъръ е върв'Ьлъ на
право покрай Провадийската планина и Мадара, а Анна ни
съобщава, че когато баща й, следъ почивката, вдигналъ
лагера при Тича и изпратипъ войската си къмъ Плиска, той
се изкачиль на „Симеоновия връхъ“ , а този
връхъ е
Шуменската планина, тъкмо на пжтя отъ Чаталаръ и покрай
Ш уменъ, Шимеоносъ, Мисионосъ на Идризи, за Плиска.
Като се спира на този походъ на Алекси Комнинъ въ
1088 г., професоръ Златарски изказва едно съвсемъ друго
мнение, именно, че „вече самата посока на движението по
казва, че имлераторътъ е разположилъ лагера си при днеш
ната Голгьма Камчия и по пжтя къмъ с. Абоба, вероятно,
на равнището пра с. Салманово“ 1). Това, обаче, споредъ
мене, е съвсемъ погрешно мнение. ВЪрно е, че когато гово
рихме за свръзкитЪ между проходитЪ Сидира и Берегава,
ние сами изложихме, че наистина отъ друма Ришъ— Драгоево
— Вели-бей— Чаталаръ се е отдЪлялъ единъ по-прЪкъ пжть
въ планината и оттамъ презъ с. Златаръ стигалъ въ с. Сал
маново и, като пресичалъ р. Камчия, излизалъ насреща въ
с. Насърлий и тукъ, на близо, се съединявалъ съ друма отъ
Берегавския проходъ за Плиска. Но този пжть не е билъ за
армии и за големи движения. Тукъ на р. Голяма Камчия,
между селата Насърлий и Салманово нкма никакви следи
отъ нЪкакъвъ мостъ. Тамъ реката се минавала, както въ
старо време, така и сега, въ бродъ; а ако главниятъ друмъ
наистина е водилъ оттукъ, то тамъ требвало непременно да
има издигнатъ голЪмъ камененъ мостъ. Мостътъ, обаче,
който търсимъ, съ големи каменни блокове, е билъ издигнатъ
по-горе, именно на друма, посоката на който ние определихме
отъ с. Драгоево направо за Чаталаръ. Развалините на този
мостъ между това село и с. Марашъ сж най-явното доказа
телство, че стариятъ друмъ е вървЪлъ оттукъ. Освенъ гЬхъ,
ние, както видехме и по-горе, имаме и други — иЪла редица
отъ доказателства, които подкрепятъ сжщото. Това с ж : турскиятъ керванъ-сарай въ Драгоево и султанскиятъ сарай въ
с. Вели-бей, издигнати още въ началото на турското влади
чество. Следъ това идатъ разнит% пжтешественици отъ XVI в.
досега и издигането на „Руската табия“ отъ руситЪ въ 1828 г.
пакъ при с. Вели-бей, което показва, че пжтьть въ случай на
настжпление на турцитЪ отъ Шуменския гарнизонъ за пре
сичане пжтя на русигЪ въ Тракия, при Карнобатъ, е билъ
*) Студии по българската история.
хн. III. 53.
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пакъ презъ Драгоево и Ришкия проходъ. Най-после и изди
гането на мостъ на Тича отъ страна на българското Военноминистерство, следъ освобождението на България, пакъ между
селата Чаталаръ и Вели-бей, потвърдява сжщото. Важното
въ случая е и това, че додето въ много мЪста мостовегЬ
на рЪкигЬ опредЪлятъ посоката на друмищата, тукъ самото удобно мЪсто, самиятъ възелъ на пжтищата, които се сти
чатъ отъ всички страни, сж диктували издигането при това
мЪсто на голЪмъ мостъ, поради пълноводностьта на реката.
Когато пъкъ при нЪкое неприятелско нашествие мостътъ е
билъ развалянъ, тогава пъкъ е билъ използуванъ самиятъ
бродъ, който сжществува тукъ отъ дълги вЪкове. Това се
явно установява отъ факта, че, макаръ сжществующиятъ тукъ
срЪдновЪковенъ мостъ да е бигъ отдавна разрушенъ, печенегит-Ь и куманитЪ въ XI в. отъ областьта „Сто могили“ сж.
вървели пакъ по нашия друмъ и прохода Сидира. Презъ следующигЬ вЪкове пжтешественицигЪ, войскитЪ и керванигЬ
сж се движили пакъ по сжщия старъ друмъ презъ Драгоево
и презъ брода между селата Чаталаръ и Вели-бей, като на
селението отъ тия две вековни станции е помагало, при пъл
новодие, за преминаването, както е станало при пжтуванетона румелийския бейлеръ-бей М елекъ Ахмедъ паша и на
Евлия Челеби въ 1652 г. За брода, обаче, между Насърлий
и Салманово, който ни се сочи отъ професора Златарски,
като мЪсто за спиране и преминаване на императора Алекси
Комнинъ въ 1088 г., нЪма нито поменъ за нЪкогашната му
историческа роля, защото явно е, че той е игралъ третосте
пенна роля въ съобщенията. И ако ние по-рано казахме нЪщо
за него, то е защото отъ разположените две села по двата
брЪга на Камчията, едно срещу друго; отъ паметника на
Чапа богатуръ боила, отъ времето на хана Маламира, намеренъ въ с. Насърлий; отъ пжтеката, която и сега води отъ
Салманово направо за големия друмъ, който води отъ Чата
ларъ за Драгоево и Ришъ и се съединява съ него въ Пре
славската планина; и отъ малката крепость, която се изди
гала въ ср-ЪднигЬ векове въ сжщата планина, надъ с. Златаръ, за охрана на съобщенията, ние можахме да разберемъ,.
въ отсжтствието на всякакви писмени документи, че тази
пжтека и брода при Салманово сж имали никога никакво
съобщително значение. Сжщото е и за пжтеката между Смя
дово, А лександрово и Ришъ, която се отд-Ьля отъ друма за
Берегавската клисура, за да мине презъ прохода Сидира. Но
гЬзи малки пжтища оставали съвсемъ на заденъ планъ при
колосалното значение, което е ималъ следъ 755 г. друмътъ
презъ прохода Сидира и оттамъ презъ с. с. Ришъ, Драгоево
и Вели-бей за Чаталаръ.
Другъ единъ ученъ — професоръ Геза Фехеръ изказа
съвсемъ противно мнение за посоката на главния друмъ отъ

българската столица Плиска за крепостьта Маркели, при
Жарнобатъ, и оттамъ за Цариградъ. Той прокара друма отъ
Плиска, покрай Шуменъ, направо за Преславъ— „Омортаговата
крепость“ , по л4вия бр-Ьгъ на Тича, и оттамъ презъ Дра
гоево, Ришъ и Чалжкавашкия проходъ за Маркели1).
Трети авторъ— Юрданъ Господиновъ твьрди, че Върбишкиятъ проходъ билъ единъ отъ най-главнитЪ проходи, че той
би лъ Сидира и че пжтьтъ Р и ш ъ — Драгоево— Чаталаръ
ималъ второстепенно значение, а проходътъ Берегава билъ
'Чалжкавашкия, но отъ с. Ришъ той приминавалъ предъ Бай,рямъ дере и См-Ьдово2).
Четвърти ученъ— К. Шкорпилъ даде най-вЪрно описание
на друма. Той каза, че главниятъ пжть е водилъ отъ Плиска
за Маркели и оттамъ за Цариградъ по ежилата посока, по
която го прокарваме и ние, именно презъ Чаталаръ— Велибей— Драгоево— Ришки проходъ— Маркели, безъ да се ходи
въ Преславъ.8) Обаче, следъ това той се съгласи съ про
фесора Успенски, че Омортагъ издигналъ аула, крепостьта и
моста при Преславъ и вследствие на това неговото първо
мнение остана да има значение само до 822 г., когато споредъ
тЪхъ Омортагъ издигналъ Преславъ, а оттамъ нататъкъ,
понеже Преславъ станалъ укрепенъ лагеръ на прем-Ьстенит-Ъ
въ него български войски противъ гърци и славяни, то не
ще никакво съмнение, че центърътъ на тяжестьта въ съоб
щенията къмъ Византия се е измЪнилъ. Л че самъ Шкор
пилъ прецени важното стратегическо значение на местностьта
при завоя на Тича при Чаталаръ и Вели-бей, като естественъ
въ зелъ на пжтищага, които се стичатъ тукъ отъ всЪкжде;
че той е приежтетвувалъ, заедно съ професора Успенски,
въ нивитЪ на с. Чаталаръ, когато Рафаилъ Поповъ почналъ
да изкопава известната колона на Омортага съ надписа и
;.макаръ той да ни дава най-широко описание на всички ту
кашни старини, крепостни стени, землени укрепления и разва
лини на гол-Ьмъ камъненъ мость надъ р. Тича, отъ блоко
вете на който съседното с. ДивдЪдово си направило училище,
:— всичко това не е дало поводъ на двамата стари ветерани
по историята и археологията на България да помислятъ, че
тукъ, а не при Преславъ. може да се търси истинското мЪсто на аула, крепостьта и моста на Омортага. А веднажъ
прието, не само отъ тЪзи двама автори, но и отъ всички
други учени, че Омортагъ е издигналъ Преславъ, то, споредъ
*) Вижъ картата въ съчинението му Паметниците
гарската култура, стр. 90.
2) Преславъ. Минало и старини, стр. 5.
*,) Лбоба-Плиска, 508,
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тЪхъ, ще излЪзе, че отъ този пунктъ сж били направлявани:
и главнит-Ь движения, а особенно военнитЪ, на югъ отъ Тича
и Балкана. Това, обаче, споредъ мене, не може да се каже
за периода до 893 г., защото никога Омортагъ не е издигалъ
Преславъ, а, както ще видимъ подиръ малко, понеже столи
цата е била преместена отъ Плиска въ Преславъ въ тази
година, то излиза, че само отъ нея до 972 г., когато източната половина на 1-то българско царство падна подъ визан
тийско владичество, главнитЪ движения сж били направля
вани отъ Преславъ.
Сега, следъ изтичането на цЪли 25 години отъ издава
нето на т. X на Известията на Руския археологически институтъ въ Цариградъ— Абоба-Плиска, Шкорпилъ стои пакъ на
сжщото мнение за големия друмъ отъ Дуназа и Плиска за
Цариградъ, както и за моста надъ Тича, за който ние споримъ, че е истинскиятъ Омортаговъ мость. Така, въ най-новата
си статия, Шкорпилъ казва: Най-важниятъ и най-старь
пжть на първата българска държава е пжтьтъ отъ Дунава*
отъ г. Силистра, презъ Плиска, къмъ главните опори навизантийската държава— Одринъ и Цариградъ“ .
„О тъ Плиска пжтьтъ продължава въ юго-западно на“
правление, минавалъ р. Тича по моста, който е билъ построенъ на изтокъ отъ с. Царь Крумово (Чаталаръ). На
местото на стария мостъ сж били открити дялани камъни,,
които въ ново време били използувани при постройката на
училището въ с. Д и вд 1бдово (Ченгелъ). Презъ долината на р.
Тича билъ построенъ високъ пжть, повече отъ 2 м. широкъ,,
къмъ моста. Надъ д-Ьсния брЪгъ на р-Ьката, на северния
склонъ на възвишението, се намиратъ развалини на окопвво
укрепление— Българска пжтна станция, известна подъ име
то Хисаръ-кале. Отъ станцията пжтьтъ минава край с. Карамихца къмъ входа на Драгоевския проходъ Парнарица, на
изтокъ отъ с. Драгоево“ и оттукъ водилъ презъ м. „Брегурл а “ въ Преславската планина, направо за с. Ришъ и про
хода му').
Другъ единъ исторически фактъ ни говори сжщо, че и
други византийски пълководци въ похода си противъ печенезит-Ь презъ прохода Сидира сж върв-Ьли по сжщия пжть
на Алекси Комнинъ и че сж спирали на лагеръ пакъ на р.
Тича при Вели-бей и Чаталаръ. Така, отъ историческото из
ложение, което направихме по-рано*), се установява, че в ъ
1049 г. императоръ Константинъ XII Мономахъ изпратилъ
пълководеца си, евнуха Никифоръ, съ голяма армия и с ъ
единъ отрядъ франки, подъ началството на Херве, и, като
*) Българска историческа библиотека, год. II, т. 2, стр. 82.
*) Вижь стр. 13 на ч. ] на Сборника.

преминали клисурата Сидира, разположили се на лагеръ при
така-нареченото мЪсто Диакене, не много далечъ отъ м.
„Сто-могили“ 1).
Пита се: кое е това мЪсто?— Досега съ издирването му
не ее е занималъ нито единъ географъ и историкъ. Г. Ба
ласчевъ2) и професоръ П. Мутавчиевъ,3) които поменаватъ
за този походъ, отминаватъ въпроса за Диакене съ мълча
ние. Само рускиятъ академикъ професоръ В. Василевски
казва, че е сегашното с. Индже-кьой1); но на северъ отъ
Балкана съ такова име има две села: едно на северъ отъ г.
Провадия и друго — на северо-изтокъ отъ г. Ш уменъ6); кое
отъ тия две села е, той не обяснява.
Тр-Ьбва да кажемъ, че това име се среща само единъ
пжть и то единственно у Кедрина. Други данни нямаме, за
да можемъ да си помогнемъ при разрешаване на този въпросъ. Ние обаче се над-Ъваме да разрешимъ правилно и
него. Споредъ насъ, Диакене не е нито едното, нито другото
село Индже-кьой, поменато отъ професора Василевски. Диа
кене е местото или селището, което въ тази епоха— 1049 г.
се е издигало на д-Ьсния брЪгъ на р. Тича, срещу с. Чата
ларъ, и наследникъ на което е сегашното с. Вели-бей-кьой.
Съображенията ни сж следую щ игЬ:
1.
Ние и другъ пжть имахме случая да изтъкнемъ, че,
както при преминаване на планинитЪ, така и при преминава
нето на по-голЪмит-Ь р-Ьки, нуждата е наложила, щото отъ
дветЪ страни на планинитЪ и р-ЬкитЪ да се издигатъ още
отъ незапаметни времена селища, които да служатъ като
станции, въ които пжтующитЪ войски, кервани и отделни
пжтници да се спиратъ за пренощуване и дето да могатъ да
си наематъ превозни средства: водачи, коне, кола или ладия,
ако р-Ьката е голЪма, както, напримЪръ, Дунавъ или Марица
за преминаване на планината или реката. Често пжти пжтующит-Ь войски и кервани сж бивали принудени да чакатъ по
цЪли дни и нед-Ьли въ селищата покрай р-ЪкитЪ, дето нЪма
мостове, за да изтечатъ придошлитЪ води, било отъ бързото
‘ ) Сейгепиз, II, 598 : „§5 (р
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топене на снЪговетЪ по планинитЪ пролетно време, било отъ
проливни дъждове. Това ние вид-кхме при излагане историята
на Луда Камчия. Въ 813 г. 30-хилядната конница на царь
Крума, като минала р. Еркене при Люле-Бургазъ, въ продъл
жение на 8 дни валЪлъ дъж дъ и реката придошла толкова
много, че войската не могла да се върна, а требвало да
чака на противоположния брЪгъ цЪли 15 дни, заедно съ
заловените 50,000 пленици: мжже, жени и деца, доде реката
се изтече и доде пленицитЪ насЪкатъ дървета и направятъ
мостъ'). НЪкои отъ пжтеш зственицит-Ь презъ Чалжкавашкия
проходъ съобщаватъ за удавени хора въ Луда Камчия, че
други щ-Ьли да се издавятъ, а трети— че стоели по няколко
дни въ селата и чакали доде намалЪятъ водитЪ, за да може
реката да се мине въ бродъ.
Така сж били създадени и селата Чаталаръ и Вели-бей,
разположени едно срещу друго на р. Тича. При Чаталаръ,
■както зидахме, има и стари, тракийски могили и се откриха
развалини на старо селище, църква и крепость, а при Велибей— сжщо една голяма крепость и, ако се направятъ раз
копки, ще се откриятъ следи и на старо селище, защото,
споредъ моит-Ь изследвания въ старо време, при всЬко гра
дище е имало и селище, което го е поддържало.
2.
Кедринъ пише, че полководецътъ Никифоръ миналъ
с ъ армията си по сжщия пжть на императора Алекси Ком
нинъ, именно презъ Чалжкавашкия проходъ или Сидира и
тутакси следъ това се разположилъ на лагеръ при Диакене.
А ние вид-Ьхме преди малко, че Анна Комнина, която е слу
шала разказа за преминаването на Сидира и Тича отъ баща
си, ни дава едно по-ясно описание, именно, че щомъ една
армия мине презъ този проходъ, съ цель да нападне главните
селища на печенегитЪ въ областьта „Сто-могили“ , тя непре
менно тр-Ьбва да спре на лагеръ при р. Вичина или Тича, а
тоза мЪсто е при сегашното с. Взли-бей. Така е направилъ
Алекси Комнинъ, така е сторилъ и пълководецътъ Никифоръ,
така, както ще видимъ подиръ малко, сж направили и другъ
единъ византийски императоръ и турскитЪ султани. И на
можеше да бжде друго-яче, защото местото е такова. Да е
спрЪлъ Никифоръ при Преславъ, не може и да се помисли,
защото вижда се, че Кедринъ е познавалъ добре местата,
дето пълководцитЪ сж спирали на лагеръ отаъдъ Балкана и
за тоза той самъ, заедно съ Аталиота, като говори за попървия походъ на византийската армия въ 1053 г., казва, че
е спряла при Прзслазъ, а сега— при Диакене. Съ други думи,
Кедринъ въ 1049 г. ни посочва селището до Тича, при козто
сж спр-Ьли византийците, а подиръ 40 години— з ъ 1088 г.
’ ) 5спр1:ог !псег., р. 346— 7; З л а т а р с к и , История, I, 279.

Анна Комнина ни посочва реката, но при сжщото, може би
опустошено и разорено тогава отъ печенегит-Ь, селище.
3.
Спирането на пълководеца Никифора при Диакене не
е било въ никой случай на северъ отъ р. Тича, по няколко
съображения: а) Защото, като се слезе отъ прохода Сидира
въ с. Драгоево, първата и главна рЪка въ Шуменската
разнина и удобното мЪсто за почивка и за набавяне на фу
ражъ за конегЪ, — толкова необходимъ за една армия, която
пжтуза отъ далечъ и презъ Стара-планина, — е безъ съмне
ние Голяма Камчия или Тича и нейната долина; б ) Кедринъ
казва изрично, че Диакене леж ало не много далечъ отъ
областьта „Сто могили“ , а, както вече знаемъ, тази область
се простирала оттукъ не много далечъ — задъ Шумен
ската разнина, отвъдъ Стана-планина. Следователно, ако Никофоръ бЪше миналъ р. Тича и заминалъ Шуменъ, — той
щЪше да навлезе въ областьта „Сто-могили“ или най-малко
— щ-Ьше да дойде до самата й граница, а тогава Кедринъ
нЪмаше да каже, че Диакене се намира не много далечъ отъ
поменатата местность на печенегитЪ; разстоянието пъкъ отъ
Тича до Стана-планина е около 40 клм., т. е. тъкмо толкова,
колкото прил-Ьга на описанието на Кедрина, за да каже, че е
било близо до „Сто-могили“ ; в) Следъ преминаването на
Балкана, византийците се вече намирали въ печенежкигЬ
владения. Вижда се, че тактиката и стратегията на печенежкитЪ пълководци не е налагала едно отбранително
положение на Балкана, а сж диктували, щото неприятелите
да навлЪзатъ на вжтре, да се отдалечатъ отъ сзоитЪ морски
и сухопжтни бази, да останатъ безъ храна за войницит-Ь и
безъ фуражъ за добитъка, както е било въ 1053 г. и от
части— въ 1088 г. и тогава, като ги погнатъ съ своята многохилядна и бърза конница, да ги разбиватъ. Преминаването
обаче на една пълноводна р-кка, каквато е Голяма Тича, отъ
византийцит-Ь не е могло да стане така лесно и безъ бой
отъ страна на печенегит-Ь, а за такова нЪщо Кедринъ нищо
не съобщава. По-рано ние видехме, че Анна Комнина казва,
какво следъ като баща й разположилъ армията си на лагеръ
и изпратилъ фуражирни отряди изъ долината на Тича, печенегигЬ ги нападнали и едни избили, а други взели въ пленъ;
голямото сражение пъкъ станало при Силистра, дето били
съсредоточени главнитЪ печенежки военни сили. Но въ
1049 год. работата станала друго-яче: тогава тЪ се нами
рали на сзоит-Ь постове и сж били готови за действие.
Тоза се установява отъ мгьстото на битката между ви
зантийците и печенегитЪ, а то ни пъкъ опред-Ьля местото
на Диакене. Тоза мЪсто стои сжщо и досега неизвестно за
науката. Кедринъ, Атталиота и Зонара ни съобщаватъ, че
пълководецътъ Никифоръ билъ много войнственъ. Придружающпятъ го отрядъ отъ франкски рицари на Херве сигурно

сж му още повече увеличавали куража. Храбриятъ евнухъ
(скопецъ) е билъ напълно убеденъ, че ще има работа съ
една дивашка сгань, необучена и недисциплинирана, и че
победата ще бжде непременно на негова страна. Той се страхувалъ само отъ едно — да не би печенегитЪ да се разбЪгатъ преди сражението. Той искалъ да ги излови живи и за
това билъ приготвилъ дори и въжета и примки, но сждбата
отредила друго-яче. ПеченегитЪ оставили зизантийцитЪ да
преминатъ реката и съ една хитра маневра, свойственна,
както видехме отъ битката при Лардея, и на старитЪ наши
прадеди и на куманигЬ1), сж ги натикали между скалит-Ь на
южната часть на Шуменската планина, надъ с. Чаталаръ, и
тамъ сж ги съвършенно разбили. Че тукъ е станало Лоражението се вижда отъ това, че византийските историци не
казватъ, че тЪхната армия е отишла по-далечъ отъ Диакене.
Но, най-важното е това, че, както вид-кхме по-горе отъ опи
санието на Шкорпила, въ южнигЪ склонове на Шуменската
планина, тъкмо надъ с. Чаталаръ и с. Тройца, се спущатъ
два планински гребена, наречени „Караулъ-тепе“ и „Сакарътепе“ , а м1встностьта, разположена между тЪхъ, носи сла
вянското име „Разбой“, което значи битка, сражение. Така
го наричатъ сега, по предание, всички жители на околнитЪ
села. Надъ това мЪсто лежи с. ДивдЪдово или Ченгелъ. Въ
Ш уменъ тълкузатъ, че името Ченгелъ е турско или арабско
и че дженкъ, ченгъ, значело пакъ битка или сражение. Народътъ, като неможе да си обясни каква битка е станала
тукъ, а знае отъ историята, че въ тукашнит-Ь планини е ста
нало голямото поражение на императора Никифора I Логотетъ отъ царя Крума, — казва, че тамъ, е станало именно
това поражение. Това обаче е съвсемъ погрешно. Ние ще
докажемъ, че тази битка е станала на съвсемъ друго мЪсто2).
Прочее, споредъ насъ, не остава никакво съмнение: а) Че
Диакене е било старото селище при с. Вели-бей на р. Тича
или това при Чаталаръ и б ) Че поражението на византийския
пълководецъ Никифора въ 1049 г. е станало при м. „Разбой“
и с. Ченгелъ.
Трети исторически фактъ, който иде да ни убеди, че
наистина местото при с. Вели-бей и Чаталаръ е, което е
привличало императорите и пълководцитЪ въ тЪхнит-Ь похо
ди и ги е заставлявало да спиратъ тамъ за почивка и снаб
дяване съ фуражъ, е спирането тукъ на лагеръ на султанъ
Баязидъ II (1481— 1512), въ време на похода му въ 1497 г.,
противъ Полша и Росия. Въ тази година султанътъ преминалъ съ армията си презъ нашия Чалжкавашки проходъ къмъ
Дунава. Тогава, вЪроятно, той е запозедалъ да се издигне и
*) Вижъ ч. 1, стр. 185— 186 на Сборника.
2) Вижъ за това ч. III на Сборника.

керванъ-сарая въ с. Драгоево, за който ни говори маджарскиятъ пжтешестзеникъ Борсосъ Томасъ въ 1613 г., и следъ
това дохождалъ тукъ на ловъ. Този ловъ далечъ въ Старапланина не тр-Ьбва да очудва никого, защото известни сж на
историята ловджийските оргии на султанъ Мохамедъ IV*
нареченъ Явджи — ловецъ (1648— 1687), въ РодопитЪ, Сливен
ско, Ямболско и въ ловджийската му резиденция въ с. Са
рай, при с. Стралджа х). Сжщо и ловътъ на султанъ Сюлейманъ Канони— законодатель (1521— 1566 г.), който въ 1538 г.
предприелъ походъ противъ Молдава и при завръщането си
миналъ съ армията си презъ Чалжкавашкия проходъ. Следъ
това, той се установилъ въ сжшото село, Сарай, за ловъ,
дето издигналъ дворецъ, а майка му— джамия*)Освенъ това, въ описанието на старинитЪ въ с. Вели-бей, Шкорпилъ казва, че „въ това село, на д-Ьснкя стръменъ
бр^гъ на р. Тича, леж атъ развалините наедно здание, наре
чено „Султанъ-сарай“ , отъ турско произхождение.8) За него,,
както видехме, поменава и професоръ Иширковъ.4) Отъ кого
е издигнатъ този сарай и каква е била неговата историческа
роля, Ш корпилъ и Иширковъ не казватъ нишо. Но, като
вземемъ предъ видъ походътъ на двамата султани и изди
гането на Керванъ-сарая въ Драгоево, то явно става, че
„Султанскиятъ сарай“ въ с. Вели-бей е билъ издигнатъ отъ
н-Ькои отъ т1взи султани въ време на тЪхнит-Ь походи и че и
Т о , подобно на императора Алекси Комнинъ и на пълководцит1з Никифора и Херве, сж стояли на лагеръ съ зойскит-к
си при Вели-бей и Чаталаръ на р. Тича.
Има още единъ— четвърти— исторически фактъ, който за
последенъ пжть иде да ни докаже, че посоченото отъ насъ,
м'Ьсто е било отъ голямо историческо значение. Тоза е по
ходътъ на византийския императоръ Константинъ V Копронимъ противъ България въ 768 г. Досега този походъ е
създавалъ големи грижи на византолозитъ и българските
историци и по него се е създала цЪла литература, но и до
днесъ спорнит-Ь въпроси, които повдига той, стоятъ още не
разрешени.
») Вижъ за това подробно у И речека, Пжтувания, 462, 677 и.
Д -р ъ Т а б а к о в ъ , Градъ Сливенъ, т. I, 435 сл.; за похода на султана
срв. Османската история на Х ам ера, френ. издание, т. IV, стр. 47*.
сжщо Д -р ъ Т а б а к о в ъ , цит. съч., 425.
а)
Д.
Гадж ановъ, Евлия
Челеби
и пр. въ Псп., год. XXI»
свезка 9— 10, стр. 681; за похода сжщ, история, т. V, стр, 290; д -р ъ „
Табаковъ, сжщо, 425,
8) Ябоба-Плиска, 508— 509.
4) Чалжкавашки проходъ, 24.

Така, както знаемъ отъ по-рано, въ 768 г. Константинъ
Копронимъ поканилъ въ столицата си българския ханъ Паганъ и сключилъ единъ притворенъ, лжжливъ миръ. УвЪренъ въ добросъвестностьта на императора, Паганъ се завърналъ въ България спокойно. Тутакси обаче следъ зами
наването на Пагана, коварниятъ императоръ потеглилъ съ
армията си противъ България и, понеже българитЬ не се
опасявали откъмъ Византия, оставили планинскит-Ь проходи
не запазени и той навлЪзълъ въ страната и достигналъ до
Ц ака или Чака (еоо? той ТСсхад1)- Това подло и неочаквано
нападение на византийския императоръ силно компрометирало
Пагана въ столицата му и той билъ принуденъ да бЪга въ
г. Варна, дето, споредъ думитЬ на патриарха Никифора,
билъ убитъ2). Копронимъ обаче не ще да е знаялъ какво
става въ вжтрешностьта на България и, уплашенъ да не би
българската армия да му пресЬче пжтя на отстжплението,
той, споредъ думитЬ на Теофана, „хвърлилъ огънъ въ
сшЯад — лагерите, които намерилъ при Чика и се върналъ
назадъ, съ страхъ, безъ да направи нищо славно.3)
Въ единъ старъ латински праводъ на думит-Ь на Тео
фана, отъ Анастасий Библиотекаря, отъ третята четвъртина
на IX в., думит-Ь на Теофана „до Чика“ , додето стигналъ императорътъ, сж преведени „изяие ас! Т гк а з“ , пакъ „до
Чика“) 4.
По този въпросъ ето какви мнения сж изказани отъ
ученитЬ. Така: Шафарикъ се произнзсе, че
ТооУцОС? У
Теофана, То6[хгСад у Кедрина и Тгказ у Анастасия Библио
текаря е р. Тича5). Професоръ Иречекъ, като смЪта похода
на Костантина за идентиченъ съ похода въ 766 г., въ който,
споредъ Никифора, българитЬ се скрили еу та1§ бХ ад тоО
жотщкоо у оо *'1<зтроо, изказа мнение, че Т^ха? ще тр-Ьбва да търсимъ на Долния Дунавъ. Той го сближава съ крепостьта Т ф *?
на Прокопия и го пом-Ьстя между градовет-Ь Ятрусъ, при вливанието на р. Янтра въ Дунава, и Трансмариска (Тутраканъ6).
Професоръ Успгънски, както вид-Ьхме по-горе, като се осно
вава на това, че въ н-Ькои преписи на Теофановия лЬтописъ,
вм-Ьсто
тоО Т
стоятъ думит-Ь есод Тойу^ас или ТоОУ^аг,
както|,у СосЗех УаНсапиз, а въ нЬкои преписи ею; та
1 ) Т Ь еор Ь ап ез, 436, ГНсер^огиз, 70.
2) ГИсерЬогиз, 70 сл.
' ) ТЬ еор Ь еп ез, 437.
4) Ое Воог, II, 287.
Й) Славянск1я древности, II, I, 279, заб. 74, 358.
*«) ПгсМ у {. з1ау. РНПо!.. XXI, 1899, § 613.

въ което може да се види погрешното четене на ТойуСас,
опита се да сближи хо Т^’ха{ съ
То&т^а въ Чаталарския надписъ — гръцката транскрипция на р. Тьша, или Вичина на Анна Комнина1)* Професоръ Бжри по-рано считаше
това име за изопачено и го четеше Тунджа2), но въ последно
време той като че приема мнението на Успенски3). Тунджа
чегЪха и Д-ръ Ценовъ*) и Чаракчиевъ6), та за това те, безъ
всекаква критика, се чудятъ какъ може да се твърди, че
императоръ Константинъ Копронимъ е миналъ Балкана. Тун
джа я счита и Д-ръ Табаковъв). Издательтъ на Теофана С.
Ле В оог смета Чика за име на градъ, игЬз7). Баласчевъ счита,
че Чика е р. Тича8). Професоръ Златарски първоначално
казваше: „Намъ ни се струва, че отъ данните, които черпимъ отъ Теофана, може положително да се каже, че Чика
се е намирала на северъ отъ Балкана, защото византийците
достигнали до нея, след ъ като преминали планинските про
ходи“ . Освенъ това, въ сжщата статия, Златарски отиде още
по-далечъ и каза: „Изразътъ, че тукъ императорътъ намерилъ айХаЕ — дворци, ни дава до известна степень основание
да мислимъ, че византийците сж достигнали до резиденцията
на българския князъ, зашото Теофанъ употребява думата
а.Ъ\у), когато говори за българите въ тази смисъль9), но дали
Чика е било името на самата резиденция, или на некоя река
или местность, трудно е да се констатира“ 10).
Следъ това, въ най-новия и важния си трудъ — Исто
рия на българската държава, професоръ Златарски, като се
спира на сжщия походъ на императора Копронима, казва, че
К. Копронимъ преминалъ планинските проходи, нахълталъ въ
България, достигналъ до Чика и хвърлилъ огънъ въ абХ«$ —
дворците, които тамъ намерилъ и се върналъ назадъ отъ
страхъ11). На въпроса: какъ требва да се чете името Чика,
професоръ Златарски отговаря, че първоначално въ текста
то е стояло тб Т^ха$, а на въпроса: какво може да бжде
1) Ябоба—Плиска, 547.
2) ТЪе юЪег К отап Е т р к е, II, 473, заб. 5.
3) Я. Ш зюгу оГ Ше Еаз1;егп К отап Е т р т е (г о т 1Ье ?в11
1о Й1 е ассеззюп оГ ВазП I, Ьопсюп, 1912, р. 367.

1гепе

4) Произхождение на българи гЬ, 236— 246.
6) Воененъ ж урналъ № 5, май, 1912, стр.

525—9.

в) Градъ Сливенъ. I, 103, 104.
7) Вижъ регистра къмъ Теофана,

уо

1.

II,

8) Сп. Минало, кн. 4, стр. 334.
9) Т к еор Ь а п ез, 465, 490.
10) Пер. Списание, кн. 63, стр. 647, заб. 2.
“ ) История на бъ лг. държава, I, 223, 224.
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тоза Чика, той отговаря, че тя не може да бжде нито ргъка,
както приематъ мнозина, нито градъ, както казва Бооръ, а
по-скоро може да се приеме, споредъ него, че то е било
име на планина и го сближава съ Ь %1у6<; — Източна Стара■планина, а пъкъ въ а.ЬХа.1 — казва той — да видимъ по-късния
градъ
който, споредъ Иречека, се намиралъ по шосето
между Нова-Загора и Сливенъ, при с. Дерменъ-дере1), а Томашекъ, въ зъ основа данните на Идризи, че тоя градъ се
намиралъ на единъ день пжть източно отъ Сливенъ, поставя
го въ околностьта на Бургуджикъ,2) защото Копронимъ
презъ време на своитп> походи никога не е минавалъ Старапланина и не е навлизалъ въ Северна България“3). Отъ това
следва, че професоръ Златарски се отметна отъ първото си
мнение и прие друго, че Чика е планината Зиго, а аулите
на българите, въ които Копронимъ хвърлилъ огънь, — градътъ Авли подъ Стара-планина.
Професоръ Геза Фехеръ, като говори за старите б ъ л 
гарски укрепени лагери, пише: „За седмиградскитЪ „секей“-и
(5геке1у), които требва да считаме наследници на ава
рите и прабългарите, маджарската „национална хроника“ раз
казва, че т е сж остатъцит-Ъ отъ 3000 хуни, които сж изо
станали следъ смъртьта на Атила въ Маджарско. Т ези
хуни сж се притаили следъ пропадането на хунската дър
жава „въ полето Чигла“ и тамъ сж дочакали пристигането
на маджарскигЬ имъ роднини4). Думата „чигла“, споредъ И.
Тури, е аваро-турска и е съставена отъ основа осм. а д (чигъ),
което значи „висока ограда, насипъ, окопъ“ , „изплетенъ отъ
тръстика, пръчки, плетъ, ограда“ и ла — окончание за мест
ните имена. С]д1а тогава значи заобиколено съ „чигъ“ = п л е т ъ
м есто 6). СходнигЪ форми съ основа „Слд“ сж каз. йк „Капс1.
Огепге“ , кир. §тк, §ек „граница“ , „погранична земя“ ; караим.
сак „Огепге“ , и пр.
„М ежду свидетелствата, съ които разполагаме за дунав
ските българи — прибавя Фехеръ — се намиратъ две, въ
които се крие сжщата дума фд. — При Теофана именно четемъ, че императорътъ, като намерилъ проходите незащи
тени, напусналъ България и стигналъ до Чика, а преводътъ
на Анастасий „изяие ас! Тг1са5 ясно свидетелствува, че въ
оригиналния текстъ се е срещала формата Т^ха. Отъ фор
мите на аваро-маджарската дума &д и чувашката *’§!де може
1) Княжество България, II, 704.
2) 2иг Кипйе, II, § 38.
8) История на българската държава, I, 223—4,
4) МНК. 483.
6) Т и гу I, Я .. $геке!уек егей ею Егс161у1 М игеиш X V, 1898, 206— 7.

да се досетимъ за българското произношение на думата,
която требва да е била &да или б|да. Сжщата дума нами
раме и на друго мЪсто у сжщия авторъ, а именно, дето се
казва1), че българит-Ь до императора „&к1ахъСкам (ЗоШеУ ха.1
Т&уатоу а^тооцгУои еЬ^ут^ уеу1а8чи“ 2).
„Ч е тази дума Т^фйетод') — заключава авторътъ — наис
тина има никаква връзка съ думата чига, която значила
„ ограда, аулъ, дворъ, дворецъ“, свидетелствува обстоятелството,
че срЪднобългарската дума „чиготъ“ , въ по-раншната форма
„чигатъ“ , има тъкмо значение „спатеръ“ , придворенъ чиновникъ, който носЬлъ мечъ следъ царя“ 4).
Професоръ П . Мутафчиевъ се спира сжщо на нашия
въпросъ и намира, че Бооръ правилно се е основалъ на ста
рия латински прзводъ на Анастасий Библиотекаря и е приелъ
Чика вместо Тунджа, защото императорътъ, въ похода си, е
преминалъ Балкана и ако — заключава Мутавчиевъ — името
Тоиу^ад не може да означава р. Тунджа, толкова по-малко сж
щото значение може да има името Чика, въ които едни сж
наклонни да откриятъ гръцкото название на Източния Балканъ ( 2 иуб5г>), а други — туранската дума &да — ограда, аулъ,
дворецъ“ 6). Но кое той поддържа, какво е това Чика и де
се намира тя — той се въздържа да се изкаже7).
Ето колко и какзи противоречиви мнения сж изказани
и по този въпросъ.
Споредъ насъ, отъ думите на съзременика Теофана, че
«внезапно императорътъ, като и злезе отъ града (Цариградъ)
и като намгъри незапазени проходитгъ, поради лъжливия миръ,
навлезе въ България до Чика и, като постави огънъ зъ
аулите, които намери тамъ, завърна се съ страхъ, безъ да
извърши нещо важно (или славно)“ , не може да се мисли
друго, освенъ, че Копронимъ въ похода си е преминалъ Бал
кана и че, следователно, поменатата въ Ватиканския кодексъ
Тоиу^а? не е р. Тунджа, а — ^ Тойт^а или Тича, помената
въ Чаталарския надписъ. Въ думите пъкъ 1<о$ -6
азъ виж1 ) ТЬеорН апез, р. 447.
2) „Изпратили Боила и Цигата съ предложение за миръ“ .
8) Срв. I. В. Вигу, ТНе 1а1ег К о т а п -Е т р ^ е , II, 473; З л а т а р с к и ,
цит. съч., 223, бел. 1 и 228, бел. 1.
4)
Ю. Т р и ф он оя ъ , Къмъ въпроса за старобългарското боляр•ство, С, Б. Я. XVII, 16; Ф е х е р ъ , ПаметницитЪ на прабългарската
култура, 24, 25.
6) З л а т а р с к и , История, I, 224, бел.
°) Ф е х е р ъ , цит. съч., 24 сл.
7) Българи и румъни въ историята на дуневскитЪ земи, въ Годишникъ на Софийския университетъ, т, XXIII, 1, стр. 155.
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БЪлятово, на северъ отъ Пловдивъ, и при завръщането имъ
въ своите жилища въ областьта „Сто-могили“ , сж били приследвани отъ византийската армия, подъ началството на
Татикия, — т е пакъ, макаръ да сж минали покрай Котленския проходъ, не сж минали презъ него за Дели-орманъ, а
сж търсили, както въ всичките други свои походи, Сидираклисура1). При това, нека изтъкнемъ и туй обстоятелство, че
пжтищата отъ двете стари български столици, Плиска и
Преславъ, никога не сж водили презъ селот о Тича и К от ленския проходъ нито за големата византийска опора — кре
постьта М аркели, нито за историческия друмъ Ямболъ—
Одринъ— Цариградъ, защото селото Тича и Котленския про
ходъ не се намиратъ на границата на обширната Шуменска
равнина и селото не се издига на р. Тича вш гре въ тази,
равнина, а — отвъдъ Преславската планина и чакъ въ
югозападния край на Герловската котловина, тикнато въ са
мите хълмести поли на Стара-планина, далечъ отъ А боба—
Плиска тъкмо 88 клм.2) или 4— 5 дневенъ воененъ маршрутъ.
Котленскиятъ проходъ е служилъ само тогава, когато, при
липса на мостове и при наводнение, двете Камчии не е
могло да се минатъ, както е билъ случаятъ съ германската
военна мисия въ 1835 г., когато тя, по необходимость, както
пише Молтке, е требвало да заобикаля презъ Котелъ и Сли
венъ за Цариградъ. При това, требва да изтъкнемъ, че отъ
4-те проходи : Байрямъ-деренскиятъ, Ч -лжкавашкиятъ, Върбишкиятъ и Котленскиятъ, последниятъ е най-високъ и, срав
нително, най-мжчно проходимиятъ, защото колкото се отива
по-къмъ западъ, толкова Стара-планина се повече и повече
издига и додето първите три преминаватъ кой две, кой три
планини, Котленскиятъ преминава тъкмо четири: Преслав
ската, централната верига на Балкана, Мокренските височини
и планината Гребенецъ. Той е и най-дългия проходъ — отъ
Плиска— А боба до южния край на Марашкия проходъ, при
с. Стралджа, разстоянието е тъкмо 163 клм., а само проходътъ, отъ г. Ески-Джумая до сжщия край на Марашкия про
ходъ, държи 100 клм.
Освенъ това, съобщенията, които сж ставали отъ двете
стари столици за Котелъ, не сж ставали презъ селото Тича,
както сега върви шосето Шуменъ— Ески-Джумая—ОсманъПазаръ— Тича— Котелъ, а — направо презъ прохода „Дервишъ“ или „Калгамачъ“ въ Преславската планина и оттамъ
за с. Алванлари, което е служило за станция още отъ найстари времена; оттамъ пжтьтъ преминавалъ Балкана направо,.
покрай крепостьта Козякъ, и стигалъ въ Котелъ. Съ други*
' ) Вижъ ч. 1, стр. 52 сл. на Сборника.
*) Километрическа таблица на България, стр, 412.

дамъ пакъ името на сжщата р. Тича, помената отъ Анна
Комнина (съ названието рет^Уа — Вичина, а градътъ при усти
ето й (Зит^а, поменатъ въ поемата на Мануилъ Филъ. (V,.
180— 3), У1да въ италиянскит-Ь морски карти отъ 1318 г.
Да приемемъ мненията на Д-ръ Ценова,,, генералъ Чаракчиева, Д-ръ Табакова и професоръ Златарски за вЪрни, то
значи да приемемъ, че планинските проходи, за които говори
Теофанъ, не сж балканските, а тия — въ Сакаръ и Странджапланини; че императорътъ достигналъ до Тунджа, а не до
Тича; че аулите, които той изгорилъ, сж наистина градътъ
Авли, подъ Балкана, а за Чика — не зная какво да каж а!
Това обаче не може никога да бжде, защото у никой визан
тийски летописецъ не се среща, че некой отъ византийските
императори и пълководци, въ многобройните имъ походи
противъ България, е преминалъ презъ некой отъ проходите
на тези планини. Византийските историци не пишатъ нищо
за това, първо, защото тези планини, сравнително съ Бал
кана, сж много по-низки и малки и, второ, защото т е сж се
намирали изцгъло и винаги, презъ време на първото ни цар
ство, въ владение на Визант ия; следователно, не сж пред
ставлявали никакво препятствие и опасность за техъ. При
това, тези планини сж се считали като продължение на Ро
допите, които се раздЬлятъ отъ р. Марица въ Свилентрадско. Верно е, че по нЬкога, въ походите си противъ импе
рията, некой отъ българските царе сж преминавали тези
планини, но следъ свършване на войните и сключване на
мирните договори, границата е била поставяна пакъ въ тра
кийската равнина, на северъ отъ техъ, или по билото на
Балкана. Самъ професоръ Златарски признава, че българ
ската граница достигала до Странджа-планина и то само въ
източната й часть, отъ Козчазъ до къмъ Агатополъ, сага
г. Ахтоболъ, на Черно-море,^ но едва следъ 14-годишната
война на Симеона Велики съ Византия въ X в.1), а ние тукъ
говоримъ за похода на Копронима, споредъ Успенски въ
756 г.2), а споредъ Златарски — въ 769 г.3), т. е. 155 години
по-рано.
Щ о се касае пъкъ до големия въпросъ, който се пов
дига отъ Златарски, че кракътъ на Константина Копронима
никога не билъ стжпвалъ въ България, на северъ отъ Бал
кана, — азъ мисля, че по-хубаво беше, щото уважаемиятъ
професоръ да не го повдига и да не се отказва отъ старото
си мнение, защото доказателствата за това сж твърде много.
Така, освенъ Теофанъ, въ цитираните думи, ето какзо ни
съобщаватъ и други древни историци.
*) История на българската държава, I, 322, 525.
) Абоба— Плиска, 547.
3) История, I, 223.

а) Лъвъ Дяконъ, като говори за българите, казва, че те ,
следъ като се настанили на северъ отъ Балкана, „отъ страсть
къмъ войната, правили нахлузания въ тракийскит-Ь области и
причинявали на ромеите много вреди и загуби. Ромеите из
лизали противъ техъ, но те, като не били въ сила да протизостоятъ на ромейската храбрость, скривали се въ гжстит е гори и въ тия опасни м-Ьста ги побеждавали. Следъ мно
го войни, въ които били избити храбри пълкозодци, и самъ
Никифоръ, древниятъ ромейски императоръ, падналъ отъ техъ
въ сражение. Първи, казватъ, Константинъ Копронимъ ги
побеОилъ; следъ това— внукътъ му Константинъ, синъ на
императрица Ирина, и най-после с е га — царствующиятъ
Иоанъ'). който завладелъ техните градове. Повече никой
другъ не се поменава въ историята, който да е победилъ
мизитгъ*) в ъ собствен ата им ъ зем я “ 3).
б ) Патриархъ Никифоръ пише, че на третия индиктионъ, Константинъ (Копронимъ) потегли въ България, за дето
българитЬ лишиха отъ властьта своя началникъ (йрху)Т^у).
поставения отъ Сабина, на име Умаръ, а назначиха на нея
(властьта) Токту, мжжъ българинъ (ау§ра (Зойулароу)'), братъ
на Баяна. Българите беглеци отидоха въ горите при р.
И стъръ5); не малко отъ те х ъ загинаха, между които били
убити и Токту, заедно съ брата му Баяна, и други. Другъ
единъ техенъ князъ (архсоу) когото наричали Кампаганъ13),.
избегалъ въ Варна, както се види, за да се спаси, но билъ
убитъ отъ собствените си слуги. Тогава много български
области били изгорена отъ ромеитгь и изтребени“ 1).
Отъ това сведение на патриарха Никифора се вижда»
че въ онова време въ България станала междуособна война
между славянската и българската партии; императорътъ се
възползувалъ отъ нея и нахлулъ въ България, дето многообласти били опленени и опустошени. Професоръ Златарски
приема това сведение и казва, че „то ни дава възможность.
да попълнимъ една голема блезна въ известията на нашите
хронисти по българските работи и да се установи връзката
между събитията отъ българската история въ дадената епо
*) Цимисхий.
2) Българите.
5) Руски преводъ, стр. 63.
4)
Казано е така въ противоположность
ски произходъ.

на мжжъ отъ славян

в) Дунавъ.
6) Ханъ или канъ Паганъ.
?) Ж серЬ оги з, 70—71.
П лиска—П р е сла в ъ

/

ха“ 1)- но> вЪренъ на своята идея, не приема, че Константинъ
Копронимъ е предвождалъ армията си въ България, както
това изрично твърди патриархъ Никифоръ, а казза, че тамъ
била изпратена византийска войска на помощь на Умараг).
Професоръ Иречекъ3) и френскиятъ историкъ Ломбардъ4),
напротивъ, приематъ, че походътъ се е състоялъ подъ начал
ството на императора.
в) Теофанъ, който е съвременикъ на Константина Ко
пронима, като говори, че следъ погрома на императора Ники
фора въ 811 г., Крумъ преминалъ на югъ отъ Балкана и
нападналъ г. Девелтъ, прибавя, че „заселените отъ Копро
нима сирийци и арменци избягали отъ градовете: Никея,
Прозатосъ, Янхиало, Верея, Филипополъ, Филипи и по р.
Стримонъ и че т е „ублажавали Константина, който нанесалъ победи надъ българитгь“ ъ).
г) Сладъ византийската катастрофа въ 811 т. царь
Крумъ превзелъ много градозе и крепости въ Тракия и дори
достигналъ до стените на Цариградъ. Уплахата въ византий
ската столица била толкова страшна, че тълпи отъ гърци
счупили вратата на императорските гробници и, като открили
саркофага на своя герой Константина Копронима, обърнали
се къмъ него съ викове: „Стани и помогни на държавата,
тя загинза!“ Тогава между народа се пръснала мълва, че
Константинъ се съживилъ, възседналъ единъ конь и се отправилъ да воюва противъ българите6).
Всички тия доказателства идатъ да подкрепятъ нашата
теза.
Причината на тези погрешни заключения на професора
Златарски, както и по-рано за местоположението на крепость
та Маркели, за прохода Сидира, за отстжпената на царя Бориса область Загора, за определяне на границата „отъ Си
дира до Д еб е лтъ “ и пр., лежи въ погрешното определяне отъ
негова страна и отъ страна на много други учени грани
цата между Византия и България презъ разните епохи и
ако т е сега признаятъ, че Копронимъ е преминалъ българ
ските проходи при граница Стара-планина и че Чика е на
северъ отъ нея, тогава ще рухнатъ много техни хипотези и
комбинации, градени върху граница при Еркесията, въ Тра
кийската равнина.
*) История на българската държава. I, 407.
2) Сжщо, 220.
3) Я гсШу Г.
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5) ТЬеор Ь ап ез,
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История

Византжской имперш, т, I., 256

Въ 768 г. границата е била на Балкана. Друго едно ясно
доказателство за това е изпращането, отъ страна на импера
тора, нЪколкб дена прзди похода, тайно отъ Цариградъ, дето
още е пребизавалъ българскиятъ ханъ Паганъ, хора, които
хванали княза на племето севери — Славуна и началника
на скамарите — Християна, и ги откарали въ Византия, за да
не грабятъ вече византийските владения въ Тракия, а ние
знаемъ, чз северите сж били преселени отъ Шуменското
поле още отъ Аспаруха на изтокъ отъ Берегава, т. е. въ
Източния Балканъ, за да пазятъ тамъ границата между Б ъ л 
гария и Византия. Тамъ сж били и скамарите. А ако тогава
■границата е била долу въ Тракия, по далечния Бакаджикъ
или по Еркесията, нито северите, нито скамарите сж могли
така лесно да праминаватъ отъ северната страна на Балка
на, презъ българската область, на югъ отъ планината, въ
византийските владения и да ги грабятъ.
Нека сега видимъ: презъ кой балкански проходъ е ми
налъ императорътъ съ армията си, де се е спрелъ, какво е
това Чика и кои аули сж били изгорени.
Другъ пжть, когато Теофанъ и Никифоръ описватъ
некой отъ многобройните походи на заклетия врагъ на Б ъ л 
гария— императоръ Константинъ V Копронимъ, т е непремен
но поманаватъ, че той отправилъ флотата си по Черно
море, а самъ съ сухопжтната армия— къмъ неговия любимъ
Берегавски проходъ, а този пжть т е — и двамата — мжлчатъ.
Пита се: Защо?— Досега низ незднократно изтъкваме, че
главната причини да се измести Барегазскиятъ проходъ отъ
Сидира е издигането на крепостьта Маркели на югъ отъ Бал:кана, по на западъ отъ Берегава, а тъкмо срещу Сидира и
то отъ сжщия този императоръ въ 755 г. Това пъкъ дока
рало впоследствие, като противовесъ, силното укрепяване отъ
българските ханове на проходите, главно на Сидира и на брода
на Тича между Вели-бей и Чаталаръ, сжщо по-на западъ отъ
северната страна на Берегава и съ това се дало окончателно
предимство на Сидира. Не ще съмнение, че този проходъ е
работилъ и преди издигането на Маркели, но съ издигането
му движенията сж били още повече засилени. По тази при
чина, азъ съмъ на мнение, че въ похода си презъ 768 г.
Копронимъ е миналъ презъ Сидира и за това той, може би,
като по-малко известенъ въ това време на византийските
историци, не е билъ поменатъ отъ Теофана. Другъ единъ
исторически фактъ иде да подкрепи напълно тази наша мисъль; той е, че когато византийските императори сж много
бързали въ своите походи противъ България, за да могатъ
да преминатъ ненадейно Балкана и да издебнатъ неприятеля
задъ планината, сж избирали все прохода Сидира, като покъсъ и по-удобенъ. Такива сж случаите съ извънредно бър
зия походъ на императора Йоана Цимисхий въ 972 г.; на по

хода, а главно —•на бягството на императора Алексия Комнинъ
след ъ катастрофата при Силистра въ 1088 г., презъ Сидираза Голое; на бързото отстжпление на печенегитъ отъ Бт,лятово въ 1086 г., когато т-Ь, макаръ да сж минали покрай
всичкитЪ проходи отъ Шипченския до Върбишкия, предпо
чели да се върнатъ въ жилищата си пакъ презъ Сидира,,
макаръ да сж били приследвани отъ византийския пълководецъ Татикий; на бягството на куманит-Ь отъ долното те
чение на Марица, при Левунионъ, въ 1091 г., следъ сраже
нието, заедно съ императора Алекси Комнинъ, противъ печенегитЪ; на отстжплението на сжщитЪ куманиотъ Авролева
въ 1094 г., приследвани отъ сжщия императоръ и разбити
при входа въ прохода; и на отстжплението на печенегигЬ и
приследването и разбиването имъ на сжщото мЪсто, презъ
1052 г., отъ пълкозодеца Вриений1)На кое мЪсто пъкъ императоръ Константинъ Копронимъ
е требвало да спре, следъ преминаването на Сидира или
Чалжкавашкия проходъ, е вече известно намъ. Това мЪста
не е било Преславъ, защото той не се чува никакъ презъ
тази епоха и изобщо презъ VIII в. Тогава столицата е била
въ Плиска, а той сигурно е билъ едно малко селище, което
е пазило Герловския боазъ. Както ще видимъ въ ч. III на
този Сборникъ, при излагането историята на крепостьта Мундрага, Преславъ се чува за пръвъ пжть едва въ 895 г., на
третата година отъ царуването на Симеона, въ време на на
шествието на маджаригЬ въ България. Значи, той се чува
127 години по-къс но отъ похода на Копронима, като приемамъ дори годината 768 на Златарски, а не 756 на Успен
ски или 764 на Иречека“).
Императорътъ въ похода си не е стигна л ъ и до б ъ л 
гарската столица Плиска. Иначе, Теофанъ цгЬше да я означи
съ името й, като голЪмъ, царственъ градъ, който, споредъ
Кодина, видението на пророка Исайя и Чаталарския и Тър
новския надписи, е сжществувалъ тогава, като старъ и преславенъ домъ на българските ханове. При това, ако бълга
рите б'Ьха оставили императора да стигне чакъ до тЪхната
столица и да хвърли въ нея огънъ и да я изгори, то щ-Ьше
да значи, че България е била поразена въ самото й сърдце,
нЪщо, което щЪше да зарадва извънредно много ц-Ълия
гръцки сз-Ътъ и Теофанъ, както и много още тогавашни и
по-сетнешни историци, като гърци, щ-Ьха да отбележатъ това
важно събитие съ златни букви, а вместо това ние виждаме,
*) Вижъ за това подробно въ 1 ч. на този
19, 52, 6 0 -7 4 .
а)
сто Паганъ.
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че този походъ се отбелезва само отъ Теофана и то съ една
много отчаяна бележка, че, като преминалъ балканските про
ходи и стигналъ до Чика, императорътъ хвърлилъ огънъ въ
тамошнит-Ь аули и се върналъ съ страхъ, безъ да направи
неш о славно.
Освенъ това, важно е, че императорътъ, като преминалъ
.планината и стигналъ до Чика, намерилъ тамъ не единъ, а
дза аула или укрепени лагери — думата абХаг е употребена
отъ Теофана въ множествено число. Самиятъ този фактъ,
иде сжщо да установи, че наистина думите на Теофана не
■се касаятъ до българската столица Плиска, дето, както ни
свидетелствуватъ Чаталарскиятъ и Търновскиятъ надписи,
имало само единъ воененъ станъ или аулъ. При това, ние
немаме никакво основание да верваме, че императорътъ е
стигналъ до Плиска, щомъ единстзениятъ свидетель Теофанъ
твърди, че той е стигналъ само до Тича или Вичина. Друго
м есто пъкъ, което да се е намирало на северъ отъ преми
натия планински проходъ и то непременно на р. Тича, и при
това такова место, което по топографическото и стратеги
ческото си положение да представлява особена важность, та
да бжде охранявано отъ дза аула, не може да се търси ни'кжде другаде, освенъ при селата Вели-бей и Чаталаръ.
Всички тия наши издирвания идатъ да се подкрепятъ
напълно отъ археологическото положение на местата около
тези две села. Така:
а) Ние знаемъ отъ описанието на Шкорпила, че на д е с 
ния б р егъ на р. Тича, при с. Вели-бей, се издигало едно
го ле м о землено укрепление, наречено „Хисарско кале“ , съ
.форма на правожгълникъ, съ страни обърнати къмъ 4-те
страни на света, съ дължина отъ западъ къмъ изтокъ 750
крачки и широчина 535 и заобиколени съ окопъ, който се
състои отъ валъ и розъ, а на противоположния — левия —
б р е гъ на реката, тамъ, дето е разположено с. Чаталаръ, сж
открити.: една крепостна стена, дълга около 750 метра и
широка повече отъ два метра, развалини на старо се
лищ е и пр.
б) Като имаме тези две укрепления на лице и като се
позърнемъ на основателното и остроумното изследвание на
И Тури и професора Геза Фехеръ, че думата „чигъ“ , „чига“ ,
„чиготъ“ е отъ туранско произхождение и се среща у туранските народи: авари, маджари, българи и чузаши, въ
смисълъ на: аулъ, ограда, даоръ, дворецъ, насипъ и окопъ,
то мене ми се чини, че не остава никакво съмнение, какво
думите на Теофана, че императоръ Константинъ Копронимъ
въ похода си стигналъ 1 и>5 тоО
се отнасятъ до укрепениятъ стратегически пунктъ на Тича при нашите две села
Вели-бей и Чаталаръ. По този начинъ лесно се^ обяснява

защо въ единъ ржкописъ на Теофана е означено, че импе
раторътъ е стигналъ до Чина и защо въ втори ржкописъ е
означена само р-Ьката, съ погрешното название Тунджа,
вместо Туча, както самъ Омортагъ я пише въ Чаталарския
надписъ и защо въ трети ржкописъ тя фигурира подъ името
Вица, Вича или Вичина.
Но на нЪкои, може би, ще се види чудно: защо пъкъ.
сж били издигнати отъ българитЬ на р. Тича два аула?—••
За да обясня тоза, ще кажа, че древнята стратегия, както и
съзремената, изисквала щото бродищата на по-важнит-Ь и
по-голЪмитЪ р^ки, а особенно ако на тЪхъ е имало изди
гнати мостове, да се охраняватъ добре отъ укрепления, из
дигнати на двата бргьга на ргъкатгь. Така, Прокопий въ.
VI в., като описва попразенит-в и издигнати на ново кре
пости по Дунава отъ императора Юстинияна, като до
хожда до м-Ъстото на моста, издигнатъ отъ императора
Траяна, въ време на дакийската война, съ царя Децебала, въ края на I в. и въ началото на II в.., казва:
„В ъ онова време Траянъ построилъ и два кастела на
р-Ъката отъ дветтъ й страни и отъ гЬ хъ тозъ, който се
намиралъ на отвъдния брЪгъ, назозали Теодора, а оня, който
билъ разположенъ въ Дакия1), билъ нареченъ Понте. И двата
тия кастели пострадали отъ продължителностьта на времето
и доста много отъ варваригЬ, били напълно унищожени, А
императоръ Юстинианъ възобновилъ достатъчно съ нови
и непревзимаеми постройки кастела Понте, който се намира
на десния бр-Ьгъ, и отъ тая страна възстановилъ безопасностьта за илирийцитЪ. А за другия кастелъ, който се на
мира на другата страна и се нарича Теодора, мислилъ, че
не требва да се грижи, тъй като е изложенъ на тамкашнит-Ь
варвари“ 2), Следъ това, Прокопий, като слиза и описва другигЪ крепости покрай Дунава, спира се при стария Ескусъ,
нареченъ тогава Уно отъ приселенит-Ь тукъ въ V в. хуни,,
казва: „Не много далечъ отъ това укрепление, има едно
мЪсто, дето се намирали две укрепления на всгька една отъ
дветгь страни на р. Истъръ-), едното у илирийцит1з, Палатиолонъ по име, а другото на отвъдната страна — Сикибида.
Императоръ Юстинианъ, като поднозилъ тия две укрепления,,
разрушени отъ времето4), възпрЪлъ нахлуванията на тамкашнитЬ варвари6). Подиръ това, като дохожда при Транемариска
сег. Тутраканъ, Прокопий казва: „Срещу това укрепление, на;
1) Разбира се Лврелиянова Дакия на ю гъ отъ Дунава.
2) Ое аесНПспв, IV , 6, ей. Напгу стр. 128.
8) Д унавъ

4) Значи, първоначално сж били издигнати много по-рано.
в) Р е аесНПспз, IV, 6; ес1. Непгу, стр. 130.

отвъдния брегъ, некогашниятъ римски императоръ Констан
тинъ построилъ грижлизо единъ кастелъ, Дафне по има,
като мислилъ, че щ-Ълъ да бжде много полезенъ за да се
запази реката отъ двете страни. Но съ течение на вре
мето варварите го разрушили изцяло, а императоръ Ю :т инианъ го възобновилъ чакъ отъ основите му“ 1). Не ще съм
нение, че варварските племена на северъ отъ Дунава сж
били опасни за империята и за това Римъ и Византия сж се
старали да владеятъ и двата брега на Дунава, но и тукъ, на
Тича, историята ни сочи ц ела редица отъ ненадейни нахлувания на византийски армии противъ владетелите на Мизия,
на северъ отъ Балкана, българи и печенеги, какзито сж слу
чаите съ нашествието на императорите Константинъ V Копро
нимъ, Константинъ VI, Никифоръ I, Иоанъ Цимисхий и Алекси
Комнинъ и на пълкозодците патриций Михаилъ, Василий Монахъ и Никифоръ и които сж се спирали все на Тича. Отъ
друга страна, ако Плиний въ ! в. следъ Христа свидетелствуза, че почти половината отъ 60-те реки, които се вливатъ въ Дунава, сж били плавателни-, ако въ X в. Л ъ в ъ
Дяконъ казва, че земята на българите била напоявана отъ
голгъми рп>ки и била изобилна съ вода; ако Езлия Челеби
чакъ въ XVII в. свидетелствува, че морски разбойници (шайки)
поекарвали зимата, разбира се, на своите широки ладии, въ
Тича и ако басейна на тази река обема 5147 кв. клм., то
всеки може да разбере, че р. Тича въ VIII в. не е била като
сегашната и защо българските ханове сж взимали охрани
телни мерки за запазване на нейните бродища и мостове, а
особенно на най-стратегичните места, дето сж се сбирали
многобройни друмища. Най-после отъ сведенията на Теофана за
сжществуването на два аула на Тича при Велий-бей и Чаталаръ,
излиза, че, въ 768 г., както казахме по-горе проходътъ Сидира
е добилъ важно значение ощ е преди тази дата и за това
некой отъ тогавашните български ханове ги е издигналъ за
спиране ненадейните нападения на гърците откъмъ югъ. Тоза
сигурно е станало пакъ въ време на царуването на сжщия
византийски императоръ Константинъ Копронимъ, който отъ
741 г., когато стжпилъ на престола, до 775 г., когато ум релъ,
водилъ най-много войни противъ България. Той е и който
издигналъ крепостьта Маркели въ 755 г. Това иде да под
крепи нашето предположение, че издигането на тази грамадна
крепость, тъкмо срещу прохода Сидира, е затъмнило славата
на Берегава и постепенно насочило главната съобщителна
линия къмъ Сидира, а това е пъкъ предизвикало силното
укрепяване брода на Тича и най-важния комуникационенъ
и стратетически пунктъ при Вели-бей и Чаталаръ. Значи,
тоза е станало между 755 и 768 г. — похода на Копронима
4) й е ае&НсПз, IV, 7; ей. Неагу, стр. 132.

*

до Чика. Я български ханове, които сж царували презъ това
време и които вероятно сж издигнали аулите, сж били: Кормисошъ (739— 756), Винехъ (756— 761), Т елец ъ (761— 764),
Сабинъ (764— 766), Умаръ (царувалъ само 40 дни), Токту
(766— 767) и Паганъ (767— 768). Изгорени пъкъ въ 768 г.
отъ Копронимъ, т-Ь требвало да дочакатъ Омортага, който
въ 821— 2 г. направилъ новъ аулъ и моста на сжщото ме
сто при Чаталаръ и съ това силно укрепилъ минаването на
реката.
Досега, по въпроса за Чика, Шкорпилъ, заедно съ про
фесора Успенски, беш е на мнение, че е р. Тича1). Сега
обаче, въ най-новата си статия, той счелъ за нуждно да се
повърне на този въпросъ и пише: „При похода на импера
тора Константинъ Копронимъ презъ 768 г. се споменува Цика
или Чика, въ която сж били изгорени дворците. При реше
нието на въпроса за „Цика“ требва да се обърне внимание
върху следното: Изгарянето на дворците ясно показва, че
Ц ика е билъ градъ и то столица. Императорътъ се е възползувалъ отъ това, че е намерилъ планинските проходи
безъ прикритие, отъ което е ясно, че той е миналъ единъ
-отъ планинските проходи. Ярестуването княза на севери
те, които сж пазили проходите, и цельта на императора да
унищожи единъ отъ главните съюзници на българския ханъ
и да отвори проходите, водящи къмъ българската столица
Плиска, показва, че погодътъ на императора е билъ насоченъ
къмъ центъра на славянското племе севери, къмъ столи
цата на т пхния князъ Славунъ“.
„Седалищата на северитгь сж били подъ севернитгь
склонове на Източния Балканъ, отъ които места най-удобни
сж котловините на горните течения на р. Тича — Герлово
и на р. Байрямъ-дере, съ притока й Батакя— Ришката котло
вина-, презъ двете котловини минаватъ главните пжтища отъ
българските столици къмъ Тракия. Върбишкото градище се
пада почти по средата на двете котлозини. Въ горното те
чение на р. Герила е запазено название Гига, съ една воде
ница „Гига-дермени“ , върху единъ отъ притоците на р. Герила.
Я зъ предполагамъ — казва азторътъ— че столицата на севе
рите съ палатите на техния князъ, която столица се спо
менува при похода на Константина презъ 768. г., подъ име
то Цика или Чика, е била зъ Върбишкото градище. Назва
нието Цика е старото име на р. Герила, подобно на назва
нието („Т уц (ч )а “ ) за р. Тича въ Омортаговия надписъ отъ 821 г.“2)
*) Йбоба-Плиска, 547,
2)
Старобългарска съобщ ителна мрежа о к оло Преславъ и кре
постите по нзя. Бълг. истор. библиотека, гад. II, т. 2, стр. 98.

Това мнение на Шкорпила е едно отъ най-несъстоятелните, по следующитъ съображения:
Известно е още отъ началото на тази книга, че когато
Аспарухъ дош елъ съ своите българи въ страната между
Дунава, Балкана и Черно-море, той заварилъ тукъ осемъ
славянски племена, отъ които едното— северите требва да е
населявало шуменската равнина и планинските долини въ
областьта на двата наши проходи: Берегава и Сидира. Него
ви требва да сж били и градовете Плиска и Преславъ,
Както видехме по-рано, това племе е било едно отъ първите,
които напуснали своята прародина и се явило на р. Днепъръ.
Т о ще да е било и едно отъ първите, което въ време на
славянската колонизация на полуострова е минало Дунава и
се установило до Балкана въ Шуменско и околностьта. Като
се установилъ съ своите български племена въ Мизия и
избралъ за свой главенъ аулъ Плиска, Яспарухъ преселилъ
седемь отъ заварените славянски племена на югъ и западъ
къмъ аварите, а северитгь — на истокъ отъ Берегава, за да
пазятъ пограничният съ Византия мгьста. Т ези сж поло
жителните сведения на византийските летописци Теофанъ и
патриархъ Никифоръ и отъ тех ъ ние вадимъ заключението,
че северите сж били именно, които сж били преместени от
тамъ, първо, за да отзорятъ место на българите и, второ,
да могатъ тези— последните да иматъ въ своите здрави и
сигурни ржце трите най-важни балкански проходи за бждащит-к имъ нахлувания въ византийските области на югъ отъ
Балкана. А пъкъ на преселените на изтокъ отъ Берегавския
проходъ севери сж били поверени Провадийскиятъ и Гулишкиятъ проходи, пъкъ може би и Месемврийскиятъ, ако пле
мето е било голем о и разселването е било направено чакъ
до Черно-море.
При това положение на работата, може ли да се твър
ди, че „за защита на балканскитгь проходи славянското пле
ме сезери било преместено до северните предпланини на
Изт очния Балканъ“ 1)-, че „седалищата на северите били подъ
северните склонове на сжщия Балканъ“ и главно въ Герловската котловина, дето била „столицата на техния князъ Славунъ“ , както прави Шкорпилъ? Не знае ли той, че Балканътъ се д ели на три части и че източната му часть започ
ва отъ Сливенската „Демиръ-капия“ и свършва съ Еминебурунъ на Черно-море, та говори изобщо за Източния Бал
канъ, вместо да каже само на изтокъ отъ прохода Берегова?
Не знае ли той, че Върбица, центърътъ на Герловската кот
ловина, дето поставя центъра на племето севери и столицата
1 ) Сжщата статия, стр. 81.

на княза имъ, лежи на 52 км. въ противоположната страна—•
на западъ отъ клисурата БерегаваЯ1)
Втората грешка е, дето Ш корпилъ твърди, че импера
торъ Копронимъ билъ насочилъ похода си къмъ центъра на
северите въ Герлово— столицата на техния князъ Слазуна,
съ цель да арестува княза имъ и съ това да унищожи единъ
отъ главните съюзници на българския ханъ и да отвори
проходите къмъ Плиска. Ако мисъльта на Шкорпила е така
ва, тя е съвсемъ нез-Ьрна. Хващането и арестуването на кня
за Славуна и на неговия другаръ Християна, началникъ на
скамарите2), е било извършено, споредъ Теофана3), още пре
ди похода на императора. „Докато Паганъ и боилитЪ му се
намирали въ Цариградъ и водели преговорите за миръ —
казва професоръ Златарски— Константинъ V намислилъ да се
избави отъ най-опасните за себе си личности, които могли
да му попречатъ въ по-нататъшните му действия противъ
България. Той изпратилъ тайно хора въ България, които
хванали Славуна, който билъ причинилъ много злини въ Тра
кия, а сжщо и Християна. Каква е била сждбата на Славуна
след ъ неговото откарване въ Цариградъ, Теофанъ не споме
нува; но надали ще е била по-добра отъ участьта на Хри
стияна, чийто трупъ, следъ като били отсечени ржцете и
краката му въ пристанището на св. Тома, още живъ билъ
предаденъ на лекарите, за да имъ послужи като материалъ
за изучване на човешкото тело, и най-сетне билъ изгоренъ“ 4).
Следователно, въ похода си, императорътъ не е ималъ вече
какво да се разправя съ Славуна и Християна. А з ъ отизамъ
въ разсжжденията си още по-нататъкъ и намирамъ, че, поне
же при нахлуването на Копронима въ България, българите
сж счели хана Пагана за виновенъ и повдигнали бунтъ про
тивъ него, въ който той и збегалъ въ Варна, дето билъ убитъ,
то северите и скамарите сж били, които, за да си отмжстятъ
за убийството на техните вождове, сж скочили най-първи
отъ жилищата си въ крайния Източенъ Балканъ и сж застра
шили пжтя на отстжпването му въ планината и той билъ
принуденъ да се върне въ столицата си „безславно“ , както
казва Теофанъ.
Третата грешка на стария ветеранъ е, че той много
добре знае, че по спора за Чика и изобщо за похода на
Константина Копронима зъ 768 г. се е образувала ц ела ли
;) Отъ с. Смядово до Преславъ 21 км. и отъ П реславъ до с.
Върбица— 31 к м .= 5 2 км. Километрическа таблица, стр. 428, 413.
2) Вижъ за тйхъ 3 . В. Вигу, ТЬе К о т а п
уо1. 1. р. 286; р. 422, 423.
3) ТНеорЪапез, стр. 436.
4) История на Бълг. държава, I, 221, 222.
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тература. Известно му е сжщо, че професоръ Геза Фехеръ.
написа ц ели страници, за да разглежда филологически и
исторически въпроса за Чика и, заедно съ маджарския ученъ
И. Тури, доказа— споредъ мене много основателно— че дума
та е аваро-турска и че тя означава: висока ограда, насипъ,,
окопъ, дворъ, аулъ. А Шкорпилъ, вместо да се спре и да
изложи съображенията си, направо казва, че Чика било градъ
и то столица на славянския северски князъ Славуна!
Четзъртата грешка на Шкорпила е, че той твърди, че,:
„названието Цика е старото име на р. Герила, подобно на
названието (Туц (ч)а) за р. Тича въ Омортагозия надписъ
отъ 821 г. Това сжщо не може да бжде вЪрно. И азъходихъ
отъ София чакъ въ Герлово и Върбица да събера некой
сведения за Чикз, но никой нищо не ми каза; всеки ми со
чеше старото име на реката— Герила или Герула. Както ка
захме и по-горе, Шкорпилъ не е да не знае, че това име има
голямо академическо значение за византийската и българска
та история и требваше, ако наистина е научилъ нещ о се
риозно, да се спре по-обширно на този въпросъ и да посочи
доказателствата си, така, както и ние правимъ по вс-Ьки въ
просъ. Отъ друга страна, р. Герула не е нЪкоя гол"Ьма и
известна река, а съвсемъ малка рекичка, която извира отъ
северния склонъ на Балкана, при Върбишкия проходъ, тече,
презъ с. Върбица и, след ъ 5— 6 км. пжть отъ изворите й,
влиза се въ р. Тича. Така щото, ако императоръ Константинъ,
Копронимъ е миналъ въ 768 г. презъ Върбишкия проходъ и
се е спрЪлъ въ обширната Герловска котловина, той нъмаше
да се спре съ армията си въ тесния д олъ на Герила, дето»
не може да се установи единъ полкъ, а не една армия, а—
въ равнината при с. Върбица и при р. Тича, дето ще намери
и фуражъ, и изобилна вода, толкова необходими при единъ
гол^м ъ Еоененъ походъ. И тогава византийските историци
щ-Ьха да поменатъ Тича, а не малката Герила или, споредъ
Шкорпила, Чика. Ето защо, нека ми бжде поззолено да се
усъмня въ това твърдение на автора, което може да бжде
основано върху некой не точни сведения на селяните въ
Върбица. При това— нека г. Шкорпилъ ме иззини за тази
откровеность— съ своите чести отказвания отъ старите си
мнения, като напримеръ, за местото на погрома на импера
тора Никифора отъ царь Крума, за местоположението на кре
постите Маркели, Лардея и пр. и за много други грешки, за
които ние поменахме на неколко места въ тази книга, той
като че самъ подронва доверието къмъ себе си и кара уче
ния св етъ да почне да гледа съ съмнение върху изследва
нията му.
Споредъ мене, всичката причина за тези грешки на:
Шкорпила води началото си отъ това, че той/ при дългата*

редица отъ учени, като професорите: Иречекъ, Томашекъ,
Успенски, Златарски, Фехеръ, и пр., е най-яркиятъ защитникъ
на твърдението, че Върбашкиятъ проходъ е голЪмиятъ, историческиятъ проходъ Сидира, нещо което той пакъ настоява
да твърди и сега въ най-последнята си статия; следователно,
той не може да повярва, че императоръ Константинъ Копро
нимъ, въ похода си противъ България, не е миналъ презъ
него. Но ние ясно доказахме, че този проходъ, името на който
историята дори не познава, е игралъ една третостепен
на роль въ войните между Византия и България, защото,
както доказахме въ ч. I на този Сборникъ, той е най-дългиятъ проходъ отъ Тракия за Плиска и Преславъ; и за да
мине н'Ькой пълководецъ презъ него за България, той требва
да премине четири планини и да се натъкне на четири укре
пителни линии по техъ, а презъ Чалжкавашкия проходъ или
действителната Сидира той ще мине само Балкана и Драгоевската планина, разстоянието презъ които е най-кжсо и пжтьтъ
най-удобенъ.
И така, следъ всичко изложено дотукъ, нека резюми
раме всички факти и данни:
1. Установява се, че местностьта при Чаталаръ и Вели' бей е била отъ голямо комуникационно значение — тамъ сж
се сбирали всички древни, средновековни и сегашни друмища,
които, както понастоящемъ, така и презъ време на първото
българско царство, не сж имали ?а главна прицелна точка
Върбишкия проходъ и Преславъ, а — Чалжкавашкия и на
право презъ Драгоево, Вели-бей и Чаталаръ за главния аулъ
на българските ханове при Плиска.
2. Установява се, че големото комуникационно значение
на мЬстото и на брода при него на р. Тича предизвикало из
дигането на единъ гол4мъ камъненъ мостъ, който станалъ
проводникъ на всички друмища. Този мостъ се намиралъ на
югъ отъ с. Дивдедово, между селата Чаталаръ и Марашъ,
и че жителите на Дивдедово събрали деланите камъни отъ
развалините му и си направили училище.
3. Установява се, че тукашниятъ бродъ, а после и моста
и изобщо целата околность, като възелъ на друмищата,
имали толкова голем о стратегическо значение, че българ
ските ханове още преда Омартага издигнали укрепени ла
гери — аули отъ двете страни на р. Тича при Чаталаръ и
Вели-бей, наречени отъ Теофана Чика, които императоръ
Константинъ Копронимъ изгорилъ въ 768 г. и Омортагъ на
ново издигналъ аулъ при Чаталаръ, дето той направилъ и
моста; че отъ този укрепенъ лагеръ едната стена, дълга
около 750 м. и широка повече отъ 2 м„ била разкрита от
давна, както и укреплението „Хисаръ-кале“ при Вали-бей.

4. Установява се, че тукъ, при дветЪ села, до р. Тича,
имало стари селища, които, споредъ сжществующитЪ и до
сега тракийски могили — тЪхни некрополи, водятъ началотоси вероятно още отъ предисторическата епоха; че селището
при Чаталаръ имало ср-ЬдневЪковна църква и други стари
паметници; че тамъ, при нЪкогашното с. Караджа-отъ, въ
XVII в., споредъ Евлия Челеби, въ пашовския чифликъ, имало
кула, въ която пашата живъялъ и поканилъ да пренощувз
и М елекъ-Ахмедъ паша — кула, която, издигната до самата
рЪка, е сигурно служила и за охрана на брода по онова
време, и че българското правителство следъ освобождението,
като видело голямото комуникационно и стратегическо зна
чение на местото и брода, издигнало тукъ още преди 25
години новъ мостъ.
5. Установява се, че мЪстноститЪ около Чаталаръ и
Вели-бей и изобщо цялата долина на Тича и на нейния голЪмъ притокъ Врана, сж най-плодороднитЪ и воднигЬ мЪстз
въ цялата Шуменска равнина и способни да напоятъ и изхранятъ цЪли армии.
6. Констатирва се, че самиятъ епиграфически паметникъ
— грамадната каменна колона, съ надписа на Омортага, е би лъ
намЪренъ тукъ, при Чаталаръ, заровенъ отъ пороигЪ дълбоко
въ земята ощ е отъ незапомнени времена.
7. Най-после, констатирва се отъ думитЪ на Р. Поповъ
и на самия собственикъ на нивитЪ, че тамъ ралата закачвали
и други още големи камъни и че ще могатъ да се откриятъ
още много важни паметници, но нямало кой да обръща вни
мание и да копае на това м-Ъсто.
Всички тия факти не сж открити отъ мене ; т^Ь сж д^ло
на професора Успенски, Шкорпила, Иречека, Златарски, Р.
Поповъ и др. които ги изнесоха предъ учения свЪтъ съ пу
бликуването на материалите по разкопките на древнята ханска резиденция на българитЪ при Плиска, въ грамадния томъ
X на „Извеспя рускаго археолог, института въ Константино
п о л^ “ и въ други свои съчинения. А зъ само ги допълнихъ,
обяснихъ и подкрепихъ съ нЪкои исторически данни. Но, за
съжаление, при преценката имъ не се намЪри нито единъ
отъ ученитЪ, който да обърне око и къмъ ЧаталарскитЪ и
Вели-бейскитЪ паметници и да се запита: дали и гЬ не представляватъ нЪкакви остатъци отъ ОмортаговитЪ постройки.
Повлияни, види се, отъ Успенски и Шкорпила всичкитЪ учени
се хванаха за гЬхната теория — за Преславъ и едногласно се
произнесоха, че българскиятъ ханъ тамъ издигналъ аула,
крепостьта и моста и че тамъ била пренесена българската
столица, която добила названието си Преслазъ отъ никакви
си прилагателни еперфимонъ и памфимонъ. Най-после, ако-

всички поменати исторически и археологически факти и данни
не бЬха достатъчни да обърнатъ вниманието на нашигЪ и
европейските учени, то нима мгъстото при с. Чаталаръ, дето
се намери самиятъ камъненъ надписъ на Омортага, не бЪше
достатъчно да имъ подскаже въ коя посока тЪ требва да
търсятъ истината? Както изтъкнахме и по-рано. такива коло
сални стълбове, дълги 4 човешки боя и тежки 11,000 кгр.,
нито се приготовляватъ, нито се пренасятъ лесн о; и ако гЬ
бЪха изучили по-внимателно колоната, тЪ щ-Ъха да видятъ,
че тя сигурно е била отсечена и приготвена въ скалитЪ на
близката тукъ Шуменска планина и съ лостове търкаляна
върху дървета до Чаталаръ, дето е била изправена въ аула
на Омортага и после, следъ погрома на първото българско
царство, паднала и останала зарита въ земята отъ сипеигЪ
и пороигк Благодарение на гЪхъ колоната останала запа
зена въ недрата на земята ц-кпи 1100 години;' иначе тя не
пременно щЪше да бжде начупена на парчета за да украси
н-Ъкоя църква, училище или джамия, така, както нейната дру
гарка, съ известния търновски надписъ, е била прензсена,
вероятно отъ издигнатата отъ Омортага могила между Плисковския и дунавския аули, за да украси църквата Св. Четиридесеть мжченици въ столицата на второто българско царство.
А всичко това иде за лишенъ пжть да ни установи, че Чаталарската колона не е била пренесена въ землището ка това
просто село нито отъ Плиска, нито отъ Преславъ, а, напротивъ, че тя е била издигната тукъ, дето е била намерена,
близо до черновата на старото селище и не далечъ отъ раз
валините на стария мость; следователно, и аула на. Омор
тага не може да бжде другаде, освенъ тукъ, при откритата
дълга и широка крепостна стена. УченигЪ не обърнаха вни
мание и на „Хисаръ-кале“ , и на „Султанъ-сарай“ при с. Велибей. Но, нека Българската академия на наукитЪ, Археологическиятъ институтъ или Археологическиятъ музей направятъ
разкопки при двегЪ села и азъ се надЪвамъ, че тамъ ще се
откриятъ още много паметници, които ще опровергаятъ на
пълно теорията на ученитЪ, ще подкрепятъ всецкпо нашата
теза и ще хвърлятъ светлина върху много още тъмни стра
ници отъ миналото на нашитЪ прадеди.
Тукъ, ний вярваме, ще се откриятъ и други отъ „четиритЪ колони“ , които, споредъ надписа на Чаталарската
колона, Омортагъ поставилъ „въ самия аулъ“ — ние счи
таме, че откритата вече колона съ надписа, е една отъ тия
4 колони; сжщо вярваме, че могатъ да се нам-Ьрятъ и двата
или поне единъ отъ „двата лъва“ , които сжщиятъ ханъ поставилъ „върху колонигЬ“ . Тогава не ще да остане никакво
съмнение, че търсениятъ аулъ на Омортага е билъ издигнатъ
именно тукъ.

МНЕНИЕТО НЯ Г. БЯЛЯСЧЕВЪ
Следъ всичко това, което казахме по адресъ на всички
автори, остава да кажемъ само няколко думи за мнението на
единствения опозиционеръ на тЪхната теория, Георги Балас
чевъ, който пъкъ поддържа друго мнение, именно, че Омор
тагъ би лъ издигналъ аула, крепостьта и моста при село
Тича, ср-Ьднев-Ьковната *АгНгСа, а не при Преславъ.
При описанието на Върбишкия проходъ, ние поменахме,
че с. Тича е наистина едно старо селище, което, издигнато
тъкмо на северната страна на Котленския проходъ презъ Бал
кана, заедно съ всички други подобни селища, издигнати отъ
двете страни на планинските проходи и на речните бродища,
е добило основанието си още въ незапомнените времена и
е служило за станция на прохода. Вследствие на това селото
требва да води началото си още въ древнята тракийска
епоха. Това се установява отъ издигнатите тукъ няколко
тракийски могили, отъ старото градище и отъ намерените
тукъ монети отъ римо-византийската епоха, за които говори
Баласчевъ. Обаче, колкото старо и да е това селище, следъ
като проследихъ историята на Котленския проходъ, азъ не
намерихъ нито едно събитие, което да свързва било гради
щето, било прохода съ първото българско царство. На такова
събитие не посочва и Баласчевъ. Историята не знае дори и
името на прохода, каквото той, подобно на Сидира и Бере
гава, требва непременно да е ималъ. Ние не намерихме ни
какви исторически данни дори за некакво събитие, станало
тамъ, презъ времз на второто българско царство, освенъ
едно — поражението на византийската армия, подъ начал
ството на протовестияритъ Муринъ, отъ българския царь
Ивайло, при крепостьта Диавена, и то въ южната страна на
прохода, при Котленския боазъ1). Ние, както вече знаемъ, не
намерихме и некой особенни сведения и за Върбишкия про
ходъ, който е билъ много по-близо до двете български сто
лици Плиска и Преславъ. Ние изложихме изследванията си
за Котленския проходъ отделно въ една специална моногра
фия, която ще бжде публикувана въ скоро време и съ нея
ние ще докажемъ, че този проходъ и крепостьта, респективно
селището Тича, не сж имали абсолютно никакво значение за
политическите, военните и търговските движения между пър
вото и второто българско царство, отъ една страна и Визан
тия — отъ друга. За печенежката епоха пъкъ въ XI в. ние
доказахме при критиката на мненията на Д-ръ Табакова и
професоръ Златарски за Сидира, че дори и тогава, когато
печенегите, които сж ходили на помощь на павликяните при
*) Срв. Иргчекъ, Пжтувания, 722; Псп., кн. 55—6, стр. 257.

думи, пжтьтъ е минавалъ презъ другъ проходъ, който, за
различие отъ Котленския, подъ което име се подразбира про
хода Котелъ—Тича, ние нарекохме Козяшки отъ крепостьта,
която го е пазила.
На второ м-Ьсто, презъ Козяшкия проходъ отъ Плиска и
Преславъ, се върви само тогава, когато ще се гони г. Сливенъ
и оттамъ къмъ Стара-Загора, Пловдивъ и по-нататъкъ, т. е.
въ юго-западна, а не въ южна посока — къмъ Ямболъ,
Одринъ или Цариградъ. За тази посока сж служили другигЬ
два прохода: на първо мЪсто Чалжкавашкиятъ и на второ
— Върбишкиятъ. За това, когато въ 1152 год. Идризи
описва пжтя отъ Ш уменъ за Сливенъ, казва, че той тръгвалъ
отъ Мисионосъ и презъ Ягермини или Грамени на Мануилъ
Фила1) стигалъ въ Истлифносъ (Сливенъ), безъ да закача
'АгК^Са на М. Филъ или Тича на Баласчева.
Козяшкиятъ проходъ е работилъ още Ътъ най-стари
времена. Това се установява отъ трако-римската му станция
при Алванлари и отъ крепостьта Козякъ, помената отъ
Мануилъ Филъ, и отъ другите укрепления, които сж. го охра
нявали. Обаче, съ прокарването на шосето Тича—КотеЛ^ презъ
така-наречения сега Котленски проходъ, Козяшкиятъ съвсемъ
заглъхна и е останалъ дори неиззестенъ на Баласчева.Ж не
само нему — за него нЬма да намерите никакви сведения и
въ всички издадени досега географии на България. За него
нищо не знае и професоръ Иречекъ, който е ходилъ въ
Котелъ. Той пише за крепостьта Козякъ, но за какво е слу
жила тя всрЪдъ джбравигЬ на Балкана, той не знае, защото
силниятъ дъждъ, който валялъ 30 часа, „като изъ ржкавъ“ ,
както пише той2), и кжсото време, което прекаралъ въ
Котелъ, не му позволили да отиде никжде и да изучи всичко,
което има интересно въ околностьта за историята и архео
логията. Не е миналъ презъ този проходъ и Каницъ. Отъ
Герлово той стигналъ въ с. Тича, за да търси изворигЬ на
р-Ьката, и оттамъ по шосего на Мидхадъ паша преминалъ
Котленския проходъ и стигналъ въ Котелъ’).
ВЪрно е, че Котленскиятъ проходъ е билъ презъ в е 
ковете, както и сега, една доста важна комуникационна
линия, но само въ тоя случай, когато се касае за пжтуване
презъ големия карпатски проходъ „ПредЪлъ“ на югъ, презъ
Букурещъ, за Дунава и отъ важнато римско пристанище на
1)
Споредъ нашит-Ь изследванив, тази крепость е била
сегаш ното село Градецъ. Развалините й и сега стоятъ. Ш корпилъ
погреш но я отождествява съ Ичера.
8) Пжтувания, 731.
») Оопаи— Вц1дапеп, III, 82 сл.
Плиска— П реслав*»
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тази р%ка — 5ехап4а-рг184а, сегашния Русе, презъ Разградъ,
Ески-Джумая— Османъ-Пазаръ — Тича — Котелъ — Г радецъ —
Ново-село— Марашки проходъ— Стралджа и оттамъ на югъ
по всички посоки на обширното Тракийско поле. Вследствие
на това, знаменитиятъ турски реформаторъ, Мидхадъ паша,
който, преди да стане великъ везиръ на Отоманската импе
рия, б^ше управитель на Дунавския вилаетъ и имаше рези
денцията си въ г. Русе, прокара шосето отъ Дунава на ю гъ
не презъ Козяшкия проходъ, който, както видехме, води въ
друга посока, а — презъ Тича и Котленския проходъ, като
чрезъ него съедини всички поменати градове на югъ отъ
Русе. По това шосе отъ г. Ески-Джумая нагоре е пжтувалъ
и Баласчевъ, когато е ходилъ да види с. Тича и неговите
археологически остатъци.
Баласчевъ придава важно стратегическо значение и на
крепош ьт а Тича, но той и въ това отношение не е правъ,
защото той самъ нарича тукашното укрепление „малката
крепость Тича1), а отъ това може да се направи заключение
и за нейното древно значение. Нейното предназначение е би
ло само да брани входа къмъ прохода. Тя е слабо служила
и за охрана на местното население въ случай на война, за
щото то е предпочитало да се крие въ планината, отъ кол
кото въ малката и слаба крепость, пъкъ дори и ако тя е била
силна крепость. Известно е, напримеръ, че когато импера
торъ Фридрихъ Барбароса въ 1189 г. наближилъ съ своите
кръстоносци г. Пловдивъ, населението и збегало и се скрило
въ Родопите, а когато въ 1206 г. императоръ Хенрихъ на
ближилъ г. Стара-Загора, населението и збегало въ Стара-пла
нина, макаръ тези градове да сж били несравнено по-силно
укрепени. Значи, малкото укрепление на с. Тича имало чисто
локално, местно значение за прохода, а укрепениятъ лагеръ
при Чаталаръ е ималъ високо и широко стратегическо значе
ние. Поставенъ тукъ, въ аула до това село и при моста на Тича,
дето се сбирали друмищата отъ всички страни, единъ гарни
зонъ, който е ималъ задъ гърба си три крепости: Шуменската,
Мадарската и Плисковската, е можалъ да наблюдава дви
жението на една неприятелска армия къмъ всичките проходи
отъ Берегава чакъ до Котелъ и въ случай на нужда бързо да
се притича тамъ, дето стане нужда, и ако неприятелътъ се промжкне незабелезано презъ нЬкой отъ проходите, както, на
примеръ, Константинъ Копронимъ и Иоанъ Цимисхий, да
може отъ своя укрепенъ аулъ и отъ високия б р егъ на Камчията да брани столицата Плиска и дори да вржща „съ
страхъ“ неприятеля, както е случаятъ съ Копронима. А „мал
кото укрепление“ при с. Тича, кацнало на една височинка въ
*) Сп. Минало, кн, 4, стр. 338.

подножието на планината, какво може да помогне противъ
една армия, която е вече слязла отъ Балкана?
Освенъ това, Баласчевъ отбягва да ни каже и какъ
една армия или единъ по-голЪмъ гарнизонъ, какъвто требва
ло да има непременно въ постояния аулъ на Омортага, „про
тивъ гърци и славяни“ , разположенъ при бедното балканско
село Тича, ще може да се продоволствува. И тукъ, при ска
лите на Стара-планина ли, Омортагъ ще събира конните си
дивизии и да ги повежда на война! — Нали самъ Баласчевъ
признава, че това е могло да стане само на Плисковското
поле, дето е имало храна и вода? И ако професоръ Иречекъ,
единъ дълбоко-наблюдателенъ човекъ, е констатиралъ, че
Преславъ, по своето географическо положение, макаръ да се
намира въ границите на плодородната шуменска долина, не е
годенъ за лагеръ на конна войска, то азъ питамъ: да ли
селото Тича, тикнато въ дъното на Герловската котловина,
отвъдъ Преславската планина, и далечъ отъ столицата Пли
ска 90 км., ще може да бжде по-пригодно за тази цель?
А зъ не намирамъ за сериозно и твърдението на Баласчева, че при селото Тича „презъ по-големата часть отъ
годината реката Тича бивала доста пълноводна и се ми
навала по мостъ, както и днесъ“ 1). Реката Тича извира отъ
Стара-планина тъкмо надъ с. Тича и оттамъ селото е добило
названието с и ; а всеки у насъ знае колко маловодни сж р е 
ките близо при изворите имъ, пъкъ дори и такива, като
Марица и Струма. Вследствие на това, при с. Тича реката не
е никакъ пълноводна, а напротивъ— твърде маловодни. Кори
тото й пъкъ е съвсемъ малко и тя винаги може да се мине
въ бродъ, безъ никаква опасность. Ако сега на реката има
мостъ, то е защото презъ нея минава едно първостепенно
държавно шосе, което, както видехме по-горе, съединява Дунавъ съ Бело-море. Сравнително, много по-пълноводна може
да се нарече реката при Чаталаръ, както твърдимъ ние,
защото до това село се вливатъ въ Тича десетки други
реки, които идатъ, както отъ Балкана, така и отъ Преслав
ската, Шуменската и Стана-планина, а особенно р. Врана,
която преди 5 години завлече голема часть отъ г. ЕскиДжумая.
Освенъ това, подобно на другите автори, Баласчевъ
сжщо отбегва да каже и какъ грамадната Омортагова колона
е била пренесена отъ с. Тича, дето споредъ него билъ из
дигнатъ аула, а следователно и колоната, чакъ въ с. Чаталаръ.
Ако тя е требвало да бжде пренесена на друго место, то
това место щеш е да бжде близката Върбица, дето въ тур
ско време властвували преселените отъ Кримъ татарски сул
тани, или въ близките околийски, центрове Османъ-пазаръ и
*) Сжщо,
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дето имало много силни турски бееве. или,
най-после, въ главния градъ Шуменъ, а не въ полето при
простото село Чаталаръ. Той мълчи— не пише нищо и за
факта, изтъкнатъ отъ Успенски и Шкорпилъ, че „споредъ
сведенията на местните жители, (отъ Чаталаръ), каменната
колона се намирала на това сжщото мгъсто (пакъ при Чата
ларъ) още отъ незапомнени времена и че никога никой не я
разкопвалъ и не я подлагалъ на изследване“ .
Прочее, отъ всичко това следва, че и Георги Баласчевъ,
както и другите учени, не е можалъ да прецени добре нито
значението на Чаталарската Омортагова колона, нито архео
логическото, стратегическото и плодородното положение на
местностите при Чаталаръ и Вели-бей-кьой.
Е ски-Д ж умая,

КОГА И ОТЪ КОЙ ЦАРЬ Е СТАНАЛО ПРЕ
МЕСТВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СТОЛИЦА
ОТЪ ПЛИСКА ВЪ ПРЕСЛАВЪ
Отъ изложението на разните мнения на учените ние
видехме, че те , всичките, твърдятъ, че аулътъ, крепостьта и
мостътъ на р. Тича били издигнати отъ Омортага, споредъ Зла
тарски въ 821 г., а споредъ другите автори, въ 822 г. Т е се
различаватъ само по отношение на въпроса: кога е станало
пренасянето на столицата отъ Плиска въ Преславъ. Така
1. Едни сж на мнение, че съ издигането на постройките
въ Преславъ отъ Омортага, този ханъ преместилъ и столи
цата си тукъ. Това мнение се поддържа отъ професорите
Успенски и Нидерле.
2. Други, като Юр. Господиновъ, твърдятъ, че още при
Пресияна Преславъ почналъ да става столица, а при Бориса
той вече билъ такава.
3. Трети твърдятъ, че това е станало въ време на царя
Бориса. Това мнение се поддържа отъ професора Йор. Ивановъ и директора Ив. Стояновъ.
4. Четвърти изказватъ мнение, че това е станало въ
време на царуването на Симеона. Това мнение се поддържа
отъ К. Шкорпилъ и отъ професорите: Бжри, Златарски,
Фехеръ и Кацаровъ.
5. Пети, като професоръ П. Мутавчиевъ, твърдятъ, че
Омортагъ създалъ Преславъ и че при неговия аулъ-дворецъ се развила по-късната българска столица.
Съ опровержението на теорията на всички автори, че
Омортагъ ”съ издигането на своите постройки е основалъ
Преславъ, ние считаме, че е опровергана и теорията на всички

учени, които твърдятъ, че столицата е била преместена отъ
сжщия ханъ въ Преславъ. Но, понеже ние твърдимъ, че като
селище и крепость, която е бранила входа на Герловския
проломъ отъ северъ, Преславъ е сжществувалъ отъ дълги
векове, нещо, което подкрепихме и съ свидетелството на ви
зантийския историкъ Никита Акоминатъ, че билъ „много
старъ градъ“ и то съ сжщото име, дадено му отъ славяните
още преди дохождането на нашите прадеди — Аспаруховите
българи, то остава сега да видимъ кога е той станалъ
столица.
Твърдението на Юр. Господиновъ за Пресияна и Бориса
е едно мнение, което той не подкрепя съ никакви доказа
телства, нито могатъ да се намерятъ такива; за това ние нЪма
да се занимаваме съ него.
Такова голословно е и мнението на директора на Вар
ненската гимназия, Ив. Стояновъ.
Професоръ Йор. Ивановъ сжщо твърди, че столицата е
била пренесена въ Преславъ отъ царя Бориса, но той посочва
на некой исторически динни, които не били използувани
досега въ науката, затова _ние требва да се спремъ и да ги
разгледаме.
„В ъ митрополитската църква на албанския Белградъ
(сега Бератъ), казва Ивановъ, се пазятъ предполаганите
останки на Ангелария, единъ отъ учениците на св. св. Кирилъ
и Методий. Отъ друга страна, знаемъ отъ Охридския архиепископъ Теофилактъ (XI в.), че сжщиятъ Ангеларий билъ
дош ълъ заедно съ св. Климента и св. Наума отъ Моравия
въ България при князъ Бориса. Това било презъ 886 г. Гос
тите пребивавали известно време при Бориса, въ неговата
столица, посещавали неговия дворецъ и беседвали съ княза.
За да закрепи повече християнството средъ своите боляри,
Борисъ позволилъ на Ангелария да живее въ двореца на
болярина Чеслава, а Климентъ и Наумъ — въ двореца на
Ехача. Ангеларий, казва Теофилактъ, скоро се поминалъ въ
дома на Чеслава, а Климентъ и Наумъ били изпратени, единъ
следъ други, за проповедници и учители въ западните пре
д ели на българската държава, въ Македония и Албания.
Съпоставката на известието за пребиваването и смъртьта на
Ангелария близо при Бориса, въ двореца на Чеслава, и късната легенда за останките на сжщиятъ светитель въ албан
ския Белградъ показва, че Ангеларий е живелъ въ известния
старобългарски Бгьлградъ, сега рушевини, на единъ часъ до
Преславъ, и че по-сетне житиеписци и службописци отъ ал
банския Белградъ, за да възвеличатъ своя градъ съ името
на едного отъ седмочислениците — Ангелария, пренесли л е 
гендата отъ българския Белградъ, както това става много
често въ хагиографията и химнографияга. А всичко туй под

крепя много добре изказаното предположение, че БорисоваШа
столица е билъ Преславъ, не тамъ, въ неговата близка
околность, въ Бгьлградъ, е пребивавалъ и умргьлъ Ангелари".
„Въ полза на мнението, че Борисъ е ималъ столицата
си въ Преславъ, особено преди християнския периодъ на
своето владичество. — казва по-нататъкъ професоръ Ивановъ
— говорятъ и следните исторически данни. Редъ епизоди отъ
живота на Бориса, на неговия братъ Доксъ, на братанеца
му, Тодоръ Доксовъ, на Симеона, на Ив. Екзархъ, на епис
копа Константина и пр. се локализуватъ все около Преславъ
и неговата околность. Князъ Борисъ прекарва последните
години на живота си като монахъ въ монастиря на своята
столица, въ монастиря на столичната околность, както това е
било обичай и у византийските царе. Тамъ е монашествувалъ и братъ му, Доксъ, приятель на Ив. Екзарха“ 1).
Това сж доказателствата, неизползувани отъ науката,
на професора Иванова.
Требва да признаемъ, че приведените исторически данни,
колкото на гледъ и да сж убедителни и вероятни, не можаха
да ни убедятъ, че действително българската столица е била
пренесена отъ Плиска въ Преславъ въ време на царя Бориса
и то още преди приемането на християнството въ 865 г., па
дори и подиръ него. Ние имаме данни, които говорятъ про
тивъ тези съображения. Така:
1.
Въ житието на св. Климентъ Охридски, архиепископъ
Теофилактъ казва:' „Климентъ, като взе съ себе си Наума и
Ангелария, тръгна къмъ Дунава. И като пристигнаха въ
Белградъ — тоя най-бележитъ отъ всички крайдунавски гра
дове— т е се явиха при Боритакана, който въ това време
пазеше града. Т ой 'п ож ела да узнае и светците му разка
заха всичко, каквото се беш е случило съ техъ. Като изслуша
всичко, Боритаканъ разбра, че това сж мжже велики и близки
Богу, та реши да изпрати тия странници при българския
князъ, Бориса, защото знаеше, че Борисъ жадува за такива
люде“ .
„Когато те дойдоха при Бориса—продължава Теофилактъ—
той ги прие съ почесть и както прилега на люде достойни за
всеко уважение и почитание, — па ги разпита за всичко, що се
б е случило съ техъ, и те му разказаха всичко отъ начало до
край. Като изслуша това, князътъ усърдно благодари Богу
за това, дето той изпрати тия свои служители, благодетели
на България; дето подари (на България) учители и устроители на верата (1. Сол. 3, 10) не какви да е люде, а изпо
ведници и мжченици. После, като имъ даде прилични за све
щеници одежди и направи имъ всекакви почесги, той запо») В. „М и ръ“ , отъ 6 ноемврий 1926 г.р брой 7907.

в-Ьда още да имъ се дадатъ жилища, предназначени за найпървитЪ му приятели и предостави имъ всичко необходимо
въ изобилие, знаяйки добре, че когато мисъльта се отвлича
отъ грижи за нЪкоя маловажна телесна потреба, то това
много бърка на посвятенитЪ Богу занятия. А самия него об
хвана го силно желание всеки день да бесЪдва съ тех ъ , да
ги разпитва за старите историци и за житията на светците
и по тоя начинъ, чрезъ техните уста, прочиташе Писанието“ .
„Па и отъ неговите първенци, ония, които се отлича
ваха отъ другит-Ь, както по важностьта на рода, тъй и по
големото богатство, — и те сжщо дохождаха при Светците,
като деца при учители, разпитваха за всичко, що се отнася
до спасението, и, черпейки изъ тия непресъхващи извори,
сами пиеха, и на своята челядь предаваха тая вода. И всеки
отъ техъ съ голема ревность се стараеше предъ Светците
какъ да ги склони да посетятъ кжщата му, считайки за освещение посещението на тия учители и вярвайки, че кждето
т е бждатъ трима, съединени въ всичко, съ думите и телата,
тамъ присжтствува и Господъ ,(Мат. 18, 20).“
„Обаче Светците, избегвайки шумните събрания, а
заедно съ това старайки се и да угодятъ на княза, не се ре
шаваха да посещаватъ много кжщи, освенъ когато боголюбивиятъ князъ позволяваше това. Така, единъ българинъ, по
име Ехаяъ, по чинъ сампсисъ, като доде при княза, удостои
се да приеме въ кжщата си преподобния Наума и свещеннейшия Климента. Понеже князътъ благоволеше къмъ про
сителя, — той на драго сърдце позволи, като поржча да приематъ учителите съ всека почеть, докато се нагласи всичко
за тех ъ нуждно“ .
„Сжщо — казва архиепископъ Теофилактъ—се освети домътъ на Чеслава съ приеманието на Ангелария, защото кня
зътъ благоволи да изпълни и неговата молба, като му разреши
да приеме тоя учитель. Ала Чеславъ не м ож а зъ дълго време
да се ползува отъ престояването на Ангелария въ тукашния
животъ, защото той, следъ като поживгь известно време
у него, не безъ радостъ предаде духа си въ рщ ет гь на сеетитп> ангели. А Климентъ и Наумъ пребиваваха у Ехача, удос
тоявани съ всекакви почести, като отъ своя страна те го
удостояваха съ по-големи и по-драгоценни дарове, защото сеяйки духовното, поженаха плътското у тоя човекъ (1 Кор. 9,11).»)
Това сж сведенията, които ни дава първоизточникътъ,
архиепископъ Теофилактъ. О тъ техъ ясно се вижда, че дейс
твието става въ самата столица на царь Бориса — Плиска.
») Житие на св. Климента Охридски, написалъ блаж, Теофи
лактъ, Охрид. б ъ л г. архиепископъ, преведе отъ гръцки Д. Т. Ласковъ,
София, 1916, стр. 49— 52.
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Защото вижда се, че и въ царските палати, и въ дворците
на велможите, и въ жилищата на обикновените граждани не
е липсвало нищо — на всекжде е царувало пълно удобство и
доволство, а въ Преславъ не е било така. Преди да стане
столица, той е билъ малко провинциално градче и требвало,
следъ като се преместила столицата въ него, царьтъ „да го
гради 28 години“ и тогава да заприлича на блестяща столица,
както я описва Иоанъ Екзархъ въ своя Шестодневъ. Не ще съм
нение, че требва да се разбира, какво този д ъ л ъ г ъ строежъ не
се е отнасялъ само до издигането на крепостните стени на
града, но и до издигането на царските палати, на дворците на
велможите, на разните обществени учреждения, като : църкви,
бани, пазарища, канцеларии и пр. и пр., тъй, както Прокопий
казва за императора Юстинианъ, че съ издигането на своето
родно село Таврезиумъ, въ Дардания, за столица на Илирийската префектура и архиепископия, въ 535 г. той издигналъ
тамъ такива общесгвенни и държавни учреждения.1) Ако въ
време на пристигането на тримата Седмочисленици беш е ста
нало това важно събитие, каквото е преместването на държавната столица, било преди, било следъ приемането на хрис
тиянството, Теофилактъ, който ни дава въ сжщото житие на
Климента още много други подробности за светите Седмо
численици, щеш е непременно да отбележи, че те сж били
изпратени отъ Боритакана въ Преславъ, а той не говори
нищо за то в а ; отъ туй излиза, че т е сж дошли въ старата
столица — Плиска. За Белградъ пъкъ, при Преславъ, за който
говори професоръ Ивановъ, и дума не става. Не става дума
изобщ о и за какво да е излизане на некой отъ тримата
светци вънъ отъ столицата; а ако архиепископъ Теофилактъ
е счелъ за необходимо да пише кой въ коя кжща е билъ
настаненъ, той щеше безъ друго да каже и ако некой беш е отиш ълъ вънъ отъ столицата въ некой градъ, поради неудобс
твата въ новата столица, тъй, както тутакси следъ това, той
пише, че Климентъ билъ изпратенъ въ Кутмичевица за учитель, а въ Охридъ и Главеница му били подарени места за
почивка. Вижда се още отъ описанието на Теофилакта, че
на тримата светци, доде сж били въ столицата, е било дори
запретено да ходятъ въ коя да е кжща, б езъ позволение на
царя. Това се обяснява съ обстоятелството, че всичките големци-боляри не ще да сж станали още добри и ревностни
християни и усърдни крепители на политиката на Бориса,
макаръ отъ големия бунтъ на мнозина отъ болярите и техните
привърженици, въ 866 г., противъ царя, че имъ далъ лошъ
законъ, за който сж били наказани съ смъртъ 52 боляри, да
х) Ое аесНПснз, IV, I ; ес). Наигу, стр. 105.

Сж се минали 20 години.1) Че тримата народни учители сж
били задържани отъ Бориса въ самата столица се вижда
много ясно и отъ думитЪ на Теофилакта, който казва, че
„самия него (Бориса) го много обхвана желание всеки день
да беседва съ техъ , да ги разпитва за •старите историци и
за житията на светиите и по тоя начинъ, чрезъ техните уста,
прочиташе Писанието“ . Освенъ тоза, тримата нови и учени
съветници на царя сж му били крайно необходими въ сто
лицата по висши, държавни съображения; за това т е не
требвало на първо време да ходятъ никжде вънъ отъ Плиска.
Това е съставянето на големия планъ на Бориса за национа
лизиране българската църква и държава; а тези съвещания
е требвало да ставатъ често и тайно, б езъ да осети висшето
духовенство, което тогава се е състояло отъ гърци, и дори
некой отъ велможите-българи, които сж били противни на
християнската, респективво славянската политика на царя,
чрезъ която се е давало предимство на християнския елементъ
въ държавата. Така гледа на въпроса и професоръ Златарски,
който сжщо е съгласенъ, че при пристигането на Климента,
Наума и Ангелария царь Борисъ е пребивавалъ въ Плиска,
а не въ Преславъ. „Всички тия съвещания и решения (по го
лемия планъ на Бориса), казва той, несъмнено се държали
на първо време въ тайна, както отъ гръцкото висше официално духовенство въ България, тъй и отъ враждебните на
Борисовата политика българи, а оттука произлизали предпа
зителните мерки отъ страна на Бориса, именно, както отказътъ на Климента и Наума да отиватъ въ кжщите на много
хора, безъ предварително съгласие на княза, тъй и премест
ването имъ, пакъ по заповедь на Бориса, отъ помещенията
въ двореца, „определени за първите князови приятели“ , въ
които т е първоначално били настанени, въ кжщите на Чес
лава, дето съвещанията сж могли да ставатъ по-свободно,
па и тайната би могла да се запази по-добре, отколкото въ
двореца“ 2).
Резултатътъ отъ предварителните съвещания на Бориса
съ славянските учители билъ да се въведатъ славянските
книги и богослужение въ западните български области и да
се подготвятъ хора достойни, отъ средата на народа, които
да заематъ черковната иерархия вместо гърците. За тази
цель, още въ 886 г. Климентъ билъ изпратенъ въ югозападна
България, въ Кутмичевица, Наумъ билъ задържанъ въ Плиска,
а Ангеларий, „следъ като поживе известно време у Чеслава“ ,
който „не можа за дълго време да се ползува отъ престоя
1) Вижъ
ч. II, 44 сл,

подробно

2) Сжщо, стр. 226.

за този
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Златарски,

История,
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ването му“ , починалъ и затова Златарски го изключва отъ
участниците въ съвещанията. Къмъ 887 г. въ България при
стигнали и други по-млади ученици на св. Методия, пристигналъ отъ Цариградъ и Борисовиятъ синъ монахътъ, по
сетнешниятъ царь, Симеонъ. По този начинъ около Бориса
въ Плиска се образувалъ, начело съ Наума, цЪлъ кружокъ
отъ представители на славянската Методиева школа, които
той взелъ подъ свое непосредствено покровителство. За да
имъ създаде едно спокойно место за работа, Борисъ издиг
налъ монастиръ, който станалъ книжовенъ центъръ, дето сж
живели създателите на старата българска книжнина и найпосле, въ 889 г., царьтъ, като се покалугерилъ, отишълъ въ
сжщия монастиръ и застаналъ на чело на кржжока, за да
ржководи лично д елото си.
Кой е билъ този монастиръ — дали този, който се откри
при големата църква въ Плиска, или некой въ южната часть
на Шуменската планина, надъ селата Чаталаръ и Тройца,
дето е имало монастири, или пъкъ другъ некой въ Преслав
ската планина, не е известно. Но за Симеона се положително
знае, че, следъ като станалъ царь въ 893 г., издигналъ мо
настиръ на 8стТи т ь тж въ 907 г., дето епископъ Константинъ
превелъ отъ гръцки 4-те слова на епископъ Атанасий Алек
сандрийски, противъ арияните, и ги преписалъ Тодоръ черноризецъ Доксовъ.1) Сигурно този монастиръ не е св. Пантелеймонъ, развалините на който се откриха въ м. „Патлейна“ ,
въ Преславската планина, защото той се намира далечъ около
4 клм. отъ устието на реката, а — църквата, която се откри
презъ 1927 г. въ самия Преславъ, съвсемъ близо до устието
на Тича. Изглежда, че професоръ Йор. Ивановъ верва, че
монастирътъ св. Пантелеймонъ първоначално е билъ издиг
натъ отъ Бориса и че на стари години той, като калугеръ,
се е подвизавалъ тамъ, но затова немаме още никакви по
ложителни данни, освенъ че такъвъ монастиръ е наистина
имало въ Преславската планина. Възможно е единъ день,
като се направятъ тамъ големи разкопки, да се укаже, че
това предположение на Иванова, което е и мое, и на други
предположение, е верно. Обаче, близостьта на планината
(обикновенното место за съзерцание и за спокойна работа
на книжовниците въ средните векове) до Преславъ, не ни
дава право да мислимъ, както прави Ивановъ, безъ други
положителни данни, че, заедно съ развитието на духовния
животъ въ нея, ако това действително е станало още въ
време на царя Бориса, той е пренесалъ и столицата си отъ
Плиска въ Преславъ.
*) Горск^й и Н о в о стр у е в ъ , О п и сате славян. рукописей Москов.
Синод, библиотеки, отдЪ лъ II, 2 № 111, стр, 32— 33.

2. При разкопките въ Плиска се откриха развалините
на една грамадна църква и на единъ монастиръ, за описа
нието на които Ш корпилъ е посветилъ цели 43 големи стра
ници.1) При това, той казва: „Способътъ, по който сж били
построени описаните здания, силно се различава отъ начина
на постройката на царските палати и укрепления. Това обстоя
телство служи за доказателство, че постройката на тези зда
ния е била извършена въ различни времена и че църквата
е отъ по-късно произхождение отъ палатите и укрепле
нията“2). Яко това е така и ако въ една езическа столица,
каквато е била Плиска отъ Аспаруха до Бориса, се намиратъ
християнска църква и монастиръ съ по-късна направа отъ
царските дворци и укрепления на Аспаруха и неговите на
следници, то значи, че т е сж били издигнати отъ първия
български християнски царь, а той е Борисъ. Това иска да
каже и Ш корпилъ. Прекалената пъкъ големина на черно
вата — дължината й е 99 м., а широчината — 29’50 м. или
около 3,000 кв. м. застроена площь — показва, че наистина
тя е царска работа и че съ това Борисъ е искалъ да мани
фестира, съ колкото се може по-големо великолепие, предъ
народа приемането на християнството и установяването му
като държавна религия. Това пъкъ показва, че дълго време
следъ покръстването на царския дворъ, Борисъ е продължавалъ да пребивава въ старата столица, Плиска, защото за
издигането на такъвъ колосаленъ храмъ и монастиръ ще сж
потребни най-малко 10—15 години.
Че наистина тази църква е отъ Борисово време и че тя
е единъ грамаденъ паметникъ отъ времето на приемането на
християнството отъ българите въ 865 г. сж на мнение и про
фесоръ Б. Филовъ3), директорътъ на Народния музей А.
Протичъ4) и архитектътъ при сжщия музей А. Рашеновъ6).
При това, известно е, че по нареждане на царь Бориса въ
седемь отъ по-важните пунктове на България били издигнати
по една катедрална църква, между които сж и тия въ Охридъ
и Преспа.
3. Белградъ, при Преславъ, за който говори професоръ
Ивановъ, не е билъ некой градъ, дето да сж имали двор») Абоба— Плиска, 105— 148.
а) Я боба— Плиска, 145.
3) Старобългарското изкуство, София, 1924, стр. 13.
4) Сасанидската художествена традиция у прабългарите, въ Спи
сание на Б ълг. арх. институтъ, IV, 1926-7, стр. 229 сл.
б) Църквата въ Ябоба-Плиска, въ списание на Б ългарското инженерно-архитектно дружество, София, год. XXIV, 1924, брой 12, стр.
190 с л . Въ тази статия г. Рашеновъ е направилъ и общ ъ изгледъ
на църквата.
*

цитЪ си некой отъ велможите, като Чеслава и дрм та дй
бжде изпратенъ тамъ Ангеларий, а — крепость, която се е изди
гала на единъ върхъ въ Преславската планина и е охраня
вала прохода „Дервишъ“ . Освенъ това, на професоръ Ива
нова, подобно на Иречека, е останало неизвесно, че въ Пре
славската околность, освенъ този, имало още единъ Б'клградъ; той е крепостьта, която е пазила Върбишкия проходъ
въ Стара-планина. Даже н1зщо повече — тамъ, надъ с. Вър
бица, имало два Б1злграда — Малъкъ и ГолЪмъ, както и сега
се наричатъ върховете. Това, както видехме на друго место,
ни свидетелствува и Шкорпилъ. Следователно, да се пренася
действието отъ Плиска въ коя да е отъ тези три крепости
въ Преславската планина или въ Балкана, далечъ неколко
десетки [километри — отъ Плиска до Белградъ надъ Пре
славъ разстоянието е 52 километра, а до Белградъ надъ Вър
бица — 72 клм. —■ е немислимо. Понеже пъкъ те се намиратъ по-близо до Преславъ, отколкото до Плиска, да се
твърди, че Преславъ е билъ вече столица, ще бжде пре
силено.
4.
Професоръ Ивановъ не излага въпроса въ една научна, а — въ вестникарска статия, и не ни казва отде
черпи сведения, че велможата Чеславъ ималъ двореца
си въ Белградъ и че за това тамъ е билъ изпра
тенъ да пребивава Ангеларий; но ние намираме, че по-рано
въ една статия Юр. Господиновъ, като говори за сжщата
крепость, казва: „При царуването на Бориса крепостьта
била повгърена на пленения сръбски князъ Чеславъ, при ко
гото въ 835 г. дошелъ гостенинъ св. Ангеларий, който следъ
кратко време се разболева и умира"1). Сигурно, професоръ
Ивановъ е взелъ тези думи на Господинова за чиста монета
и е обосновалъ твърдението си. Но и Господиновъ не по
сочва отъ де черпи тези сведения; той не казва и че е народно предание. Погледнато критически, твърдението на Г о 
сподинова е съвсемъ неверно. Посочената 835 година е по
грешна. Тогава е царувалъ Маламиръ, синъ на Омортага,
следъ него Пресиянъ (836— 852) и товава иде Борисъ (852—
889). Може би, годината, по печатна грешка, вместо 886 да
е писана 835. Тогава годината ще и злезе верна, защото
тримата Седмочисленици наистина въ тази година сж дошли
въ България, но пъкъ Господиновъ е напразилъ друга поголема грешка, като е смесилъ българския велможа Чеславъ
съ сръбския князъ Чеславъ. При това, съвсемъ невероятно
е на единъ „плененъ сръбски князъ“ да се поверява б ъ л
гарска крепость, защото тогава пленниците сж ги държали
подъ арестъ.
«) Стари водопроводи въ Преславъ, въ Известия на Бълг. арх.
институтъ' т. 1, ч. II, 220.

За този сръбски князъ Чеславъ има голяма литература
и, както се вижда, Господиьовъ не е направилъ никаква
справка въ историята. Така, известно е, че следъ 854 год., въ
време на царуването на Бориса, имало война между Б ълга
рия и Сърбия, която се свършила съ миренъ договоръ и,
вероятно, съ съю зъ противъ Византия. Императоръ Констан
тинъ X Багрянородний (913— 959) съобщава, че наскоро следъ
сключването на мира тримата братя-князе, синове на князъ
Властимира, възстанали единъ срещу другъ и единъ отъ
гЬхъ — Мутимиоъ, който искалъ самъ да управлява, победилъ другите — Строимира и Гойника, уловилъ ги и ги изпратилъ въ България. Каква е била по-нататъшната имъ
сждба, Константинъ Багрянородний не казва, а отбелезва
само това, че на Строимира се родилъ синъ въ България —
Клонимиръ, когото Борисъ оженилъ за българка и отъ нея
се родилъ Чеславъ1).
Споредъ изследванията на професоръ Маринъ Дриновъ,
Чеславъ се е родилъ около 890 г . а), а известно е, че преди
това—споредъ Иречека въ 888 г . 3), а споредъ Златарски —
въ 889 г.4) — Борисъ напусналъ престола, покалугерилъ се,
отишелъ въ монастиръ и въ 907 г. починалъ. Значи. Чеславъ
е билъ роденъ при царуването на първия синъ на Бориса —
Владимиръ (889— 893). Преди това пъкъ, както вече знаемъ,
Климентъ, Наумъ и Ангеларий дошле въ България следъ
смъргьта на св. Методия, която се случила въ 885 г., т. е.
петь години преди раждането на Чеслава. Тогава, казва
архиепископъ Теофилактъ, въ житието на св. Климента, Бо
рисъ, като настанявалъ гостите у видните свои боляри,
„освети дома на Чеслава съ приемането на Ангелария, за
щото князътъ (Борисъ) благоволи да изпълни и неговата
(на болярина Чеслава) молба, като му разреши да приеме тоя
учитель. Ала Чеславъ — продължава арх. Теофилактъ — не
можа за дълго време да се ползува отъ престояването на
Ангелария“ , защото ум релъ. Значи, Чеславъ още въ 886 г.
е билъ възрастенъ човекъ и голем ъ боляринъ въ Плиска.
И професоръ Златарски, като гоЕори за двамата Чеславци,
намира, че единиятъ и другиятъ нематъ нищо помежду си
и че първиятъ, който е приелъ Ангелария въ кжщата си, е
български боляринъ, а вториятъ — сръбски князъ6).
*) Сопз1. РогрЬуг., Р е а й т т . 1тр., е<1 Вопп., с. 32, р. 155; К.
Г р о т ъ , И з в Ъ с т о сербахъ и хорватахъ, стр. 186, 1.90, 191; К. Изре
чен, Историка срба, 1, 187.
2) Южнь1е Славяне и

Визант1я

въ X вЪкЪ.

Съчинения, I, 510.

8) История на българитЪ, 197.
4) История на бъ лг. държава, т. 1, ч. 11, 861.
6) Сжщо, т. I, ч. И, 252, 226, 892,

'

За по-нататъшната сждба на сръбския Чеславъ се знае,
че баща му отишълъ въ Сърбия да въстановява правата си,
но билъ убитъ. Останалото малко сираче, Чеславъ, споредъ
Иречека и всички историци, е билъ отгледанъ при двореца
на царя Симеона, въ сръбски духъ, като вЪроятенъ претендентъ на сръбския престолъ. Още момче, прибавя Иречекъ,
въ време на похода противъ възстаналия князъ Захария (въ
924 г.), той лично билъ свидетель при унижаванията на не
говото отечество огъ войските на Симеона. Следъ смъртьта
на последния, той влЪзалъ въ тайни преговори съ визан
тийците, побегналъ отъ Преславъ (въ 931 г.) съ затворе
нит е тамъ боляри, сръбски пленници отъ войната въ 924 г.1)
и взелъ въ свои ржце управлението на отечеството си. Подъ
върховната власть на Византия, той сполучилъ да съедини
за пръвъ пжть почти всичките сръбски племена.2) Споредъ
изследванията пъкъ на проф. Златарски, той починалъ къмъ
960 г., когато държавата му се разпаднала на съставните
си части8).
Ето кой е билъ „пленениятъ сръбски князъ Чеславъ“ ,
комуто, споредъ Юр. Господиновъ, била ужъ поверена кре
постьта Белградъ при Преславъ и при когото въ 835 г. билъ
дош ълъ, като гостъ, Ангеларий. Тези погрешни сведения, в е 
роятно, професоръ Ивановъ е взелъ за основа на своята
статия и оттамъ е произлезло заблуждението.
Щ о се касае до запазената легенда за св. Ангеларий въ
Албания, за свръзките на светеца съ некой нашъ Белградъ,
азъ вервамъ, че тя е пренесена въ Албания не отъ нашите
крепости съ това име въ Преславско, а — отъ сегашната сръбска
столица Белградъ, който е много по-близо до Албания и
който презъ време на първото българско царство се нами
ралъ въ българско владение. Отъ тогавашните българи той
носи сегашното си име и тамъ, както вече знаемъ, българскиятъ управитель, Боритаканъ, посрещналъ отъ Моравско
Ангелария, Климента и Наума и ги изпратилъ при царя
Бориса.
За Ехача, Чеслава и Ангелария има създадена и друга
литература. Споредъ сръбския писатель Ст. Новаковичъ, Ехачъ
и Чеславъ живели не въ българската столица, а — около
Охридъ и Бератъ*). Несъстоятелностьта на това мнение се до*) Това потвърдява нашите думи, че пленниците сж били д ъ р 
жани затворени.
*) История на българи те, 223.
3)
История, т. I, ч. II, 706; вж, стр. 13, 476, 539— 541; Дриновъ,
Съчинения, I, 432, 505— 411, 513— 517; ^ р е ч е к , Истори]а срба, 1, 191.
*•) Први
стр. 61 64.
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Балкан, словенима,

каза отъ Г. Баласчевъ1) и отъ руския историкъ Туницки3).
„Съобщеното отъ Бератския митрополитъ Антимъ йлексуди
предание, възприето отъ Новаковича (и сега отъ Иванова)
— казва професоръ Ив^ СнЪгаровъ — че мощите на Ангелария
се намиратъ въ Бератъ, се появило въ Охридъ или Бератъ,
навярно въ първата половина на XVIII в., когато е започнало
печатно разпространение на жития и служби на Седмочисле
ниците и, както вЪрно схваща Туницки, поради смесване на
дунавския ВгХгураЗш (Велеградонъ), споменуванъ въ пространното Климентово житие, съ албанския (сегашния Бератъ“ *).,
Прочее, предъ видъ на тия съображения, азъ съмъ на
пълно убеденъ, че преместването столицата I а България
отъ Плиска въ Преславъ не е станало нито презъ езическия,
нито презъ християнския периодъ на царуването на Бориса,
нито на други некой български ханъ преди него.
Преместването на българската столица отъ Плиска въ
Преславъ е станало при самото избиране на Симеона за царь
на България. Това е станало по следующия начинъ. Въ 889 г.
царь Борисъ се покалугерилъ и се оттеглилъ, по тогавашния
обичай на много византийски императори и други царе и
князе, въ монастиръ, на почивка. На престола се възкачилъ
големиятъ му синъ Владимиръ. Едва що се минали четири
години и лотарингскиятъ летописецъ Регино (-{-915), на осно
вание сведенията, които, вероятно, е черпилъ отъ послани
ците на немския кралъ Арнулфъ (887—899), изпратени въ
893 г. при царь Владимира4), пише, че този последниятъ
„далечъ отстжпвалъ отъ баща си въ напрегнатость и дейность, почналъ да се занимава съ ловъ, да прекарва времето
си въ пиянство, гощавки и разпутство и съ всички сред
ства да подканя новопокръстения народъ къмъ езическите
обряди“ 8). Не ще съмнение, че царь Владимиръ не е действувалъ самъ, а е намиралъ опора и въ ония български боляри,
които сж били недоволни отъ установената отъ Бориса държавна и религиозна политика, която е повече фаворизирала
славяните, между които християнството е било закрепено
още преди дохожданието на българите, и сж били голЪми
сподвижници въ политиката на Бориса. Вследствие на това
Борисъ, споредъ сжщия летописецъ, „снелъ отъ себе си мо
нашеското расо, препасалъ военния мечъ и се облекалъ от
ново въ царска премена. Като събралъ около себе си боя») Климентъ, епископъ Словенски, стр. XVII— XIX.
2) Св. Климентъ, еп. словенскШ, стр. 155—6.
3) Българскиятъ първоучителъ св. Климентъ охридски, въ Годишникъ на Софийския университетъ, т. IV — 1927 г., стр. 260.
4) РиМепзез апа1ез, з. ап. 892,
в) Кедшошз Ргигшеп815 СЬгошсоп. Рег1г, Моп. Йег., т. I, 580.

щигЪ се отъ Бога, приследвалъ сина си и скоро безъ мжчнотии го хваналъ, изболъ му очитЪ и го хвърлилъ въ затворъ“ 1).
Следъ това — прибавя лЪтописецътъ — „Борисъ свикалъ
цялото си царство сопуоса^о о т т гедпо, т. е. народенъ
съборъ, какъвъто по-рано, въ 866 г., билъ свиканъ за сва
лянето отъ престола на хана Сабина2) и той провъзгласилъ
Симеона, третия синъ на Бориса, за царь“ 3).
Кжде е станало това голЪмо събитие, нЪмскиятъ лЪтописецъ не казва. За него ние намираме сведения въ единъ
славянски документъ. Това е Сказанието на пророка Исайя.
Неизвестниятъ авторъ на това сказание пише: . . . вн ш и ш
градк Пр^слакк онк (Симеонь) сьзда, и тоу кк нш ь прТе<иь
ц а р ств о ... и Прйелавк гради й сьзида. кй /гкть“ 4)Отъ това става явно, че народниятъ събор ъ е билъ сви
канъ въ Преславъ и тамъ, споредъ втората фраза — и тоу
вк нел1к прТшк царство, е било станало избирането
на
Симеона за царь и е приелъ властьта. Следъ това, Симеонъ е тр-Ьбвало да вземе всички необходими мЪрки за
разширение и разхубавяване на града, за издигане на дворци,
църкви, помещения за държавни учреждения, крепостни стени
и пр. Тази дейность на царь Симеона му отнела много време
— ц-Ъли 28 години — и Пр^слакь гради й сьзида. кй л*Ьть,
казва сказанието, но пъкъ отъ едно просто, обикновенно сла
вянско селище, каквото е сжществувало тукъ досега, което
отдавна поддържаме ние и което се подкрепя сега съ свиква
нето въ него на народния съборъ — царь Симеонъ издигналъ
единъ голЪмъ градъ — и вм и ш градь Пр^славк онь сьзда.
Това се подкрепя, макаръ по-късно, и отъ Лукари, който
казва, че Велика Преслава, при полигЬ на Хемусъ, по сре
дата на която тече р. Тича, била основана отъ българския
царь Симеона5).
Като се спира на този въпросъ, професоръ Златарски
казва, че при всенародното обявяване, отъ страна на народния
съборъ, за пренасянето на столицата отъ Плиска въ Преславъ,
тогава, м ож е би, за пръвъ пжть е било произнесено славян
*) К ед тош з

Ргит1епз15

СЬгошсоп.

Рег1г,

Моп.

Оег., т. I, 580.

8) Вижъ за това Златарски, История, т, I, ч. 1 , 321 сл.
3) Сжщо, т. I, ч. II, 246— 254.
*)
Споменикъ
стр. 191.

на

сръбската

академия

на

наукитЪ,

III, 1890,

в)
Ь и сса п , ЛппаН сН Каиза, 53: „Рпз1аиа таддю ге, 1а яиа1е сШ а
Гесе 51гпеопе гб с!е'Ви1дап, пеПе гшпе сИ Од1дд1е зоМ’ П т о п *е Е т о е
рег шегго дИ разза П П и т е Ткла“ . Срв. Иречекъ, Пжтувания по
България, 875, заб. 50.

ското му име „Преславъ". Това било съставлявало вториятъ актъ на събора — пързиятъ билъ детронирането на
Владимира и избирането на Симеона1). За да вмъкне този
втори актъ въ решенията на събора, професоръ Златарски
вероятно е искалъ да даде санкция отъ страна на върховната
българска държавна власть на своята и на Успенски, Шкорпила.
Кацарова, Фехера, Бжри, Иванова и пр. и пр. теория за осно
ваването на града отъ Омортага и наименованието му сега
Преславъ отъ гръцките прилагателни качественни памфимонъ
и еперфимонъ. Това обаче не фигурира въ никой документъ
и за да твърди това, Златарски е излЪзалъ вънъ отъ рам
ките на Сказанието на пророка Исайя. Яко беш е това вЪрно,
авторътъ на Сказанието, който съ няколко думи ни съобщава
ц-Ълата дейностъ на събора и царя, щеше да прибави и това
н^що, и да каже старото име на града, а той не съоб
щава нито едното, нито другото, за туй, защото, както
Плиска, така и Преславъ, сж сжществували и сж носили
сжщигЬ имена още отъ времето на установяването тукъ,
въ целото Шуменско поле, на славянското племе северите.
Яко авторътъ на Сказанието твърди, че когато нашите
прадеди въ 679 година дошле на полуострова и зава
рили Плиска, и Яспарухъ, като установилъ аула си тукъ,
въ камп’а или равнината реставриралъ града — онъ (Испорь)
СЬЗМДД и Плюскд грддд2), то излиза, че Плюска или Плиска,
подобно на Преславъ, е сжществувала тогава; и ако Яспарухъ
и неговите князе и първенци сж приели да продължава да се
нарича тя съ старото си славянско име и ако неговите наслед
ници и приемници ханове: Тервелъ.Севаръ, Кормисошъ, Винехъ,
Сабинъ, Токту, Паганъ, Телерикъ, Кардамъ, Крумъ, Омортагъ,
Маламиръ, Пресиянъ и Борисъ сж го търпели съ това славянско
име цели два века и четвъртъ, отъ 679 до 873 г. и то при
всичкото величие на техната хунска мощь, когато въ похо
дите си т е стигаха чакъ до стените на Цариградъ, та сега
ли, когато славянскиятъ елементъ едва е можалъ, чрезъ по
литиката на Бориса, да добие едно по-силно надмощие надъ
хуно-българския, народниятъ съборъ е требвало да счете за
нуждно да дава друго име на новата столица, на стария и
вековния славянски градъ Преславъ ? Я какво е било старото
име на града, т е — учените не казватъ. Н е ! Споредъ менъ,
при свикването на Народния съборъ и при преместването на
столицата, Преславъ се е именувалъ пакъ Преславъ, както и
Плиска си останала пакъ Плиска!
*) История, т. I, ч. II, 255.
) Споменикъ на сръб. академия, III, 19 г.
Плиска—П р есл а в ъ

Отъ какви причини е било предизвикано преместването
на столицата отъ Плиска въ Преславъ не е мжчно да се от
гатне, като вземемъ предъ видъ тогавашното положение на
работите въ България. Тези причини сж много добре схва
нати отъ професора Златарски и азъ ги напълно подкрепямъ.
„Пренасянето на столицата отъ Плиска въ Преславъ, казва
той, едва ли може да се припише на собственото желание
на Симеона: не подлежи на никакво съмнение, че тая реформа
е д ело пакъ на неговия баща, който я направилъ и по ре
лигиозни и по държавнически съображения. И наистина,
Плиска била столица на езическа България; тамъ сж се дър
жали все още упорито езическите обичаи и нрави, закоренели навици и предубеждения, а главно — тамъ сж били все
пресни спомените и традициите за старите права на българ
ската аристокрация, която явно все още се противопоставяла на
славянската политика на Бориса, както това показа кратко
временното управление на сина му Владимира. Въ Преславъ
на новия князъ се представяла възможность да се заобиколи
съ нови личности и стари такива, които сж били напълно
преданни на новата религия, искрено усвоили славенската
политика на Бориса и се примирили съ идеята за абсолютното самодържание. За това въ пренасянето на столицата
отъ Плиска въ Преславъ се изразила основната мисъль
на Бориса за славенизирането на обширната му дър
жава съ центъръ, който да стане истински разсадникъ на
тая мисъль. Най-сетне самъ Борисъ, живейки въ своя мънастиръ предъ самия Преславъ1), искалъ отъ близо да следи
за действията на новия младъ князъ, а главно да ржководи
непосредно при прокарването на друга една реформа отъ
много по-голема важность и значение за духовния животъ
на българите“ 3).
Свръхъ тези причини азъ ще прибавя, че е имало и други
отъ хигиеническо естество, Т е сж се състоели въ настанява
нето на новата столица до големата Камчия, защото известно
е колко много е необходима изобилната вода за единъ голем ъ градъ за удовлетворение многобройните нужди на жи
телите и добитъка му, а Плиска, както доказахме на друго
место, е била лишена отъ такава изобилна вода3).
1) Тукъ

Златарски намеква

за

монастира св.

Пантелеймонъ.

2) История на бъ лг. държава, I, ч, II, 255.
3) Вследствие на тЪзи нужди отъ изобилна вода въ единъ голЪмъ градъ, прозорливи хора, между които, чини ми се, е билъ
и професоръ М. Дриновъ, сж съветвали управниците на България
след ъ освобождението въ 1878 г., щото столицата на третото бъ лг.
царство да не бжде въ стария и мръсенъ тогава турско-еврейски
градъ София, а — да се издигне съвърш ено новъ градъ по двата

Две години следъ заседаването на Народния съборъ и
установяването на Симеона въ Преславъ, именно въ 895 г.,
съвременникътъ — императоръ Константинъ X Багрянородний,
като говори за войната между маджарите и българите, казва,
че първите „воювайки съ Симеона съвършенно го разбили
и, като го прогонили, дошли чакъ до Преславъ и го затво
рили въ крепостьта, наречена Мундрага1). Това е първото и
най-старото положително историческо известие за Преславъ.
Симеонъ Магистъръ пъкъ ни съобщава, че не въ Мундрага,
а въ Дристъръ се билъ затворилъ Симеонъ2). Затварянето
пъкъ на Симеона било въ крепостьта Мундрага, било въ
Дристъръ, а не въ Преславъ, е още едно много силно дока
зателство противъ тези автори, които твърдятъ, че столицата
била преместена тукъ въ време на Омортага, Пресияна и
Бориса, защото въ такъвъ случай градътъ щ еш е да бжде
укрепенъ отдавна и много силно, като столица; следователно,
требваше да очакваме, че въ това нещастие, което сполетело българите отъ маджарите, царь Симеонъ, следъ раз
биване на армията му, ще се затвори въ Преславската кре
пость, а Константинъ Багрянородний и Симеонъ Магистъръ
ни съобщаватъ, че той се затворилъ другаде. И наистина, въ
продължение на две години — отъ 893 — годината на пренася
нето на столицата до 895 — годината на войната съ маджарите—
строителните работи за укрепяването на града, както при
лича за една столица, сж били ощ е много слаби, па може
би и още не започнати. Споредъ описанието на Шкорпила,
крепостите на Преславъ били д в е: вънкашна и пжтрешна,
Вънкашната била построена отъ дебели зидове и завзимала
3*5 кв. клм., а на вжтрешната, западната и северната й страни
имали по 630 м. Въ нея имало и трето дворцово укрепление3).
И византийскиятъ съвременникъ Л ъ в ъ Дяконъ, който описва
превземането на Преславъ отъ императора Йоана Цимисхий
въ 972 г., казва, че градътъ ималъ две укрепления: вжтрешно и вънкашно*). За да се издигнатъ пъкъ тези две г о 
брЪга на р. Искъръ, отъ с. Паничарево до с. Горублени, дето, освенъ
Искъръ, отъ двет-Ь страни на рЪката, при селата Паничарево
и Германъ, има и топли минерални извори, но този проектъ е билъ
изоставенъ по други нЪкои съображения. Вследствие на това столичната градска община трЪбва да харчи о к оло единъ милиардъ лева,
съ иждивенит^ досега, за снабдяване града с ъ вода отъ Витоша
и Рила и пакъ текуща голЪма р-Ька презъ града н-Ъма.
‘) Сопз4 РогрЬ1г., й е а<1т. т р е г ., ей Вопп., р. 172.
а) 5 у т . Ьодо^ЬеЕоз т сопНп, Оеогд. Н атай оН , е<± МигаШ, р. 773.
3) Известия на Бълг.
лож ените тамъ планове.
4) Ьео 01асопи8, 194.

арх. дружество, IV, 134— 6 ; вижъ и при
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л-Ьми крепости се е изисквало много време и за това авторътъ
на Сказанието казва, че Симеонъ градилъ Преславъ 28 го
дини, но не определя отъ кога до кога е траелъ строежътъ.
Следъ Константина Багрянородни иде Иоанъ Екзархъ,
съратникъ въ черковното и литературно поле съ царь Си
меона. Той ни описва блясъка и величието на Преславъ и
царския дворъ, сигурно следъ привършването на строителните
работи1)- Разкопките въ Преславъ презъ 1927 г. откриха една
блестящ а църква на царь Симеона, за която говори Иоанъ
Екзархъ. а презъ настоящата 1928 година дано бждемъ чес
тити те да разкриятъ и величествените некога дворци на
Симеона.

СПОРЪТЪ МЕЖДУ УЧЕНИТЪ ЗЯ БЯЖ ЯНСКИЯ
И ДУНЯВСКИЯ ПРЕСЛЯВЪ
Между многобройните древни автори, които пишатъ за
тези два града, по-важни сж византийските историци: Кон
стантинъ Багрянородний2), Л ъ в ъ Дяконъ3), Скилица —Кедринъ4),
Зонара5), Анна Комнина6), Никита Хониятъ7), Кодинъ8) рускиятъ летописецъ Несторъ9) и арабскиятъ географъ Идризи10).
Върху сведенията на тези древни автори досега сж били
изказвани различни мнения отъ новите историци и сж били
предавани било на единия, било на другия Преславъ каче
ства и наименования, каквито те не сж имали или пъкъ на
единия отъ техъ— балканския е било отказвано това, което
той действително е притежавалъ.
*) Вижъ Калайдовичъ, ;оанъ екзархъ Болгарскш , Москва,
1824 г.; БодянскШ, Ш естодневъ, составлень 1Й юанномъ Екзархомъ
Болгарскимъ. Москва, 1874; Иречекъ, История на българи те, 205;
Ю . Трифоновъ, Сведения изъ старобългарския животъ въ Ш естоднева на Йоана Екзарха, въ Списание на Българската академия на
науките, кн. XXXV, стр. 5 на отделния отпечатъкъ.
2) Ое Т Ь е т ., 1. III, р. 369.
8) Ь ео ш з 0 !а с о ш , ЬПзктае, VIII, 2. ей. Вопп., р. 131.
*) Сейгепиа, II, 425.
в) 2опага, 111, 527, 559.
6) Л п п а С о т п е п а , VII, 3, сд. Вопп., р. 342; ес1. КеНГегзЬеШ р. 233
7) Ш сейа, 486.
8) Ое опд. ес1. Вопп., р. 23.
9) Собран!е летопис., т. I, 27.
10) Тош азсЬ ек . ЗКгипйзЬепсМе на Виенсиата академия на нау
ките, т, 113, стр. 310,

Отъ страна нй новите историци особено значение е
било отдавано на Анна Комнина, която пише за Преславъ,
но между другото казва, че „този градъ е прочутъ и се на
мира на р. И сгъръ“ .
Освенъ Анна, важно значение за произхождението на
Преславъ има и византийскиятъ историкъ Кодинъ, който казва,
че между другите градове, които императоръ Константинъ
Велики издигналъ, билъ и Преславъ, но кой отъ двата, той
не определя.
Спорътъ между учените и досега продължава и наука
та не може ощ е да каже съ положителность: да ли известни
военни и други събития сж станали въ единия или въ другия
Преславъ. Ето защо намъ се налага да продължимъ още
малко изследванията си и да се помжчимъ да разрешимъ и
тази проблема, толкова повече, че столицата на Симеона Велики,
сега при чествуване хилядо-годишната й паметь, заслужава
това. Т ака:
Още презъ миналия векъ, Бандурай, като коментира
името Преславъ, поменато отъ Константина Багрянородний,
казва, че императоръ Иоанъ Цимисхий превзелъ г. Преславъ,
който се наричалъ отъ други Великъ Преславъ и който билъ
столица на българските царе. Двата пъкъ Преслава— Големия
и Малкия— били превзети отъ императора Василия. Анна Ко
мнина — прибавя сжщиятъ — поставя Великия Преславъ на
Дунава ; Зонара и Скилица — не далечъ отъ Дуростолъ, а
Никита — при Хемусъ').
Знаменитиятъ Шафарикъ писа, че името на Велика Пре
слава у Анна Комнина, Константина Багрянородний, Лъва Дя
кона, Кедрина, Зонара и др. се пише различно: Ргез1Ь1а\уа,
Ргез1:Н1а\моп, Регз1:Н1ама, Репз*Ь1аи/а, Рап5*Ь1а\ма, у Нестора —
Переяславецъ, въ грамотата на царя Асена— Праславъ. Въ древностьта този градъ се наричалъ Маркианополъ, а сега се
намира въ развалини. Преслава била столица на българските
князе и царе до самото покорение на България въ 971 г.
Кедринъ и Зонара, заедно съ Велика Преслава, поменаватъ и
за Малка, но нейното положение намъ не е известно2)
Рускиятъ професоръ В . И . Карповъ възприе това мне
ние на Шафарика и го цитира въ превода си на Анна Ком
нина на руски езикъ3).
' ) йе Т Ь е т ., I. III, 369.
2) Слав. древностей. т, И, кн. I, 359.
3) ВизантШсше историки переведеннь 1в съ греческаго при С.
Петербургской духовной академш. Трудъ Яннь! Комниной, ч. 1, Спб.,
1859 г., стр. 325.

Московскиятъ професоръ Е, Голубински казва: „Въ Б ъ л
гария имало— ако впрочемъ гръцките летописци не се лжжатъ— две Преслави—Малка и Голем а1). Първата се нами
рала неизвестно где; предполагатъ, че се намирала нейде на
Дунава. Анна Комнина говори за Големата, а не за Малката
Преслава и нейните думи ш1ег ^1го агситрозН аз2) никакъне
требва да разбираме на самия Дунавъ. Нашиятъ летописецъ,
Несторъ, подъ Переяславецъ несъмнено подразбира Големия
Преславъ, а не Малкия и неговото означение „въ ПереяСлавци на Дунай“3) е или неверно или употребено въ обширна смисъль. Ако наистина тази Малка Преслава е сжществувала, то, на основание сведенията на Кедрина и Зонара4), въ
свръзка съ тия на Лъвъ Дякона6) и Анна Комнина6), требва
да приемемъ, че тя е била нЬкъде не далечъ отъ Голем а
Преслава“ .
„Втората, Големата или Великата Преслава, подъ име
то Маркианополъ и М егалополъ7), — продължава сжщиятъ —
била у гърците главенъ градъ на провинцията Долня или
Втора Мизия и катедраленъ градъ на втория Хемимонтски, т.
е. балкански митрополитъ8) —първиятъ Хемимонтски митрополитъ е билъ въ Одринъ, а у българите отъ времето на Бо
риса или на едного отъ неговите най-близки предшественици
тя станала столица. Тя се намирала некжде на северния склонъ
на Източния Балканъ0).
Професоръ Маринъ Дриновъ сжщо твърди, че Кедринъ
свидетелствува, какво въ България имало два града съ на
звание: Велика и Малка Преслава. Това сжщото, казва той,
подтвърдяватъ и Зонара и Анна Комнина. Великата Преслава
(древниятъ Маркианополъ и М егалополъ) се намирала на ме
стото на сегашния Ески-Стамболъ, близо до Ш уменъ, и била
тогава столиченъ градъ. Малката Преслава пъкъ, рускиятъ
*) К е д р и н ъ и З он а р а
Вопп., р. 127),

въ

М ет о г. рор.

II, 628; ЕрЬгетш з, ес1.

2) М етог. рор., II, 619, заб.
8) Собр. ЛЪтопис., 1, 27,
4) М е т о г. рор., II, 628.
5) Ес1. Назе, р. 85.
6) М е т о г. рор., II, 668.
7) Л М . , II, 619.
8)
1, 1217.

Ж егос1ез

З у п е с й е т и з , е<1.

Вопп.,

р. Ьеяшеп Опепз сЬпз*.,

9)
стр. 51.

Краткж очеркъ исторш православ. церквей,

Москва, 1871 г.,

Переяславецъ, се намйралй на Дунава, въ самата му делта,
на ю гъ отъ н его“ 1).
Нашиятъ историографъ, професоръ Иречекъ, намира, че
Мегали Перистлава на византийските автори и специално на
Анна Комнина, е сжщо балканскиятъ Преславъ2), а малкиятъ
Преславъ или Переяславецъ е дунавскиятъ3). При това и той
приема, че балканскиятъ Преславъ по-рано се наричалъ Маркиянополъ4).
Следъ т^зи историци всички други автори, които
писаха за нашите два Преслава дойдоха да признаятъ
сжщото. Такива сж : руските професори В. Василевски6),
Ю. Кулаковски6) и Успенски’), английскиятъ професоръ
Бжри8), немскиятъ професоръ Томашекъ9), французкиятъ
историкъ Ш аландонъ10), ромънските професори Братиану11), и
М. Братеску12), нашите професори В. Златарски13) и П. Мутавчиевъ14), К. Ш корпилъ16) и ощ е много други. При това, важното въ случая е туй, че, както цитираните по-горе автори,
така и тези, за да дойдатъ до това заключение, иматъ за
главно основание думите на Анна Комнина, която, както ви
дехме, изрично казва, че Велика Пристлава— МаусхХг] ПршХбрх
или М егалополъ се намиралъ на Дунава. Верно е, че те не
могатъ да не съзрятъ тези нейни думи—яер,1 т6р " 1атроу —
на Дунава или при Дунава, но считатъ, че те сж една гргъшка
на перото на авторката и че вместо пери тон Истрон тр еб
вало е да се каже пери тон Хемон—на Балкана. Т ези греш 
ки учените обикновенно посочватъ съ думата 51с! Така е направилъ професоръ Златарски. „И тъй,—свършва този авторъ,
») Съчинения на
дружество, т. 1, 464.

М.

С.

Д ойнова,

Издание

на

Б ъ лг.

книж.

г) Пжтувания по България, 874.
а) История на българитЪ, 239.
*) Сжщо, 583.
в) Визант1Я и печенЪги. Ж . М. Н. Пр., 1872 г., стр. 161.®
б) Визанпскш Временикъ, IV, 320,
7) Абоба-Плиска, 3, 5. 237.
8) Известия на Истор. дружество въ София, IV, III, 144.
9) ЗНгипдзЬепсМе на Виен. ак., на наукигЬ,

т. 113, стр. . .

10) Езза! зиг 1е гбдпе с1,Л1ех13 С отп еп е, Раг!з, 1900, стр, 116.
11) У к т а . ВиПеНп

с!е 1а ЗбсНоп Н 1з1:ог1яие, I. х. 1923, стр. 122.
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следъ като дава преводъ на думите на Анна Комнина—спо
редъ нея, Преславъ билъ еллински градъ и носилъ името,
може би, М егалополъ“ . За да усили пъкъ още повече твър
дението си, че наистина Великата Пристлава на Анна е Пре
славъ, професоръ Златарски прибавя, освенъ думите наЛъвъ
Дякона и на Никита Акоминатъ, че „Кодинъ приписва осно
ваването, както на Дръстъръ и Плиска, тъй и на Преславъ
(разбира се балканскиятъ), на Константина Велики“ 1). Други
отъ учените пъкъ не даватъ да се разбере дори и съ дума
та 51С! че Анна Комнина е направила грЪшка, като е напи
сала Истъръ вместо Хемусъ, а направо, безъ всекаква кри
тика и забележка, считатъ, че Великата Прислава, както
най-после я означава Анна Комнина, респективно Мегалополъ,
е столицата на България, Преславъ, разположенъ въ север
ните поли на Балкана. Трети пъкъ, както видехме по-горе,
я наричатъ и Маркианополъ.
Независимо отъ горнята теория, появи се другъ авторъ,
който поиска да създаде друга една, съвсемъ противоположна теория на горнята и то на основание пакъ на цитираните
думи на Анна Комнина. Този авторъ е историкътъ Георги
Баласчевъ.
Още въ 1910 г., въ сжщата статия, въ която се яви
опозиция на твърдението на професора Успенски и на К.
Шкорпилъ, че Омортагъ издигналъ аула, крепостьта и моста
при балканския Преславъ, а не при село Тича, както казваше
той,— Баласчевъ по-нататъкъ пише: „За да отъждестви Тича
съ Преславъ, почтения професоръ, наверно се повлиялъ отъ
общеприетото твърдение, че ужъ Преславъ на р. Тича е била
по-късната столица на българските владетели презъ първото
царство. Н о върху този въпросъ тргьбва да се усъмнимъ,
толкозъ повече, че имаме изрично свидетелство, какво вели
кия Преславъ, първата столица на българите, се намирала
около Дунава. Тъй поне говори Анна Комнина къмъ 1148 г.й) “
Отъ това следва, че Баласчевъ твърди две неща: а) че
Великиятъ Преславъ на Анна Комнина се намиралъ на Дуна
ва; и б ) че първата столица на българите билъ този Преславъ,
а не балканскиятъ.
Но, ако, споредъ Баласчева, Анна Комнина говори, че
дунавскиятъ Преславъ билъ столица, то пъкъ има други
средновековни автори, които говорятъ въ полза на балкан
ския Преславъ. И, като не можа да намери сериозни данни
за да ги опровергае и да подкрепи тезата си, той прибегна
до най-простото и въ сжщото време—до непростеното сред
ство на единъ сериозенъ писатель— да изкара тези автори за
! ) История на бъ лг. държава, I, 322, заб. 1 и 5, 320, заб.
“) Списание „М инало“ , год. I, кн. 4, стр.
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нй сериозни и не достоверни, безъ да направи една обстоя
телствена критика на всички факти. А той беш е длъженъ да
направи това, не само защото мнозина отъ средновековните
автори сж противъ неговите домогвания, че балканскиятъ
Преславъ не билъ столица на България, но и защото въ о б 
винението на професора Успенски, че неправилно отъждествилъ аула на Омортага съ Преславъ на Тича, той самъ
признава, че Успенски „се билъ повлиялъ отъ „общоприетото
твърдение“, че този Преславъ билъ по-късната столица на
българските владетели презъ първото царство“ . А това зна
чи, че на страната на професора Успенски сж били досега
всички учени, целата днешна историческа наука, нещо, кое
то требваше да докаже, че не е верно, а той не направи
това.
Ето каква характеристика Баласчевъ дава на противните
нему средновековни автори:
„Левъ Дяконъ, който, като съвременникъ—казва Бала
счевъ— описва подробно превзиманието на великия Преславъ
отъ Йоана Цимисхи, не ясно говори за неговото местонахо
ждение. А що се отнася до Идриси, който не посетилъ тези
места, ако и да поставя въ итинерара си изрично великия
Преславъ на местото на днешния при р. Тича, то неговите
известия, като писани повече отъ единъ и половина векъ
по-късно отъ паданието на града подъ Византия, не могатъ
да се ползуватъ съ онова доверие, което се пада на визан
тийската принцеса. Щ о се отнася до известието на лгьтописеца Ш се 1а, требва да кажемъ, че действително той говори
за Преславъ на р. Тича, но не го нарича великъ, а просто
Преславъ. Така щото неговото известие не може да има ни
какво значение по отношение разрешаването на нашия въ
просъ“ 1).
Споредъ насъ, тези твърдения на Баласчева не издържатъ никаква критика. Левъ Дяконъ е съвременикъ на съ
битията отъ X в. и на падането на България подъ Византия,
придружавалъ е императорите въ войните имъ съ българите,
като дяконъ, познавалъ е много добре нашата страна и е
единъ отъ най-положителните историци отъ онова време; за
това и Баласчевъ го цитира, съ пълна вера, въ всички свои
съчинения, а особенно въ най-новата си книга „Българите
презъ последните десетгодишнини на X в. София, 1929 г .“ .
Но тукъ, понеже Левъ Дяконъ е категориченъ и сведенията
му сж противъ неговата теза, то за това Баласчевъ му нами
ра вина. И то защо? — Защото „не билъ ясно говорилъ за
местонахождението на Преславъ!
") Сжщо, стр. 335-6.

Сведенията на Левъ Дякона, за които говори БалаСчевЪ,
сж сжщите, които ние подробно цитирахме при разглежда
не на въпроса за похода на императора Иоанъ Цимисхий, про
тивъ руския князъ Светославъ въ 972 г. и превзимането му
на българската столица, а именно на балканския Преславъ1).
Това подробно описание на старата столица отъ Левъ Дяко
на се подкрепя и отъ другите византийски историци: Скилица, Кедринъ2) и Зонара3), така щото неможе да има никак
во съмнение, че тукъ работата се касае за балканския Пре
славъ.
Така неоснователно е мнението на Баласчева и за Ни
кита Акоминатъ. Както поменахме на друго место, този
византийски авторъ казва само това, че първата работа на
Асеновци, следъ възсганието въ Търново, презъ 1186 г., била
да се отправятъ съ дружините си за Преславъ и да го
освободятъ отъ византийско робство и по този поводъ Никита прибавя, че градъть билъ много старъ, билъ съграденъ
цЪлъ съ печени тухли и че завзималъ най-гол-Ъмо простран
ство отъ всички Х е меки (балкански) градове4). Но, понеже на
Баласчева не прилЪгнала думата Хемски, която явно сочи,
че поменатиятъ градъ е билъ балканскиятъ Преславъ, а това
е противъ неговата теза, то и Никита, макаръ да е билъ
съвременникъ на възстанието и да е участвувалъ заедно съ
императора Исакъ Ангелъ, като неговъ подсекретарь, въ бит
ката при Лардея5), а по-после е билъ и управитель въ г.
Пловдивъ, требвало да стане лош ъ и недостоверенъ източникъ за Баласчева. И то защ о?—Защото не нарекалъ града
Великъ Преславъ, а просто Преславъ! Види се, че за да пре
тендира това, Баласчевъ забравя едно важно обстоятелство,
нменно, че отъ епохата на царя Симеона до написването на
историята на Никита въ XII, в., сж били изминати около 300
години; че отъ 972 до 1186 г. България се намирала подъ
византийско робство и че презъ това дъ лго време, Преславъ
— единъ затънтенъ въ Балкана градъ — е билъ съвсемъ западналъ и никой не се интересували за него; следователно, не
можемъ ние сега да оежждаме единъ гръкъ, като Никита,
който е хранилъ органическа омраза къмъ българите,
че не е прибавилъ величествената титла на нЪкаква си техна
столица и то преди стотици години откакъ е той писалъ!
Сжщо така не е основателно мнението на Баласчева и
за Идризи. Като описва градовете въ днешна Северна Бълга*) Вижъ за това подробно въ ч. I, стр. 241 на този Сборнмкъ.
«) 5ку1.— Сейгепиз, II, 394 сл.
8) 2оп ага, IV, 97 сл.
4) №се!:а, 486.
5) Виж ъ ч. 1., стр. 185.

рйя презъ XII в., този геоГрафъ говори за Барнасъ, сегашна
Варна, Бетерни, сега с. Авренъ, Борфанто, сега Провадия,
Мигали Берисклафа, балканската Велика Преслава и Мисионосъ или Ш уменъ. При това той указва и на разстоянието
между гЪхъ, като дава и нЪкои сведения, които напълно отговарятъ на действителностьта. Така, напримЪръ. за Мигали
БериСклафа той казва, че лежала на една рЪка, която се изли
вала въ морето, южно отъ Бернасъ и че въ негово време —
единъ и половина вЪка отъ падането на първото българско
царство— градътъ билъ западналъ, а никога билъ голЪмъ и
забележителенъ градъ. За Мисионосъ, Шимеоносъ или Ш у 
менъ пъкъ казва, че той билъ въ тукашната околность голЪмъ,
богатъ и търговски градъ. Какво невЪрно има въ това? Лжжа ли е, че Преславъ лежи на р. Тича, която се излива южно
отъ Варна? При това можеше ли този градъ, при неудобното
географическо и топографическо положение да не пропадне,
заедно съ пропадането на първото българско царство, на
което той бЪ столица? И можеше ли Шуменъ, разположенъ
на много по-удобно мЪсто всредъ Шуменското поле и като
голЪмъ в ъ зелъ на друмищата къмъ Дунава, Балкана, Черноморе и вжтрешностьта на България, да не прогресира и да
не застжпи м-Ъстото на разорените вече две български сто
лици Плиска и Преславъ? Най-после, Идризи съ направеното
описание на край-балканскигЪ градове: Варна, Авренъ, Про
вадия, Велика Преслава и Ш уменъ иде ясно да ни покаже,
че тукъ наистина работата се касае за балканския, а не за
дунавския Преславъ— за дунавския той, както ще видимъ по
диръ малко, говори на друго мЪсто— и че той, макаръ и за
падналъ въ негово време (1153 г.), пакъ продължавалъ да
носи нЪкогашното славно име— Мигали—Великъ Преславъ.
Значи, това, което Никита Акоминатъ не казва и за което
Баласчевъ го счита за недостовЪренъ източникъ, казва го в ъ
сжщия в-Ькъ Идризи.
Че балканскиятъ Преславъ е билъ столица на България
и че той и по украшение, и по религиозни, и по литера
турни и по военни причини е билъ нареченъ още въ време
на царя Симеона великъ, се вижда не само отъ поменатигЬ
трима срЪдневЪковни автори, но и отъ много други факти и
данни, които ние изложихме въ по първата глава и които
ние ще приповторимъ сега на кратко. Така, напримЪръ, въ
Видението на пророка Исайя се казва: я и велики градь Пр'Ьсллкк онь (Силионь) сьздд". Лукари сжщо твърди, че В е
лики Преславъ (Рш1аиа таддю ге) билъ основанъ отъ царя
Симеона при политгъ на Хемусъ или Балкана (501141 гпоп1е
Е т о ). Черноризецъ Тудоръ Доксовъ, отъ X в., свидетелствува,
че царь Симеонъ издигналъ на р. Тича, а не на Дунава,
„златна“ и „нова“ църква. А ако столицата бЪше на Дунава

царьтъ щЪше да издигне тази църква, а, разбира се, и М О
настиря при нея за своигЬ другари — литератори на Дунава,
нЪкжде въ Бабадагската планина, а не въ Преславската. Великиятъ логотетъ на Византия, Акрополита, казва, че следъ
образуването на второто българско царство Асень останалъ
да царува въ Търново, а на брата му, царя Петра, били да
дени Преславъ и Провадия — Пгрю&Х^За ха2 ^ Про^&тоог —
явно за хатъра на старата столица и че областьта била на
речена Петрова хора — тоО П1трои
у&фк1). Означа
ването тукъ на балканската Провадия наредъ съ Преславъ
показва, че тукъ работата се отнася пакъ до балканския, а
не до дунавския Преславъ. При това, както ще видимъ по
диръ малко, следъ Идризи въ 1153 г. за дунавския Преславъ
не се вече чува нищо. Въ балканския Преславъ, като стара
столица на българския патриархъ, имало поставенъ и митрополитъ и знаменитиятъ търновски патриархъ Евтимий, въ
житието на св. Петка, казва, че царь Иванъ Асенъ II натоварилъ Марка, митрополита сжфа келикаагю ПрАелдка, да
отиде въ Епиватосъ, на Мряморно море, въ Латинската импе
рия на кръстоносците, които въ 1204 г. б^ха превзели Цари
градъ, и да пренесе по най-тържественъ начинъ мощигЬ на
светицата въ гр. Търново2). Като черковенъ представитель на
старата българска столица, Преславскиятъ митрополитъ е
билъ награденъ отъ папата съ палиумъ, заедно съ пред
ставителя на новата столица — Търновския8). На Търновския
черковенъ съборъ въ 1360 г. е присжтствувалъ Доротей,
митрополитъ Великааго Преслава, като прототронъ (първопрестолни), пръвъ подиръ Търновския патриархъ4). Требва
да забележимъ, че още въ 1195 г., щомъ Иванко у билъ царя
Асена, царь Петъръ се премЪстилъ отъ Преславъ въ Търново
и старата столица останала пакъ единъ простъ и безъ зна
чение провинциаленъ градъ. Но, при все това, както се вижда
отъ качеството на неговия митрополитъ, българигЬ сж ви
соко ценили града, като своя стара столица. Отъ названието
му пъкъ великъ въ разни документи, а главно отъ патри
арха Евтимия, въ края на XIV в., се установява, ча Преславъ,
е запазилъ древнята си титла за дълги векове, дори и презъ
турската епоха, както се вижда отъ названието му отъ Лукари.
Най-после, че балканскиятъ Преславъ е билъ старата
българска столица, се установява отъ града, който сжще*) Асгоро1Н а, ес1. Вопп., § 11, р. 23.
2) Иор.Ивановъ, Български старини въ Македония, 136;
Ив. Поповъ,
Евтимий, Пловдивъ, 1901, стр. 153.
8) Йор.

Хр.

Ивановъ, Северна Македония, 47.

*) Житие на Св. Теодосий
Пжтувания, 875, заб. 48.

въ Рилския

панегирикъ ;Иречекъ,

ствува и сега съ сжщото име, билъ е нареченъ отъ турците
„Ески Стамболъ“ , и следователно, безспорно е продъл
жение на древния Преславъ. Ние имаме предъ себе си тамъ,
до р. Тича, и величествените му развалини, които едва чакъ
сега се откриватъ и ни даватъ чудни паметници на старото
българско величие и мощъ, описани най-ярко отъ съвре
менника на великия Симеона — Иоанъ Екзархъ; но ние се
отказваме да привождаме повече доказателства за опровер
жение твърдението на Баласчева, защото никой освенъ него
досега, не се е осъмнилъ, че балканскиятъ Преславъ е билъ
столица на Симеона, Петра и Бориса II.
Ние сме далечъ отъ мисъльта, че Баласчевъ не знае
голямото значение за историята на Лъва Дякона, Никита
Якоминатъ и Идризи, както и изложените до тукъ факти и
данни. Напротивъ, той, на когото всичката работа е да се
занимава съ историята и който има претенциите да дава
тонъ на историческата наука въ България1), ги знае подобре отъ насъ. Но ние не можехме да си обяснимъ какъ
той може да твърди такива неверни работи, освенъ — да се
покаже оригиналенъ, да удовлетвори силното си желание да
опровергае твърдението на професора Успенски и дано под
крепи съ нещо своята нова теория. За да постигне тази цель,
той се домогналъ дори и до некой съвсемъ непростени сред
ства, които ще изненадатъ читателя. За да установимъ това,
ние сме принудени да цитираме на ново една часть отъ по
менатата по-горе негова статия. Така, „за да отождестви
Тича съ Преславъ — казва Баласчевъ — почтения професоръ
(Успенски) наверно се повлиялъ отъ общоприетото твър
дение, че ужъ Преславъ на Тича е била по-късната столица
на българските владетели презъ първото царство. Н о върху
този въпросъ тргьбва да се осъмнимъ, толкозъ повече, че
имаме изрично свидетелство какво великия Преславъ, пър
вата столица на българите, у [хоао1$ еаи ш раа&еса,
се намирала около Дунава тгерс т:6у ’ '1<хсроу Тъй поне го
вори Анна Комнена къмъ 1148 г. Кае
той Хостсои
Ь-/брш|ш

(тсо/ке

ероцубтатоу

тт]У

{хеуаХ^у

е ; 0[азу

тсбрю&Хсфау

а б гт ) тсеркраут]? 7серс гоу ’'1<ттроу Зсахецхеуу])

Аппа Сотпепа. иЬг. VII, р. 342, ес1 Вопп“2).
Всеки, който прочете целия този пазажъ, съ трите гръц
ки текстове, не може да дойде до друго заключение, освенъ,
че „изричното свидетелство, какво великия Преславъ, първа
х) Вижъ най-новото му съчинение „БългаритЪ презъ послед
ните десетгодишнини на десетия вЪкъ“ , издадено „за споменъ и
назидание на иднитЪ поколения“ София, 1929 г. стр. 3.
!) „М инало“ , Българо-македонско научно списание^ год. 1, кн. 4,
стр. 335.

та ст олщ а на българитгь, ^ МчаоГ? йатI та рао&еи“ , се на
мирала около Дунава — тгерЕ 161; "ютроу, е свидгътелство на
Анна Комнина, а още повече, като Баласчевъ тутаткси следъ
това пдчертава, че „тъй поне говори Анна Комнина“ , незави
симо отъ сложеното й име подъ гръцкия текстъ.
Като прочетохме този пасажъ, ние не можахме да не се
осъмнимъ въ това твърдение на Баласчева, защото никога
ние не вярвахме, че такава една сериозна писателка, като
Анна Комнина, може да твърди такава нелепость, че българ
ската столица била на Дунава. Вследствие на това, ние взех
ме, както старото, Бонското издание, така и новото издание
отъ Ке^ГегзсЬеИ на тази авторка и листъ по листъ търсихме
дано намеримъ фразата ^ МизоГ$ 4ат{ тсе {ЗааДеи— царския градъ
(столицата! на мизите (българите), която Анна ужъ приба
вяла, споредъ Баласчева, къмъ нейната Велика Прислава на
Дунава, но не я намгьрихме. Напротивъ, отъ тази щателна
справка се оказа, че Анна Комнина говори само веднажъ и
то за единъ Преславъ, именно за Велика Прислава на Дунава,
но безъ фразата, че тя е била царски градъ на мизитгъ
или, съ други думи, че българската столица е била на Д у
нава. Това се установява и отъ историческия индексъ, както
на Бонското издание, стр. 731, така и на новото издание,
дето е означена само една— поменатата дунавска Велика При
слава.
Пита се: отде Баласчевъ е взелъ тЪзи думи?—За да
провЪримъ това, ние се принудихме да разгледаме и други
византийски автори и, за голямо наше очудване, намерихме
фразата въ съчинението на Лъвъ Дякона и то тъкмо въ и з
ложението, което той прави на похода на императора Йоана
Цимисхий противъ руския князъ Светослава и превзимането
му на бллканския Преславъ—истинския царски градъ на
мизитгъ>). Значи, за да подкрепи своята несъстоятелна теория
и да обори твърдението на професора Успенски и „общоприе
тото твърдение“ на всички учени, отъ което той се билъ
повлиялъ, Баласчевъ взелъ текстъ отъ единъ византийски
авторъ, който говори за истинската столица на българските
царе, и го прикачилъ къмъ текста на другъ авторъ—Анна
Комнина, който нищо не говори за това. Съ туй Баласчевъ
умишлено е извратилъ историческата истина.
Но не е само това. Нашиятъ Сборникъ беш е вече туренъ подъ пачатъ, когато случайно прочетохме въ единъ отъ
най-последните броеве на списание „Минало“ една друга
статия на Баласчева, въ която той самъ опровергава всичко,
което е писалъ досега по нашите въпроси. Така, въ книга 9,
•)
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като публикува текста и превода на Чаталарския надписъ,
той пише буквално следующето: „Полето между гр. Шуменъ,
Провадия и Нови-Пазаръ въ средните векове се наричало
Плъсковско поле. При днешното с. Абоба имало хански палатъ, а по-късно следъ покръстването на българит-Ь (866 г.)
близко до палата била построена и великолепна басилика.
Това поле е служило като сборенъ пунктъ на старо-българската ордия, както Ипсала е била за византийската. Нгъкои
приематъ, че тамъ се намирала старата столица на българскитгь владетели. Н о подобно нгьщо мжчно м ож е да се
приеме, тъй като при разкопкитп се откриха само две
крупни постройки „Сарай-ери“ и „Клисе-ери“. Столицата

се намирала въ близката крепость Преславъ“1).
Съ т^зи думи Баласчевъ иде самъ да опровергае: 1
Писаното по-рано отъ него, че дунавскиятъ, а не балканскиятъ
Преславъ билъ столица на България; 2. Че Омортагъ билъ
издигналъ аула си и моста при село Тича, защото, като при
знава още веднажъ, че „Плисковското поле“ е служило за
„сборенъ пунктъ на старо-българската ордия“ , то може ли
пъкъ постоянниятъ и укрепениятъ лагеръ на сжщата ордия
да бжде издигнатъ далечъ отъ това поле и отъ Плиска сто
километра, въ дъното на Герловската котловина и при дивото
балканско село Тича? и 3. Иде да твърди още една неистина, че
Плиска не била столица на българските ханове, макаръ самъ
той да е писалъ дълги статии за Търновския и Чаталарския
надписи и да знае, че Омортагъ е издигналъ двата аула на
Дунава и Тича, но при все това той останалъ пакъ да живее
въ стария аулъ при Плиска!
* * *
Следъ като разгледахме мнението на Г. Баласчевъ, намъ
предстои да разгледаме: 1 . Защо Преславъ се отъждествява
съ древния Маркианополъ; 2. Сведенията на Кодина и 3. Све
денията на Анна Комнина, които сж послужили на онази
голема група отъ учени, която приема, че Перстлава на Ко
дина и М егалополъ или Велика Пристлава на Анна Комнина
сж тождествени съ балканския Великъ Преславъ, макаръ
Анна изрично да казва, че нейната Велика Пристлава се на
мирала на Дунава.

ПРЕСЛАВЪ - МАРКИАНОПОЛЪ
Както видехме при изложението мненията на новите
автори, мнозина отъ техъ, и то видни историци, като Шафарикъ и професорите: Голубински, Дриновъ, Иречекъ и др.,
]) Сп. „М инало“ , кн. 9. год. |11, стр. 98,

считатъ, че българската столица Преславъ била тождествена
съ древния градъ Маркианополъ.
О тъ какви съображения сж се водили Шафарикъ и Голубински, за да твърдятъ това отъждествяване, те не казватъ;
но, споредъ мене, не е мжчно да се отгатнатъ съображе
нията имъ. Т е сж знаяли отъ Иорданесъ и отъ други римски
и византийски историци, че императоръ Траянъ издигналъ,
въ честь на сестра си, Марциана, единъ голЪмъ градъ въ
Долня Мизия, къмъ Хемуса и Понта, и го нарекалъ на нейно
име — Маркианополисъ. Въ началото на VII в. този градъ е
билъ разоренъ отъ аварите и славяните; но, понеже следъ
това, въ сжщата околность, се издига, като столица на б ъ л 
гарите, Преславъ, то очите на учените се обърнаха къмъ
него и отъждествяването беш е лесно да стане. Направено
пъкъ то отъ некой капацитетъ въ науката, като Шафарика,
разпространението на това мнение е ставало много лесно.
Не е така работата съ професорите Дриновъ и Иречекъ.
Презъ 1870 г., Дриновъ отиш ълъ, въ качеството си на руски
професоръ, въ научна командировка, въ г. Неаполъ и тамъ,
въ Бранкачанската библиотека, намерилъ между другите до
кументи, интересующи нашата страна, едно известие за Маркиянополската католическа епархия, отъ 1654 г. Въ него се
казвало, че градътъ Маркиянополъ по славянски се наричалъ
Преслава (а д е аНа д1огю5155'тпа), а по турски Ески-Стамболъ (сю е Соп51апйпороН апйса). Отъ Маркианополския архи
епископъ, освенъ Маркианополската епархия — казва профе
соръ Дриновъ — зависели още Добруджа и Молдова. Рези
денцията била въ г. Бокоу въ Молдова. Маркианополскиятъ
аркиепископъ, Марко Бандинъ, ум релъ въ 1650 г. и следъ
неговата смърть билъ назначенъ българинътъ Петъръ Парчевичъ. Вследствие на това Дриновъ освоилъ тождеството
на Преславъ съ Маркианополъ и въ съчиненията си го из
тъкваше1). Отъ Дринова то премина у Иречека8). Обаче,
следъ освобождението на България, въ старото градище при
знаменитите извори при с. Девня, Варненско, се откриха мно
гобройни епиграфически и нумизматически паметници, съ
името на древния г. Маркианополъ, които се публикуваха
въ немските и българските списания, и не остана никакакво
съмнение, че развалините на този прочутъ нЪкога градъ
лежатъ при Девня и че той не ма нищо общ о съ старата
българска столица — Преславъ. Когато професоръ Иречекъ
преди 45 години беш е въ България, той посети развалините
на Маркианополъ и като се убеди въ погрешностьта на ста
рото мнение, отказа се отъ него’).
*) Пер. Списание, I, 53; Съчинения на М. С. Дринова, 1 ,167, 464.
*) История на българи те, 583.
2) Пжтувания по България, 849,

ПРЕСЛАВЪ ВЪ СВЕДЕНИЯТА НА КОДИНА
Този авторъ прази следующата бележка за нашите
градове: . . „Той (Константинъ Велики) воювалъ срещу ски
тите и, следъ като ги покорилъ, построилъ тамъ градове:
Перстлава, Дистра, Плискува и Констанция“ 1).
Пита се: Бърно ли е, че тази Перстлава е балканската?
— Н е ! отгозаряме ние. Ето ни доказателствата:
Въ описанието си, Кодинъ се пренася на Дунава въ рим
ската епоха и сзързза издигането или — по-добре да кажемъ
— реставрирането на поменатите градове, защото тЪ сж постари отъ Константина Велики (306 — 337), съ войната на този
императоръ съ сарматите. Какза е била и съ кого е била
тази война, древните историци ни дазатъ точни сведения.
Така» Зосимъ2) ето що ни казза: „Като узналъ, че савроматите, живущи при Меотийското езеро3) преминали на кораби
презъ Истъръ и опустошавали подвластната му земя, Констан
тинъ поз-Ьлъ войската си срещу техъ. Варварите, подъ предзодителството на сзоя царь Равсимода, се опълчили противъ него.
Отъ начало савроматите настжпили къмъ града, снабденъ съ
достатъченъ гарнизонъ. Долнята часть отъ стените му била по
строена отъ камъни, а горнята— отъ дързета. За това сазроматит е разчитали да превзематъ града безъ всекакъвъ трудъ, като
запалятъ дървената часть на стената, и започнали да хвърлятъ огънъ и да срелятъ въ стоящите на стената хора. Ко
гато пъкъ последните поразявали варварите отгоре съ стрели
и камъни и ги убивали, Константинъ се приближилъ, нападналъ варварите въ тилъ, много избилъ и още по-големо ко
личество пленилъ, а остналите се обърнали въ бегство. Равсимодъ, изгубилъ голема часть отъ своите пълчища, седналъ
на кораби и се отправилъ презъ Истъръ, съ намерение отново
да опустоши римската область. Като чулъ за това, Констан
тинъ го проследилъ, преминалъ Истъръ и нападналъ варва
рите, които _били избегали на единъ хълмъ, покритъ съ
гжста гора. 4ой избилъ много хора, въ това число и самия
Равсимодъ, и много взелъ въ пленъ, а останалата часть,
' ) СосПгшз,
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които просили милость, приелъ подъ своята власть и съ голЪмо количество пленници се върналъ въ столицата си1) “ .
Като се занимава сигурно съ сжщата война, авторътъ на
единъ запазенъ исторически откъслекъ, известенъ подъ името
Я п ош ти з Уаюзи, отъ IV в., казва, че Константинъ заселилъ
повече отъ 300,000 души, отъ различна възрасть и полъ, въ
Тракия, Скития, Македония и Италия. Сжщо — прибавя азторътъ — Константинъ изтребилъ най-силните и твърде многочислените готски племена въ самото лоно на варварската
земя, т. е. въ страната на сарматигЪ2) “ .
За сжщата война на императора Константина пишатъ
и старите църковни историци Сократъ (I, 18) и Созоменъ
{II, 34). Тя е станала въ 315 г.
Безспорно е, че царь Равсимодъ е преминалъ съ армията
си въ Добруджа презъ единъ отъ голем ите бродища на Д у
нава, а на първо м'Ьсто — при Исакча, дето въ 369 г. единъ
отъ наследниците на Константина Велики — Валентъ (364 —
378), въ време на похода му противъ сарматите, направилъ
мостъ на кораби9).
Зосимъ и другите древни историци не определятъ кой
е билъ нападнатиятъ градъ отъ царя Равсимода, но Лъвъ
Дяконъ иде да разреши положително този въпросъ. Той
казва: „Славниятъ императоръ Константинъ, след ъ одържаната на това место (Д уростолъ) победа надъ скитите,
като виделъ на небето кръстното знамение, положилъ пър
вата основа на тоя градъ и подиръ това го довелъ до се
гашната му красота и великолепие“ 4).
Тези сведения на Л ъга Дякона се подтвърдяватъ отъ
черковния историкъ Евсевий, който е билъ съвременикъ на
Константина Велики и отъ 314 година г. до смъртьта си въ
340 т. е билъ Кесарийски епископъ. Така, въ съчинението си
„За живота на блажения царь Константинъ“ , кн. IV, гл. 5, § I,
като говори „какъ Константинъ подчинилъ подъ римскатата
власть варварските племена и какъ той пръвъ подведъ подъ
иго скитския и сарматския родове“ , Евсевий озаглавилъ тази
глава така; „Ехи&шу бтсохау^
той
той ашхг^ро?
у 1хг){>еитшу“— „Покорение на скитите, победени чрезъ знамгьнието на нашия Спасатель“; а, както видехме у Лъва Дя
кона, кръстното знамгъние на небето се видело въ го лем о 
то сражение на Константина съ Равсимода при Дуросторумъ
или Силистра.
_
4) ’1ахор1а у|х, II, 21.
2) б, 30; В. Л ать1 ш ев ъ , Зсуййса ,е1 Саисазка, II, 310.
3) А п нш апи в М агсеШ пиз, XXVII, 5, 4 и 5.
4) 1_ео 01акопиз, VIII, 8; руския преводъ на Д. Поповъ, стр, 86.

Следъ като се върналъ отъ Сарматия въ пределите на
своята империя — въ Добруджа — съ грамадното количество
пленници, отъ 300,000 души, Константинъ Велики счелъ за не
обходимо да укрепи и засили още по-добре тукашните градове
и крепости и съ това да предпази страната отъ евентуални
скитски, сарматски и готски нападения, презъ сжщите исто
рически бродища и пжтища, като засели въ гЬ х ъ и въ околностьта имъ една часть отъ многобройните пленници. За тоза
Зосимъ казва, че т е били заселени, освенъ въ Тракия, Ма’ кедония и Италия, но и въ Скитая, подъ която требва да
подразбираме не големата, великата Скития на северъ отъ
Лонтуса (Черно-море), отдето сж били докарани пленниците,
а Малката Скития ( 5 суШ1а т т о г ) или сегашна Добруджа, която
•се намирала въ римско владение. Тогава именно Константинъ
реставриралъ 4-те градове, за които пише Кодинъ, като наре,калъ на свое име г. Констанция, древниятъ Томи, основанъ
далечъ преди Христа отъ знаменитата скитска царица Тамирисъ, победителката на прочутия въ историята персийски царь
Киръ.
А че тогава е била реставрирана дунавската Престлава,
древния Мегалополъ, а не балканската, се вижда отъ реда
на градоветгь, изложенъ отъ Кодина. Той започва отъ северъ,
отъ устието на Дунава, и туря на първо мгьсто Перстлава;
следъ това той слиза на югъ, пакъ на Дунава, и означава на
второ мгьсто Дистра или Силистра; подиръ това слиза още
по на югъ и туря на трето мгьсто Плискува или Плиска;
а следъ тоза се връща на северъ, прехвърля се на Понтий
ския (Черноморския) б р егъ и казва, че издигналъ г. Констан
ция, сегашна Кюстенджа. Съ издигането на малки крепости
и кули при проходите покрай Балкана, каквито е имало съ
десятки, а въ това число и балканския Преславъ, императоръ
Константинъ не се занимава лъ, както това направилъ по-сетне императоръ Юстиниянъ. Той намерилъ за по-целесъо
бразно да издигне голем ите градове и крепости на самия
Дунавъ, които сж пазили тамошните исторически бродища
и друмища, следъ това Плискува, която е държала въ ржцет е .си нишките на всички балкански проходи отъ Айтоския
д о Котленския, а не само Берегаза и Сидира; и подиръ това
— Констанция, която е бранила морския б р егъ и пжтя за Ца
риградъ по сухо и по море. Така постжпилъ и другъ знаменитъ римски императоръ— Траянъ, следъ победата му надъ
царя на даките— Децебала, като укрепилъ дунавския брегъ,
а не вжтре въ равнината, между Дунава и Балкана, издигналъ
въ нашата область две големи крепости: Никополъ (при сегаш
ното село Никюпъ) и Маркианополъ, първата да държи въ
ржцете си отъ далечъ, отъ р. Росица, всички проходи въ
Централния Балканъ, отъ Сливенъ до Троянъ, а втората —
проходите въ Източния Балканъ, отъ Айтосъ до Уу\есемврия,

Разбира се, че въ време на Константина нито Дуросторумъ се е наричалъ Дистра, нито М егалополъ— Перстлава,
нито Плискува е носилъ тоза название. Т е сж добили тези
имена следъ дохождането на славяните и Кодинъ ги озна
чава съ имената, които те сж носили по-сетне и въ негово
време. Старите названия на Пзрстлава и Плискува, въ вре
мето между Константина и Юстиниана, требва да се търсятъ
з ъ списъка на градовете отъ Прокопия въ VI в. Нуждата
пъкъ отъ укрепяване на тези 4 градове е била наложител
на, защото единъ такъвъ знаменитъ императоръ и пълководецъ, като Константина, нареченъ най-справедлизо великъ,
не е можалъ да не види и разбере въ време на похода му
противъ царя Равсимода, въ самите недра на Скития и Сарматия, че по техните необятни пространства обитазатъ безчислени племена, ненаситните очи на които за плячка сж
били обърнати на югъ къмъ границите на империята, дето
сигурностьта, търговията и индустрията създали несметни
богатства. И наистина древните историци: Теодоритъ (гл. 11
и 32), Созоменъ (гл. 40), Зосимъ (кн, IV. 10, 20, 25, 35, 38,
39), а особенно Аммианъ Марцелинъ (кн. XXVII и XXXI), описватъ ц ела редица отъ нози нашествия на варварите по сж
щата посока, а особенно на тайфалите, гротингите и други
скитски племена, живущи всз надъ Дунава (йлгр хЪч 'Чатроу),
както се изразязатъ авторите, а особенно на готите, които
този пжть, изтикани отъ хуните, се явили на грамадни тълпи
при устието на Дунава и заставили императора Валента, който
дош елъ на престола 26 години следъ смъртьта на Констан
тина (337), да избере за операционна база г. Маркианополъ
и оттамъ да мине Дунава единъ пжть, въ 368 г., при Трансмариска (Тутраканъ) и Дафне на противоположния брегъ, и
втори пжть, въ 369 г., при Новиодунумъ, по мостове на кора
би1), додето най-сетне, въ 378 г., при Одринъ, станала онази
знаменита въ историята победа на готите надъ императора,,
която костувала на империята 60,000 трупа— ц зетътъ на ар
мията и самата глава на императора.

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВЪ ВЪ СВЕДЕНИЯТА НА
АННА КОМНИНА
Сведенията на тази авторка за Великия Преславъ се
намиратъ въ глава VII, 3 на съчинението й, въ която тя описва
похода на баща си — императоръ Алекси Комнинъ противъ
печенегите въ 1088 г . ; за това ние ще требва да си припомнимъ некой работи, които изложихме още въ началото на
*) Ятт1ап115 М агсеШ ки з, XXVII, 5, 4, 5.

тази книга1). Както знаемъ, следъ 40-днезното пребививане на
императора въ Лардея, той преминалъ съ армията си Балкана,
р. Тича и г. Плиска и най-после стигналъ до г. Дръстъръ и
го обсадилъ2). На императора обаче не се удало да превземе
изцЪло крепостьта. Анна казза, че печенежкиятъ водитель
Татушъ, още преди пристигането на византийците, се отправилъ отзъдъ Дунава при кумаките за помощь; но, преди да
тръгне, той обърналъ вииманието на своите заместници върху
два цитадели отъ укрепленията на града, върху които византий
ците, като дойдатъ, щ ели да обърнатъ най-силните си атаки
за да ги преззематъ. Така и станало. Освенъ това, той
далъ нареждание часть отъ гарнизона да напусне крепостьта
и, като почна обсадата, да безпокоятъ въ тила византийската
армия. Императорътъ обсадилъ, но не можалъ да превземе
посочените два цитадела. Тази несполука, отъ една страна,
и отъ друга — голем ите печенежки военни сили, които, ве
роятно, се стекли въ околностьта и стоели още не побутнати
и не разбити, — накарали императора тукъ, на Дунава, да се
замисли за своята и на армията сждба. И наистина Анка
казва, че „като помиелилъ върху тоза, което требва да из
върши, императорътъ напусналъ обсадата на крепостьта и
оттамъ, като дош ълъ при една вада, близо до Истросъ, направилъ ограда (на лагера си), размишлявайки да ли требза
да нападне скитите. Тогава П алзологъ и Григорий Маврокатакалонъ предложили да се отложи войната съ печенегите
и съветвали императора да се въоржжатъ и да превзематъ
Великата Преслава, като казвали: „като ни видятъ скитите
да вързимъ въоржжени и зъ редъ, не ще посмеятъ никакъ
да ни нападнатъ. Ако ли пъкъ и конниците, б езъ колата
(обоза), презрятъ опасткостите на войната, бжди уверенъ
(царю), че ще бждатъ победени и за напредъ ние ще имаме
Великата Преслава за най-силна крепость“. „Този градъ—про
дължава по-нататъкъ Анна Комнина — е прочутъ и се намира
на Истъръ (тсоАсг §4 аЗтт; яерефау^? перС тйу ” 1сттроу §сахгцлгуг|)
*) Б иж ъ п од р обн о
2)

ч. !, стр, 17— 19.
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и едно време никакъ на е носилъ това варварско име, но е
билъ и се наричалъ съ гръцко наименование Великъ градъ
(цеуйХ»} 1:6X15, Мегалополисъ), но следъ като царьтъ на б ъ л 
гарите, Мокросъ, и неговите приемници, сжщо и Самуилъ,,
последниятъ отъ българската династия, подобно на Седекия
на иудеите, го превзелъ вечерно време, градътъ придобилъ
сложно наименование и, като приелъ отъ славяните сла
вянското название, нарекалъ се отъ те х ъ Велика Пристлава
(цеуйсАт] ПрсатЯсфа). „Имайки, прочее, този градъ за прибежище, казвали хората на Маврокатакалона, и ежедневно, като
нападаме скитите съ сражение, не ще престанемъ да имъ
нанасяме повреди, нито ще имъ позволяваме да излизатъ
отъ лагера си за снабдяване съ фуражъ и други потребни
провизии“. Следъ това съвещание — продължава по-нататъкъ
Анна — синовете на Диогена — Никифоръ и Л ъ в ъ с ле зли отъ.
нонете си и понеже били млади и неопитали още несгодите
на войните, махнали юздите на конете, ударили ги и
ги пуснали въ овеса, като казали: „Н е се бой, царю!
Ние ще измъкнемъ мечовете си и ще ги (неприятелите) направимъ на парчета!“ Императорътъ, който обичалъ да се
излага на опасности и да изпреварва сраженията, не помис
лил ъ никакъ за съветите на ония, които го възпирали и
поверилъ императорската палатка и всичкия обозъ на Георги
Куцомити и ги изпратилъ къмъ Ветренъ (прЬд то Ветрсуоу),.
а на войската заповедалъ да не пали нито свещи, нито огънъ
презъ нея вечерь, но, държайки конете си, да бждатъ всички
будни до изгр-кване на слънцето. А самъ той на разсъмване
и злеза лъ отъ лагера и, като разпределилъ войските си и
поставилъ фалангите въ боенъ редъ, направилъ прегледъ
на войската“ .
Следъ това Анна Комнина описва какъ императорътъ
разпределилъ войските, кои сж били поставени въ центра и
кои въ фланговете и кои сж ги командузали. Тя сжщо опи
сва и печенегите какъ наредили армията си въ боенъ редъ*
отъ което се установява, че т е сжщо сж съблюдавали всич
ки военни правила, имало е войници и съ каски на главата
си, което показва, че те не сж били една недисциплинирана
сгань, а една правилно обучена и обл-Ьчена войска, действуваща съ съблюдение на всички тактически и стратегически
правила. На тези правила т е сж се научили отъ дългото
съприкосновение съ византийците, а оржжие сж си набавили
отъ многобройните плячки. Така сж правили по-рано и сла
вяните1).
*) Иоанъ Ефески, който е писалъ въ 584 г., като говори за
нашествието на славяните на полуострова, казва, „И до днеш ни*
день славянитЪ живЪятъ, ядатъ и почиватъ въ римскигЬ области»,
безъ грижа и страхъ, като ги грабятъ и разоряватъ съ огънь и мечь*

Подиръ това Днна описва подробно самото сражение,
което следвало съ променливо щастие и жертви за двете
страни. Най-после се появили отъ далечъ 36,000 печенеги,
които, вероятно, сж били скрити и сж чакали сгодния моментъ за нападение и при появяването имъ гърците се обър
нали въ бегство. Следъ това Днна описва какъ настанали
ужасни моменти за баща й, какъ той се принудилъ да свие
знамето, което носилъ, и съ мечъ въ ржка, изложенъ на
страшна опаеность, съ 20 души отъ свитата си, сполучилъ
да си пробие пжть презъ печенежките редове и презъ нощьта и збегалъ презъ Балкана въ Голое, дето гражданите му
ее присмели, като му думали: „(Д обре дош елъ), Комнине, отъ
Д ръстъръ до Голое, хубавъ и ненараненъ!“ 1).
Такъвъ е текстътъ на Днна Комнина за войната между
византийците и печенегите въ 1088 г.
При това положение на работата, пита се: кой е този
градъ Велика Пристлава— дунавскиятъ ли или балканскиятъ
и въ чия полза требва да се реши спорътъ между учените.
Досега нема открити никакви нови исторически и географически данни по въпроса. Вследствие на това, ние ще се помжчимъ да решимъ спора, на основание на сжщите данни,
които сж сжществували по-рано при поменатите учени. Така:
1. Безспорно е, че никой не може да се съмнева въ
описанието на византийската катастрофа и въ сведенията за
Преславъ отъ страна на Днна Комнина, тъй като, както поме
нахме на друго место’), тази царственна писателка се явява
като най-достоверна свидетелка на тоза важно събитие, за
щото тя, както сама казва, е записвала всичко по разказа
на баща си и, при това, като императорска принцеса, тя е
могла да събере най-достоверни сведения, както отъ родни
ните си— принцове, така и отъ генералите, които сж придру
жавали баща й и сж участвували въ войната. Следователно,
нейното описание на Великата Пристлава, твърдението й, че
този градъ се намиралъ на Дунава, и че тамъ старите ви
зантийски пълководци сж карали императора да иде, е споредъ
мене, нещ о положително. Това наше заключение вервамеще
изненада мнозина отъ читателите, но то е верно, защото се
подкрепя отъ много други данни. Преди обаче да разгледаме
този въпросъ, ние требва да се спремъ за малко време вър
ху другъ единъ — за образуването на западното българско
царство и за появяването на историческата арена на царь
ТЪ сж забогатели и ся; придобили злато, сребро, чарди отъ коне и
много оржжия, които сж научили да употрЪбяватъ по-добре, о тъ
к олкото самитЪ ромеи“ . Срв. М. Д р и н о в ъ , Съчинения, I, 250.
*) Нппа С о т п е п а , VII, 3, е<е В еМ егзсЬе^, стр. 233 сл.
2)

Вижъ ч. I на тоя Сборникъ, стр. 137.

136
Мокъръ, който се поменава отъ Янна Комнина, като осзободитель на Велики Прзславъ отъ византийците и който некой
отъ новите; историци отказватъ да признаятъ, че е билъ царь
на България.
Й I: Следъ нахлуването на руския князъ Светослава въ Б ъ л
гария презъ 967 г., слздъ разбиването на 30-хилядната б ъ л 
гарска армия на Дунава, следъ превзимането на 80 градозз
по течението на тази река и следъ избирането отъ страна
на Светослава за своя столица дунавския Прзславъ, българскиятъ царь Петъръ, една слаба, незоинстзена и предадена
на аскетизъмъ натура— известно е, че той е ходилъ въ Рил
ската планина на поклонение при Св. Ивана и ча самъ той
следъ смъртьта му е билъ провъзгласенъ за светецъ1) — нз
е можалъ да понзсе този теж ъкъ ударъ за държавата и
ум р елъ отъ апоплексия въ 969 г. Въ тоза врзма синовете
му Борисъ, законниятъ престолонаследникъ, и Романъ се
намирали въ Цариградъ, като заложници въ двореца на им
ператора Никифора Фока. Оставена държавата на произвола,
безъ законенъ господарь и при едно големо зло, русите,
които се ширили изъ източните . й области, въ западните
провинции на царството се повдигнало силно брожение, което
издигнало за царь единъ отъ българските комити— управи
тели, Никола Мокъръ, баща на така-наречените комитопули,
четирмата братя: Давидъ, Мойсей, Аронъ и Самуилъ и те
требвало да поематъ върховната власть и да поставятъ пре
града на руското разширение на западъ. Византийското пра
вителство счело за необходимо да изпрати въ България за
конния престолонаследникъ Бориса, и той поелъ властьта
върху запазената източна часть отъ царството. Следъ това
византийскиятъ пълкозодецъ Иоанъ Цимисхий убилъ импера
тора Никифоръ Фока и встжпилъ на престола. Понеже рускиятъ князъ Светослазъ, съ помощьта на българите и пече
негите, нападналъ византийските области въ Тракия, то въ
972 г. императоръ Цимисхий предприелъ походъ противъ
русите, изгонилъ ги отъ България, завладелъ окупираните
отъ техъ български области, вероятно до старата илирийска
граница— до Сомовитските височини, р. Осъмъ и Ихтиманските
височини и откаралъ царя Бориса II въ Цариградъ, дето го
накаралъ да си сзали царските знаци и го назначилъ за ма
гистъръ на империята.
Въ новообразуваното западно българско царство останалъ да царува комитътъ Никола Мокъръ, заедно съ сино
вете си. Следъ три години, именно въ 975 г., императоръ
Иоанъ Цимисхий ум р елъ и на престола се възкачилъ младиятъ Василий II, нареченъ по-сетне за дългите му войни съ
1)
‘М акедония, 88.

Виж ъ слу ж б а та му у Йор. И в а н о в ъ , Б ъ лгар ск и старини и зъ

царя Самуила, българоубиецъ. Възползуваш отъ смъртьта
на силния императоръ и подбутнати отъ българските царе
въ западното царство, подчинените на Византия български
области на северъ отъ Балкана, споредъ Иванъ Скилица, се
отмптнали отъ империята и се присъединили къмъ запад
ното царство1). Не ще съмнение, че не всички византийски
гарнизони въ българските градове и крепости сж се отстра
ни пи доброзолно. Имало е и такива, които сж противостояли
на възстаниците и на подпомагающите ги български войски
отъ западното царство. Такъвъ е билъ гарнизонътъ въ
дунавския Великъ Преславъ. Но дош ълъ царь М окъръ или
Самуилъ, както казва Анна Комнина, и превзели града2). Какво
е станало съ балканския Преславъ, историците не ни дазатъ
’ никакви сведения; но явно е, че за да може. царь М окъръ
или Самуилъ да стигне чакъ до най-крайната часть на Д о
бруджа, то показва, че всички села и градове, зъ тоза число
и балканскиятъ Преславъ, сж били освободени отъ българ
ската армия и границата на българското царство се прострела
чакъ до устието на Дунава. При това, з ъ 1001 г. ние нами
раме и двата Преслава въ български ржце. Останала неосвободена само тракийската область отъ Ихтиманските висо
чини до Черно-море.
Какъ се е образувало Западното българско царство и
какъ се е освободила източната часть отъ некогашното
Симеоново царство, дрезните летописци не ни даватъ много
сведения; затова по този въпросъ се е образувала ц ела ли
тература. Само Анна Комнина е, която ни съобщава за подвизазането на „българския царъ М окъръ и неговите прием
ници, сжщо и Самуилъ, последниятъ отъ българската динас
тия“ , чакъ при дуназската делта, дето превзели града Велика
Преслава и на основание само на тези нейни думи ние требва
да правимъ своите заключения. Обаче, новите историци, на
чело съ професора Златарски, сж на протизно мнение. Т е не
смеятъ да кажатъ, като Баласчева за Лъвъ Дяконъ, Никита
и Идризи, че Анна Комнина не е достозеренъ източникъ;
напротивъ, т е цитиратъ сведенията й и ги считатъ за досто
верни, но като дойдатъ до фразата, че е била освободена
Велика Преслава пери тон Истрон — на Дунава т е я отминаватъ и считатъ града за балканския Великъ Преславъ, а
като дойдатъ до царь Мокъръ, т е не го призназатъ за царь,
*) 8куМ1:2ез— Сейгепиз, II, 434— 5 ; 2опага5, IV, 110 сл.
г) й п п а С о т п е п а , с. VII, 3, т. I, стр. 342: п д.<р’ 0.6
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а само четирмата му синове, и
за „тъмно известие“ 1), като се
и Кедринъ, които не пишатъ
обаче, сме на противно мнение

обявяватъ сведенията на Анна
основаватъ само на Скилица
нищо за царь Мокъръ. Н ие
и го считаме за царь.

Нашата теза намира известно подкрепление и въ Зограф
ския поменикъ на българските царе. Въ него, следъ царете
отъ първото българско царство: Борисъ, Симеонъ, Петъръ,
Борисъ и Романъ, е поставено името на некой си Шишманъ
и следъ това следватъ имената на Давидъ и Самуилъ, Порано учените считаха, че този Шишманъ е сжщиятъ, поменатъ въ известната грамота на Пинчия и считаха, че той е
сжщиятъ царь Шишманъ Мокъръ, Сега хърватскиятъ про
фесоръ Ф. Шишичъ2) и професоръ Златарски3) доказаха, че
грамотата на Пинчия е фалшиза и че поменатиятъ въ нея
Шишманъ е другъ, отъ второто българско царство. Обаче,
тази фалшификация, споредъ мене, никакъ не докосва Зо
графския поменикъ и, като се вземе предъ видъ, че има
данни отъ арменския източникъ Асохигъ, че родътъ на на
шите четирма комитопули билъ отъ арменско произхождение4),
то не е чудно баща имъ, царь Никола Мокъръ, да е носилъ
и прозвището Шишманъ, което е турско, азиатско. Другъ
царь следъ Бориса II и братъ му Романъ и преди Дави да и
Самуила не е имало, освенъ посочениятъ отъ Анна Комнина
царь- Мокъръ.
Двата Преслава сж се намирали подъ българско влади
чество до 1001 г.; но въ тази година императоръ Василий
изпратилъ презъ Балкана една армия, подъ началството на
Никифоръ Ксифия, която превзела двата градове и Плиска8)
и, заедно съ техъ, паднали, вероятно, всичките области дор. Осъмъ, додето по-рано се простирали владенията на Йоана
>) Вижъ за това подробно у В. З л а т а р с к и : Тъй наречените
„грамоти“ на Пинция и неговия синъ П лезо. Годишникъ на Соф. университетъ, X V — XVI (1919— 1920), стр. 1—58; История на българската
държава, т. I, 322, заб. 5 ; т. II, 638— 642; Западната българска дър
жава до провъзгласяването на Самуила за царь. Македонски Прегледъ, год. II, кн. I, 1926 г., стр. 5.
2) РпгиСш к 12УОга Ьгуа^зке

2адгеЬ, 1914.

3) Вижъ цитираните му съчинения.
*) Вижъ за това подробно у професоръ Й ор . И в а н о в ъ , П роизходъ на царь Самуиловия родъ. Сборникъ въ честь на В. Н. З ла
тарски. София, 1925, стр. 55 сл.
6)
5ку1.— Сейгепиз, II, 452; 2опага8, IV, 118; З л а т а р с к и , Исто
рия на бъ лг.
държава,
II, 717; Сгопка 1ш Сопз*. Мапаззез, ес1.
Водйап, Висзгезй, 1922, стр. 201,

Цимисхия, защото ние виждаме, че въ 1003 г. Василий отиш ъ лъ да обсажда г. Видинъ1).
Какво е станало съ силната двойна крепость на балкан
ския Преславъ— да ли при превзимането му въ 1001 г. тя е
била разрушена или не, византийските историци не ни казватъ нищо. Следъ това, както знаемъ отъ по-рано, ние на
мираме некой сведения за старата българска столица въ 1053
г. За тогава историците сжщо не казватъ, че византийската
армия, като стигнала въ Преславъ, е използувала силната
некога негова крепость противъ неприятеля, а— че се загра
дила съ „ровове и палисгди“ 2). Отъ това следва, че Преслав
ската крепость е била разрушена или отъ самите византийци
следъ превзимането на града въ 1001 г., или по-сетне, за да
не може да служи на българите при некой възстания, как
вито действително станаха въ тази епоха: едно въ 1040 г.,
подъ предводителството на Петра Деляна, и друго— въ
1073 год., подъ водителството на Константинъ Бодинъ3),
или при нашествието на печенегите въ 1049 год., или
по-сетне — при дохождането на узите и пр.,
а Анна
Комнина, както видехме по-горе, казва, че крепостьта на Ве
лика Престлаза въ1088 г. била „най-силна“ и за това воен
ната партия на Маврокатакалона и Палеолога искала, щото ви
зантийската армия да иде да я превземе и, като се настани
въ нея и образува тамъ своята база, тогава да може успешно
да продължи войната противъ печенегите; а щомъ като кре
постьта на балканския Преславъ е била раззалена, то явно
е, че не е имало и какво да се „превзима“ и че думите на
Анна Комнина не се отнасятъ до него, а за дуназския Пре
славъ.
Че наистина въ време на похода на императора презъ
1088 г. не е имало никакъвъ печенежки гарнизонъ, както въ
балканския Преславъ, така и въ Плиска, се установява отъ
думите на Анна, че императорътъ, следъ като вдигналъ ла
гера при Тича и изпратилъ войската къмъ Плиска, се изкачилъ на „Симеоновия връхъ“ или на сегашното Шуменско
плато, а ако имаше неприятелски гарнизони въ поменатите
два града, той немаше да см ее да се отделя никакъ отъ
армията си.
Рускиятъ академикъ, професоръ Василевски, казва, че
„главниятъ станъ на печенегите, главното съсредоточение на
техните сили, се намиралъ (въ тази война), както по-рано,,
въ хълмистата местность на югъ отъ Великия Преславъ“ .4}
*) З л а т а р ск и , сжщо, 721.
2) /ШаНо4а, 43; Сейгепиз, 11, 604.
8) Срв. И р еч ек ъ , История на българи те, 261 сл.
4)
Визант1я и печенЪги. Ж урн алъ М. Н. ПросвЪщешя, 1882 г.,.
161, 162.
/

Това е съвършенно невЪрно. Нито Янна Комнина, нито другъ
нЪкой византийски хронистъ казза подобно н-Ьщо. Вероятно,
за да твърди тоза, голЪмиятъ руски византологъ се е полжгалъ отъ съобщението на Янна, че Шуменското плато,
дето са изкачилъ баща й, са наричало „Скитско сборища“
— ВоXеVс^рюу тюу 2зш9-йу. Да, наричало се, а не, че въ
тази война печенежкитъ главни сили били съсредоточени
тукъ на лагеръ. И наистина, ако Янна свидетелствува, че мне
нието на Палеолога и Маврокатакалона е било „да се отложи
войната съ печенегигЬ и съветвали да се въоржжатъ и да
преззиматъ Валика Праслава и тогава, като си подсигурятъ
гърба, да почнатъ сраженията съ неприятеля, то пита се:
може ли да се допусне, че,'още следъ минаването на Балкана
отъ Голое, презъ Чалжкавакъ и Драгоево, за р. Тича, дето
се спр-Ьла на лагеръ, византийската армия не е очистила пжтя
си отъ всъкакви неприятели и възможно ли е било тя да
мине покрай самия Преславъ — отъ с. Драгоево до стария
Преславъ разстоянието е само 4 клм. — да спре на лагеръ
при Вели-бей и Чаталаръ на Тича и да продължи пжтя си
къмъ Дунава, безъ да превземе Преславъ, ако наистина не
говата крепость е била здрава и „най-силна“ и зжтрз е имало
неприятелски гарнизонъ? Явно, н е ! Защото този гарнизонъ е
щ-Ьлъ тутакси, следъ заминаването на византийската армия
къмъ Силистра, да пресече пжтя на отстжплението й и да
прекъсне всЬко съобщение на императора съ базата му подъ
Балкана и съ столицата му. При това, Янна Комнина не ни
съобщава и за нЪкакви военни действия около Преславъ.
Ш уменъ и Плиска, освенъ за малки стълкновения изъ доли
ната на Тича, при събиране на фуражъ, и въ лагера близо
до Силистра. Това, което казваме, че Ялекси Комнинъ тр еб
вало непременно да направи, за да разчисти пжтя на дви
жението си, ако наистина имало неприятелски гарнизонъ въ
Преславъ или другаде нЪкжде въ околнитЪ крепости, се е
налагало отъ най-елементарнитЪ правила на стратегията. Найдобъръ примЪръ за това имаме въ похода на другъ единъ
достоенъ пълководецъ — императора Иоанъ Цимисхий въ
972 г. Както той въ тази година, така и Ялекси Комнинъ въ
1088 г., сж предприели походите си още отъ Цариградъ по
единъ и сжщи пжть презъ Одринъ, презъ единъ и сжщи
проходъ — Сидира и сж имали за обектъ единъ и сжщи
градъ — Силистра, дето въ единия случай се установилъ и
украпилъ рускиятъ князъ Светослазъ, а въ другия — пече- .
нежкиятъ главатаръ Татушъ. Обаче, щомъ Цимисхий слезалъ
отъ прохода въ с. Драгоево, той не продължилъ пжтя си
направо по големия, историческия друмъ за Силистра, презъ
Вели-бей, Тича, Чаталаръ и Плиска,— а тутакси се отправилъ
за Преславъ, защото е знаелъ, че тамъ е стоялъ единъ не
приятелски гарнизонъ, отъ 8500 души, подъ командата на

руския пълководецъ Свенкелъ; и додето не го разбилъ и не
превзелъ града, додето не си осигурилъ съ царя Бориса II
и предаването на българските крепости Плиска, Динея и пр.
и, въобще, додето не си очистилъ и осигурилъ пжтя на дви
жението напредъ до Силистра презъ неприятелската страна,
Цимисхий не потеглилъ отъ Преславъ. Отъ тоза става явно,
че въ време на Алекси Комнинъ въ Преславъ и околностьта
му не е имало никакви печенежки войски и затова той се е
движилъ направо за Силистра, като се е грижилъ само да
използува плодородните местности за събиране на фуражъ.
3.
Още едно важно съображение, че наистина въ бал
канския Преславъ, Мисионосъ— Ш уменъ и Плиска не е имало
никакви печенеги; че тукъ е имало само некой разезди и
наблюдателни постозе, които сж следили и сж се движили
на северъ, къмъ Дунава, заедно съ византийската армия, и че
всичките печенежки военни сили сж били централизирани въ
и около Силистра, дето е било решено да се даде генерал
ното сражение, е и това, че Анна Комнина изрично казва, че
следъ катастрофата, близо при Силистра, баща й — импера
торътъ сполучилъ да избяга само съ една малка свита, отъ
около 20 души, въ Г о л о е ; а това значи, че той е багалъ по
сжщия пжть, по който се беш е отправилъ за Силистра; че
пжтътъ му е билъ чистъ отъ всякакви печенеги и че проходътъ Сидира не е билъ завзетъ отъ никого.
Шкорпилъ, който се присъедини къмъ учените, които
считатъ, че сведенията на Анна Комнина се отнасятъ за бал
канския, а не за дунавския Преславъ, казва, че императо
рътъ, при отстжплението си отъ Силистра, изпратилъ обоза
си презъ Вгътринонъ, сегашния Авренъ, близо до Варна,.
„понеже пжтьтъ презъ Велики Преславъ билъ заетъ отъ
неприятеля“1). Тоза е съвсемъ нез-Ьрно. Такова не що Анна
никжде не казва. Напротивъ, както поменахме по-рано, тя
изрично казва, че баща й и збьгалъ въ Гопое и че тамъ
гражданите му се присмели, че той бега „хубавъ и ненараненъ“ и че оттукъ той се отправилъ за Берея или СтараЗагора, да събира нова армия.
Съвършенно погрешно е и другото твърдение на Шкор
пила, че императорътъ билъ изпратилъ обоза си по римския
пжть отъ Дуросторумъ за Маркианополъ и оттамъ — за
Авренъ, Варненско2). Т ези грешки на уважаемия и многозаслужилия нашъ археологъ ставатъ все за туй, защото, както
той, така и всички учени, които пишатъ за това събитие,
разбиратъ, че Анна Комнена пише за балканския Великъ Пре
славъ и не знаятъ нито кжде точно е станала катастрофата
х) Българска истор. библиотека, г. II, кн. 2, стр. 111.
а) Сжщо.
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съ византийската армия, нито де се намира ВЪтринонъ1).
Така, напримЪръ, професоръ Василевски казва, че погромътъ
на византийците станалъ при отстжплението имъ отъ
Дунава къмъ балканския Преславъ, за дето се отправили и
като завладеятъ този градъ щ е ли „да стжпятъ съ твърда
нога на северния балкански гребенъ и като постоянно тревожатъ печенегите, оттамъ, щ ели да имъ пресечатъ всички
средства за грабежь2) и, следователно, за препитание, и щ ели
да могатъ съвършенно да ги прогонятъ отъ България“ !5).
Киезскиятъ професоръ Ю. Кулаковски казза, че „императо
рътъ не послуш алъ съветите на по-опитните генерали, които
предлагали първоначално да се завладее бившата столица
на българскитгъ царе, Преслава, Перю г^аРа, и да я напра
вятъ опоренъ пунктъ за по-нататъшните военни действия“ и
въ време на отстжплението печенегите го нападнали и по
громътъ станалъ4). Сжщото пише и професоръ П. Мутавчиевъ6).
А професоръ Златарски отива още по-далечъ и казва, че
„.жестокото поражение императорътъ претърпелъ подъ Пре
славъ, дето билъ разположенъ главниятъ лагеръ на паченежките орди“ 6). Другъ пжть низ ща се занимаемъ специ
ално съ това важно събитие въ нашите земи, а сега ще
кажемъ, че Ветринонъ (Ветрсуоу);
дето
императорътъ
изпратилъ обоза
на армията,
е старото с. Вгьтренъ,
което и сега се издига съ сжщото име, 19 клм. на западъ отъ
Силистра, тамъ дето сж развалините на станцията ТедиНсшт, означена въ римските итинерарии и въ Равенската
география, съ крепость, на край-дунавския римски пжть отъ
Дуросторумъ за Нове. Издирването пъкъ на Ветренъ ни сочи,
че катастрофата на византийската армия е станала между
Силистра и Ветренъ, при рекичката между селата Калипе
трово и Айдемиръ, която се поменува отъ Анна Комнина и
която тече на 6— 7 клм. отъ Силистра; за това обозътъ на
армията е билъ изпратенъ задъ гърба на войската, въ
Ветренъ за по-голема сигурностъ. Тамъ и на отиване, и на
оттегляне е билъ разположенъ лагерътъ на императора. За
Ветренъ, като село при станцията Тегулициумъ, пише и
Ш корпилъ2), но той не се е сетилъ, че това село, а не
Авренъ въ Балкана, е историческиятъ Ветренъ. Той не се
1) А боба— Плиска, 446. 457.
2) Разбира се въ Тракия.
3) Визант 1 я и печен-Ьги, 161, 162.
4) Византшскш Временикъ, т. IV, 320.
в) Сборникъ Силистра и Добруджа, кн. I, 171, 172.
6)
Известия на Българския археолог, институтъ, т. I, свезка 11,
Л921—2 г., стр. 159.

е досетилъ и чз една армия въ походъ никога не може да
с е дЪли отъ обоза си.
4. Другъ единъ много важенъ фактъ, който требва да
изтъкнемъ тукъ, е и този, че, както ни съобщаватъ визан
тийските историци, въ 1053 г. двамата пълководци патриций
Михаилъ и Василий Монахъ не сж могли да се задържатъ
съ армията си въ своя укрепенъ лагеръ при Преславъ, а сж
били принудени да скъсатъ печенежкия кордонъ и да се
мжчатъ да бЪгатъ, защото останали безъ храна1). При това,
требва да се отбележ и , че туй е станало наскоро следъ пре
минаването на армията отъ византийските въ печенежките
владения на северъ отъ Балкана и безъ да е имало дълга
обсада отъ печенегите на лагера й при Преславъ, или тя да
с е е скитала негде далечъ изъ неприятелска земя, за да гони
печенегите. Отъ това следва, че, отдалечена отъ своята база
на югъ отъ Балкана, въ Тракия, византийската армия не е
могла да си превозва нуждните хранителни припаси за себе
и добитъка презъ опасните проходи въ Балкана, така, както
и въ 1088 г. самъ императоръ Алекси Комнинъ, щомъ с ле за л ъ отъ прохода Сидира въ долината на р. Тича, билъ принуденъ да изпрати войскови отделения за събиране на храни,
с ъ рискъ едни да бждатъ пленени, а други избити, както е
и станало. А ако това е било така въ 1053 г. и още въ на
чалото на похода въ 1088 г., то какво е щ ело да стане понататъкъ и немаше ли византийската армия да изпадне въ
сжщото положение на армията въ 1053 г., и то много поскоро, защото този пжть армията, подъ предводителството
на императора, е била много по-многобройна, отъ колкото
оная подъ командата на патриция Михаила и Василия Монахъ,
ако действително решението на военния съветъ при Силистра
е било да се „превземе“ балканскиятъ Преславъ. а не ду
навскиятъ?
5. Най-после, ако се пренесемъ за минута на Дунава,
при Силистра, и се попитаме: възможно ли е било една голема
и горда армия, като византийската, въ 1088 г., да тръгне, на
чело съ своя великъ вождъ— императора, отъ далечната сто
лица — Цариградъ, да премине ц ела Тракия, да се покаже
толкова надменна, че нейниятъ главнокомандующъ да отблъсне
предложения въ Лардея миръ отъ печенегите, да арестува
посланиците имъ и да ги изпрати подъ конвой въ Цариградъ;
с ле д ъ това да мине опасния проходъ въ Балкана, да стигне
чакъ до Дунава и да обсади Силистра и, като неможе да
превземе всичките й укрепления, да се види застрашена и да
реши да отстжпи назадъ въ балканския Преславъ ? — Спо
редъ мене, това е било абсолютно невъзможно. Ние, бълга‘ ) ЯМ аН ош , 43; Сейппиз, II, 604.
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рите, пъкъ и ц'Ьлиятъ свЪтъ, въ последните години водихмедостатъчно войни и можахме да са убедимъ какви чудеса
може да извърши запазения духъ въ една армия, а поглед
нато отъ чисто военна точка на зрение — едва ли е могло да
се причини по-пол ьмо убиване на този духъ, едно посилно деморализиране на една горда армия, отъ подобно
отстжпване и то предъ очитъ на едни диви и презрени вар
вари въ очите на византийците — печенегите. И обратното —
едва ли ще се намери друго нещо, което така силно да по
виши духа, моралната сила, на едни некултурни хора, като
последните, отъ колкото гледката — какъ великата армия на
Византия, на чело съ своя гордъ повелитель — императора
бега отъ Дунава за Балкана! При това и не се знае какъ
многобройната и бърза, като вихъръ, конница на печенегите
е щ ела да допусне виз. армия така лесно да стигне и да се
укрепи чакъ въ балканския Преславъ, а още повече като
знаемъ, че неговата крепость е била развалена. До колко
пъкъ печенегите още на Дунава, при обсадата на Силистра,
сж всели страхъ, и убили куража на византийската армия и
на мнозина отъ нейните предводители, се вижда отъ бързото
напущане на обсадата, отъ страна на- императора, „след ъ
като помислилъ върху това, което требвало да извърши и
размишлявайки дали требва да нападне скитите“ , както казва
дъщеря му; сжщо и отъ това, че додето при военния съветъ
въ Лардея ние виждаме отъ описанието на сжщата авторка,
че противници на' похода противъ печенегите сж били само
двама отъ пълкозодците — Никифоръ Вриений и Григорий
Маврокатакалонъ, а Георги Палеологъ е билъ на страната на
младата партия и на императора, сега въ военния съветъ
на Дунава ние виждаме, че Палеологъ се обявилъ солидаренъ съ плана на Маврокатакалона. Страхътъ на византийци
т е се е уаеличавалъ още повече и отъ това, че е наближа
вало времето, когато печенежкиятъ главатаръ е щ е л ъ да
пристигне съ куманитЬ.
Прочее, отъ всичко казано дотукъ става явно, че рабо
тата се е касаела за другия, за дунавския Преславъ, а не за
балканския.
Нека сега разгледаме какъвъ е билъ този градъ и де
се е намиралъ.

ОСНОВЛВДНЕТО

ня

дунавския

ПРЕСЛЯВЪ

За да можемъ да си съставимъ едно мнение за поло
жението на този градъ въ най-старите времена, ние требва
да благодаримъ пакъ на Янна Комнина. Както видехме, тя
казва, че „този градъ е прочутъ и се намира при Истросъ и
нгькога си не носилъ тоза варварско име, но билъ по назва-

нието си еллински и се наричалъ цеусЩ ябХщ (голЪ мъ
ф а д ъ ) или М егалополъ и след ъ това, като дошле българите
на царь Мокра и на сина му Самуила, той добилъ сложното на
именование отъ гръцкото цеус&т} и отъ славянското Шра&Х&Ра,
та станала Велика Перстлава, споредъ гръцкото произноше
ние на Днна Комнина, или Велики Преславъ1). Отъ гЬзи све
дения излиза, че първоначално градътъ е билъ основанъ отъ
старитгь еллини. Кога точно е станало това, не е известно,
но явно е, че и този градъ е билъ издигнатъ тогава, когато
сж били основани многобройните (около 120 ) колонии по
бреговете на Понтусъ Евксиносъ (Черно-море) и Пропонтида
(Мряморно-море) отъ стария гръцки и малоазиатски ф адъ
М илетъ и др. Тази колонизация заместила по-старата— финикиянската и започнала ощ е въ VII в. преди Христа, като про
дълж ила неколко столетия. Но древните гръцки и римски
историци и географи не поменаватъ между издигнатите гра
дове М егалополъ2). Не поменава нищо за него и другъ единъ
отъ старите гръцки географи— Клавдий Птоломей (161— 180
г., следъ Христа), който описва градовете покрай долния Дунавъ3). Не се среща той и между градовете въ римските
итинерарии ТаЬи1а РеиУпдепапа и Ап1ошш АидизН. Нема нищо
казано за него и въ описанието на крайдунавските фадове
отъ Прокопия въ VI в. и въ Равенската география въ VII в.
следъ Христа. Отъ това следва, че е било време, когато, въ
дълбоката древность, нашата еллинска колония е била единъ
действително голем ъ ф а д ъ на Дунава, отдето тя е добила
названието си, но после, съ течение на времето, западнала, а
може би и разорена при разните скитски исарматски наше
ствия на полуострова. Въ VI и VII в. сл. Хр. ф адътъ, като
важенъ пунктъ за морското и дунавското плаване, е билъ на
ново заселенъ отъ славяните при установяването имъ на по
луострова. Тогава той е добилъ славянското си име Преславъ
или Переяславецъ и, като му прибавили старото му название
мегали, станало Велики Преславъ или Перстлава, както го
пише Янна Комнина. Това название на града не е дадено не
основателно, защото той наистина е билъ нЪкога и станалъ
впоследствие великъ градъ. За това, освенъ названието му
М егалополъ отъ дълбоката древностъ и сведенията на Янна
*) Градове съ название М егалополъ имало и въ Аркадия, въ
стара Е л л а д а ; вж. В. V . Неас!, Ш зЪ п а п ш п ош т, Ох^огй, 1887, стр.
352, 372, 376.
~) В и ж ъ Г . К а ц а р о в ъ и Д . Д е ч е в ъ , Извори за старата история
и география на Тракия и Македония, изд. Бълг. академия на наукитЪ, 1915 г.
3) Сжщо, стр. 169.
П лиска— П р есл а в ъ
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Комнина, ние намираме доста данни и въ историята. Така,
известниятъ руски летописецъ Несторъ казва, че въ 967 г.,
при нашествието на русите въ България, следъ разбиването на
30-хилядната армия на царя Петра, князъ Светославъ превзелъ
„городъ 80 по Дунаеви“ и избралъ за своя столица Переяславецъ,
като получавалъ отъ византийците данъкъ— „и с е де княжа ту въ
Переяславеца, емля дань н агр ъ ц ех ъ “ . Умалителното окончание
ецъ^ на името на града не значи, че той е билъ малъкъ.
Има дори и византийски историци, които го наричатъ Малка
Перстлава — Масра ПераЗ^аРа1). но то е било за разлика отъ
балканския, който, каквото и да се каже, требвало да стои
на чело на градовете въ великото нЬкога царство на Симе
она, като негова столица. Но, ако балканскиятъ Преславъ е
билъ нареченъ великъ, защото е билъ столица и много украсенъ, споредъ описанието на съвременика Иоанъ Екзархъ,
толцунавскиятъ е билъ великъ поради големите си търговски
сношения съ света. Това се установява отъ два важни факта:
първо, че князъ Светославъ, като дош ълъ въ България, не
избралъ за своя резиденция столицата на царя Петра и на
царя Симеона, а — дунавския П реславъ; и второ, когато билъ
поканенъ отъ майка си, Олга, да остане да си царува въ
Киевъ, той отговорилъ: „Н е ! А з ъ искамъ да живея въ
Переяславецъ на Дунава, защото тамъ е средата на моята
земя и тамъ се стичатъ всички бла га : отъ гърците — скжпи
платове, злато, вино и разни плодове; отъ чехите и угрите
(маджарите) — сребро и коне, а отъ русите — кожи, восъкъ,
медъ и роби“ 2). А за да се кажатъ тези думи, отъ единъ
руски владетель, който предварително е направилъ сравне
ние между Переяславецъ и своята столица, Киевъ, раз
положенъ на големата р. Днепъръ и никога не преста
валъ да бжде добъръ и гол4мъ градъ, то значи, че Перея
славецъ е билъ действително единъ богатъ и чуденъ градъ.
Когато пъкъ Светославъ получилъ поканата отъ византийския
императоръ Иоанъ Цимисхий да напусне България и той разбралъ, че следъ отказа му ще бжде нападнатъ отъ него,
което станало въ 972 г., тогава Светославъ не избралъ за
защита нито единия, нито другия Преславъ, а — най-силната
презъ всичките векове крепость на Дунава — Д ръстъръ или
Силистра. Всичко това показва, че князъ Светославъ е билъ
човекъ съ широкъ мирогледъ и че е билъ голем ъ държавникъ и пълководецъ.
Сведенията на Анна Комнина сж важни и хвърлятъ
светлина въ друго отношение, именно, че додето Идризи въ
*) Сейгепиз, II. 452.
. 2) ЛЪтопись по Ипатскому списку, изд. Ярхеограф.
Спб., 1871 г., стр. 43; Сводная ЛЬтопись, стр. 59.

комисм,

1153 г. казва, че балканскиятъ Преславъ билъ по-рано знаменитъ, а тогава „западналъ“ , а Анна, която е писала почти
въ сжщото време, го отминава, безъ да го помене нито
единъ пжть въ цгълото си съчинение, то значи, че градътъ
е билъ вече изгубилъ всЪкакво политико-административно,
економическо и културно значение, а сега, като се спира на
дунавския, тя го нарича „прочутъ“ и крепостьта му „найсилна“ ; тоза пъкъ значи, че дори презъ XI в., всред ъ печенежкото владичество на Дунава, той ималъ голямо значение.
Издигането на М егалополъ въ древните векове, и на
Преславъ на Дунава въ средните векове, се обяснява съ
широкото развитие въ старите векове на търгозията между
Скития и Сарматия, отъ една страна, и еллинскитЪ колонии
и тракийскит-Ь градове по западния б р егъ на Понтуса и по
Пропонтида, — отъ друга, а въ средните векове — между
Византия и Русия. Известно е, че още въ VIII в. руски ко
раби сж сновали изъ Черно-море и че въ една отъ войните
си съ България византийскиятъ императоръ Константинъ V
Копронимъ се качилъ, за по-голема сигурность, на единъ
руски корабъ1). Къмъ византийската търговия се присъеди
нила и българската. По този начинъ търговските сношения
добили своя разцветъ въ X в. Тогава Преславъ станалъ найважното дебуше на Долния Дунавъ. Тукъ, както видехме
отъ думите на княза Светослава, се струпвали, освенъ
гръцки и, разбира се, български търговци, но и чехски и
маджарски, а, не ще съмнение, и влашки, и молдовски, и
полски.
Ценни сведения за руско-византийската търговия, презъ
X в., която е минавала и презъ българските черноморски
пристанища, ни дава съвременикътъ императоръ Константинъ
Багрянородний. Споредъ него, изходенъ пунктъ на руските
търговци е билъ г. Киевъ на р. Днепъръ. Всека пролеть ру
сите се спущали по реката съ своите ладии, натоварени съ
роби и други стоки, чийто пазаръ билъ Цариградъ. Следъ
като излезатъ, по реката, въ Черно-море, транспортите се
отправяли за устието на Дунава. „О тъ Селина (сега Сулина), казва Багрянородний, русите, не боейки се о гъ никого,
достигали българската земя и влизали въ дунавското устие.
Отъ Дунава т е се отправяли за Конопъ, а оттамъ— за Кон
станция (Кюстенджа) и р. Варна, а отъ Варна— до р. Дичина
(Тича). Всичко тоза е въ българска земя. Отъ Дичина т е
достигатъ областьта на Месемврия и около тоза место се
свършва техния мжчителенъ, опасенъ и труднопроходимъ
' ) Т Ь еор Ь ап ез, 447.

пжть“ .1) Големата търговия на русите съ Цариградъ е била
въ зависимость отъ политическите имъ отношения съ пече
негите. За това русите сж гледали да живеятъ въ миръ с ъ
техъ. „Ако не се намиратъ въ миръ— прибавя Багрянородний
— русите не могатъ да се приближатъ къмъ царствениятъ
градъ на ромеите, нито за война, нито по търговски работи“ 2).
Известно е, че при завръщането на княза Светослава отъ
Д ръстъръ за Киевъ, въ 972 г., след ъ войната му съ Йоана
Цимисхия, переяславци, за да си отмжстятъ на русите, съоб
щили на печенегите, че Светославъ се връща съ много пляч
ка и съ малка дружина, и т е го причакали на днепърските
прагове, разбили войската му, а него самия убили3).
Въ Переяславецъ требва да се е въртела голема тър
говия и съ хубавите и тлъстите дунавски риби: моруна, есе
тра, чига и пр., които тукъ, при делтата на реката, се ловятъ
въ изобилие, т е даватъ и най-хубавия и скъпъ черъ хайверъ.
Пресносолни, солени, сушени и опушени, тези риби се изна
сяли на югъ за Цариградъ, за което по-сетне ни говори и
Метохитъ въ посланието си отъ 1298 г.4) Голем а търговия
съ такива риби, а особенно съ главите имъ, градътъ ще е
правилъ и съ многобройните Светогорски монастири, които
съ тех ъ сж посрещали гостите си за Великъ-день. Зная отъ
сведения отъ светогорски поклоници, че дунавските градове
въ долното течение на реката сж правили това чакъ до осво
бождението на България отъ турците въ 1877 г. За уреждание на оживените търговски връзки между стара Русия
и Византия сж били сключени редица търговски договори6),
а това, безъ съмнение, е много спомагало за процъвтяването
5)
Ое айгтип. 1 трег., стр. 79. Този дунавски и морски пжть е
останалъ неизвестенъ на инженеръ Л. Божковъ, сега директоръ на
ж елезниците, при описанието на морския пжть и минаването му
презъ старото пристанище Кария, при сегаш ното с. Ш абла. Вижъ
статията му „Где се е намирало древното пристанище Кария“ , въ
Списание на Б ългарското инженерно-архитектурно дружество, XXV
г., 1925, брой 8. Инженеръ Божковъ мисли, че пжтъть отъ Цариградъ
е спиралъ на носъ Деркосъ, оттамъ на носъ Ш абла при Кария, и
оттукъ вървЪ лъ н а п р а в о д о Скития, безъ да се отбива въ помена
ти те отъ Константина Багрянородний пристанища и безъ да минава
презъ Свети-Георгиевското и Сулинското устия на Дунава.
®). Сжщо, стр. 69.
3) Сводная лЪтопись, стр. 64.
4) Д -р ъ П. Н и к ов ъ , Татаро-българскитъ

отношения,

стр,

75,

5) Вижъ за това по-подробно у Н еуй, 51опа <1е11 с о т т е г с ю <1е11
Ьеуап1е, стр. 82, 89— 92; сжщо и Д -р ъ Ив. С а к ж зо в ъ , Българската
търговия презъ X II—XIV в, в., въ Списание на Икономическото дру
жество, София, 1922. кн. 1—2, стр. 19.

на дунавския Преславъ. Въ древните времена тази търговия
се е намирала въ ржцете на града Истросъ, който, благода
рение на широкото експлоатиране на Дунава и на размината
на своите фабрични произведения съ сурови стоки (кожи,
медъ и роби) въ трако-гетския хинтерландъ, станалъ още въ
шестия векъ преди Христа търговски и културенъ центъръ
о т ь първа величина, като добилъ връхъ надъ другите еллински колонии по нашия б р егъ на Понтуса1).

МЪСТОТО НА ДУНЯВСКИЯ ПРЕСЛЯВЪ
/

•
’
Кжде се е издигалъ този Преславъ или Переяславецъ, е
въпросъ, който и до сега не е разрешенъ отъ науката. Въ
XII в. Идризи казва, че „отъ Отпада (Дръстъръ Силистра), има
четири дни пжть до лежащия къмъ изтокъ градъ ВепзМЗНза
(Берисклафица); той е разположенъ на Дану (Дунава), на
близо до простирающите се блата“ 2). На основание на това,
професоръ Томашекъ казва, че градътъ ще се е издигалъ
между селата Хърсово, древния Сагзит и Расово, древния Сар1<1ауа, близо при сегашното с. Боаджикъ, и то съ угозорка,
„ако данните за пжтя и времето сж достоверни“ 3). „Италиан
ските средновековни морски карти— прибавя сжщиятъ— означаватъ съ това име укрепено место Ргоз1аука на Черномор
ския бргъгъ, южно отъ днешния г. Бабадагъ“ *). Верно е, че и
сега, близо до Бабадагъ, се намиратъ две села съ название:
едното Слава черкезка и другото Слава, които сигурно произхождатъ отъ Ргозюмса. Но, ако наистина този градъ е леж алъ на Черноморския брегъ, той не може да се отъж де
стви съ Переяславецъ на руския летописецъ, Несторъ, и съ
Берисклавица на Идризи, защото т е — и двамата— поставятъ
града на Дунава. Изглежда, обаче, че мнението на професора
Томашекъ не ще да е верно, защото другъ единъ авторъ,
ТЬогпаз, намира, пакъ на основание на италианските карти,
че Ргоз1аука е лежала въ самата делта на Дунаваь), а това
е много по-вероятно. Тогава тождеството на градовете ще
‘ ) V. Рагуап, 1_а рбпйгайоп ЬеПбшяие е 4 Не11ешз1цие с1апз 1а
уаИбе с1и ОапиЬе (Ви11. Йе 1а 5ес4. Шз*. X ), 1923, стр. 24 сл.; Янко
Т о д о р о в ъ , Паганизмътъ въ Долня Мизия (езически божества и кул
тове), София, 1928, стр, 8.
2) Т ош азсп ек , бКгипдзЬегкМ е на Виен. академия, т. 113, стр. 301*
3) Сжщо.
*) Сжщо.
6)
Репр1из йез Роп1х15 Еихтиз, стр. 220;
Българската търговия презъ ХН—XIV. стр. 19.

д -р ъ

Ив.

С а к ж зо в ъ ,

може да се приеме, а сжщо и че двете села сж се издиг
нали следъ разорението на Преславъ.
Французкиятъ историкъ Л ебо намира, че Преславъ е
леж алъ на изтокъ отъ Тулча. При това и той прибавя, раз
бира се, съвсемъ неоснователно и безъ всЬка мотивировка,
че този Преславъ билъ столица на България, което сега
твърди Баласчевъ, и че царь Борисъ II билъ плененъ тамъ
отъ руситЪ I1).
Шафарикъ, както видехме по-горе, е на мнение, че
местото на града е неизвестно“).
Професоръ Дриновъ казва, че малкиятъ Преславъ се нами
ралъ въ дунавската делта, дето и сега се намира с. Преславъ3).
Професоръ Иречекъ изказва сжщото мнение4).
Професоръ Е. Голубински казва, че не било известно де
се е намиралъ Малкиятъ Преславъ и прибавя, че „полагаютъ,
что где-нибудь на Дунае*“ ).
Професоръ П. А. Сь1рку е на мнение, че Переяславецъ
се намиралъ на местото на днешното с. Преславъ на Дунава
и прибавя, че тамъ е билъ аула на Омортага, който този
ханъ издигналъ на Дунава, споредъ търновския надписъ“ 6).
Професоръ В . Златарски поддържа мнението на Тома- *
шека, че Преславъ е билъ при с. Боаджикъ на Дунава, като,
противно на Сь1рку, намери, че тамъ била и дунавската рези
денция на Омортага7). Следъ това обаче той съзна грешката
си само по отношение на резиденцията и прие мнението на
Успенски, Ш корпилъ8) и Ф ехеръ9), че тя се намирала на за
падъ отъ г. Силистра, при сегашното с. Кадж-кьой, на Д у 
нава10).
Къмъ мнението на Томашека и Златарски се присъедини
и С. Г . Кашевъ11).
‘ ) Н 15 +. с!и Ьаз е т р !ге , 1:. 14. стр. 94 сл.
2) Славян. древностей, т. II, кн. I. стр. 359.
3) Съчинения, 1, 464,
4) История на българите, 239.
5) Кратк 1Й очеркъ исторш православнь1хъ церквей, 51.
6) X. М. Л о п а р е в ъ , ДвЪ заметни по древней болгарской ис
торш, въ Запискахъ Импер. рус. археолог, общества, III, 21 на о т д е 
лния отпечатъкъ.
7) Мсб., т. XV, 137-8.
8) Ябоба-Плиска, стр. 447—9, 521, 523, 543.
9) Паметниците на прабългар. култура, стр. 65.
10) История на българската държава, 1, 326; II, 580.
“ ) Походите на царь Симеона. Военна библиотека № 46, стр, 24;
сжщо и картите на стр. 18 и 36.

/
К . Шкорпилъ е на мнение, че „Николицелското укре
пление (на югъ отъ Исакча) е по-сетнЪшниятъ Малки Преславъ,
Несторовиятъ Переяславецъ на Дунава,
цшра Пркса0Хй|Ззс
(Перю(Д<5фа) на византийските летописци“ 1) а сега, въ найновата си статия, твърди, че дунавскиятъ Преславъ^е при §с.
Кадж-кьой“).
Професоръ Бжри намира сжщо, че Малкиятъ Преславъ
е леж алъ „близо до; устието на Дунавъ“ ; че местото било
защитено съ окопъ, който минавалъ презъ Добруджа и че
тамъ било първоначалното владение на Аспаруха8). Отъ това
следва, че професоръ Бжри е солидаренъ съ първоначалното
мнение на Шкорпила.
Историкътъ Иорданъ п. Георгиевъ, напротивъ, твърди,
че Малката Преслава била на Дунава, между Хърсово и
Черна-вода4), мнение, което се приближава повече къмъ мне
нието на Томашека и Златарски.
Нашето мнение е, че този градъ се е издигалъ близо
при устието на Дунава, на изтокъ отъ г. Тулча, по следующите съображения:
1.
Местата при разклонението ржкавите на Дунава още
отъ незапомнени времена сж играли много важна историче
ска роля, защото жителите на полуострова и тия на северъ
отъ устието на Дунава, въ Скития и Сарматия, вместо да
минаватъ единъ по единъ широките ржкави на реката, мина
вали сж Дунава само на едно место и то, разбира се, тамъ,
дето местото е най-тесно. Вследствие на това още бащата
на историята, Херодотъ, казва, че въ похода си противъ
скитите, около 510— 511 г. преди Христа, персийскиятъ царь
Дарий Хистапсъ, като изпратилъ отъ Босфора флотата си,
състояща отъ 600 кораба, по Понта за Дунава, тя навлезла
въ ръката и, като вървела два дни нагоре, спрела се, веро
ятно, тамъ, дето се свършва разклонението на дунавските
ржкави и направила мостъ на корабите, по който Дарий пре
миналъ съ многобройната си сухопжтна армия за Скития5).
По тази причина местото близо при първото разклонение
на Дунава на два ржкава, наречени Килийски и Свети-Георгевски, далечъ 22 клм., се е високо ценило, като важенъ
стратегически пунктъ. Тамъ нуждата отъ станция на реката
е диктувала, щ ото още въ първобитните времена да се из
дигне селище, което впоследствие, въ 111 в. преди Христа, е
’) Ябоба-Плиска, 539.
2) Българска истор. библиотека, год. II, кн. 2, 107, 109.
3) Известия на Истор. дружество

въ София, IV, III.

4) История на б ъ л г. народъ, Стара-Загора, 1904, ч. 1, 145.
5) Х е р о д о т ъ , IV, 85; К а ц а р о в ъ и Д е ч е в ъ , Извори за старата
история и география за Тракия и Македония, стр. 5.

било реставрирано, укрепено и наречено отъ келтитЪ или
галитЪ, които въ този вЪкъ се установили на полуострова,
Новиодунумъ1). Следъ това и римо-византийцит-Ь сж високо
ценили това мЪсто, поддържали сж крепостьта и сж държали
въ нея ц-Ьлъ легионъ за охрана на брода презъ реката. Това
мЪсто е играло важна роль и по-сетне презь всички вре
мена и епохи чакъ до световната война въ 1915—1918 г.;
то, безъ съмнение, ще я играе и въ бждаше. Тамъ отъ
векове се издига г. Исакча, наследникъ на стария Новио
дунумъ.
Ако пъкъ това мЪсто е било отъ важно значение за
да се изб-Ьгне преминаването на всички дунавски ржкави по
отдЪлно, то не малка важность е добило и м-Ъстото, дето
отъ ржкава Св. Георги се отдЪля Сулинския каналъ2). Зна
чението на това мЪсто е отъ по-другъ характеръ, а не както
при Исакча. Важностьта му се дълж и на това, че древнитЪ
скити и сармати, а по-сетне — русигЬ, когато сж пжтували
по Понтуса за голямата еллинска колония ВизантИонъ и понататъкъ, сж се отделяли отъ главния морски пжть, навли
зали сж съ корабигЬ си въ Сулинския каналъ, излизали сж
на бр-Ьга на сегашна Добруджа, при разклонението на устието
Свети Георги, стоварили сж тамъ стокитЪ, предназначени за
племената въ Мизия и Малка Скития, а по-сетне — за Б ъ л
гария, вземали сж други, приготвени тамъ, и сж продължа
вали пжтя си надолу, пакъ по вода, по Свети-Георгевското
устие, до Черно-море и оттамъ надолу—за разнитЪ мизийски
и тракийски пристанища и за всемирната нЪкога столица —
Цариградъ. И обратно — сжщиятъ пжть сж държали и гЪзи
търговски транспорти, които сж ид-Ьли отъ югъ — отъ Бос
фора и Цариградъ за Скития, Сарматия или древня Русия.
За този пжть именно ни говори императоръ Константинъ
Багрянородний въ X в., като изрично помзнава, че руситЪ
сж се движили по Сулинския каналъ.
Освенъ това, мЪстото при разклонението на Свети Георгевския каналъ е имало и друго преимущество. То е, че тия
търговци, които сж имали тамъ седалището си, сж могле
да не изпращатъ събранитЪ стоки съ кораби по канала
Свети-Георги и дълго да заобикалятъ, а сж могле да скъсятъ пжтя, като ги изпратятъ по сухо отъ местото при
Дунава на югъ, до сегашното с. Сабанджия, на бр-Ьга на го
лямото езеро Расимъ, което съставлява часть отъ Понтуса
и представлява цЪло море, и съ кораби да си продължатъ
*) Вижъ за това и изобщо за келтите и т-Ьхното царство на
балканите Г . И. К а ц а р о в ъ въ Списание на бъ лг. академия на нау
ките, 1919 г. стр, 67.
2) Дължината му е 63 клм.

На

канала

Св. Георги — 190 клм.

пжтя за Цариградъ и по-нататъкъ. И тъкмо на това цен
трално мЪсто при Дунава се е издигалъ нЪкога градътъ
М егалополъ, срЪдневЪковниятъ Переяславецъ, Велика Перстслава или Преславъ. По на западъ отъ това мЪсто, къмъ
Исакча, той не е можалъ да бжде издигнатъ, защото морскиятъ пжть остава много далечъ и древнята география знае
много малко случаи, щото старитЪ еллини да сж имали нЪкога
толкова отдалечени колонии отъ морскитЪ бр-Ъгове.
2.
Друго важно доказателство, че наистина дунавскиятъ
Преславъ се е издигалъ на посоченото мЪсто е, че отъ
векове на сжщото мЪсто продължава да се издига едно
село, което и сега носи името Преславъ1). Явно е, че то е
продължение, наследникъ на стария Переяславецъ и Велика
Пристлава. Тамъ, споредъ сведенията на професора Романски,
който въ време на общоевропейската война, придруженъ
отъ фотографа на Народния Музей, Г. Трайчевъ, ходилъ на
самото мЪсто, се намирали много стари развалини. На много
мЪста подъ пръстьта се показвали дебели зидове. Тукъ
имало и единъ старъ окопъ8), който даде поводъ на про
фесора Бжри да твърди, че българскиятъ ханъ Яспарухъ
ималъ на това мъсто резиденцията си, след ъ преминаването
на Дунава3). Българските учени не сж се произнесли за този
окопъ, но сега се в-Ьрва, че Аспаруховиятъ аулъ е билъ
подъ г. Исакча, при с. Николицелъ, дето има другъ грамаденъ окопъ и следи отъ обширенъ лагеръ, за което гово
рихме на друго м-Ьсто. МЪстото, споредъ проф. Романски,
било издигнато надъ дунавския бр-Ьгъ, имало и важно стра
тегическо значение и въ време на последната война то било
завзето отъ единъ български воененъ постъ, а на срещния
бр-Ьгъ на р-Ьката, при Сулинския ржкавъ, имало руска войска
съ артилерия. Сега селото се населявало отъ стотина руски
семейства, които се преселили тукъ още въ турско време
и се занимавали съ риболовство.
Интересно е и това обстоятелство, че, споредъ личното
съобщение на професоръ Романски, селянигЬ—руси не нари
чали селото си Преславъ или на старо-славянското му на
звание— Переяславецъ, а — Приславъ. Така го пише и про
фесоръ Томашекъ — Рпз1аад4) Съ сжщото име — Рпз1ау
градътъ е означенъ и въ картата Моез1а е 1 ТЬгааа зер 1еп{гюпаЛз, приложена къмъ Согриз ю зспрйопит Ьайпагит,
‘ ) В иж ъ нашата карта тукъ.
а) Сра. ЗоЬисНЬагсН:, въ ЯгсЬ.-ер 1дг. МШеПипдеп, 1885, IX, 216
сл.; и Т осП езсо, РоиШез е* гесЬегсКез агсЬ 6 ою д 1яиез еп К ои таш е,
ВоисЬагез*, 1900.
3) Известия на Истор. дружество въ София, IV, III.
4) 2иг Кипсю с!ег Н а т и з — На1Ьтзе1, стр. 20.

III 5ирр1. Ако обърнемъ историята на Янна Комнина, ще
видимъ, че и тя преди хилядо години казва, че славянитЪ
нарекли града съ гръцкото и славянското му име Мегали
Пристлава — МеуаХг) ПрютХйр*, а не—ПреатАвфа. Това е ощ е
едно доказателство, че наистина сегашното село е сжщински наследникъ на Велика Пристлава, който градъ е пъкъ
тождественъ съ Переяславецъ на руския летописецъ Несторъ, и че действително градътъ се е издигалъ тукъ.
3. На близо и на югъ отъ Приславъ се намиратъ 6 —7
малки блата, при които се издигатъ селата : Ядж и-гьоль,
Сарж-гьолъ, Калика, Сарж-насуфъ, Караибилъ и Бей-буджакъ,
а задъ гЪхъ се простира голямото езеро Расимъ и малко
по-нататъкъ— Бабадагското езеро, езерото Зм-Ьйка и лиманътъ Синий1), а разположението на Преславъ спрямо т-Ьзи
блата и езера напълно отговаря на описанието на Идризи,
че градътъ леж алъ близо при нЬкои езера.
Професоръ Златарски пише, че, като има предъ видъ
разстоянието отъ 4 дни, споредъ Идризи, „Томашекъ твърди,
че ние тр-Ьбва да търсимъ Переяславецъ на д-Ьсния брЪгъ
на Дунава срещу днешния блатистъ островъ Балта, между
Расова (стар. Яксиополисъ) и Хърсово (стар. Карсонъ), око
л о днешния Боаджикъ“ “). Но това не е вЪрно— въ околностьта на Боаджикъ н4ма никакви блата и блатистиятъ
островъ Балта не се намира между Расово и Хърсово, а
далечъ на северъ— между Хърсово, Мачинъ и Браила и още,
което въ случая е по-важно, че не се намира на дЪсния бр^гъ
на Дунава, а на лЪвия брЪгъ на главното течение на река
та и между единъ ржкавъ на Дунава, който се отделя срещу
Хърсово и се съединява съ Дунава при г. Браила. На ромжнски островътъ се нарича Брежулуй3).
4. Не е възможно Преславъ да се е издигалъ при с.
Боаджикъ още по следующитЪ причини: а) защото тукъ въ
старо време е леж алъ градътъ Капидава, който не е оставилъ нищо, което да напомня, че при преселяването на сла
вяните той е билъ заселенъ и преименуванъ отъ гЬхъ въ
Переяславецъ или Преславъ; и б ) защото на северъ отъ него
се издигалъ другъ по-голЪмъ градъ и крепость— Карсумъ,
сег. Хърсово, а на югъ— градъ Дуросторумъ, който, поради
важното си географическо положение, и, главно, поради пре
чупването на Дунава и образувания голЪмъ бродъ, е билъ
издигнатъ още отъ незапомнени времена и е игралъ винаги
една първенствующа историческа роль на Долния Дунавъ, а
за XII в. Идризи казва, че той билъ гол-Ъмъ и добре укре‘ ) Вижъ сжщата карта и картата на руския генераленъ щ абъ.
2) Сжщо.
3) Сжщо.

пенпь градъ, съ многобройни улици и магазини и съ добри
приходи отъ търговия“ 1); така щото не е мислимо Преславъ
да е можалъ да прогресира до такава гол-Ьма степень, както
го описва князъ Светославъ, че да стане голЪмъ центъръ
не само на местна, но и на международна търгозия, ако се
е намиралъ тамъ, дето го поставятъ Томашекъ, Златарски и
Кашевъ.
5.
Професоръ Златарски твърди, че при Боаджикъ „раз
стоянието между Дунава и Черно-море е най-тЪсно. Преславецъ е представялъ най-удобно и безопасно мЪсто за свръз
ката на Дунавъ съ Черно-море и търговцит-Ь сж могли да
прекарзатъ по суша стокигЬ си въ Констанция (Кюстенджа)
и обратно, безъ да забикалятъ по течението и къмъ устие
то на Дунава, гдето тЪ често се излагали на хищническигЪ
нападения на разни номади, които постоянно върлували въ
делтата на Дунава“ 2).
Споредъ моне, това твърдение е съвършенно неоснова
телно. Преди всичко не е истина, че местото между Капидава а Констанция се е считало за най-т-Ьсно и най-удобно
за пренасяне на транспортите отъ Дунава въ Черно море и
обратно. За такова мЪсто, както въ миналото, така и сега,
се е считало мъстото между сегашния градъ Черна-вода,
древния Аксиополъ (Томашекъ и Златарски погрешно счи
татъ с. Расово за Аксиополъ3) и Констанция. И сега мостътъ
надъ Дунава— едно чудо на техниката въ XIX в.— не се на
прави при с. Боаджикъ, а при Черна-вода и железницата
Букурещъ, респективно западна Европа— Кюстенджа— Черноморе не върви презъ Боаджикъ, а— пакъ презъ Черна-вода.
„Ж елЪзнигЬ линии Черна-вода— Кюстенджа (66 км.) и Русе
— Варна (225 км.), казва професоръ Иширковъ, сж най-важнит-Ь провлаци на полуострова Добруджа досежно съобщ е
нието. Надлъжъ по тия провлаци сж прокарани пжтиш,а още
въ най-старо време, въ краищата имъ и надлъжъ по т^хъ
сжществузатъ важни селища отъ какъ свЪтъ светува. М о
чурливата долина на Кара-су между Черна-вода и Кюстенджанската равнина представя сжщевременно важна линия за
отбрана и отъ двет-Ь й страни се редятъ стари валове, чиято
древность е свързана съ името на императора Траяна“ 4). За
н-ькакъвъ старъ и исторически пжть между Боаджикъ и
! ) Т ош авсЬек, сжщо, 298.
2) М сб., т. XV, стр.

138.

8) Вижъ Г. К а ц а р о в ъ и Д . Д е ч е в ъ , Извори за дразнята исто
рия и география, 161, заб. II; сж щ о и картата Моев 1а е* ТЬгааа зер1еп1попа115, приложена къмъ Согриз Л з с п р . Ьа^пагиш, III $ирр1.
4)
Физическа география, въ сборникъ Добруджа, 1918 г., стр. 1.
Вижъ и нашата карта.

Кюстенджа никой нищо на знае, пъкъ и не може да е имало
такъвъ, защото тези две селища не лежатъ едно срещу
друго на Дунава « Черно-море, а Кюстенджа лежи много
по-на-югъ. Верно е, както казва и професоръ Иширковъ, че
„най-тесната часть на Добруджа се намира на северъ отъ
Кара-су— между езерото Ташаулъ и Дунава (35 км.“ 1), и че
тъкмо на това место на Дунава лежи Боаджикъ, но пъкъ
на среща, на морския брегъ, никой отъ старите географи,
като: Страбонъ, Помпоний Мела, Плиний, Арианъ и Клаздий
Птоломей, които описватъ Понтийския брегъ, не казватъ, че
е имало некой старъ градъ. Т е, всички, говорятъ за г.
Иструсъ (при с. Каранасуфъ), Томи (при Кюстенджа) и Калатия (при Мангалия2). Капидава при с. Боаджикъ е имала
значение, но като станция на друма покрай Дунава8). На второ
место, единъ М егалополъ, една Велика Преслава, не може
да се създаде чрезъ изкуственното трансбордиране на гра
мадни стоки презъ цЪла Добруджа, което причинява много
разноски, отъ колкото езтеното пренасяне по вода, дори съ
заобикаляне. Нали и сега има желЪзно-пжтна линия не само
между Черна-вода и Кюстенджа, но и между Русе и Варна,
защо пренасянето на стоките, особенно на житата, не става
по техъ, а всичко се пренася по вода въ Браила и Галацъ,
които си оставатъ отъ дълги векове най-големи стоварища
на храни, и оттамъ, съ голем и морски параходи, които достигатъ до техъ, се прзнасятъ за световните пристанища
Марсилия и Анверсъ?— Тоза иде да потвърди, че ние безъ
друго требва да търсимъ нашия градъ пакъ при делтата на
Дунава и на морския пжть на северъ за Скития, Сарматия и
средновековна Русия и на югъ— за Византия и Средиземно
море. Но— казва Златарски— тамъ върлували хищнически на
падения на разни номади. Верно е, че въ старо време пират
ството покрай Черно-море никога не е преставало — за него
ни гозорятъ много древни историци, като почнемъ отъ Херодота и Ксенофонта насамъ; но, при все тоза, търговците и
моряцит-Ь сж следвали сзоя пжть изъ делтата на Дунава и
Черно-море и Константинъ Багрянородни не казва, че пирати
т е сж пречили на движенията. Сега, следъ хилядо години, ние
не можемъ да игнорираме авторитетното описание на този
пжть отъ императора Константина Багрянородний въ X в., а
той, както видехме по-горе, е в ъ р зелъ отъ Русия презъ Сулинското уст ие на Дунава до Преславъ и оттамъ, презъ
канала Свети Георги, за Черно-море и оттукъ за Констанция,
*) Сжщиятъ Сборникъ. стр. 2.
2) Срв. К а ц а р о в ъ и Д е ч е в ъ , Извори за старата история и гео
графия, стр, 102, 124, 132, 157, 162.
3) Вижъ картата на К1ерег1, Л1упсигп е* ТНгааа ХУН.

устията нар. р. Варна и Тича, заМесемврия и Цариградъ. Следо
вателно, само на местото, дето се съединяватъ горните две устия
на Дунава, и само то, отдгьто се отдгьлялъ и голгъмиятъ воденъ пжть на горе по Дунава и сухопжтниятъ друмъ на
западъ какъ до Сангадунумъ покрай ргъката и на долу-покрай бргъга на морето чакъ до Цариградъ,— само това место,
казваме ние, е могло да издигне въ еллинските времена Великъ-градъ (М егалоп олъ) и въ средните векове— Велика
Преслава и да се стичатъ къмъ него всички блага отъ Ви
зантия, България, Маджарско, Чехия и Русия, както е казалъ
князъ Светославъ на майка си Олга.
Нашиятъ отличенъ политико-економистъ Д-ръ Ив. Сакжзовъ сжщо отдава голямо значение на г. Переяславецъ
на Дунава и го нарича „важенъ посреднически пунктъ на
стоки между изтокъ и западъ“ , но той не прави никакви
изследвания за неговото местонахождение. Той се задово
лява да каже само това, че, споредъ Иречека, градътъ се
издигалъ на Дунава, при с. Преславъ, дето го поставяме и ние.
б.
За да поставятъ г. Преславъ при с. Боаджикъ на
Дунава, Томашекъ и Златарски се основаватъ на следующите
думи на И дризи: „О тъ Деристра (Силистра) има 4 дни пжть
до разположения на изтокъ г. Берисклафиса. Той лежи на
Дану (Дунавъ). “ Отъ това следва че Идризи не казва, какво
градътъ билъ разположенъ на долу, като се върви по тече
нието на Дунава, а — на изтокъ (оз1\маг15) отъ Силистра.
А, ако се върви въ тази посока, то ще се излезе на съвсемъ
друго место, а не тамъ, дето посочватъ местото на Преславъ
Томашекъ и Златарски. И наистина професоръ Томашекъ не
е можалъ да не обърне внимание на това нещо и затова
казва: „Отъ Силистра сж предадени разстоянията на местата
не по течението на ргъката, но по отиващи на дгьсно удо
бни и кжси пеши маршове и ние настжпваме въ една область, която е била охотно спохождана отъ търговци“ 1). Т е 
зи думи на Томашека сж напжлно основателни. Т е визиратъ
пжтя отъ Дуросторумъ за стария г. Тгораеит Тга1ат (при с.
Адамъ-клисе), въ средата на Добруджа, и оттамъ нагоре за
г. Меджидие, оттукъ за г. Бабадагъ и оттамъ право за Пре
славъ на Дунава. Въпреки това, Томашекъ и Златарски вървятъ изъ пжтя по течението на Дунава и поставятъ града
при Боаджикъ.
Другото основание е, че Идризи посочва само 4 дни
пжть отъ Силистра, но, споредъ мене, и то не е много сигур
но, защото, както въ тази часть на Дунава, така и на други
места, Идризи е направилъ много голем и грешки, а не както
при описанието на градовете въ Тракия и на пжтя К^рной—
‘ ) ЗМгцпдзЬепсМ®, т. 113, стр. 301.

Мисионось. Това съзнаватъ и Томашекъ, и Златарски. Първиятъ казва: „За съжаление, никога не може да се вЪрза на
числата и на далечините на пжтищата на Идризи. Само въ р-Ъдки
случаи може да се спечели нЬщо отъ това за по-точно опре
деляне на местото“ 1). Въпреки това, двамата автори броятъ
по 20 мили или по 30 км. на день и съ това правятъ друга
грЪшка. ВЪрно е, че обикновенниятъ день пжть у Идризи
има 20 мили, но има дни, както ги нарича той, съ у си пенъ
ходъ, въ които той брои по 25, 30, 35, 40 и 50 мили, а тоза
не е взето предъ видъ. Освенъ това, понякога Идризи каз
ва, че между известни градове разстоянието е само половинъ день, а то е повече отъ 30 км. или 20 мили. На друго
мЪсто той пише, че разстоянието е 1 день и тутакси прибавя
милигЬ, но тЪ не сж двадесеть, а много повече; на трети
мЪста той казва, че отъ еди кой до еди кой градъ има единъ и
половина день пжть, а разстоянието е двойно и тройно повече.
Така, отъ Джермианусъ (Черменъ на р. Марица) до Ферой
(Берой, Стара Загора) имало два дни, но прибавя усиленъ
ходъ2). Отъ Ферой (презъ Лигогло до Филибо-боли (Филипополи, Пловдивъ) имало 35 мили (52'1* км,) или единъ день
усиленъ ходъ,3) а истинското разстояние между Стара-Загора
и Пловдивъ е 88 км.4) Отъ Истобони (сег. Ихтиманъ)
до Атралиса (Триадица), Средецъ, София, имало единъ день
пъть, безъ да се казва съ какъвъ ходъ5), отъ което следва
да се подразбере, че пжтьтъ е обикновенъ, а въ сжщность
разстоянието оть Ихтиманъ до София е 54‘/г км.6) Отъ Велеградонъ (Б елгр ад ъ ) до Афранисова (Браничево) имало само
единъ день пжть1), а ако се погледне на картата, ще се види,
че има повече отъ два дни. Отъ Бидини (ВиДинъ) доБеш тъкастро (Башъ-кастро, главна крепость), споредъ Томашекъ—
Свишовъ, а споредъ менъ— Никополъ— имало 1Ч.лдень пжть8),
а разстоянието е позече отъ 4 дни• само отъ Видинъ до
Ломъ пжтьтъ брои 88 км.9) Единъ и половина день пмт.ь
имало сжщо и отъ Бештъ-кастро до Деристра (Силистра10),
а разстоянието само отъ г. Русе до Силистра е 1277г км.“ ), а
*) Сжщо, т. 113, стр. 301; З л а т а р с к и , М сб„ т. XV, 137.
2) Тогп азсЬек, сжщо, 354.
8) Сжщо, 325.
*) Таблица за кил. разстояние, стр. 3.
в) Сжщо, 366.
®) Таблица, стр. 3.
7) ТотазсЬек, 298.
8) Сжщата страница.
8) Таблица, стр. 3.
10) Тош азсК ек, 297.
11) Таблица, стр. 3.

отъ Русе до Никополъ още около толкова; съ други- думи
разстоянието е повече отъ 250 км. или осемь дни и половина,
см-Ьтнато по 30 км. въ день.
Още по-големи сж грЪшкитЪ на Идризи при описание
разстоянията между градовет-Ь по Черноморския брЪгъ и
делтата на Дунава, дето е и Преславъ. Така, отъ Барнасъ
(Варна), казва той, до Еримо-кастро имало само 50 мили (75
км.) и оттукъ 3 мили до устието на Дану (Дунава1) или всичко
отъ Варна до устието на реката имало 53 мили— 81 км.,
когато разстоянието е нгьколко стотинъ километра*).
„О тъ Берисклафиса, казва Идризи, има пакъ 4 дена пжть
по течението (на Дуназа) до града Бисина (ЕМзГпа), който
лежи предъ областьта на вливането на Дану. Той има много
жители и плодородна земя и добива отъ търговия добри при
ходи“ . Следъ това, Идризи продължава така: „Оттамъ има
още два дена пжть или 40 мили до стария градъ Еримо-ка
стро (Е п т о — ^а 5^^б), който е разположенъ на морето, не да
лечъ отъ едно устие на Дану“ 3).
За г. Бисина професоръ Томашекъ казва, че е сегашниятъ г. Мачинъ, който преди турското робство се наричалъ
Вичинъ (\А/ С т )1). И наистина, отъ Бисина, Висина, Вичинъ,
тр-Ьбва да се е образувалъ
сегашния
Мачинъ.
Той,
споредъ менъ, е сжщиятъ градъ Дичинъ въ списъка на рускит-Ь градове на Дунава4), древнята Диногетия на Клавдия
Птоломей5). Тази Вичина, обаче, не трЪбва да се смЪсва съ
друга една Вичина на Черноморския брЪгъ, при вливането на
р. Вичина или Тича въ Черно-море, за която ни говори византийскиятъ поетъ Мануилъ Ф и лъ около 1305 г. (V, 180— 3).
Тя е сжщата Ьашга, 1_аи]да, У^а, означена на италианскитЬ
морски карти отъ 1318 г. и след. на северъ отъ Саио с!е
1_етапо (Хемонския носъ или Емине бурунъ)6).
Щ о се касае до Еримо-кастро на Идризи, професоръ
Томашекъ предполага, че то е старото селище, което нЪкога
се е издигало при сегашното село Енисала, на западния бр-Ьгъ
' ) Т ош а зсЬ ек , 307.

2) Вижъ картата
3) 2иг Кипйе сюг Н а т и з— На1Ьтзе1, р. 21.
4) Воскресенская лЪтопись, полное собраше, т. VII, стр. 240:
„П о Дунаю. Дрествинъ (Д р ъ стъ р ъ ), Дичинъ, Кшия“ и пр. Интересно е,
че и тукъ коренътъ Бич въ името Бичина или гръцкото Вичина на
Днна Комнина е изм-Ьненъ въ Дич, както въ названието Дичина о тъ
Константина Багрянородний.
в)
Кацаровъ и Д ечевъ
фия, стр. 161, 163.

Извори

за старата история и геогра
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И р еч ек ъ , Христ. елементъ въ топогр. номенклатура,. Лсб. кн.
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на езерото Расимъ, а на изтокъ отъ г. Бабадагъ, дето се
намирали развалини отъ крепость, стара баня и други стари
ни1). Споредъ мене, това мнение е погрешно. А зъ мисля, че
на това мЪсто на езерото, наречено отъ Плиния въ I в. Халмирисъ, д ъ лго 63 римски мили,2) се е издигалъ г. Алмиръ,
поменатъ отъ Константина Багрянородний въ Х в. между 15-гЪ
градове на епархия Мизия8). Градътъ Еримо-кастро ще да се
е издигалъ на самия Черно-морски брЪгъ, „не далечъ отъ
едно устие (Св. Георги) на Дану“ , както изрично казва Идри
зи, а не на езерото, което се вдава много навжтре въ суша
та и далечъ отъ морето. По-горе ние видехме, че Идризи
говори и на друго мЪсто за този градъ, именно, като описва
градовегЬ на Черноморския бртьгъ отъ Варна къмъ Дунава
и казва, че той леж алъ на бр-Ьга, далечъ отъ устието на
Дунава 3 мили или около 5 км. Много е възможно Еримокастро да е г. Конопъ, за който, споредъ Константина Ба
грянородний, рускитЪ кораби се отправяли, следъ като на
пущали Дунава, а следъ това— за Констанция.
Като определяме градовегЬ Вичина при Мачинъ и Еримокастро— на Черноморския брЪгъ, подъ дунавското устие Св.
Георги, ние констатираме и друго противоречие у Идризи,
върху което професоръ Томашекъ, издательтъ и обяснительтъ на географията на Идризи, както и другитЪ учени, нищо
не казватъ. То се състои въ това, че отъ Бисина или Мачинъ
разстоянието до Еримо-кастро било два дена, а въсжщность
то е около петь дена или около 150 км.
За да примиримъ всички гЬзи противоречия, ние нами
раме, че пжтьтъ на Идризи отъ Силистра за Преславъ е
пжтьтъ, който и сега, споредъ Томашекъ, води презъ г.
М едж идие за г. Бабадагъ и оттамъ направо за Преславъ
на Дунава. Оттукъ требва да се броятъ 4 дни пжть наго
ре по течението на ртката д о Бисина или Мачинъ и пакъ
оттамъ, т. е. отъ Преславъ, а не отъ Бисина, както казва
Идризи, на долу, пакъ по течението на Дунава, два дни до
Еримо-кастро или Конопъ.

ПОСЛЕДНЯТЯ С Ж Д БЛ НА ДУНЯВСКИЯ
ПРИСЛЛВЪ
Съ установяването на туранскигЬ племена: маджари,
хазари, печенеги, кумани, узи и пр., а по-сетне и на татаритЪ
въ южно-рускитЪ степи, русит-Ь постепенно сж били изтик*) ЗНгипдзЬепсМе, т. 113, стр. 309,
а) К а ц а р о в ъ и Д е ч е в ъ , Извори за старата история и геогра
фия стр. 135.
3) Срв. руското издание отъ Ласкинъ, стр. 48.

вани по на северъ, а съ нахлуването на некой отъ тези пле
мена на Балканския полуостровъ, отъ XI— XII в., по двата
брега на долния Дунавъ настаналъ културенъ и стопански
упадъкъ. Анархията и постоянните войни сж били обикно
веното състояние, въ което тия земи се намирали и техната
минала стопанска дейность станала вече невъзможна и тър
говските пжтища парализирани. При владичеството на пече
негите на югъ отъ Дунава, Переяславецъ е билъ още „прочутъ“ , сжщо и Силистра, но т е сигурно сж представлявали
нещо, като два оазиса въ пустинята, и то защото отъ тър
говията на първия градъ тЪ сж получавали големи приходи,
а отъ силната крепость на втория гЪ сж имали голяма нужда
за защита и за закрепяване на своето владичество на десния
б р егъ на Дунава.
Въ края на XI в. полуостровътъ се отървалъ отъ пече
негите и византийското владичество се пакъ установило на
Дунава. За градовете и селата въ тукашните области наста
нало известно благоденствие и именно презъ този периодъ
— 1153 г. се поменава за последенъ пжть дунавскиятъ Приславъ отъ Идризи, но то не било за дълго. Въ 1186 г. б ъ л 
гарите, подъ владичеството на Асеновци, повдигнали възстание противъ Византия и издигнали второто българско царство.
Д ъ лго време т-Ьхното внимание било обърнато само на югъ,
дето борбит^ съ империята не преставали. Кога приморските
градове на северъ отъ Балкана и крайдунавските градове сж
паднали подъ скиптъра на Асеновци, историята не ни съоб
щава. Немаме сведения дори за Силистра. Историята ни.
съобщава само за Варна, която била превзета отъ царя
Калояна чакъ подиръ 16 години отъ възстанието — въ 1201 г.
Въ тези войни съ Византия царете Петъръ, Асенъ и Калоянъ
сж си винаги служили съ разните варварски племена отвъдъ
Дунава, а главно съ куманите, местожителството на които
ощ е въ 1153 г. Идризи ни съобщава, че било надъ г. Килия,
т. е. надъ самото устие на Дунава1). Така, напримеръ, както
видехме на друго место, въ войната презъ 1207 г. съ Визан
тия царь Калоянъ — казва Иоанъ Хартофилаксъ въ житието
на св. Димитрий Солунски — събралъ ^Воинстко пдче п^скд
код е" отъ разни скитски народи, които изброихме. А на много
отъ тези народи пжтьтъ за България е билъ презъ истори
ческите бродища на Дунава при Исакча, Галацъ, Браила,
Силистра и пр. А като византийска територия, преди да падне
подъ българско владичество, Добруджа, безъ съмнение, е
била нееднократно опленявана отъ тия и други варвари, а
особено отъ вечните спжтници на българите въ войните —
*) Т о т а з с Ь е к , ЗИгипдзЬепсЬ^е, т. 113.
П л иска— П р есл авъ

куманите, които, както видехме, Иоанъ Хартофилаксъ не
туря въ числото на „войнството“ на Калояна.
Съ завладяването на Южна Русия отъ татарите и наста
няването имъ по брега на Черно-море и въ Кримъ билъ
•нанесенъ страшенъ ударъ на южно-руската търговия и съ
това износа на руските кожи и восъкъ за Западна Европа
по Дунава станалъ невъзможенъ. Не останало поменъ и отъ
нЪкогашната оживена руско-византийска търговия.
Освенъ тоза, на западъ и истокъ се появили нози фак
тори, които изменили посоката на големите търговски пжтища. Включени въ кржга на западно-европейската култура
и търсящи свободни морски брегове, маджарите насочили
разширението на държавата си, а заедно съ това и пжти
щата на търговията на ср еднедунавскитъ земи, къмъ Адри
атическо море. Отъ друга страна, генуезцитЪ и венециан
ците настанили своит^ колонии въ Кримъ и по Черномор
ските брегове дълго време преди татарите и открили нови
пжтища за своите метрополии. Въ 1204 г. се пъкъ осжществила великата мечта на папа Григорий III и на венециан
ския дожъ Хенрико Дандоло — да видятъ Цариградъ столица
ка кръстоносците и Балдуинъ Фландрски — на престола на
Константина Велики. Съ това ведомството на папата се прострело далечъ въ Азия и целата търговия на Левантъ
в л е з ла въ ржцете на италиянските републики. Т е пъкъ
превърнали всички крайморски дебушета на Влашко, Молдова
и Южна Русия въ свои колонии, отдето експортирали суро
вите произведения за Цариградъ и оттамъ — за своите гра
дове и за цела Италия1). Вследствие на това, въ българските
градове по Дунава отдавна беха престанали да се стичатъ
„всякакви блага“ , както това б е къмъ края на IX в. и
презъ X в., когато
целата широка область до север
ните Карпати, Тиса и Днестъръ се намираше въ пределите
на българската държава. Нито отъ Русия можаха да идватъ
вече тукъ, както едно време, кожи, медъ и восъкъ, нито отъ
угрите и чехите — сребро и коне2). Освенъ това, съ пада
нето на Цариградъ въ ржцете на зададно-европейската буржуазия и съ започването на опустошителните войни между
Калояна и латините, транзитната търговия между западна
Европа и Цариградъ по сухо и по Дунава, поради затваряне
на техните пжтища, изгубва своето значение за големата
левантска търговия3).
Западането на Переяславецъ имало три последствия:
първо, то издигнало до известна степень Силистра, като
*) Д - р ъ Ив. С а к ж зо в ъ , цит. статия, 20,
2) П. М ута в ч и ев ъ , Сборникъ Силистра и Добруджа, 175.
*) Д -р ъ Ив. С а к ж зо в ъ , цит. статия, 21.

■здинственно дебуше на Северо-източна България въ търго
вията й съ Молдова, Бесарабия и дори съ Полша. Това по
ложение използували дубровничените, а по-късно — турците
и отчасти молдовските търговци за търговията имъ съ Одринъ
и Цариградъ1); второ, издигнало двата непосредствени негови
съседи : градовете Тулча и Махмудие, разположени отъ
.двете му страни — на изтокъ и западъ, на разстояние около
10 клм., а главно — Тулча, древниятъ Егисусъ; и, трето, на
Черноморския б р егъ по-интензивната търговска дейность отъ
(Переяславецъ и направо отъ Южна Русия не се съсредото
чила нито въ Кюстенджа, нито въ Варна, а — въ г. Карбона
— старобългарския Карзуна, днешния Балчикъ. Той, както се
вижда, станалъ по-важенъ градъ и съ много по-важно тър
говско значение и отъ Силистра, защото той билъ вече главниятъ стопански центъръ въ ония места и съ неговото име
презъ средата на XIII в. е била означавана целата Южна До
брудж а— „Карвунска хора“ . Поради това и въ грамотата, съ
която царь Йванъ-Асенъ II далъ привилегии на дубровниче
ните за търговия изъ всички провинции на широкото му
царство, въ Сезароизточна България е споменатата „Карвунска
хора“ , но за Дръстъръ и неговата область не става дума.8)
Не става никаква дума и за Кюстенджа, Переяславецъ, Тулча,
-Исакча и Мачинъ и излиза, като че ли те, всички, заедно
с ъ Дръстъръ, сж влизали въ „хората“ на Карвуна.3) Въ XIV в.
Карзуна станала столица на добруджанското българско кня
жество, подъ владичеството на куманската династия на Балика, отъ когото г. Карвуна добилъ названието си Балчикъ.
Издигането на Карвуна за главенъ градъ на Добруджа
иде да подкрепи нашата теза, че не толкова дунавскиятъ,
колкото по-главниятъ — морскиятъ пжть е, който е влияелъ
върху сждбата на единъ или другъ градъ, а въ случая и
върху Переяславецъ. Като се прибави пъкъ и обстоятелс
твото, че този градъ е леж алъ тъкмо тамъ, дето дунавскиятъ
пжть се отд еля лъ отъ морския, при разделянето на двете
дунавски устия: Сулинско и Свети-Георгиевско, то ние лесно
можемъ да си обяснимъ колко важенъ е билъ този пунктъ,
колко майстори сж били старите еллини да избиратъ такива
пунктове за своите колонии и защо издигнатиятъ тукъ градъ
можалъ да достигне и да се нарече М егалополъ, а по-сетне
и Велика Прислава.
По отношение пъкъ на голем ото издигане на Карвуна,
а зъ ще си позволя да изтъкна и друга мисъль, именно, че
•ако старите търговци сж намирали сметка да прекарватъ
* ) Д -р ъ И в. С а к ж зо в ъ , сжщо ; Шз4ог, 01е Нап^екЬегюЬипдеп,
<1ег МоШаи, 207, 208.
2) И льи н ск Ш , Грамоть! болгар. царей, Москва. 1911 г „ стр. 13.
3) П. М у т а в ч и е в ъ , цит. страница.

стоките си по сухо отъ Дунава, при Аксиополъ, за Черно*море, при Констанция, за да не заобикалятъ по вода Северна
Добруджа, то тЪ възможно е да сж намерили за още п0 ~
износно да не отиватъ дори и до тези градове, а сж изби
рали за още по-удобенъ пжть — линията Д ръстъръ— Карвуна
(Силистра— Балчикъ) и това обстоятелство сигурно е ощ е
повече способствувало за издигането на града. Достатъчно
е да хвърлимъ единъ погледъ върху картата и да се у в е римъ въ това.
Влиянието на големия морски пжть се установява и
отъ издигането на другъ единъ крайморски градъ — Кали
акра, пакъ въ ущ ърбъ на всички дунавски градове, вклю
чително и Силистра. Ш илтбергеръ, единъ отъ участниците,
въ Никополската битка между краля Сигизмунда и султана
Баязида, въ 1396 г., казва, че при падането на България;
подъ турско владичество, Калиакра била главенъ градъ—столица на третята, приморската България.1) Значи, въ XIV в.
Карвуна е била по некой причини западнала и отстжпила цен
тралното си место и като крепость2), и като резиденция на
българо-куманските князе Добротичъ и Иванко и като морско,
и търговско пристанище.3)
Издигането на Силистра станало презъ турското влади
чество и то благодарение на нейното го лем о стратегическозначение и на нейната силна крепость, наречена „Даръ-газиянъ“ — „защитна стена на верата“ противъ „неверни
ц и те“ власи и молдовани, а по-сетне — и противъ
поляците и русите. Отъ времето пъкъ на султанъ Сюлейманъ (1521— 1566) тя става центъръ на грамадния Узи-еялетъ,
който е обемалъ 8 санджака — отъ Бендеръ и Аккерманъ,
въ Бесарабия, до Видинъ и Лозенградъ*).
Прочее, това е, споредъ менъ, градътъ Велика Присла
ва на Анна Комнина, Переяславецъ на летописеца Несторъ
и Берисклафица на Идризи. Той е, който, въпреки всичкиполитико-економически преврати и катастрофи на Долния Д у навъ, е можалъ да се запази и да се издигне въ X в., въ
време на Симеона, Петра и княза Светослава, щото въ него
да се стичатъ „всички блага“ отъ разни близки и далечни
страни и той е, който къмъ половината на XII в., когато е
писала за него Анна Комнина, е можалъ да бжде ощ е
„прочутъ градъ“, тогазъ, когато балканскиятъ Преславъ билъ
до толкова „западналъ“ , че дори въ време на войната презъ
*) Кегзеп сюз 1оЬ ЗсЬШ Ъ егдег, ей. Неигпапп, 1857, р 93.
’ ) СЬа1сосоп<1у1аз, р. 172.
3)
842 сл.

Срв.

Б р ун ъ ,

Черно морье, II, 346 с л . ; И р еч ек ъ , Пжтувани®

* ) Е влия Ч е л е б и , Псп., год. XXI, св, 9— 10, 1909, стр. 670

1088 г. и изобщо презъ дългото царуване на Алекси Ком
нинъ, не е заслуж илъ нито веднажъ вниманието на царстве
ната писателка. Този е и градътъ, къмъ който е било обър
нато вниманието на старите пълководци Григорий Маврокатакалонъ, Георги Палеологъ и техните другари въ 1088 г.

РОЛЯТЯ НЯ ВИЗЛНТИЙСКЛТЛ ФЛОТЛ
Но, ще кажатъ, може би, мнозина отъ моите читатели:
'Безумни ли сж били гЪзи стари пълководци, та сж искали да
•се отложи войната и сж настоявали, щото цялата византий
ска армия да иде чакъ на северния край на полуострова,
щри самата делта на Дунава, и близо до Черно-море и по
този начинъ да се отдалечи съвсемъ отъ своята база въ Тра
кия ? Незнаяли ли сж гЬ, че въ 1053 г. византийската ар
мия претърпЪ най-страшенъ погромъ при балканския Пре
славъ отъ сжщитЪ тЪзи печенежки орди, само защото не
сж имали отде да се продоволствузатъ и то при вратата
на Тракия, а сега — да идатъ още по-далечъ и отъ Силистра,
чакъ при устието на Дунава? Тамъ, на края на Добруджа,
при блатата, нЪма ли византийската армия да загине още поз л е отъ собственото си безумие? Н е! казваме ние. Тъкмо
-тамъ тя е могла да се доволствува най-добре съ всичко, което
й е било нужно, защото морето и дунавските устия сж били
широко открити за грамадната византийска флота и тя е
могла да имъ доставя тамъ всичко въ най-голямо изобилие
отъ грамадната византийска столица— Цариградъ, отъ близ
алите и богатите тракийски пристанища: Месемврия, Анхиало
и Созополъ1) и дори отъ многобройните пристанища по брега
на Мала Азия. Така, наприм^ръ, Зосимъ свидетелствува, че
презъ време на войната на императора Валента съ скитите
отвъдъ Дунава въ IV в., когато императорътъ се установилъ
на лагеръ въ г. Маркианополъ, и после преминалъ реката
=Дунавъ, началникътъ на императорския домъ, Авксоний, прекаралъ много храни за армията на товарни кораби по Черноморе къмъ устието на Дунава, а оттукъ — на речни кораби —
въ складовет-Ь на градовете, лежащи по течението на река
та, така щото всички нужди на войската били задоволени8).
1)
За голямата житна търговия на тЪзи тракийски градове въ
срЪднит-Ь в-Ькове вижъ подробно д - р ъ И в. С а к ж зо в ъ , цит. ст., 26
с л . Тогава Бургазъ не е сжществувалъ.
а) 2 о51гш с о т Ш з е1 ехайУосаН {{зс! ЬПзюпа поуа. Ей. 1-. Меп*4а1з5оЬп, ЬЛрз. ТеиЬп. 1887, кн. IV, гл. 10; В. В. Л а т ь н и е в ъ , Зсуйса е4
<Гаисаз1са, т. 1, стр. 799.

Ние видехме по-рано, че още въ г. Лардея, когато военниятъ съветъ е решавалъ да се мине ли или не Балкана,,
византийската флота, подъ началството на Георги Евфорвина,
е била сигурно стигнала вече къмъ Дунава и тя—отъ една
страна и императорътъ, който е настжпвалъ откъмъ Тракия?
съ сухопжтната армия— отъ друга, сж стреснали толкова мно
го печенегите, че т е били принудени да изпратятъ по-скоро
посланици и просятъ миръ. Отъ какво голем о значение е
била пъкъ тази флота и колко многобройна е била тя, се.
вижда отъ войните на императора Константина Копронима с ъ
България. Само въ войната презъ 765 г. той въоржжилъ 2600’
кораба, които напълнилъ съ моряци и съ войници отъ разни
войскови части, а въ войната презъ 763 г. той изпратилъ.
една флота, отъ 800 кораба, въ които били качени по 1 2 .
конника въ корабъ, всичко 9600 души, заедно, разбира се, съ.
конете и провизиите имъ, а самъ съ сухопжтната войска,
потеглилъ къмъ Анхиало1). А такава грамадна флота за малко
време е могла да направи чудеса. Въ случай на нужда, тя е.
могла да пренесе отъ Цариградъ и отъ други пристанища
нови войски, а могла е да отнесе въ Цариградъ и целата
византийска армия, безъ тя да се излага на рискъ, както би
станало при едно отстжпление презъ Стара-Планина или до,
балканския Преславъ. Това е било презъ месеците май и.
юний, защото, както видехме по-горе, Анна Комнина казва*,
че когато синовете на бившия императоръ Романъ IV Диогенъ
се явили предъ военния съветъ, въ лагера, т е сле зли о т ъ
конете си, махнали имъ юздите и ги напждили въ овеса, а
озесътъ расте въ България най-рано отъ всички храни —
презъ май и презъ юний го жънатъ; така щото страшните,
бури, които ставатъ въ Черно-море пролетно, есенно и зимно
време и причиняватъ често пжти големи катастрофи, тогава
сж били изключени и флотата е могла да действува свободноВъ историята на нашите земи ние намираме случаи,,,
когато византийската флота не е пренасяла само войски, за
да правятъ десантъ на морския или на дунавския брегъ и
да биятъ българите въ тила имъ, както и русите въ 972 г.
и печенегите въ 1088 г., но е пренасяла и многобройно оби
кновено население. Така, напримеръ, въ 813 г. царь Крумъ.
нападналъ Византия и опленилъ всички градове и села чакъ
до стените на Цариградъ. М ежду градовете, които той пре
взелъ, билъ и Одринъ, отдето откаралъ въ пленъ до 10,000
души мжже, заедно съ семействата и покжщнината имъ, и ги
заселилъ „въ България отвъдъ Дунава“ , т. е. въ български
т е владения отвъдъ реката и то близо до устието й, веро
ятно, на българската граница въ южна Бесарабия, която т е
требвало да пазятъ, защото било оставено оржжието имъ №
») Т Ь еор Ь ап ез, 433— 434; Ж сер Ь о ги з, 69— 73.

имъ билъ назначенъ за управителю единъ стратилатъ или
войнски началникъ отъ тЪхната среда. Обаче, следъ измина
ването на 24 години, именно въ 837 г., гЬ намерили сгоденъ
случай и тайно влезли въ споразумение съ византийското
правителство да имъ изпрати флотата, за да се върнатъ въ
старото си отечество. Византийското правителство изпратило
флотата си и всички и злезли на бр-Ьга на Дунава, дето се
накачили на корабитЪ, заедно съ семействата и покъщнина
та, и се отправили за Византия, дето пристигнали благополучно. Яко направимъ смЪтка за количеството на ц-Ьлото
това население и приемемъ, че десетьгЬ хиляди ижже сж
били глави на семейства и прибавимъ още по двама-трима
души на всЬко семейство—една жена и 1 —2 деца, т. е. по
около 4 —5 души на семейство, то ща излезе, че всичкигЬ
пленици сж били отъ 40 до 50,000 души1). Историците ни
съобщаватъ, че следъ този пленъ, Крумъ изпратилъ една
армия отъ 30,000 конници, която въ околностьта на Аркадиополъ пленила други 50,000 души мжже, жени и деца,
така щото такъвъ пленъ е било нЬщо съвсемъ възможно.
За 24 години пъкъ първигЪ пленници сж се почти удвоили
въ заддунавска България и сж станали най-малко 70—80,000
души и всичкиятъ този народъ е билъ пренесенъ съ фло
тата*).
Преди десетия вЪкъ киевскиятъ князъ Игоръ, баща на
князъ Светослава, предприелъ походъ протизъ Цариградъ по
море и накачилъ армията си на десеть хиляди лодки3).
Преди 761 г., вЪроятно, вследствие на голямата помощь,
която славянското множество въ България дало на Аспаруховит-Ь българи за да се добие славната победа въ Берегавския проходъ надъ императора Константина Копронима, тогавашниятъ ханъ Винехъ тр-Ьбва да е силно фаворизиралъ сла
вяните въ ущ ърбъ на българитЪ и последните „възстанали
и избили тия, които по наследство имали властьта надъ тЪхъ
и поставили на престола нЬкой си Т е л е ц ъ “ . Съ това бългагарит-Ь взели надмощие надъ славянитЪ и кавгата имъ отишла
до тамъ, че 208,000 души отъ последните се обърнали съ
молба къмъ императора да имъ даде прибЪжище въ държа
вата си. Императорътъ ги приелъ на драго сърдце и визан
тийската флота ги пренесла, в-Ъроятно отъ пристанищата
*)
силий I
*)

Между т-Ьзи пленници е би лъ бждащиятъ императоръ Ва
Македонянинъ, тогава пеленаче.
Вижъ В. З л а т а р с к и , История, т. I, ч, 1, 278,

а) [.ео Ш асоп оз, 105— 7; 8ку1.-Сейг.,
рия, II, 602.

II, 384; З л а т а р с к и , Исто

Варна и Месемврия, презъ Черно-море, въ Мала-Азия, дето
били настанени при р. Артана1).
Освенъ пренасянето на войски и обикновено население
по Черно-море, историята ни съобщава и други случаи, въ
които византийската флота е пренасяла и многобройни чужди
войски по Дунава. Така, напримЪръ, въ 578 г. Византия е
била ангажирана въ война съ Персия и славянитЪ отвъдъ
Дунава намерили сгоденъ случай да нападнатъ империята.
За да накаже славянскит-Ь племена за т-Ьзи и други напа
дения, императоръ Тиберий помолилъ аварския хаганъ Баяна,
съ когото билъ въ добри отношения, да иде въ земята имъ
и да я оплени. Баянъ се съгласилъ и Иоанъ, византийски
префектъ на дунавскит-Ь острови и управитель на Илирия, се
разпоредилъ за пренасянето на армията на хагана, състояща
отъ 60,000 души конници, презъ Дунава, отъ Панония въ Горна
Мизия, сегашна Сърбия. Тази чудовищна кавалерия, на брой
около сегашни наши сто конни полка, преминала като ураганъ
презъ Долна Мизия, сегашна Северна България, и стигнала
до устието на Дунава, дето чакала византийската флота отъ
Цариградъ и пренесла Баяна и полковетЪ му отвъдъ рЪката
въ славянските земи. ТЬ били опленени и опустошени и следъ
като славяните, които забягнали въ Карпатит-Ь, се задължили
да плащатъ данъкъ на аваритЪ, флотата на ново ги пренесла
на д-Ьсния бр-кгъ и т-Ь се върнали въ земята си2).
За да накажатъ българския царь Симеона за първата
му война съ Византия въ 894 г., гърцитЪ надумали маджа
рите да нападнатъ и опустошатъ България, като се задъл
жили да ги пренесатъ съ флотата си презъ Дунава.
Т Ь се съгласили и флотата, подъ началството на друнгария (адмирала) Евстатий, преминала Чзрно-море и се спрЪла
въ Дунава, вероятно, при днешния гр. Галацъ, дето има едно
селце, наречено „Уас1-С1пдаг“ — „Маджарски бродъ“, което
напомня, че маджаригЬ ще сж чакали и сж преминали Дунава
тукъ. Следъ това маджаритЪ разбили царя Симеона, стигнали
до балканския Преславъ, опленили всичко и заставили царя
Симеона да се затвори въ крепостьта Мундрага3).
Въ 917 г. византийското правителство сжщо влязло въ
споразумение съ печенегитЪ за да нападнатъ България едно
временно — печенегитЪ отъ северъ, като бждатъ пренесени
отъ византийската флота на дЪсния бр-Ьгъ на Дунава, и ви*) Т Ь еор Ь ап ез, 332;
б ъ л г. държава, I, 206—9.

Ж сер Ь оги з, 59;

Златарски ,

2) М епапйег, 98— 100;
Ст. С т а н ^ е в и Ъ ,
до VII века, у Новом Саду, 1903, I, 174.
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В, З л а т а р с к и , История, т. I, ч. II,
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'зантийцитЪ — отъ югъ. Флотата, подъ командата на адмирала
!Романъ Лакапинъ, била вече стигнала на Дунава, но скар
ването тамъ между византийските началници възмутило пече
негите, които чакали на брега, и т е се върнали назадъ. Въ
това време се получило и известие за бляскавата победа на
царя Симеона надъ византийската сухопжтна армия при Ахелое, на 20 августъ 817 г. и войната се свършила1).

ВЪ ЧИЕ ВЛЯДЕНИЕ С Ж СЕ НЯМИРЯЛИ ГРЯДОВЕТБ ПО ЧЕРНОМОРСКИЯ БРЪГЪ
ОТЪ ДУНЯВЯ ДО БЯЛКЯНЯ ПРЕЗЪ
ПЕЧЕНЖКЯТЯ ЕПОХЯ
За да настоява да се оттегли византийската армия въ
.дунавския Преславъ и да се образува тамъ базата за дей
ствие противъ печенегите, ние допущаме, че старата партия
на Маврокатакалона и Палеолога е имала, вероятно, и друго
едно съображение. То се е състояло въ това, че освенъ
флотата, която е щЯла да бжде на разположение въ едно
отъ най-добрите пристанища, дето сж се срещали морските
съ дунавските кораби, тя е щЯла да има на разположение
и градовете и крепостите по цЯлото Черноморско крайбре
жие, на югъ отъ Дунава, въ които е имало византийски
гарнизони и сж би ш снабдени съ достатъчни храни, та съ
гЬхната помощь византийската армия ще може, въ случай на
нещастие, да се оттегли въ тех ъ или да премине по етапенъ
р ед ъ отъ крепость на крепость, додето стигне Балкана.
Това съображение може да изненада читателите ми,
защото всеки ще се запита: отде сж се взели тукъ,
въ добруджанския край византийски градове и крепости? —
Н о азъ намирамъ, че и това съображение е толкова сери
озно, колкото и другит^.
В ъп росътъ: въ чие владение сж се намирали Черно
морските крайбрЯжни градове и крепости презъ време на
печенежкия периодъ стои и досега неразрешенъ отъ исто
рическата наука. Преди всичко никой отъ византийските исто
рици, като: Скилица, Кедринъ, Атталиота, Зонара и Анна
Комнина, които се занимаватъ, между другото, и съ този
.периодъ, не поменаватъ нито дума, че презъ тази епоха поне
единъ отъ тези градове и крепости е билъ въ печенежки
ржце. Ние видехме, че отъ 1049 г., когато печенегите масово
с е настаниха въ нашите земи и образуваха ц ел о царство, което
създаде толкова големи грижи и пакости на империята, тези
' ) В. З л а т а р с к и , История, т. I, ч. II, стр. 383 у ь

историци ни съобщаватъ за цЪлъ редъ войни и страшни събития
за Византия, но т-Ь не на посочватъ нито едно, какво да е,
събитие, станало въ черноморскитгъ крайбргьжни градове и
крепости. О тъ описанието на печенежкигЬ войни ние никога
не вид-Ьхме щото тЪхнит-Ь орди да минатъ изъ нЬкой про
ходъ по на изтокъ отъ Сидира, а именно презъ Яйтоския,
Гулишкия и Месемврийския и изобщо — да действуватъ никога
къмъ приморската область отъ Кюстенджа до Варна. Ние не
видехме и никой отъ византийските императори и пълко
водци да напада печенегитЪ въ нЪкои т-Ьхни местожителства
или военни позиции въ сжщата приморска областъ, да мине
презъ сжщитЪ проходи или да насочи флотата къмъ Варна
или нЪкое добруджанско пристанище, както е било по-рано,
въ време на първото българско царство. Янна Комнина, която
се занимава доста много съ печенегитЪ, на вс-Ькжде казва,,
че т-Ь живели на Истъръ, т. е. на Дунава, а никога не казва
на морето. Като описва прогонването имъ отъ Тракия, в ъ
1087 г., въ време на нашествието на Челгу, съ маджарския
краль Соломона, тя казва, че „г Ь отново се завърнали къмъ
Истъръ и тамъ разполож или своя лагеръ“ . Следъ това,
като казва какъ въ Лардея императорътъ повЪрилъ коман
дата надъ флотата на Георги Евфорвина, казва, че „той го
изпратилъ по море къмъ Дрист ра“. Подиръ туй, като говори
какъ старигЬ пълководци Никифоръ Вриений и Григорий
Маврокатакалонъ изказали въ военния съветъ при сжщия
градъ противно мнение, казва изрично, че „г Ь никакъ не
удобрявали войната съ скигитЪ на Истъръ“ — все Истъръ и
Дристъръ. И областьта „Сто могили“ , дето се намирали печенежкитЪ жилища, леж ала между Стана-планина и Дунава,
на северъ отъ линията Ески-Джумая— Ш уменъ— Нови-Пазаръ
— Провадия. Въ Ш уменъ пъкъ ставало така нареченото
тйу ехи&йу“ — „скитско събрание“ или сборище.
Вследствие на това ние виждаме всичкит-Ь печенежки походи
къмъ Византия да ставатъ все презъ прохода Сидира и
всички византийски пълководци да се движатъ къмъ Г о л о е
и къмъ сжщата Сидира и да претърпязатъ три страшни по
ражения: при Преславъ, при Чаталаръ и Троица и при Си
листра. За приморската страна — нито поменъ за подобни
събития.
ВЪрно е, че отъ сведенията на Янна Комнина се вижда,
че печенегигЬ сж владЬли нЬкои градове близо до Черно
морския бр-Ьгъ, но не на самия него. Така, по-горе ние ви
дехме, че печенежкигЪ главатари: Татушъ, Хали, Сеславъ и
Сацасъ, съ които новодошлото на Дунава „скитско племе“
влЪзло въ споразумение да му позволятъ да се засели на
югъ отъ реката, сж владели „Дристра, Вичина и други гра
дове“ . Отъ гЪхъ г. Дристра е известно кжде се намира;:
сжщо и г. Вичина. Щ о се касае до „другитЪ градове“, т-Ь.

не сж известни точно кои сж били, но въ тЬхъ сигурно е;
влизалъ дунавскиятъ Преславъ, защото, споредъ Янна Ком
нина, той е тр-Ьбвало да бжде превзетъ отъ византийцит-Ъ
въ 1088 г. и тогава да стане гЪхна опора противъ печенегитЬ. Я Конопъ или Еримо-кастро требва да се е намиралъ
въ византийско владение, заедно съ всички други приморски
градове, както ще видимъ подиръ малко. Не ще съмнение,,
че въ „другитЪ градове“ на Янна Комнина, владени отъ печенегитЪ, сж влизали и нЪкои отъ влтрешнитгь добруджан
ски градове1) и още: В-Ьтренъ, Плиска, Динея, Шуменъ и
балканския Преславъ, които срещаме въ епохата на Янна
Комнина и Идризи.
Освенъ тоза, Янна Комнина ни съобщава, че, следъ,
погрома на византийцит-Ь при Силистра въ 1088 г., печенежкиятъ главатаръ Татушъ, който преди сражението билъ отиш ъ лъ отвъдъ Дунава да търси помощь отъ куманитЪ, довелъ
една тЪхна армия; но, понеже печенегите не дали припадающата се часть отъ грамадната плячка на куманигЬ, тЪ се
скарали помежду си и най-после при езерото Узолимно ста
нало сражение, което се свършило въ полза на куманигЬ.
Обаче, следъ това Янна не ни съобщава, че поне единъ о т ъ
близкит-Ь крайморски градове: Еримо-кастро, Констанция, Мангалия, Калиакра, Карвуна, Кранея и Варна сж били нападнати
и ограбени отъ куманитЪ или пъкъ, че това е станало нико
га отъ печенегитЪ.
Пита се: Защо?— На този въпросъ не може да се дадедругъ отговоръ, освенъ този, — че тЪ не сж се намирали въ
печенежко владение, а — въ византийско.
Историята ни е запазила доста сведения, отъ които се
вижда, че Византийската империя се е стремила да запази на
всЪка цена приморските градове и крепости, макаръ всичко^
около гЪхъ да се е намирало въ българско или друго, чуждо
владение. Цельта на това византийско стремление е била ь
първо, да може морскиятъ пжть за Цариградъ да бжде добре
осигуренъ; второ, да може да има търговски стоварища за
своитЪ стоки и агенции за пласирането имъ въ вжтрешностьта
на балканските земи, като въ сжщото време прибиратъ хра
*) П ли н и й въ първия вЪкъ сл. Хр. ни съобщава, че тамъ има
л о градове: йфроцисия, Либистъ, Зигере, Рокобе, Евмения, Партенополисъ и Герания, Майн-аПз Шз1:опа, IV, II. К а ц а р о в ъ и Д е ч е в ъ , Из
вори, 132, а въ X в. К о н ст а н т и н ъ Б а гр я н ор од н и й казва, че градо
в ете въ епархия Мизия били 14, а изброява 15, именно: Томисъ*.
Дионисополъ, Акра, Калатисъ, Истъръ, Константияна. Залпа, Тропей,
Яксиополъ, Капидава, Карпъ, Троемъ, Новиодунъ, Егиссъ, Ялмиръ.,
Ое ТНетаНЬиз, рус. издание, стр. 50. За Преславъ той не говори-,
нищо. Въ числото на градоветЪ той не туря и Конопъ, макаръ той,
самъ да го описва като пристанище на морския пжть.
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ни и други мастни произведения за Цариградъ, и по този
начинъ Византия е влияела економически и културно върху
страната въ мирно време; и трето, най-важно, да има удобни
бази и опори въ случай на война.
Така, следъ катастрофата на императора Никифора при
^Мадара презъ 811 г., царь Крумъ преминалъ Балкана и не
превзелъ по-напредъ най-близките до България големи ви
зантийски градове и крепости: Месемврия, Янхиало и Созополъ, а— Д ебелтъ, като преселилъ въ България жителите
му, заедно съ епископа Георгия1). На следующата 812 г. той
нападналъ Месемврия, която сжщо превзелъ и при това нападналъ и превзелъ отново Д ебелтъ 2). Повторното нападение
на този градъ показва, че византийците, следъ първото му
разрушение отъ българите, сж го набързо пакъ завзели и
укрепили. Яко сведенията на житието св. Евтимия сж верни,
следъ първите войни на царь Симеона съ Византия, на
скоро следъ 907 г., българските владения сж прострели
къмъ г. Мидия, който се намира на Черноморския брегъ,
далечъ на югъ отъ градозетЪ: Д ебелтъ, Созополъ и Ягатополъ, сега Яхтополъ 3); но, при все това, и трите поменати
крайморски градове били запазени за Византия. Това се вижда
отъ списъка на епископските седалища, съставенъ при им
ператора Лъва VI (886— 912 г.), съ съдействието на патриарха
Николай Мистикъ. Тогава трите градове били епископии,
подчинени на Одринския митрополитъ.4) Следъ това между
императоръ Романъ Лакапинъ и царь Симеонъ се завързала
кореспонденция за сключване на миръ. Следъ получаването
на едно писмо отъ Симеона, императорътъ видЬлъ, че не
остава друго, освенъ война и почналъ да укрепява примор
ските градове и да ги снабдява съ провиянтъ и войска, раз
бира се, направо отъ Византия и по море, за което съ ново
писмо билъ укоренъ отъ царя Симеона6). Кои сж били гЪзи
градове не се казва, но явно е, че т е сж поменатите погоре: Дебелтъ, Созополъ и Ягатополъ. Я зъ отивамъ ощ е
по-далечъ и намирамъ, че отъ Пресияна чакъ до падането на
1-то българско царство и г. Месемврия е билъ византийски.
Следъ погрома на императора Никифора въ 811 г., царь
Крумъ нахлулъ въ Тракия и войските му почнали да се движатъ на всекжде и да пленятъ всички градове, които не
1 ) Вж. В. З л а т а р с к и , История на бъ лг. държава 1, 261.
2) ТНеорЬапев, 498; З л а та р ск и , сжщо, 362.
8) УНа Еи1ЬутН, е<1. Воог, с. XVI, р. 57.
4)
Н. Ое12вг, Тех1е <3ег ИоИИа ер15сори1:ит, стр, 558, №603—613;
З л а т а р с к и , I, ч. 11, 322, заб. 3.
*) Виж ъ писмата въ Мсб., т, XIII, 1899, стр. 291— 5 ; З л а т а р с к и
сж щ о, 493, 495.

били укрепени. Обаче, въ 813 г. императоръ Лъвъ V пристигналъ съ армията си, сигурно по море, въ своята Месемврия
и се разположилъ тамъ на лагеръ. Значи, следъ превзема
нето на този градъ отъ царь Крума, той пакъ би лъ отнетъ отъ
византийцит-Ь. Като съобщава за това, продължителътъ на Т е
офана прибавя, че императорътъ доставялъ храна за армията
си отъ своята земя, пакъ разбира се по море, и не му лип
свало нищо; напротивъ, всичко ималъ въ изобилие. Следъ
това сжщиятъ казва, че, като се научилъ, че близко разпо
лож ените противъ него въоржжени българи се нуждаели
отъ храна, той и злеза лъ нощемъ, устроилъ имъ засада при
една могила и ги разбилъ.1)
Следъ възстанието на българите и образуването на
второто царство въ 1186 г., презъ 1190 г. императоръ Исакъ
Янгелъ билъ съвършено разбитъ въ Балкана и подиръ това
царь Ясенъ превзелъ, между другите градове, Варна и
Янхиало. Византийците обаче тутакси зели мерки и отнели
обратно тези градове, като добре ги укрепили и снабдили
съ войска. Тогава българските владения се простирали
далечъ на югъ отъ Балкана и по Черноморския брегъ. Посетне тези владения се прострели чакъ до Нишъ, Белградъ
и Бело-море, но Варна още стояла въ византийски ржце и
чакъ въ 1201 г.—следъ ц ели 16 години отъ освобождението
на България—царь Калоянъ требвало да иде да я превземе2)..
Между византийските документи, издадени отъ Миклошича и Мюллера, има единъ, който се е запазилъ безъ
точно определена дата, но се приема, че е отъ 1318 до
1323 г.3). Отъ него се установява, че градовете : Варна, Карнава
(Каварна), Карнея (Кранея, при сегашното с. Еркене или Екрене),
Килия, Геранея (с ъ неизвестно местонахождение, среща се
у Плиния), Дристра и Калиакра сж се намирали подъ ведом
ството на Цариградската патриаршия. Подъ сжщото ведом
ство се намирала и епархията на града Вичина на Черномор
ския брегъ, при устието на р. Тича4). Кога сж попаднали
тези градове' и крепости подъ гръцко ведомство, не е
известно; но XIII векъ беш е векътъ на голем ите татар
ски нашествия къмъ Западна Европа и въ Балканския полуостровъ, когато България попаднала подъ суверенитета
‘) ТЬеорЬапез сопНп, ей. Вопп., р. 24—5.
’ ) Иречекъ, История на българитЪ, 305.

3)
М1к1оз1сЬ е( МОНег, Яс1а Ра1х. Сопз1. № 52 (I, 95); Ю. К улаковск1Й, Гд^Ь находилась Вичинская епархия, въ Византшскш Временикъ, IV. 335.
‘ ) Ю. Кулаковскш , цит. статия, ВизантШскш Временикъ,
315; Еще къ вопросу о ВичинЪ. Сжщия Временикъ, V, 393 сл.

IV,.

на могъществения ханъ Ногая, убитъ при г. Одеса отъ не
говия противникъ ханъ Токтай въ 1299 г. Викани на тЬкопко
пжти отъ византийския императоръ Михаила VIII Палеологъ
.(1261— 1282), презъ време на гражданските войни въ Б ъ л
гария, съ целъ да прокара тамъ политическото си влияние,
черноморските татари — тохарците често спохождали Д о
бруджа, като най-близка до те х ъ българска область и не
веднажъ я подлагали на своите хищнически грабежи. Подь
влиянието на византийската политика тамъ се появило дори
щ ел о турско-татарско селище, каквото било поселението на
Сарж Салтукъ, чичо на селджукския ексъ-султанъ Изедина,
съ 10 хиляди туркменски семейства, въ Бабадагския окржгъ
(о к о ло 1263 г.). Тия поселенци напуснали Добруджа заедно
съ татарите следъ похода въ 1265 г. Така татарската власть
се задържала въ Добруджа до началото на XIV в.1) Тогава
.вероятно византийците сж се настанали въ приморските
градове. Тоза е първата хипотеза. Втората е, че къмъ 1297 г.
Пахимеръ ни съобщава, че императорътъ билъ между дру
гото загриженъ и поради нападението на татарите отъ северъ5).
За нападението на византийските области отъ татарите и
.за опустошението на Тракия намеква и Теодоръ Метохитъ
въ едно писмо до Хумносъ къмъ сжщото време. Разбира
-се, че тЬзи татари сж минали презъ България, по всека
вероятность, не като врагове и сж имали за цель главно
византийските области1). Възможно е въ тази война визан
тийското правителство да е използувало случая и да е оку
пирало българските черноморски градозе. Обаче въ 1299 г.
Светославъ, синъ на царя Георги Тертерий I (1280— 1292),
уб и лъ шуря си Чака, синъ на Ногая, който станалъ търнов
ски царь, и завзелъ престола. Презъ своето царуване (1299—
1321) той сполучилъ да свали владичеството на татарите на
Ногая и да унищожи всеко техно влияние, като присъединилъ отново Добруджа къмъ българската държава и, види се,
о тн елъ и приморските градове о.'ъ Византия, а ханъ Токтай
за награда, дето уби лъ Чака, му подарилъ областьта отъ
Вичина (Мачинъ) до Аккерманъ. Отъ това време (1318— 1323)
се предполага да е и гръцкия документъ за византийското
владение на поменатите градове4).
Горнята наша хипотеза за големото стремление на Ви
зантия да владее крайморските градове на северъ отъ Бал*) В. Н. З л а т а р с к и , Историко-политическа сждба на Добруджа,
гвъ Сборникъ Добруджа, стр. 53— 4.
2) РасЬугп егез, II, 257.
8) Д -р ъ П. Н и к ов ъ , Татаробългарски отношения, стр. 36, 92, 93.
*) ВгаНапи, Ьез Ьи1дагез й Се1а1еа а1Ьа, стр. 162, 163, № 2;
Д - р ъ И в. Сак/&зовъ, Търговските отношения между България и
тенуезцит-Ь, стр. 22.

кана се подкрепя и отъ историята на градовете на югъ отъ
планината, именно на: Месемврия, Янхиало и Созополъ и
техните околности. Вследствие на това стремление Тв ви
наги сж били ябълката на раздора между второто българско
царство и Византия. Още при първите Ясеневци тези гра
дове паднали въ ржцете на българите. Следъ смъртьта на
великия Иванъ Ясенъ II въ 1241 г. и на синовете му Каломана и Михаила Ясена въ 1246 и 1256 г. избухнала междуособна война мажду братовчеда имъ Каломана и зетя имъ
Мицо, въ която Каломанъ б и лъ убитъ и Мицо станалъ царь.
Обаче, вследствие лош ото управление на Мицо, боля
рите избрали за царь Константина Тиха, между когото и
Мицо възникнала нова междуособна война. Въ нея Констан
тинъ надделялъ надъ Мицо. Последниятъ се оттеглилъ въ
Месемврия и, като вид-Ьлъ, че е невъзможно повече да про
дължава войната, предалъ града съ окржга му на византий
ския императоръ Михаилъ VIII Палеологъ, а той му отстжпилъ земи при Троя и Скамандра, дето се заселилъ съ жена
^>си и децата си. По този начинъ добрите приморски градове
станали византийски. Следъ смъртьта на жената на Констан
тина Тиха — царица Ирина въ 1270 г., Константинъ се оженилъ за племенницата на императора, Мария, известна въ
историята като голяма интригантка. Императоръ Михаилъ
се задълж илъ да даде на България, като зестра, градовете
Месемврия и Янхиало, но той не изпълнилъ думата си. Кон
стантинъ се приготвилъ за война, но Михаилъ се съюзилъ
съ страшния тогава татарски ханъ Ногая и българите
'били принудени да мируватъ. Следъ убийството на татарина
царь Чака въ Търново и завземането на престола отъ Светослаза, последниятъ изгонилъ татарите и влиянието имъ
отъ България и въ сжщото време отнелъ отъ византийцит-Ь
приморските градове и окржга имъ чакъ до Ямболско. Следъ
неговата и на сина му Георгий Тертерий II смърть въ 1322 и
1323 г., т-Ьзи градове се отметнали отъ българите и приз
нали византийското владичество. Вследствие на тоза новоизбраниятъ български царь Михаилъ Шишманъ требвало от
ново да ги превзема. Следъ неговото убийство въ войната
:му съ сръбския краль Стефанъ Дечански въ 1330 г., съюзникътъ на България императоръ Яндроникъ развалилъ дого
вора и бързо превзелъ приморскит-Ь градове чакъ до Ямболъ,
вследствие на което и новиятъ царь Иванъ Ялександъръ
(1331— 1371) требвало на ново въ 1333 г. да ги завладее.
Въ 1366 г. императоръ Иоанъ Палеологъ отиш ълъ въ Европа
,да търси помощь противъ нашествието на турците. В ъ негово
отсжтствие работите въ империята се влошили и императри
цата повикала на помощь рицарския графъ Ямедей VI Савойски, племеникъ на императора. Ямедей събралъ единъ
«отрядъ отъ италиански и френски рицари и отъ Венеция

тръгналъ по море за Цариградъ. На пжть, той успЪлъ да
изгони турцитЪ отъ Галиполи. Следъ това, той не отишълъ
да воюва противъ турцитЪ въ Мала-Язия, а отъ Цариградъ
се отправилъ нагоре по Черноморския бр-Ъгъ и отнЬлъ отъ
българитЪ Скафида, Созополъ, Янхиало и Месемврия. Оттамъ
той се отправилъ покрай морето презъ Балкана и се явилъ.
съ своит-Ь рицари предъ Варна, но не можалъ да я превземе.
По пжтя той сполучилъ да превземе крепоститЪ Емона и Галата. Следъ това била превзета и далечната приморска кре
пость Калиакра. Графъ Ямедей изпратилъ посланикъ въ Т ър 
ново и между него и царя Иванъ Ялександъръ билъ сключенъ миръ. ГрадоветЪ на северъ отъ Балкана били повърнати
на България, а тЪзи на югъ отъ планината: Месемврия,.
Янхиало и Созополъ били отстжпени на Византия. Оттогаза
на сетне, чакъ до падането на Търновското царство на Ивана
Шишмана въ 1393 г., тЪзи пристанищни градове и крепости
останали въ византийски ржце. И не само това — въ 1371 г.
самъ султанъ Мурадъ I предприелъ походъ отъ столицата
си Одринъ и превзелъ градоветЪ: Карнобатъ, Яйтосъ, Р усокастро и Созополъ, но Месемврия и Янхиало останали пакъ
византийски презъ всичкото време чакъ до 1453 г., когато
столицата на Константина Велики паднала подъ скиптъра на
султана Мохамедъ II. Сношението имъ съ Цариградъ ставало
по море.1)
Като имаме предъ видъ гореизложеното, ние сме на
мнение, че и презъ време на печенежкото владичество на
Балкана, което е траяло около 50 години, много е допустимо,,
щото крайморскитЪ градове и крепости на северъ отъ бал
кана, до устието на Дунава, да сж се намирали въ византийско
владение и, следователно, сж могли да улеснятъ византий
ската армия при оттеглянето й въ дунавския Преславъ и при
движението й по сухия пжть покрай морето на югъ къмъ
Тракия, а въ случай на нужда и при пренасянето й съ фло
тата за Цариградъ.
Прочее, отъ всичко изложено дотукъ излиза, че гра
дътъ Велика Пристлава, за който ни говори Янна Комнина,
не е балканскиятъ Преславъ, а дунавскиятъ, и че всички
хипотези, градени отъ разнитЪ азтори върху досегашната
фалшива основа, трЪбва да рухнатъ.

*) Вижъ за това подробно у Якрополита, Никифоръ Григора,
П ахииеръ и Месемврийската кондика въ Псп., кн., ЬХ1Х, стр.
615; сжщо и Иречекъ, История на българи те, стр. 342—386, 479 ;
Д -ръ П. Никовъ, Известия на Истор. дружество въ София, VII— VIII,.
стр. 57 сл.
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не били издигнати отъ Омортага при Преславъ, а — при село Тича.
Стр. 3 -1 9 .
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3. Д е е било истинското место на военния лагеръ — аула, кре
постьта и моста на Омортага. Разглеж дане на това м есто отъ архео
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Кодинъ. Войната йа Константинъ Велики с ъ сарматския царь Равсимодъ. Обсадата на Д уростолъ и разбиването йа сарматите. Приследването на сарматит-Ь отвъдъ Дунава, убиването на царя Равсимода,
пленяване на 300,000 души и заселването иМъ в ъ нашите и други
йеста. Издигането тогава на дунавския Преславъ, Д уростолъ, Плйска
и Констанция (К ю с т е н д ж а ).............................................•. . Стр; 129— 132.
9. Велики П реславъ въ сведенията на Янна Комнина. Тождественъ ли е той с ъ балканския — столицата ца Бъ.лгарй®' Установя»
ването, че той е дунавскиятъ П реславъ. Искането на византийските
пълководци да се пренесе тамъ войната с ъ печенегите въ 1088 год.
Какъ Се е образувало западното българско царство. Комитътъ Никола
М окъръ царь на България. Неговите Синове Давидъ, Мойсей, ЯрОнъ
И Самуилъ; Превзимането отъ т е х ъ йа завладената отъ византийците
източна часть отъ Симеоновото царство и на дуйавския Преславъ. Па*
дането за последенъ пжть на двата Преслава пОдъ владичестврто на
Императора Василий II Българоубийца въ 1001 г. Битката йа. импера^
торъ, Ялекси Комнийъ с ъ печенегите ц ъ 1088 г; близо при г- Д ръстър ъ
или Силистра. Коя е била крепостьта Ветрейъ; Основаването на ду
навския П реславъ отъ древните елини, пбдъ името М егалоп олъ, при
разделянето на Сулинското и бвети Георгиевското устия на Дунава.
Г о лей о т о търговско Значение на този градъ в ъ древните времена и
средните векове. П реславъ—столица на киевския князъ Светослава въ
967 г. и завладяването на 80 български градове по Дунава. Разни

мнения на ученит-Ъ за местото на дунавския Преславъ. Установяване,
че той се издигалъ при сегашното с. П реславъ, на изтокъ отъ г. Тулча.
Вичина на Идризи и Дичинъ на рускит-Ь л-Ьтописи е сегашния Мачинъ.
Вичина при устието на р. Тича на М ануилъ Ф и лъ н-Ьма нищо общ о съ
тази Вичина. Черноморските градове Конопъ на Константина Багряно
родний и Еримо-кастро на Идризи. Последнята сждба на дунавския
Преславъ. Западането на П реславъ и издигането на Тулча и Махмудие на Дунава. Издигането на Карвуна и Калиакра на морския брЪгъ.
Стр. 132— 165.
10.
Като се излага, съ много случаи, каква е била историческата
роля на византийската флота въ войнит-Ь с ъ България, обяснява се,
че византийските пълководци сж настоявали да се пренесе войната
въ 1088 г. въ дунавския, а не въ балканския Преславъ, защ ото съ
нейната помощь византийската армия е могла да бжде добре поддър
жана с ъ всичко необходимо и, въ случай на нужда, да бжде пренесена
в ъ Цариградъ по м о р е .......................................................... Стр. 165— 176.*)

* ) О бщ ъ азбученъ указатель
бжде приложенъ къмъ ч. III.
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