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ПРИЧИНИ ЗД ВОЙНЯТА
Съ установяването на прабългарите въ Мизия и съ
«образуването на голяма държава отъ двете страни на Дунава,
те принесли неоценима заслуга на Византийската империя,
защото непрекъснатите нахлувания на разните варварски
племена отъ северъ презъ Дунава въ нейните предели вече
престанали и вечните грабежи на народа и честите войни
на империята се прекратили. Обаче, самото образуване на
българската държава въ северните области на Византия съз
дало друго зло за нея: сега вече войните се започнали
между България и империята и те често пжти се свършвали
съ големи катастрафи за двете страни. Много пжти между
двете държави сж били сключвани мирни договори, които
се пазили отъ двете страни по цели десетки години, както
при Омортага, Бориса и Петра. Било е време, когато Бълга
рия, водима отъ добро съседство и лични чувства къмъ из
вестни императори, се е дори намесвала въ вжтрешните
работи на империята и имъ е пренасяла го лема полза. Така,
напримеръ, въ 705 г. ханъ Тервелъ помогналъ на детрони
рания императоръ Юстиниянъ II (685—695 и 705—711 г.) да
си възвърне престола, което и станало1). Когато пъкъ въ
711 г. той повторно билъ детрониранъ, Тервелъ му изпратилъ на помощь 3000 войници2). Въ 717 г. византийската
столица била обсадена по суша и по море отъ арабите и
императоръ Лъвъ III Исазрийски се намиралъ въ много кри
тическо положение. Водимъ отъ чувства на добро съседство,
Тервелъ обявилъ война на арабите, нападналъ ги, избилъ
отъ техъ около 22,000 души и ги принудилъ да вдигнатъ
обсадата на Цариградъ. И въ следующата 718 г. българите
помогнали на сжщия императоръ да се закрепи на престола,
като хванали и му предали претендента — бившия импера
торъ Анастасий II и убили главния му съучастникъ Сисиния3).
Въ 820—823 г. византийскиятъ пълководецъ Тома повдигнал ь
големо възстание въ държавата и изявилъ претенции за
престола, като обсадилъ Цариградъ. Ханъ ОмОртагъ, вместо
да използува случаятъ да окупира византийските провинции
въ Тракия и Македония и да отмжсти на Византия, за дето
въ 813 г. императоръ Лъвъ V, при едно свиждане на мор
ския брегъ до Цариградъ, беше устроилъ засада за убий
1 ) ТЬеорЬапез, 372—4 ;
Ш серЬогоз, 41—2.
3) ТЬеорЬапез, 400; Ш серЬогоз, 55, 56.

2) Ш серЬогоз, 47.

ство на баща му, Крума, отъ което той едва се спасилъ, —
опълчилъ се противъ революционера Тома, разбилъ го съвър
шено и византийската столица била спасена1).
Обаче, имало е времена, когато мирните договори и
добрите съседски отношения сж се разваляли още при пър
вия удобенъ случай, било отъ едната, било отъ другата
страна и неприятелските действия започвали. Повечето пжти
това е ставало отъ страна на Византия, която винаги е била
по-силна и е имала първенство, било по своите обширни
владения въ трите материка: Европа, Азия и Африка,
било по своята материална и духовна култура, а особено,,
когато следъ нЬкоя спзчелена победа надъ персите или ара
бите, византийските императори се почувствували толкова
горди и надмени, че, въпреки сключените мирни договори и
международното право, те сж оскърбявали и дори изпъждали
отъ Цариградъ българските посланици, които сж отивали
тамъ за да прибератъ уговорения годишенъ данъкъ. Въ та
кива моменти те не могли да си представятъ какъ една
велика империя, като византийската, може да плаща данъкъ
на едни варвари, и военните действия тутакси започвали за
подчинението имъ и за заличаване на държавата имъ отъ
картата на света.
Особенно важенъ въ това отношение билъ императоръ
Константинъ V Копронимъ, синъ на Лъва III Исаврийски,
който виде толкова добрини отъ българите. Константинъ
билъ страшно настроенъ противъ техъ и презъ своето дълго,
45-годишно царуване (отъ 741 до 775 г.) той предприемалъ
тъкмо деветь войни противъ техъ за да ги подчини подъ
скиптъра си, додето най-после те, чрезъ една страшна из
мама, станали причина да влезе въ гроба2)- Неговиятъ синъ
и приемникъ Лъвъ IV Хазарски (775—780) билъ кротъкъ и
болезненъ и се отказалъ отъ ефимерните ламтежи на баща
си; за това неговото царуване е отбелезано съ мирни отно
шения между Византия и България3). Следъ неговата смърть
останалъ синъ му Константинъ VI (780—797), но той билъ
малолетенъ и майка му, императрица Ирина, управлявала
империята, като регентка4). Обаче, въ 791 и 792 г. младиятъ
императоръ обявилъ две войни на българскиятъ ханъ Кардама, които се свършили несполучливо за него6); но третята
му война презъ 796 г. излезла много сполучлива и тогава»
*) О епезш з, 41—2 ; ТЬеорЬ. сопНп., 64—66; Я. В аси льевъ ,
Византия и арабь!, Петроградъ, 1900, стр. 24, 37—8 ; Златарск и ,
История на бълг. държава, т. I, 308 сл. 2) Вижъ за това подробно
у Ьео С г а ш т ., 189 ; 0 . Н атаг4., ес1. МигаН., 655 ; ТЬеорЬапез, 447—8 г
З л атар ск и , История на бълг. държава, 1, 233—4. 3) З л а т а р ск и ,
сжщо, 234—8. *) Сжщо, 238 сл. в) ТЬеорЬапез, 467, 468; Зла~
тарск и , 242, 243.

види се, той нахлулъ въ България, за което говори Лъвъ
Дяконъ1).
Следъ една революция въ 802 г., Никифоръ I Логотетъ
сполучилъ да се възкачи на императорския престолъ. Поотношение на България той усвоилъ военната политика на;
своя непримиримъ спрямо нея предшественикъ Константинъ V
Копронимъ, но н-Ьмалъ нито неговия характеръ, нито него
вото достойнство. Историята го описва като единъ лошъ политикъ и държавникъ и много мръсенъ и алченъ за пари
чов-Ъкъ Съвременикътъ му Теофанъ, който свършва исто
рията си съ неговото царуване, изнася въ десеть пункта
страшни обвинения за въведената отъ него военна система,
за тежките данъчни реформи, за ограбване на църквите,
монастирите и гражданите и пр. Човешките добродетели
сж липсвали у него и той е плувалъ въ користолюбие и
развратъ. Това довело населението до големо отчаяние и
дори до бунтове въ армията. При все това, гордиятъ
повелитель на Византия, като не виждалъ гнилостьта на своя
царски тронъ, бързалъ да се прослави съ велики победи и
съ унищожение на българската държава.
И така, въ 807 г. Никифоръ обявилъ война на Бъл
гария, но, като достигна лъ до Одринъ, узналъ, че въ столи
цата му се готвилъ бунтъ противъ него и той билъ принуденъ да се върне, безъ да извърши нещо’). Въ края на
808 год. единъ български отрядъ нахлулъ въ Струмската
область, нападналъ тамошния византийски гарнизонъ, убилъ
началника му и много офицери и войници, а сжщо и много
военоначалници отъ съседните византийски области, които
отишли тамъ да получатъ заплатата на войските си и отнелъ
1,100 литри злато, което императорътъ изпратилъ за вой
ската, пленилъ целия византийски обозъ и се върналъ съ
голема плячка3).
Следъ това, презъ пролетьта на 809 г. самъ царь Крумъ4)
нападналъ съ армията си града Сердика (София), превзелъ
») Руски преводъ, стр. 63. “) ТЬеорЬапез, 482; З л атар ск и ,
сжщо, 1. 251. 3) ТЬеорЬапез, 484—5 ; З л атар ск и , сжщо, I, 252.
*) Споредъ срЪдневЪковнитЪ автори, на българските владетели сж
били прикачвани различни титли: ханъ, канъ, хаганъ, каганъ, сПс!ог
(водитель), архонтъ, хегемонъ, архигосъ, кириосъ и пр. Предъ видъ
обаче, че споредъ Чаталарския и ШуменскитЪ надписи синътъ на
Крума — Омортагъ и внукътъ му — Маламиръ сж носили титлата
к а н а с ъ ю б и г и — великъ ханъ, то сигурно тази титла сж Носили
и Крумъ и Борисъ. А понеже, споредъ западните летописци, само
титлата ханъ, канъ, се равнявала на титлата гех — краль, то великъ
ханъ значи н-Ьщо повече отъ краль. Освенъ това, понеже ощ е въ
705 год. византийскиятъ императоръ Юстиниянъ II Ринотметъ далъ
на българския ханъ Тервела титлата цезаръ, отнето произлязла

го и запов-Ьдалъ да изколятъ до 6000 души войници и много
отъ населението1).
Щомъ се научилъ за сждбата на Сердика, императоръ
Никифоръ побързалъ да предприеме походъ противъ Бъл
гария, но и този пжть не можалъ да стори нищо и се върналъ въ столицата си. Отъ провинцията обаче той съобщилъ
съ лъжлива грамота въ Цариградъ, че ужъ отпразднувалъ
Великъ-день въ аула на Крума.
Презъ 810 г. императоръ Никифоръ направилъ големи
финансови, военни и други реформи въ държавата си и решилъ да се разправи веднажъ за винаги съ българите и да
тури край на т-Ьхното владичество на Балкана. Въ началото
на 811 г. той се разпоредилъ да се направи обща мобили
зация и презъ м. май, придруженъ отъ сина си Ставракия,
отъ зетя си Михаилъ Рангабе и отъ много видни военни и
граждански сановници, повелъ, презъ Одринъ, многобройната
си армия за знаменитата византийска погранична крепость
Маркели. Тукъ, обаче, поради недоброто положение, въ което
се намирала армията, както се вижда отъ сведенията наТеофана, между императора и н-Ькои негови пълководци възникналъ споръ: да ли да се продължи походътъ презъ Балкана
или не — така, както по-сетне въ 1088 г. въ съседната кре
пость Лардея бе възникналъ сжщо такъвъ споръ между
императора Ялекси I Комнинъ и неговите пълководци —
да ли да се продължи презъ Балкана походътъ противъ печенегите или не. Но, както Ялекси Комнинъ, упованъ на насърдченията на младата партия, водима отъ неопитните синове
на бившия императоръ Романъ IV Диогенъ, не послушалъ
умните съвети на старите пълководци Григорий Маврокатакалонъ и Николай Вриений2), така и въ Маркели, Никифоръ,
водимъ отъ своята злонамереность и упованъ на щастието
и мждростьта на сина си Ставракия и още на съветите на
некои отъ пълководците, каквито винаги отъ угодничество
къмъ силните на деня, се намиратъ, решилъ да се про
дължи настжплението. Обаче, додето императорътъ се бавилъ въ Маркели, доверениятъ му слуга, Византий, задигналъ
императорското облекло и сто литри злато и избЬгалъ при
царя Крума. Теофанъ казва, че мнозина тълкували, какво
това предвещавало зло за Никифора3).

титлата царь и понеже въ българската литература на Крума и Бориса
отдавна е дадена тази титла, то за това ние нарекохме тЪзи
български владетели ц а р е . Що се касае до Симеона, Петра и Бориса II,
тЪ сж имали тази титла, официално призната отъ Византия. *) ТЬео
рЬапез, с ж щ о ; З л атар ск и , сжщо. 2) Вижъ за това ч. I, стр. 18
и 19 на този Сборникъ. 3) ТЬеорЬапез. 490.

МНЕНИЯ НЯ РЯЗНИТЪ ЯВТОРИ з я п о х о д я
1. Известниятъ презъ XVIII вЪкъ Архимандритъ Иванъ
Райчъ пише: „Около 811 года велишй (царь-императоръ)
собираетъ полкъ и 20 1ул1я вступи въ Болгарда и въ н-Ьколикихъ сражешяхъ побЪдителемъ бьшъ. Тогда нуждЪ въ
храбрость обращеиейся Крумъ умисли силу силую возражати, въ первихъ убо повелъ вся проходи возвращешя императоровнмъ полкамъ засЬщи и заградити, потомъ с ъ '
великимъ жаромъ удари на императора при Славомиргъ, не
далече отъ Никополя и разби его всеконечно, и самъ Ники
форъ обрЪтенъ между мертвнми лежа“ и цитира Дуфресне,
гл. VII. § 14, ст. 92 и Мавроурбини, ст. 298‘). Отъ това из
лиза, че, споредъ Райча, императорътъ навлЪзалъ въ Бъл
гария, победилъ българите и на връщане билъ разбитъ при
Славомиръ.
2. Прочутиятъ презъ миналото столетие френски византологъ ЬеЬеаи, между другото, казва, че отъ Маркели Ники
форъ се отправилъ къмъ България и „следъ дълги оби
колки изъ лоши пжтища, които измориха много войската,
императорътъ навлезе въ българските земи на 20 юлий
811 г.“ но следъ като спечелилъ победи надъ българите и
изгорилъ дзореца на Крума, билъ заобиколенъ въ плани
ните и разбитъ2).
3. Знаменитиятъ презъ XIX столетие английски византологъ Едуардъ Гиббонъ не определя по кой пжть импера
торътъ е миналъ съ армията си, а че „въ началото на вой
ната той смело и успешно проникналъ въ самата сргьда на
България и изгорилъ царския дворецъ, който, вероятно, не
представлявалъ нищо друго, освенъ едно здание, построено
отъ дързета, и селище3). Българите издигнали непреодолими
*) Истор 1я разнь 1хъ славенскихъ народовъ, най-паче Болгаръ.
Харватовъ и Сербовъ, Виена, 1794 г., стр. 367. 2) Шзкнге йи Ьаз
ет р ]ге, т. XII, стр. 434—450; срв. и българ. преводъ отъ Д-ръ
Хр. Т. Стамболски, София, 1914, стр. 54—5. 3) Гиббонъ като счита,
че българигЬ сж били прости варвари, прави това заключение за
царския дворецъ. Обаче, разкопкитв въ Ябоба-Пгиска доказаха тъкмо
противното, именно, че царскитЪ дворци сж били великолепни ма
сивни постройки и че прабългарит-Ь сж имали такава голЪма кул
тура, каквато по онова време не сж имали много сегашни цивили
зовани народи.

прегради за отстжпление, нападнали гърците ненадейно и
ги разбили“1)- Значи, споредъ Гиббона, Никифоръ достигналъ
до самия центъръ на България, сир. до столицата й, и че
катастрофата на византийците е станала въ време на от
стъплението имъ, но кжде е станало това, Гиббонъ не казва.
4. Знаменитиятъ презъ сжщия вЪкъ славистъ П. Г.
Шафарикъ пише: „Императоръ Никифоръ билъ щастливъ да
проникне въ България, да я ограби и да изгори така-наречения дворецъ на княза Крума. Крумъ се уплашилъ и поискалъ миръ, но не сполучилъ и за това, като продължилъ
войната, заобиколилъ императора въ тгъснинитгь на Хема
(Стара-планина), напълнени съ засЬки и засади, и въ стана
лото тукъ кръвопролитно сражение го убилъ“3).
5. Иззестниятъ руски ученъ А. Хилфердингъ, презъ сжт
щото столетие, пише, че императоръ Никифоръ въ похода
си стигналъ до аула на Крума, близо при сегашния г. Шуменъ, и го превзелъ. Крумъ заградилъ теснините отпредъ
и отзадъ. Следъ два спокойни дни, презъ нощьта въ сжбота
—25 юлий, се чуло шумъ отъ оржжия и движение на войски.
Българите се съединили съ аваритгь и нападнали гръцкия
станъ и избили всички3).
Освенъ това, Хилфердингъ изтъква и друго едно важно
обстоятелство, което ще има значение за нашите по-нататъшни разисквания по въпроса, именно, че въ сжщото това
време градътъ Проватъ, подъ който той подразбира сегаш
ния градъ Провадия, на северъ отъ Балкана, заедно съ
Анхиало и Месемврия, се намирали въ владение на визан
тийците; че въ тази Провадия по-рано българскиятъ ханъ
Кардамъ искалъ отъ византийците да му платятъ уговорения
данъкъ и ча, следъ поражението на Никифора, Крумъ се отправилъ къмъ Черно-море, византийскиятъ гарнизонъ отъ
Провадия избгъгалъ и г. Анхиало се предалъ*).
6. Българскиятъ историкъ, професоръ Иреяекъ, пише,
че следъ две-годишно въоржжение Никифоръ отново нахлулъ
въ България съ голяма войска и въ течение на три дни
безпощадно разграбилъ и изгорилъ резиденцията на Крума
и съ високомерие отхвърлилъ всички негови мирни предло
жения. Но не му било писано да се върне. Крумъ заповедалъ да се заградятъ съ засеки всичкитгь проходи на Хема.
Тамъ всичката византийска войска била изтребена и импе
раторътъ и много знаменити гърци паднали мъртви. Плен
ници не взимали и пр.8).
4)
Истор 1я упадка и разрушешя римской имперш, Москва,
1885 г., т. V, 275—6. 2) Славянсшя древности, Москва, 1848 г., т. Ь,
кн. I, стр. 282. 8) Сображе сочиненш, Спб,, 1868, т. I, стр. 39. *•) Сжщо,
стр. 36, 38, 39. б) История на българитЪ, изд. Славчевъ, стр. 99.

7. Известниятъ н-Ъмски византологъ Г. Ф. Херцбергъ
пише: „Като събралъ всички финансови средства, импера
торъ Никифоръ мобилизиралъ силна войска, съ твърдо ре
шение да разгроми, ако може, българското царство. Но този
походъ ималъ печаленъ край. Въ началото императорътъ
действувалъ така сполучливо на българска територия, че
Крумъ му предложилъ изгоденъ миръ. Но, когато Никифоръ
настоявалъ за пълно покорение на България, тогава Крумъ
се одързостилъ и предприелъ страшно нощно нападение (26
юлий 811 г.). Византийците били съвършено разбити и импе
раторътъ и много военноначалници убити1).
8. Рускиять историкъ Матвей Соколовъ казва: „Импе
раторъ Никифоръ събралъ голяма, но слабо обучена войска
и се отправилъ въ походъ, проникналъ вжтре въ България,
но да се върне оттамъ не е можалъ, тъй като българитЪ
му заприщили всичкитЪ балкански проходи и Никифоръ погиналъ тамъ съ всичката си войска. Следъ тази победа Крумъ
се отправилъ съ войската си къмъ Черно-море, презъ Проватъ, за Анхиало*).
9. Братия Шкорпилъ предприеха исторически и архе
ологически изучвания въ Тракия още преди 45 г. и, като
намериха въ Котленския проходъ единъ голЪмъ окопъ и на
в. „Ветрила“ другъ, малъкъ окопъ, между другото, казватъ:
„Между източния край на малкия окопъ и върха Вида, на
мира се полянка „Кореники“. Казватъ, че тукъ сж се били
българитЪ съ гърцитЪ и че нЪкоя си мома Вида, като пре
дала укреплението на близкия връхъ, улеснила българската
войска. Тая битка е била, когато българската столица се
намирала още въ Преславъ. По предание, паднали въ „Гръцки
долъ“ (който се пада между големия и малкия окопъ) 16,000
гърци, заедно съ царя имъ.. . Споменатото предание ни на
помня сражението на българитЪ съ гърцигЬ въ 811 г., ко
гато императоръ Никифоръ, следъ като се връщалъ отъ
Преславъ, билъ заобиколенъ въ балканския проходъ отъ
Крумовата войска и тамъ, заедно съ много видни гърци,
падналъ убитъ“3).
Това тЪ прокараха и въ едно по-ново свое съчинение4).
ТЪзи издирвания на братя Шкорпилъ, описани съ такава
самоув-Ъреность и съ подробности, които ние изоставихме,
направиха на времето голяма сензация и се взеха отъ бъл*) Истор 1Я Византш, переводъ П. В. Безобразова, Москва,
1896 г., стр. 114. 2) Изъ древней исторш Болгаръ, Спб., 1879, стр. 83.
8) Вл. и Кар. Ш корпилъ, НЪкои бележки върху археологическите
и историческит-Ь изследвания въ Тракия, Пловдивъ, 1885 г., стр. 88,
89. *) География и статистика на княжество България, Пловдивъ,
1892 г.( стр. 49.

гирскитЪ историци като точни и вЪрни. Въ училищата на
България взе да се учи, че страшниятъ погромъ на импера
тора Никифора билъ станалъ въ Котленския проходъ и сега
когото да попитате отъ по-старата генерация, ще ви каже,
че наистина катастрофата е станала въ „Гръцки долъ“!
Обаче, двадесеть години следъ това (1905), като се
откри, че първата българска столица не е била въ Преславъ,
а — въ Плиска, Карлъ Шкорпилъ пише: „Ние предполагаме,
че войската на Никифора се връщала отъ Абоба къмъ Вър
бица и че тя е била отблъсната въ Върбишкия проходъ отъ
Крума къмъ Котленския проходъ, дето въ наречения „Гръцки
долъ“ станало сражението.
Освзнъ т-Ьзи думи, съ които Шкорпилъ подтвърдява
първото си мнение, той изтъква и друго едно предание, спо
редъ което сражението било станало въ м. „Разбой“ между
с. Крумово (Чаталаръ) и с. Дивд-Ьдово. (гледай картата при
ложена къмъ стр. 48 на томъ II отъ Сборника). Най-после,
той заключава: „Намъ се струва по-з-Ьроятно, че сражението
на Крума съ Никифора е станало въ Ришката долина, заоби
колена отъ всички страни съ планини и отговаря ка думитЪ
на Теофана. Никифоръ е можалъ да отстжпи къмъ Маркели
презъ Берегавския проходъ1), чрезъ поменатата долина“8).
Съ това — последното мнение Шкорпилъ като че се отказа
отъ първото си мнение за „Гръцки долъ“, но не категорично.
Следъ други двадесеть години, Шкорпилъ съзсемъ се
отказа отъ пързит-Ь си мнения и се изказа въ една решителна
форма така: „Сражението е станало несъмнено въ Ришкия
проходъ, въ който до севернит-Ь склонове на Балкана до
днесъ сж запазени остатъци отъ КрумовитЪ прегради отъ
дзет-Ь страни на прохода Буюкъ-конакъ“’).
Че въ похода си императоръ Никифоръ билъ стигналъ
чакъ до столицата на Крума—Плиска и че той е изгорилъ
тамъ „КрумовитЪ дворци“, Шкорпилъ се изказва, осзенъ въ
цитираната статия, и въ друга една4). Следъ това въ една
друга, току що публикувана статия, Шкорпилъ се изказва на
ново и още по-решително, че погромътъ на Никифора е ста
налъ въ Ришкия проходъ6).
10.
Въ 1889 г. професоръ Л . Милетичъ пише, че Ники
форъ миналъ презъ Чалжкавашкия проходъ и се опжтилъ
къмъ Преславъ8).
х) Шкорпилъ счита Ришкия или Чалжкавашкия проходъ за
Берегава, а Върбишкия — за Сидира. 2) Абоба-Плиска, 564. 3) Вестнияъ „Демократически сговоръ“, отъ 3 априлъ 1924 год., брой 151.
*) Старо-български паметници, въ Сборникъ Добруджа, издание на
Съюза на българските учени, писатели и художници, 1918, стр. 231.
6) Българска историческа библиотека, год. 11, 1929, кн. 2, стр. 95, 96.
«) Мсб., т. VI, стр. 138.

11. професоръ Иширковъ предполага, че битката е ста
нала по севернитгь разклонения на Стара-планина и то
близо до Преславъ. Едва ли може да се в-Ьрва, — прибавя
той — че Никифоръ, като изгорилъ българската столица,
веднага ще потегли за Цариградъ“1).
12. Въ 1902 т. историкътъ Георги Баласчевъ пише, че
византийската армия, като пристигнала до крепостьта Маркели,
се срещнала съ Крумовата войска. Крумъ поискалъ миръ,
но Никифоръ го отблъсналъ и на 20 юлий далъ заповЪдь
да вавлЪзатъ презъ мжчнопроходими мЪста в ъ . България.
Отъ начало Никифоръ сполучилъ въ сблъскванията съ бъл
гарите. Последните отстжпили на вжтре. Тогава ограбили и
изгорили много български места и запечатали Крумовите
богатства и изгорили неговия палатъ, който се намиралъ надалечъ два или три дена отъ Маркели или сегашното с. Каябашъ. Следъ новото предложение за миръ и отблъсването
му отъ Никифора, Крумъ заповядалъ да заградятъ съ дър
вени укрепления входовете и изходите на полянката, дето
билъ разположенъ на лагеръ императорътъ съ войските си
и въ станалото следъ два дни презъ нощьта страшно сра
жение византийците били съвършенно разбити и императо
рътъ убитъ. Но кжде е станало това важно събитие и презъ
кой проходъ е миналъ императорътъ, Баласчевъ не казва2).
Въ друга една статия сжщиятъ авторъ корегира отчасти
това сзое мнение: Въ нея той казва, че навлизането на Ники
фора въ България не било станало на 20 юлий, а на 22 с. м.
А защо той изменя тази дата, която съвременикътъ Теофанъ
точно определя, че е била 20 юлий, — Баласчевъ сжщо
не казва. Освенъ това, въ сжщата статия той прибавя, че
„понеже българските ханове имали множество палати (авлии),
то мжчно може да се приеме, че византийската войска тогава
е стигнала до Абобския палатъ“3), а де е билъ аула на
Крума, който е билъ изгоренъ отъ Никифора, Баласчевъ
сжщо не определя.
13. Въ 1904 г. Юрданъ П. Георгиевъ намира, че изгорениятъ Крумовъ аулъ билъ при с. Кая-башъ подъ Балкана и
че погромътъ на Никифора станалъ пакъ подъ Балкана, но
въ Котленския боазъ4).
14. Въ 1911 г. Д-ръ С. Табаковъ пише, че отъ Маркели
Никифоръ се отправилъ за Крумовата столица и че ще е
миналъ презъ Марашкия проходъ. „Сечьта надъ византий
ците, съгласно котленското предание, е станало въ тамошнитгъ тгьснини „Мира“ и „Гречки долъ“ (?) прибавя той“6).
‘) Български прегледъ, г. II, кн. VII, стр. 74 сл. 2) Бележки върху
вещ. култура на старо-българското ханство, стр. 43. 3) Списание
„Минало“, кн. 3, стр. 322. 4) История на бълг. нар^дъ, Ст.-Загора,
1904 г., стр. 68. б) Градъ Сливенъ, т. I, 106.

15. Въ 1912 год. английскиятъ византологъ, професоръ
Бжри (Вигу), пише, че отъ крепостьта Маркели императоръ
Никифоръ миналъ презъ Берегавския проходъ. Като стигналъ
въ Плиска, Никифоръ намЪрилъ, че царьтъ билъ избЪгалъ.
Той заключилъ и запечатилъ съ своя печатъ царските съкро
вища, като негова часть отъ заграбеното, и запов-Ъдалъ да
изгорятъ палата. Той се полъгалъ и се натъкналъ въ пла
нината, дето Крумъ съ своята армия го очаквалъ. Но из
глежда вероятно, че Верегавскиятъ проходъ не е билъ
м-Ьстностьта, дето се случила настаналата катастрофа. Той
се поддалъ на примката на неприятеля, който го въвлЪкалъ
въ близкия Върбишки проходъ и тамъ, въ м. „Гръцки долъ“1),
станалъ погромътъ*).
16. Въ сжщата година се появи обширната статия на
запасния генералъ отъ българската армия Чаракчиевъ „Ме
стото на великата Крумова засада“. Въ нея, като цитира
нЪкои отъ византийските автори и ги тълкува своеобразно, авторътъ дохожда до заключение, че границата съ Византия се
простирала отъ г. Дебелтъ на югъ по Странджа и Сакаръпланини; че проходътъ и клисурата Берегава била тождествена съ града Бергулия или Люле-Бургазъ и че крепостьта
Маркели се издигала на югъ отъ Сакаръ-планина, при с. Вейсалъ’)- „Историята — прибавя Чаракчиевъ — не ни дава нито
единъ примЪръ за среща (на византийски и български войски)
при южните поли на Балкана, нито пъкъ къмъ Преславъ.
Яко проследимъ византийските писатели, ще видимъ, че
почти всякога византийцит-Ь сж почвали войната, а пъкъ
срещите сж ставали винаги въ околностьта на Одринъ: Верегава (Люле-Бургазъ), Провадъ, Верзиникия и Маркелъ*).
Обаче, нема нито единъ случай, гдето срещата да е станала
около Карнобатъ, Сливенъ, Мокренъ или пъкъ Ямболъ.
На византийските писатели Балканътъ е билъ известенъ
подъ името Хемусъ и е билъ страшилище за техъ. Обаче,
те при никоя война не говорятъ за него, а това показва, че
никога около него не е ставало сражение“5).
Едно отъ „особено важните“ доказателства на генералъ
Чаракчиева, че наистина границата между България и Визан
тия сж били гребенитгъ на Странджа и Сакаръ- планини, е
съобщението на Теофана, че въ 764 г. „византийскиятъ импе5)
Гръшки долъ, между височините на Къзъ-тепе и Разбойна :
Шкорпилъ, Лбоба, 564, 536, чийто възгледъ досежно местоположе
нието на боя азъ съмъ възприелъ. Бел. на Бжри. ?) Известия на
Истор. дружество, кн. IV, 1915, стр. 116 сл. 3) Воененъ журналъ
№ 5, 1912 г., стр. 524—530, 537; вижъ и картата на стр. 525. *) Все
на югъ отъ Сакаръ-планина. Вижъ сжщата карта. “) Воененъ
журналъ, № 5, стр. 536.

раторъ наново потеглилъ съ войска ненадейно за България
и, като намгьрилъ незапазени проходитгь, удало му се да
изгори, много български поселения по р. Тунджа и подире
се изплашилъ и се върналъ въ Цариградъ“. Друго важно
доказателство билъ каменниятъ надписъ отъ Сюлейманъ-кьой,
който се отнасялъ до предшественицитгъ на Крума и въ
който се говори за погранични градове Констанция (при Хебибчево), Макриливада (Узунджово) и др.1)Относително самата война, генералъ Чаракчиевъ казва,
че императоръ Никифоръ се отправилъ за крепостьта Мар
кели съ една армия до 60.000 души и съ около 20—30,000
коня. Българската армия едва брояла 30,000 души. „Крумъ,
като узналъ за настжплението на византийците, веднага
съсредоточилъ своята армия на самата граница — на югъ
отъ днешното с. Кайбиляръ. Той заелъ главния проходъ,
презъ който минава пжгьтъ Одринъ—Провадъ—Маркелъ—
Урумъ-Факж и тамъ се укрепилъ“2).
На 18 юлий, споредъ автора, Крумъ отстжпилъ отъ
Кайбиляръ за Урумъ-факжг) и Никифоръ, като го последвалъ,
на 30 юлий миналъ българската граница.
По пжтя между Маркели и Урумъ-факж и не далечъ
отъ с. Казжклисе се намиралъ аулътъ на Крума, който билъ
изгоренъ отъ Никифора4).
Следъ преминаването на българската граница на 20
юлий, Никифоръ се движилъ съ армията си до 22, т. е. направилъ 3 перехода отъ 30—40 клм. и то съ авангардни
боеве и стигналъ при Урумъ-факж, до което село отъ Мар
кели, при с. Вайсалъ. имало 40 клм. Местото било точно
отговаряло на описанието на Теофана и тамъ била станала
страшната катастрофа6).
17. Известниятъ французки историкъ Густавъ Ш лумберже е на мнение, че императоръ Никифоръ въ похода си
противъ България преминалъ презъ Чалжкавашкия проходъ,
който билъ избиранъ и другъ пжть отъ византийските пъл
ководци11).
18. Професоръ В. Златарски се постаралъ да събере
много научни данни и се помжчилъ да хвърли най-голяма
светлина за войната и катастрофата на византийците.
Отъ Цариградъ, казва Златарски, императоръ Никифоръ
потеглилъ направо къмъ пограничната крепость Маркели.
На 20 юлий той навлезалъ въ българска територия. Въ те
чение на три дни следъ първите малки битки и следъ много
*) Сжщо 2 ) Воененъ журналъ, № 6—7, стр. 665. 8) Сега с. Факия.
4) Сжщо, стр. 667. 6) Сжщо, № 6—7, стр. 668, № 5, стр. §38. в) 1_’Ерор6е
ВухпНпе, т. I, 91.

забикалки прззъ непристжпнитЪ мЪста на планинския про
ходъ, Никифоръ достигналъ до резиденцията на българските
господари — Плиска. Нийде никакъвъ отпоръ той не срещналъ,
защото и самъ Крумъ билъ напусналъ резиденцията си.
Никифоръ се грижилъ само какъ да насити своята алчность
за богатство: той наложилъ куфари и печати на КрумовитЪ
съкровищници и ги пазилъ, като собствени. Най-сетне той
заповЪдалъ да изгорятъ палатитЪ на Крума, който тъкмо въ
това време повторно се унижавалъ и се обръщалъ къмъ
него за миръ, но императорътъ, упоенъ отъ успЪхигЬ си,
не искалъ да чуе за такъвъ. Докато византийският!, импера
торъ билъ заетъ съ разорението и опустошението на Плискау
Крумъ, разгнЪвенъ, решилъ да отмжсти на Никифора. Той
запов^далъ да заградятъ входовете и изходитЪ на планин
ския проходъ „съ дървени укрепления“. Тия приготовления
станали въ течение на два дена, презъ 24 (четвъртъкъ) и
25 (петъкъ) юлий 811 г. Когато Никифоръ, който билъ вече
потеглилъ обратно за Цариградъ, се научилъ за всичко това,
чувствувайки се отрезанъ отъ пжтя на отстжплението, като
гръмнатъ, почналъ да се лута и не знаялъ какво да прави.
Между това Крумъ усп^лъ да събере войската си и презъ
нощьта срещу сжбота, 26 юлий, той го нападналъ неочаквано»
в-Ъроятно въ Върбишкия проходъ, дето станало страшно клане
и Никифоръ билъ убитъ1).
Освенъ това, въ притурка 7 къмъ сжщата история, професоръ Златарски се занимава отново съ „сждбата на импе
ратора Никифора I въ боя на 26 юлий 811 г. и местото на
катастрофата“. Въ нея авторътъ, като разглежда подробно
мненията на професорите Иречекъ и Бжри и на братия В. и
К. Шкорпилови, казва, че местото на катастрофата не може
да се търси въ Котленския проходъ и заключава, че тя е
станала не далечъ отъ резиденцията на Крума, въ най-близкия
до нея проходъ, а това, споредъ него, може да бжде или
Чалжкавашкиятъ или Върбишкиятъ проходъ, но кой отъ двата,
мжчно могло съ сигурность да се каже; „обаче, като вземемъ въ внимание — прибавя той — че Никифоръ за отстъп
ление ще е избралъ най-кжсия пжть, ние сме наклонни да
приемемъ Върбишкия, по който сигурно императорътъ ще е
и назлЪзалъ въ България“.
19.
Въ 1922 г., общественикътъ Янко Сакжзовъ, между
другото, пише: „Въ 811 г. Никифоръ нападналъ българските
граници на югъ отъ Балкана и навл^залъ въ България.
Когато дошелъ въ Плиска, императорътъ на намерилъ Крума,
събралъ всички богатства, запечаталъ ги като свои-и запевЬдалъ да изгорятъ палата. Тогава Крумъ пратилъ повторно
*) История на бълг. държава, т. !, 255—9.

да моли за миръ, но победительтъ не скланялъ. Крумъ се.
оттеглилъ въ планинитгь, завлъкалъ императора съ вой
ските му въ Върбишкия балканъ, въ мъстностьта наречена
и досега „Гръцки долъ“, и тамъ катастрофата станала1).
20. Въ сжщата година, учительтъ при Шуменската гим
назия Иванъ Калкевъ пише, че Никифоръ навлизал ь въ Бъл
гария презъ Чалжкавашкия проходъ. Той се солидаризирва
съ Шкорпила и Златарски, а, разбира се, и съ всички други
автори, които твърдятъ, че границата била при Еркесията, че
Маркели била при с. Войника, че Никифоръ стигналъ, опленилъ и изгорилъ столицата Плиска и че погромътъ е станалъ
не при настжплението, а при отстжплението на Никифора
къмъ сжщия Чалжкавашки проходъ, но по отношение на
местото на погрома той изказва едно ново мнение, именно,
чз станалъ при с. Кюлевча, въ м^стностьта „Гръцка сЪчь“ ')•
Като хроникира тоза съобщение, професоръ Б. Филовъ
казва, че „Калчезъ привежда редица убедителни аргументи,
които правятъ неговото предположение твърде вероятно и
които заслужватъ вниманието на нашите историци“3).
21. Въ 1924 г. професоръ И. П. Благоевъ пише, че импе
раторътъ преминалъ Стара-планина презъ Върбишкия или
презъ Чалжказашкия проходъ и стигналъ въ българската
столица. Тогава той ограбилъ и съкровищата на княза Крума.
Най-после изгорилъ и дворците на Крума“.
По-нататъкъ проф. Благоевъ пише, че не одобрява мне
нията на братия Шкорпилъ, Вигу и Златарски и намира, че
поражението на императора ще да е станало въ Плиска или
не много далеко отъ нея. Възможно е пъкъ — прибавя той —да има н-Ьщо в-Ърно и въ преданието, че то е станало въ
м. „Разбой“ между селата Крумово и ДивдЪдово4).
22. Въ 1925 г. маджарскиятъ професоръ Геза Фехеръ,
макаръ, че не се занимава съ въпроса за пжтя и местото на
погрома на Никифора; но, като се спира върху развалините
на Плиска, казва, че „при похода на Никифора въ 811 год.
императорътъ ограбилъ и изгорилъ княжеската резиденция
на Крума“5). Отъ това следва, че той приема за положително,
какзо византийците сж стигнали до Плиска.
23. На сжщото мнение е и професоръ П. Ииковъ6).
*) Българите въ своята история, 3-то издание, стр. 50. 2) В.
Шуменски вести, отъ 1 юлий 1922 г., брой 28. 3) Известия на Българ. арх. институтъ, т. I, свезка II, стр. 238. 4) КнязъКрумъ, въ Годишникъ на Соф. университетъ, кн. XIX, стр. 23—27. 6) Паметни
ците на прабългарската култура, стр. 49. 6) Кавханъ Исбулъ. Сборникъ въ честь на В. Н. Златарски, 225.
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24. Въ 1926 г. Хр. И. Златитевъ не казва по кой
шжть сж минали византийците за България, но че Никифоръ
влЪзалъ въ Плиска безъ бой. „Тамъ, казва той, ограбиха и
дадоха на императора скжпоценостите на единъ Крумовъ
палатъ и го запалиха“. Битката била станала „при Върбишкия
проходъ“1).
25. Презъ 1927 г. генералътъ отъ запаса на българ
ската армия Д. М. Мустаковъ се занима доста обстоятел
ствено съ войната между Никифора и Крума и създаде една
съвършенно нова теория, която ние, за избягване на повто
рения, ще цитираме въ съкращение при критиката на чуждит-Ь мнения, а сега ще кажемъ само това, че, споредъ него,
императоръ Никифоръ отъ Маркели при с. Войника, въ Бакаджика, миналъ презъ Чалжкавашкия проходъ и оттамъ
стигналъ въ с. Кюлевча или Славомиръ и тукъ, безъ да
стига българската столица Плиска, билъ разбитъ.
26. Презъ сжщата година излезе отъ печатъ големия
трудъ на професора Т. И. Успгънски — Истор1я Византшской
имперш, т. II, ч. I и въ него авторитетния руски академикъ
изказва мнението си за похода и погрома на императора Ни
кифора по следующия начинъ: „Въ 811 г., казва той, като
имаше въ свое разпореждание грамадни военни сили, събрани
въ Тракия и азиатските теми, императоръ Никифоръ се от
правилъ къмъ границата на България. Крумъ му изпратилъ
въ Маркели предложение за миръ, но този пжть императо
рътъ се решиль да нанесе ударъ въ самото сърдце на Бъл
гария, за което не се побоялъ отъ опасните балкански про
ходи и ги преминалъ щастливо на 20 юлий. Първите стъл
кновения съ враговете били благополучни за императора. Не
само, че преминалъ балканските проходи, но, като нанесалъ
поражение на българите, завладгьлъ ханската столица, която
въ това време се намирала въ Плиска или сегашна Абоба,
събралъ богата плячка и изгорилъ аула на Крума (вижъ
некои важни подробности у Теофана, 490). Но целия този
успехъ не обезпечавалъ победата на Никифора. Въ началото
на IX в. българите имали вече свои укрепления на югъ отъ
-балканските планини — землениятъ валъ или Еркесията.
'Освенъ него, въ техните разпореждания можали да оста!натъ балканските планински проходи, ако само Никифоръ не
е оставилъ достатъчни сили за охраната имъ. Скоро се ока
зало, че победоносната армия се намерила заградена: отпредъ
•билъ Крумъ съ войската си, който прекъсналъ движението
на северъ, въ тила — планинските проходи, укрепени по
заповедь на хана съ дървени съоржжения. Византийскиятъ
отрядъ се намерилъ въ отчаяно положение: „не можемъ да
*) Царь Крумъ, стр. 16—17.

.•изб-Ъгнемъ гибельта, освенъ ако се обърнемъ на птици“,
казвали помежду си хората. Два дни вйската била въ мжчи.телно очакване; презъ нощьта на третия день въ лагера се
чулъ шумъ на приближаващи се въоржжени врагове и на сутриньта на следующия день, 26 юлий, индиктионъ 4, напра
вено било нападение на византийския лагеръ. Въ схватката
билъ убитъ императоръ Никифоръ и заедно съ него мно
жество знатни лица, патриции и стратези, протоспатари и
спатари, стратезит-Ь на източните и западните теми, заедно
съ огромно число войска“ (стр. 251).
27. Презъ 1928 г. уредникътъ на класическия отделъ
при Народния музей, Д-ръ Ив. Велковъ, изказа мнение,
•че Никифоръ въ похода си стигналъ въ Плиска, която из
горилъ, и че поражението му станало при отстжплението въ
планинските усои на Ришкия проходъ1). Това мнение той
поддържа и въ друга една своя статия2).
28. Най-после, презъ сжщата година, архимандритъ
Д-ръ Антимъ Шивачевъ, като изтъква, че на 25 юлий 1928 г.
се изминаватъ тъкмо 1117 години отъ битката между царя
Крума и императора Никифора, въ която билъ взелъ участие,
отъ страна на гърците, и единъ праведенъ пълководецъ,
родомъ българинъ, но византийски поданикъ, на име Нико
лай, и излага историята му, — на едно место казва, че „бит
ката била станала въ околностите на гр. Плиска и е
костувала главата на Никифора“ ; а следъ това, като дава
по-подробно описание, пише, че „императорътъ достига до
столицата Плиска, превзема я и всичко заловено е предалъ
на сгъчъ, пленъ и пожаръ.. . Обаче, гръцките войски сж
били причакани въ Балкана отъ царь Крума и тамъ съвър-шенно разбити“3).
Ето какви и колко противоречиви мнения сж изказани
досега за войната и- страшния погромъ за византийците въ
ч811 год.!

1)
Списание „Българска мисъль“, III год., кн. III, 1928, стр. 213.
~2) Българска истор. библиотека, год. I, т. II, стр. 7. 8) В. „Миръ“,
'брой 8420, от* 26 юлий 1928 г.; сжщо и Християнството на Балкан
ския п-въ, София, 4929 г., стр. 101.

КРИТИКЯ НЛ ИЗКЯЗАНИТЪ МНЕНИЯ
За да дойдатъ учените до толкова противоречиви за
ключения за движението и погрома на византийците, явно е,
че тЯ нЪматъ едно ясно представление върху най-главните
въпроси, които сж прЪко свързани съ страшното събитие,
а додето те не се разрешатъ, не е мислимо никакво правилно заключение по историческата проблема. Тези въпроси
сж следующите:
1. Кжде се е издигала знаменитата крепость Мар
кели, отдето императоръ Никифоръ се отправилъ съ арми
ята си за България?
Както видехме въ пързата часть на тоя Сборникъ,.
тази крепость е била търсена отъ многобройни историци,,
археолози и географи, но досега нищо положително не се
знаеше за нея. Сега обаче съ издирванието й, което напра
вихме, на Карнобатския Хисарлъкъ1), азъ се надевамъ, че се
туря край на големия споръ за нея и че нейното точно
местоположение ще послужи за ориентиране, както по въпроса
за похода на Никифора, така и по много други спорни историко-географически въпроси.
2. Кжде е била границата между България и. Визан
тия презъ време на първото българско царство и специално
въ време на разглежданата война.
Генералъ Чаракчиевъ твърди по единъ положителенъ
начинъ, че границата била по гребените на Странджа и
Сакаръ планини и като доказателство привежда сведенията
на Теофана, че въ 764 г. императоръ Константинъ Копронимъ,
като намерилъ незапазени проходите, разбира се въ тези
планини, удало му се да изгори много български поселения
по р. Тунджа. А да ли наистина проходите сж били въ поме
натите планини и, главно, да ли реката е действително Тун
джа, и какво е това Чика, додето стигналъ императорътъ^
това той не е подложилъ на никаква критика. Сега, следъ като
ние разгледахме всички тия въпроси най-подробно и се уста
нови, че проходите не сж били въ Странджа и Сакаръ-пла
нина, а — въ Балкана, че реката не е Тунджа, а — Тича и
че Чика сж били укрепленията при тази река, до селата
Вели-бей и Чаталаръ2), горното твърдение на генералъ
Чаракчиевъ остава безъ всеко значение.
2)

*) Вижъ за това подробно въ този Сборникъ, ч. I, стр. 191—225..
Вижъ ч. II на този Сборникъ, стр. 75—88.

Неоснозателно е твърдението на сжщия, че границата
на България по тези сжщитЯ планини се била установявала
отъ Сюлейманъ-кьойския надписъ, който се билъ отнасялъ
до предшественицитгь на Крума и въ който се говорило за
пограничните градове Констанция и Макря Ливада. Днесъ е
установено, като положително, че този надписъ не се отнася
до предшествениците на Крума, а — до наследника, сина на
Крума, — Омортага и че този надписъ съдържа условията на
договора между този великъ български ханъ и византийския
императоръ Лъва V, отъ 814 г., следъ погрома на Никифора
отъ Крума1). Наистина, тамъ сж поменати казаните два града,
но сж поменати и още три: Девелтъ, Балзена и Агатоники2),
а щомъ се поменава, като начало на границата, първиятъ
градъ, за който е известно, че е лежалъ при брега на Мандренското езеро, до с. Якезлий, на югъ отъ Бургазъ, то
твърдението на генералъ Чаракчиева, че границата се про
стирала по продължение на Странджа и Сакаръ-планина се
напълно опровергава. Този въпросъ, обаче, генералъ Чаракчиавъ отминава съ мълчание; сжщо и за другите два града:
Балзена и Агатоники.
Сжщо така неоснователни сж твърденията на сжщия
азторъ, че „историята не ни дава нито единъ примеръ за
среща на византийски и български войски при южните поли
:на Балкана, нито пъкъ къмъ Преславъ; че „ако проследимъ
византийските писатели, ще видимъ, че почти всекога визан
тийците сж почвали войните, а пъкъ срещите сж ставали
винаги въ околностьта на Одринъ: Верегава (Люле-Бургазъ),
Провадъ, Верзиникия и Маркелъ“3); и че „нема нито единъ
случай, дето среща да е станала около Карнобатъ, Сливенъ,
Мокренъ или пъкъ Ямболъ“. И наистина, генералъ Чарак
чиевъ не можеше да дойде до друго заключение, щомъ той
толкова необмислено отождествява прохода и клисурата
Берегава съ града Бергуле или Люле-Бургазъ, на югъ отъ
Странджа-планина, и щомъ поставя крепостьта Маркели при
с. Вейсалъ, на югъ отъ Дервентската планина въ Одринско,
а погрома на Никифора — при с. Урумъ-факж, сега Факия.
Поставимъ ли обаче Берегава, Сидира, Голое и Маркели на
*) Вижъ за това подробно у : © . И . У спенскш , Надписи староболгарск 1я. Ябоба— Плиска, 219—226; Вигу, ТЬе Ви1дапеп Тгеа1у оГ
Я. й . 814 апс! Ше дгеа1 Репсе оГ ТЬгасе въ ТЬе ЕпдПсЬ №з1опса1
Кеу1е\у, ЯргИ, 1910, стр. 276—287; В. Н. З л а та р ск и , Известия на
Ярхеолог. дружество, т. 111, свезка 2, стр. 1—179; История на бълг.
държава, т, I, 300. 2) Вижъ цЪлия текстъ на надписа у Златарски,
цит. статия, стр. 161 сл.; История, I, 300. 3) Все на югъ отъ Дереентската-пл., споредъ Чаракчиева; вижъ картата му въ цит. Воененъ
ж урналъ, стр. 525.

местата имъ, дето ние ги определихме1), тогава работата се
съвсемъ изменя и неговата теория съвършенно пропада. И
действително, досега ние изброихме повече отъ десеть боеве,,
станали при Маркели, Голое, Лардея, Аули, Диамполисъ и
Преславъ. Само при Анхиало сж станали неколко: единъ
между императора Юстиниана И и хана Тервела въ 708 г.2)
втори между императора Константина Копронима и хана Те
леца въ 763 г.3); трети между императора Лъва V и царя
Крума въ 813 г.4) ; четвърти между Лъва Фока и царя Симеона въ 917 г.; пети между куманите съ Лъже Диогена и
императора Алекси I Комнинъ въ 1094 год. и пр. А презъ
време на второто българско царство областьта подъ Източ
ния Балканъ, отъ Ямболъ до Черно-море, е била ябълка на
раздорите между Византия и България и тамъ сж ставали
цела редица сражения6).
Още по-несъстоятелко е твърдението на сжщия авторъ,.
че „на византийските писатели Балканътъ е билъ известанъ
подъ името Хемусъ и е билъ страшилище за техъ. Обаче,,
те при никоя война не говорятъ за него, а това показва, че
никога около него не е ставало сражение“.
За какво, ако не отъ страшните поражения на визан
тийците въ теснините му, Хемусъ е станалъ страшилище за
техъ? Не говорятъ ли все за хемските теснини и Теофанъ,.
и патриархъ Никифоръ, и Левъ Дяконъ, и Скилица, и Кедринъ,
и Атталиота, и Зонара, и Ана Комнина при всичките походи
на византийските императори и пълководци, противъ бълга
рите, печенегите и куманите ? Не говорятъ ли за техъ, както
видехме преди малко, при промжкването на императора Кон
стантина Копронима чакъ до Тича и на императора Йоана
Цимисхия до Преславъ? А императоръ Никифоръ II Фока въ
966 г., следъ като изпждилъ отъ Цариградъ посланиците на
царя Петра, които му искали определения съ договора отъ
927 г. данъкъ, не се ли отправилъ съ армията си противъ
България и като стигналъ до границата — големия окопъ или
Еркесията, която се простира отъ Черно-море, при Девелтъ,.
до г. Търново-Сейменъ, при р. Марица, и не се ли е върналъ
оттамъ отъ страхъ да не получи некой погромъ въ Балкана ?
„Отъ окопа, казва Лъвъ Дяконъ, той разгледалъ земята на
мизите (българите) и, като виделъ гористите и планинските
*) Вижъ ч. I на Сборника. 2) ТЬеорЬапез, 376; Ш серЬогоз, 43^
3) Ш серЬогоз, 69; ТЬеорЬапез, 433. 4) ТЬеорЬапез сопИ п., 24—5
С епезш з, 12—13; СесЬепиз, II, 54; 2оп агаз, 381. 5) Вижъ за тЪхъ
подробно у И речекъ, История на българитЪ, превели Райновъ и
Бояджиевъ, стр. 335, 375, 385, 479 ; Т. Д . ФлоринскШ , Южнь1е славяне и Визант1 Я въ второй четверти XIV в-Ъка, вьш. 1—2, Спбургъ,
1882 г.

места, разбралъ, че въ тази страна, говорейки поетически,,
на всЬкжде опасностьта следва следъ опасность ’), а задъ
планинските и гористите местности следватъ теснини и изпъл
нени съ ровове места, а по-нататъкъ—блатисти и мочурливи
местности. Страната на мизите се намира близо до Родоп
ските планини2) и Хемуса и, напоявана отъ големи реки, е-,
твърде обилна съ вода, лесиста и на всЬкжде преградена съ
непристъпни планини; за това той считалъ за безразсждна
работа да води войската въ безпорядъкъ по тгъзи опасни
мгьста и да я предостави на избиване отъ мизите. Тукъромеите често, казватъ, сж претърпявали пълна гибель. И
така, императорътъ се решилъ да не се подхвърля на опас
ность въ непроходимитгъ и неизвестнитгъ мгьста и се върналъ съ целата си армия въ Византия“ 8), а генералъ Чарак
чиевъ не може да каже, че тези думи на съвременника Лъвъ
Дякона не се касаятъ за Балкана, защото Еркесията не се
намира предъ Странджа и Сакаръ планини, а — прздъ Старапланина.
Презъ 813 г. Крумъ нахлулъ въ Одринско и се срещналъ съ армията на императора Михаила Рангабе. Двете,
армии стоели около 15 дни, безъ да влезатъ въ сражение.
Това дотегнало на византийците и стратегътъ на Македония:
Ивань Яплакисъ, казалъ на императора: „До кога ще стоимъ
и ще гинемъ? Ако на българитгъ спомогнаха нгьколко пжти
горитгь, клисуритгъ и мжчно-проходимитгъ мгьста, тукъимаме вече равно поле, което обещава победа само на истин
ската храбрость. Дзъ пръвъ ще тръгна и този мечъ ще отвори
пжтя на победата. Требва ли да се боимъ отъ неприятеля,
който има 10 пжти по-малко войска отъ насъ?“ И наистина'
византийците започнали сражението и пакъ били победени
отъ българите4). Това е слазната битка при Версиникия
която махна отъ престола императора. Язъ питамъ: ще откаже
ли генералъ Чаракчиевъ, че и горните думи на византийския,
стратегъ не се оснасятъ за балканските гори и клисури ?
Погрешно поставятъ границата между България и Визан
тия, въ време на Крума и Никифора, при Еркесията и мно
зина отъ учените. Така, Шкорпилъ казва, че тя е издигната
въ време на хана Кормисоша (739—756)5. Професоръ Иречекъ казва, че тя датира приблизително отъ IX в., когато»
българските владения за пръвъ пжть се разпространили въ
Тракия6). Професоръ Бжри казва, че тя е служила за гра
!) Х ом еръ, Илияда 15, ст. III. 2) Отъ това се вижда, че Стран
джа и Сакаоъ планини сж съставлявали продължение на РодопитЪ.
3) Руски преводъ, стр. 38—9. 4) ТЬеорЬапез, 500; 5епр1ог тсегйдз, 337 ;;
Златарск и , История на бълг. държава, I, 267, 268 ; Б ал асч евъ , Бе
лежки върху вещ. култура, 48. 6) Ябоба-Плиска, 564—5. 6) Пжтувания по България, 687.

ница презъ IX и X в.1). Професоръ Златарски е ка мнение,
че тя е издигната въ 716 г. въ време на хана Тервела2). Про
фесоръ Н. Благоевъ намира, че източната й часть отъ Черно
море до р. Тунджа датира отъ 705 г., а западната — отъ
Тунджа до Марица —• отъ време на Омортага — 814 г.3).
Л проф. Успенски твърди, че била издигната въ нача
лото на IX в.4) Това обаче, споредъ мене, е едно голямо
заблуждение.
За изяснение на този голЪмъ и важенъ въпросъ, ние
сега ще се задоволимъ да хвърлимъ само единъ бЪгълъ
погледъ и да опредЪлимъ границата, главно, въ епохата на
императора Константина V Копронимъ и хана Кормисоша и
тЪхнит-Ъ наследници до императора Никифора и царя Крума,
и кога е била издигната Еркесията, а другъ пжть ще се
ловърнемъ по-обстойно по този въпросъ.
Въ време на хана Аспаруха, въ 679 г., фактическата, но
не и юридическата граница, е била по билото на Балкана.
Въ 705 г., по силата на единъ догозоръ, сключенъ между
императора Юстиниана II и хана Тервела, тази граница е била
призната и юридически. Въ 716 г., съгласно договора, склю
ченъ между императора Теодосия III и хана Терзела, грани
цата отъ Балкана е била свалена долу въ Тракия и е започ
вала отъ Милеона'0). Какво се крие подъ това име, отъ текста
на Теофана не може да се установи, но всички автори сж
съгласни, че то е географическо название. Кжде пъкъ се е
намирала тази Милеона, въ науката има споръ. Така, профе
соръ Иречекъ, който сближи това название съ по-късното
'Мгао^Асоу или Парор(а, която се намирала на границата между
България и Византия въ XIV в., прие, че Милеона требва да
се търси въ една отъ днешните групи на Голямо и МалкоМънастирските върхове, въ северните предгория на Сакаръпланина, северно отъ г. Каваклий0). Професоръ Златарски7) и
Г Баласчевъ8) приеха сжщия възгледъ, но Шкорпилъ изказа
друго мнение. Той намира, че Милеона сж Бакаджишките
височини, които се издигатъ при с. Войника и при мънастиря
Св. Спасъ, на изтокъ отъ Ямболъ. Техъ той отождестви и
съ Парория и прие, че тамъ сж се издигали и монашеските
») Известия на Истор. дружество, IV, 136. 2) История на бълг.
държава, I, 179. 3) Сборникъ въ честь и паметь на Луи Леже, София,
1925, стр. 297 сл. 4) Истор 1Я визант. имперш, т. II, 251. в) ТЬеорЬапев, р. 497: Ц (аяоУас) тоб; орои$ тсериГ^оУ Апб Мг)Хей)Уа)У
■ЬрфЬТ]5 . 6) ВеНгаде гиг апИкеп СЗеодгарМе ипс1 Ер|'дгар1нк у о п Ви1дапеп ипс! КитеПеп въ Мопа1зЬепсЬ1е <3ег К. Лкайегте 2 и ВегПп, 1881,
§ 434 с л . ; сжщо Псп., II, 1882, стр. 52; ЛгсЬео1од.-ер1дг. М1Ш1 ., X,
•§ 142; Пжтувания по България, 685, 701. 7) История на бълг. дър
жава, I, 179 ; 8) Бележки върху вещ. култура, 20.

общини въ XIV в.1). Съ мнението на Шкорпила се съгласи
и професоръ Бжри2)- Сжщо и В. Миковъ, асистентъ въ На
родния музей3)- А пъкъ професоръ Мутавчиевъ мисли, че
Милиона е било крепость4).
Ние н-Ъма да се съгласимъ съ тЪзи мнения.
Преди всичко ще изтъкнемъ, че мненията на т^зи учени,
какво МонастирскитЪ и БакаджишкитЪ върхове сж тождестзени съ Месомилионъ или Парория се опроверга въ последно
време отъ В. Сл. Киселковъ, който установи, че Парория се
намирала въ Странджа-планина, дето билъ и монастирьтъ на
Григория Санаита6).
Твърденията на Иречека, Златарски и Баласчева, че
МонастирскитЪ върхове сж Милеона, не могатъ да бждатъ
вЪрни, защото т"Ьзи върхове се издигатъ въ вжтрешностьта
на Тракия, далечъ отъ Черно-море около 125 клм. и предстазляватъ една осамотена група въ полето. А за граница е
била необходима една верига отъ хълмове, която непременно
да започва отъ морето и да върви между Странджа и Сакаръплакини—отъ една страна и Балкана—отъ друга и паралелно
съ т-Ьхъ. Така само тази верига, макаръ и не въ пълния
смисълъ на думата, като Балкана, е могла да служи за гра
ница. А такава има. Тя започва отъ самия Бургазски заливъ
съ така-наречения „Черни зръхъ“ („Кара-тепе“ на руската
3-верстова карта) и върви до г. Девелтъ. Оттамъ на западъ
следватъ други височини, подъ разни имена, до крепостьта
Бастарна, при сегашното с. Доуруклий. Подиръ това сж на
редени Войнишкиятъ Бакаджикъ и върха Свети Спасъ и се
стига до г. Ямболъ и р. Тунджа. При това положение на
работата и, като имаме предъ видъ думитЪ на Теофана, че
границата започвала отъ Милеона, въ Тракия, ще излЪзе, че
височината съ това название е „Черни връхъ“, а не Войниш
киятъ Бакаджикъ, както казватъ Шкорпилъ и професоръ Бжри,
защото той се намира почти на ср-Ьдата между морето и
р. Тунджа, далечъ 50 клм., а Св. Спасъ — около 70 клм. отъ
морето, нито пъкъ още по-далечнит-Ь Монастирски върхове
на Иречека, Златарски и Баласчева.
Че този нашъ възгледъ — да търсимъ Милеона на
Теофана въ началото на границата, до морето, е в-Ьренъ, се
установява отъ договора, сключенъ между императора Лъва V
и Омортага, въ 814 г., за определяне на границата и пом-Ьстенъ въ Сюлейманъ-кьойския надписъ. Въ него е сжщо
*) Абоба—Плиска, 564—5. а) Известия на Истор. дружество,
IV, 112. 3) Исторически карти на първото и второто български цар
ства, издание на Хр. Г. Дановъ. 4) Годишникъ на Соф. университетъ,
т. 23, I, стр. 150. 6) СрЪднов-кковна Парория и Санаитовиятъ мона•стиръ въ Сборникъ въ честь на Василъ Н. Златарски, стр. 103—119.

казано, че границата започва отъ Черно-море, съ начална
точка г. Девелтъ или съ други думи пакъ отъ нашия
„Черни в ъ р х ъ защото западните му поли се спущатъ тъкмо
при Девелтъ. Оттамъ, както ще видимъ, запоява и Еркесията.
Оттамъ границата е започвала и по силата на договора,
сключенъ между императора Константина Копронима (741 —
771) и хана Кормисоша (739—756), на-скоро следъ възкач
ването на двамата на престолите. Че такъвъ договоръ е
сжществувалъ се вижда отъ съобщението на Теофана, че
следъ погрома на императора Никифора и следъ превзема
нето на г. Девелтъ, въ 812 г., царь Крумъ изпратилъ посла
ника си Драгомира въ Цариградъ при императора Михаила
съ ултиматумъ: или да поднови и утвърди по-скоро склю
чения по-рано отъ хана Кормисоша миръ, или ще нападне
Месемврия1)- Обаче, не дълго следъ сключването на договора
добрите отношения между двамата владетели, Копронима и
Кормисоша, се развалили и презъ втората половина на VIII в.
настанали бурни и кървави времена, защото, както сме из
тъквали това не единъ пжть, Константинъ Копронимъ се
оказалъ най-страшенъ гонителъ на България и предприемалъ.
противъ нея тъкмо деветь похода и наддЪлялъ въ борбата.
Тогава именно границата е била преместена пакъ горе на
Балкана, както е била при Аспаруха и презъ първата поло
вина на царуването на Тервела. За това нЬщо ние нЬмаме
точни и положителни исторически сведения, но пъкъ имаме
други исторически данни, които сж категорични и на осно
вание на които ние можемъ да установимъ не само, че е
станало преместване на границата, но дори и кога е станало'
това. Така:
1.
Ние знаемъ отъ по-рано, че Теофанъ и патриархъ
Никифоръ ни съобщаватъ, че Копронимъ въ 755 г. издигналъ
крепостьта Маркели и други погранични съ България кре
пости, въ които заселилъ сирийци и арменци отъ Мала-Азия
и че за това българите му обявили война, но били разбити2).
А ние видехме, че крепостьта Маркели се е издигала при
г. Карнобатъ, далеяъ на северъ отъ Бакаджика и на северозападъ отъ Милеона и на планинския клонъ „Гребенецъ“,
който се спуща отъ Балкана, на югъ отъ главната му верига
само 17 клм. А щомъ издигането на Маркели е станало въ
755 г., то излиза, че още преди тази година имало друга
война, въ която императоръ Копронимъ е завладЪлъ цялата
область подъ Балкана, отстжпена по-рано на Тервела и Кор
мисоша, и тогава е почналъ да издига крепостите; следова
телно, това е станало между 741 г. — възкачването на пре
стола на Копронима и 755 г. — издигането на Маркели.
*) ТЬеорЬапез,
191-217.

497. 2) Вижъ

тоя Сборникъ, ч. I, стр.. 122,

2. Преместването на границата по-височините на Балкана
е докарало византийските владения въ прЪко съседство съ
скамарите и съ северите, които, както знаемъ, сж били пре
местени още отъ Яспаруха на изтокъ отъ Берегава, за да пазятъ
другите проходи и границата съ Византия. Сега те, като ста
нали на ново съседи, почнали да нападатъ и да грабятъ
византийските села и градове подъ Балкана и, за да тури
край на тези грабежи, въ 768 г., когато българскиятъ ханъ
Паганъ билъ въ Цариградъ, императоръ Константинъ Копро
нимъ използувалъ случая и изпратилъ тайно хора, които
лесно преминали границата, хванали княза на северите, Слазуна, и началника на скамарите, Християна, и ги откарали въ
Византия. Я ако тогава границата е била долу въ Тракия, по
далечния Бакаджикъ, нито северите, нито скамарите сж
могли така лесно да преминаватъ отъ северната страна на
Балкана презъ българската область, на югъ отъ планината,
въ Византия, и да грабятъ.
3. Професоръ Златарски отказва императоръ Констан
тинъ Копронимъ некога да е навлизалъ въ България и че е
ималъ такъвъ големъ успехъ, че да си отнеме областьта
подъ Балкана и да изтика'границата горе по планината1). Ние
обаче му посочихме думите на Лъва Дякона и Теофана, които
свидетелствуватъ, че както К. Копронимъ, така и внукътъ му,
императоръ Константинъ VI, сж имали успехъ, че сж побеж
давали българите и сж навлизали въ България, както и посетнешниятъ императоръ — Иоанъ Цимисхий2). Тогава, види
се, Константинъ Копронимъ е диктувалъ мира.
4. Че наистина границата е била преместена горе по
планината и че тя е продължавала да стои тамъ и следъ
смъртьта на Константина Копронима въ 775 г. до погрома на
Никифора въ 811 г., се вижда и отъ следующите истори
чески факти:
а) Презъ м. май 787 год., следъ смъртьта на сина на
Копронима — Лъвъ IV Хазарски (775—780), императрицата —
регентка, Ирина, заедно съ малолетния си синъ, императоръ
Константинъ VI, предприела една тържествена обиколка, съ
голема свита и музика, по тракийските градове и тогава тя
укрепила г. Анхиало и г. Верея, като нарекла последния
градъ на свое име — Иринополисъ. Следъ това тя посетила
г. Пловдивъ и се върнала въ Одринъ и Цариградъ3).
б) Въ 791 г. императоръ Константинъ обявилъ война на
българите, но Кардамъ, бащата на Крума, го разбилъ при
крепостьта Проватъ, на северо-изтокъ отъ Одринъ*). Тогава,.
‘) История, I, 223—4. 2) Вижъ ч. II, стр. 80 на тоя Сборникъ..
3) ТЬеорЬапез, 457; С имеонъ Л оготетъ у Натаг4о1, р. 663. 4) ТЬе
орЬапез, 467.

види се, българите, като минали на югъ отъ Балкана,
превзели и повредили крепостьта Маркели, а следъ това се
оттеглили пакъ на Балкана, защото на следующата 792 г.
императоръ Константинъ пакъ обявилъ война и достигналъ
до сжщата крепость Маркели, която той предварително поправилъ, но тукъ той билъ повторно разбитъ отъ Кардама1).
Презъ 796 г., когато Кардамъ поискалъ уговорзния данъкъ
отъ Византия, Константинъ отказалъ да го плати и поканилъ
Кардама да се срещнатъ за бой пакъ при Маркели, но сре
щата станала при Язролева, на северо-западъ отъ Одринъ и
безъ сражение двете страни се разотишли2). Въ 811 г. импе
раторъ Никифоръ потеглилъ съ армията си противъ България
пакъ отъ Маркели. Всичко това показва, че въ време на тия
войни българитЪ сж преминавали Балкана и сж стигали
далечъ чакъ до Одринско, но следъ това те пакъ сж се
отдръпвали на установената граница на Стара-планина и кре
постьта Маркели, както и всички други градове и крепости
на югъ отъ Балкана, оставали пакъ въ византийско владение.
в) Както ще видимъ малко по-сетне, когато ще разтледаме подробно този въпросъ, Теофанъ казва изрично, че
императоръ Никифоръ преминалъ българската граница на
20 юлий и се движилъ навжтре въ България само три дни,
а ако границата е била долу, въ Тракия, било при Милеона.
било при Еркесията, той за три дни едва е можалъ да стигне
Балкана — разстоянието до тукъ е 50 клм. и, при това, все
поле; така щото нито планини е имало тукъ, които, при
навлизането си въ България, Никифоръ е требвало да заоби
каля, както свидетелствува Теофанъ, нито българите сж
били тукъ, въ равнината, та да може той да ги победи, нито
има гористи и планински места, дето пъкъ българите следъ
това да могатъ да го заобикалятъ и разбиятъ.
г) Най-после, че границата въ време на войната между
Крума и Никифора е била горе на Стара-планина, се уста
новява и отъ действията на Крума следъ блесказата му
победа. Тутакси следъ нея той преминалъ Балкана и превзелъ Девелтъ, а презъ следующата 812 г., както изтък
нахме по-горе, той изпратилъ посланика си Драгомира въ
Цариградъ, съ предложение за миръ, като се поднови дого
вора отъ 716 г., сключенъ между императора Теодосия и
хана Тервела и подновенъ отъ Кормисоша, т. е. да се свали
границата пакъ долу въ Тракия при Милеона, а не при Голгьмия окопъ — ^ цеус&т] т&уо<; или |хеуйсХг] аой5а — Голема
ограда, както византийците сж наричали Еркесията3). Обаче,
мирътъ не билъ приетъ, защото, освенъ преместването на
границата, Крумъ искалъ да му се предадатъ и емигрантите,
‘) ТЬеорЬапез, 467—8. 2) Сжщо, 470. 3) 5ку1,—Сескепиз, II, 372.

а „лошите съветници“ на императора, както казва Теофанъ,
не се съгласили да бждатъ предадени и, вследствие на това,
Крумъ нападналъ и превзелъ г. Месемврия, а следъ това
превзелъ повторно и Девелтъ2), който сигурно, следъ пре
вземането му въ 811 г., е билъ напуснатъ и византийците
сж го пакъ завзели и укрепили. А всички тия градове и
крепости, които изброихме: Месемврия, Анхиало, Девелтъ,
Маркели, Берея и Филипополъ сж градове, които се намиратъ съвсемъ близо до Балкана, а нЬкои дори до самото
му подножие; следователно, и дума не може да става, че
т-Ь не сж били византийски и че границата не е била горе
по Стара-планина.
д)
Крумовото предложение за миръ и за установяване
на границата долу въ Тракия по Милеона и по Бакаджишките височини отъ Черно-море до Ямболъ е много важно
доказателство, че въ това време действително не е сжществувала никаква Еркесия, като граница, между двете дър
жави. Сключениятъ пъкъ следъ смъртьта на Крума въ 814 г.
миренъ договоръ отъ сина му Омортага съ императора Лъва V
е още едно неоспоримо доказателство, което иде напълно да
подкрепи нашата теза и да опровергае твърденията на про
фесорите Иречекъ, Златарски, Благоевъ, Успенски, Бжри,
Шкорпилъ и др. за Големия окопъ, защото установената съ
този договоръ граница не е вървела по този окопъ, който
продължава отъ Черно-море чакъ до р. Марица, на дължина
137 клм., а — като е вървела отъ морето при Девелтъ, по
Бакаджишките височини до Ямболъ, преминавала на десния
брегъ на р. Тунджа и оттукъ се спущала на югъ между
реките Тунджа и Чобанъ-Азмакъ, минавала презъ моста при
вливането на последнята река въ Тунджа, на сезеръ отъ
Шахлий, оттамъ излизала на Сакаръ-планина, на югъ отъ
г. Каваклий, минавала между крепостите Агатоники, около
с. Саранлий, и Балзена, около с. Главанъ, и стигала р. Ма
рица; оттамъ границата минавала реката и стигала г. Констанция, на северо-западъ отъ г. Харманлий, при с. Оваджикъ,
и оттамъ продължавала кт/мъ Макря-ливада, сегашното село
Узунджозо.
Такива сж сведенията по точка 1-ва отъ договора, за
който византийските хронисти нищо не споменаватъ, но той
се намери въ Сюлейманъ-кьойския надписъ. Така го тълкуватъ и професорите Бжри и Златарски. Съ това те напълно
опровергаватъ тезата си за Еркесията, която и Иречекъ под
държа за това време, защото отъ Черно-море до с. Пандъклий на р. Тунджа тя върви приблизително по границата
на Тервела, отъ 716 г., на Кормисоша и Омортага, но пъкъ
отъ р. Тунджа тя изоставя южната посокй на Оморта2) ТЬеорЬапез, 498—9.

говата граница и продължава далечъ на юго-западъ къмъ
г. Търново-Сейменъ, при р. Марица. Иначе, Омортагъ и
Лъвъ V требваше да кажатъ, че границата е била възста
новена по старата Еркесия и свършено. Въ договора на Омор
тага не се говори нищо и за Монастирските върхове, които
нЪкои, както видехме по-горе, отождествяватъ съ Милеона
и Параория, нито за Свети Илиенските върхове, макаръ те
да сж се издигали на близо до Омортаговата граница.
Освенъ уреждането на границата, въ договора, сключенъ
между Омортага и Лъва V (813—820 г.),. билъ е осигуренъ
и 30-годишенъ миръ между империята и България и добрите
отношения били запазени за дълго време. Те сж били запа
зени и следъ смъртьта на Лъва, при неговите приемници
императори Михаилъ II (821—829) и Теофилъ (829—842). Въ
831 г. Омортагъ умрелъ и добрите отношения продължили
и при наследника му великия ханъ Маламира (831—836), но
въ края на царуването на последния те се развалили. Отъ
единъ камъненъ надписъ отъ времето на този ханъ се вижда,
че гърците въ негово време опустошили българските земи;
че между двете държави възникнала война; че българските
войски, подъ командата на самия ханъ, дейстзували успешно
чакъ въ Одринско и че, следъ това, „като направилъ всичко
славно“, Маламиръ се завърналъ въ Пловдивъ, който билъ
български1). Установената по-рано граница е била напълно
запазена. Обаче, при дългите войни на наследника на Мала
мира— Пресияна (836—852 г.) за завоювание на долината на
р. Места, дето сж живели смолените, и на Македония, бъл
гарските владения на западъ били доста разширени2), но
тия въ Тракия отъ Черно-море до Ихтиманските височини
били изгубени и границата е била установена пакъ по би
лото на Стара-планина, именно: отъ Емине-бурунъ на
Черно-море до Тетевенския Балканъ, дето границата сли
зала въ Златишко и се изкачвала на Ихтиманска Сргъднягора и оттамъ, вероятно, на Родопите и Рила за къмъ
Македония.
Това е единъ исторически фактъ, който е останалъ
досега неизвестенъ за науката. Нашиятъ историографъ, про
фесоръ Иречекъ, като се спира на царуването на Пресияна,
не говори нищо за това*)- Нищо не говорятъ и английскиятъ
*) Вижъ за това Д ръ В. Б еш ев л и ев ъ , въ Годишникъ на На' родния музей за 1922—5 г., стр. 425. 2) Срв. Сим. Л оготетъ у С еогд.
Н атаг4о1, стр. 728; старобълг. преводъ, стр. 103; З л атар ск и , Из
вестия за българит-Ь въ хрониката на Сим. Метафраста, стр. 43 сл.;
История на бълг. държава I, 337—351 ; П. Н иковъ, Кавханъ Исбулъ.
Сборникъ въ честь на В. Н. Златарски, стр. 211. 3) История на бъл■гарит-Ь, изд. Славчевъ, стр. 101.

византологъ, професоръ Бжри1), както и нашиятъ професоръ
Никовъ2), които говорятъ за войните на Пресияна. Професоръ
Златарски се спира доста обширно на този въпросъ, но, както
се вижда, той пъкъ не е преценилъ добре последствията
отъ тези войни. Така, „тия бързи успехи на българите, казва
той, принудили упразницит-Ъ въ Цариградъ да обърнатъ
сериозно внимание на техъ, защото те заплашвали да разкжсатъ византийските владения на полуострова. Правител
ството на Теодора, като не било въ състояние да окаже
непосредственъ отпоръ на българите, решило неочаквано да
нападне България по тракийската граница съ цель да спре
българското движение на югъ и да извика Пресияна отъ
източна Македония. Тоя планъ, къмъ който ромеите често
прибегвали въ критически моменти, се оказалъ целесъобразе н ъ : нахлуванията на постояните гарнизони отъ погранич
ните византийски крепости въ българските земи, — нахлувания, които се придружавали съ избиване и поробване на
българското мирно население3), принудили най-сетне Пре
сияна да пренесе войната въ Тракия, защото той едвали би
остазилъ безнаказано ромейските неочаквани и опустоши
телни нападения въ държавата му (849 или 850 г.). Какъвъ
е билъ резултатътъ отъ тия нападения, хронистътъ нищо не
споменува; но отъ известните намъ за сега данни за по-късно
време може да се заключи само, че следъ това между двете
съседни държави сж настанали временно мирни отношения,
които се продължили до смъртьта на Пресияна въ 852 г.,
при което, требва да се предполага, земите между долните
течения на р. р. Струма и Места сж били върнати подъ
властьта на императора, защото при Бориса те си оставали
византийски (вж. Известия за българите, стр. 70“4).
Тоза заключение, обаче, не е напълно верно. Успехите
на византийците въ Тракия сж били толкова важни, че при
сключване на мирния договоръ българите запазили голема
часть отъ Македония, но пъкъ те сж били заставени да
отстжпятъ не само земите по долните течения на Струма и
Места, за да има Византия коридоръ между Цариградъ и
Солунъ, но и още — областъта въ Тракия подъ Балкана,
отъ Черно море до Ихтиманските височини, и границата
да бяде преместена отъ полето пакъ горе по билото на
Балкана. Това именно, което хронистътъ Симеонъ Логотетъ
не казва, както ще видимъ подиръ малко, казва го продължительтъ на Теофана. Това положение е траело чакъ до
смъртьта на Пресияна въ 852 г.
4) Известия на Истор. дружество, IV, 149. а) Цит. статия, стр. 227.
з) Сим. Л оготетъ у Сеогд. Нашаг(;о1., р. 728; старобълг. преводъ
-стр. 103. — Известия за българитЪ, стр. 50—51. 4) История на бълагар. държава, 1, 350.

Не е можалъ да измени границата тапи тЛИап — съ
оржжие въ ржка и синътъ на Пресияна—Борисъ I (852—889).
За него Симеонъ Метафрастъ казва, че веднажъ билъ изла
за лъ противъ Солунъ1), но пъкъ Генесий пише, че „бъл
гарскиятъ началникъ отправилъ надменни речи, като заплашвалъ ромеит-Ь съ нападение. Императрицата мжжественно и
съ гордостъ му обявила, че и тя ще излезе веднага съ вой
ската си до българската земя. „И ако победишъ жена, казала
тя, никаква похвала нЬма да ти бжде за победата; ако ли:
пъкъ ти бждешъ победенъ отъ нея, поражението ти ще
стане посм-Ьшиште за всички“. Това като разбралъ, скитецътъ решилъ да остане спокоенъ въ земята си“. -) Я продължительтъ на Теофана прибавя, че „поради това (Богорисъ) останалъ на спокойствие и, безъ да се осмели да
постжпи безразсждно, веднага възобновилъ приятелските
договори“ 3). Почти сжщото пишать и по-късните хронисти
Скилица, Кедринъ4) и Зонара5).
Въ 863 г. станало друго важно събитие. Императоръ
Михаилъ III (856—867 г.), подбутнатъ вероятно отъ морав
ския князъ Ростислава, за дето царь Борисъ влезалъ въ
близки сношения съ Людвика немски и имало опасность да
не би българите да бждатъ покръстени отъ папата6), предприелъ големъ походъ, по суша и море, противъ България.
Въ нея презъ това време върлувалъ и големъ гладъ. За да
отклони страшния погромъ надъ държавата си, царь Борисъ
билъ принуденъ да сключи съ императора така-наречения
„дълбокъ миръ“, който докаралъ и покръстването на цар
ския дворъ и народа въ 865 г. Следъ това, продължительтъ
на Теофана съобщава, че Борисъ, „стесняванъ отъ множе
ството на своя народъ“ писалъ на императрицата и „по-смело
я молилъ, тъй като те сж вече едно, а не две, свързани съ
вера и неразривна дружба“, да му даде земя и тя му отстжпила „пустата земя отъ Сидира, която тогава служила за
граница, до Девелтъ и се наричала отъ българите Загора“ 7).
Тази область е сжщата, която византийците по-рано, въ
време на войната съ Пресияна въ Тракия, отнели отъ Бъл
гария и сега отстжпили една часть отъ нея, а другата, презъ
която минавали големите друмища отъ Цариградъ и Одринъ,
презъ Кайбиларския, Дервентския и Вакъвския проходи за
България, както и другата до Ихтиманъ, останала пакъ въ
византийски ржце. Сжщо и приморските градове Месемврия
1)
Сеогд. Нашаг1о1оз, ей. МигаН, стр. 724—5 ; старо-български
преводъ у Златарск и въ Известия за българитЪ, стр. 31—2. 2) Оеп е зю з, е<1 Вопп., стр. 85—6. г) ТЬеорЬ, соп4!п, ес1. Вопп., стр. 162._
<*) З к уМ гез— Сейгепиз, ес1. Вопп., II стр. 151. в) Хопагаз, ей. О т сюгШ. IV, стр. 4. в) М1дпе, Ра1гоюд. дг., I. 119, со1. 779. 7) ТЬеорЬ»,
соп4., ей. Вопп., стр. 164—5.

и Девелтъ. Съ големите опустошения пъкъ въ нея, за които
ни свидетелствуватъ Симеонъ Метафрастъ, Георги Амартолъ
и Левъ Граматикъ1). се обяснява и защо тя е била тогава
пуста, праздна земя — 2рг)р}у, а не че тя, както тогава, така
и сега, била слабонаселена, споредъ твърдението на Зла
тарски. Т-Ьзи сж фактите, които явно показзатъ, че грани
цата е била горе на Балкана.
Въ време на царуването на сина на Бориса—Владимира
(889 —893 .г.) война межцу империята и българското царство
сжщо не е имало. Такава се започва на втората година
отъ встжпзането на престола на царя Симеона, именно въ
894 г., за дето византийското правителство преместило бъл
гарското тържище отъ Цариградъ въ Солунъ, Войната се
свършила благополучно за България, но царь Симеонъ не
можалъ да я използува, защото маджарите, подбутнати отъ
византийците, нахлули въ България и царьтъ требвало да
напусне византийската територия и да иде да воюва на Ду
нава. Както изглежда, следъ свършването на маджарските
войни, царь Симеонъ е можалъ да заплаши Византия и тя
му повърнала само пленниците, които маджарите въ време
на войните откарали отъ България и ги продали на Ви
зантия5).
Въ 896 г. царь Симеонъ предприелъ новъ походъ про
тивъ империята и при г. Българофигонъ нанесалъ голямо
поражение на византийците. Какви сж били условията на
сключения миръ, византийските хронисти не ни съобщаватъ
нищо. Професоръ Златарски твърди, че, между другото, била
отстжпена и територията между Странджа-планина и Черно
море, на северъ отъ г. Мидия. Това той зерва, защото: първо,
тамъ, при с. Ковчазъ, както знаемъ отъ по-рано, споредъ
него, се намиралъ проходътъ Сидира, до който се прости
рала определената още при царя Бориса граница; и, второ,
споредъ житието на свети Евтимия, г. Мидия следъ 907 г.
билъ пограниченъ градъ между България и Византия. Азъ
не съмъ съгласенъ съ това мнение на уважаемия професоръ.
Че проходътъ Сидира не е билъ въ Странджа-планина, а —
вь Балкана, ние доказахме по единъ най-положителенъ начинъ въ ч. I на този Сборникъ. А що се касае до г. Мидия,
верно е, че въ житието на сз. Евтимия е казано: „IV Мт)5е(а
Щ тгХ7]аохсоройа7) |ЗооАу^ро1$“ = „въ Мидия близкостояща до
българите“, но този изразъ не е никакъ достатъченъ за
точното определяне на границата. Преди всичко, приморската
!) Вижъ за това текстовет-Ь у З л атар ск и , Известията за бълагритЪ въ хрониката на Симеона Метафраста и Логотета, стр. 43.
2) Вижъ за тЪзи събития подробно у З л атар ск и , История, т. II, 283
—313, и цитираната тамъ литература.
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часть, за която Златарски казва, че била отстжпена на Бъл
гария, е съвсемъ малка, планинска, слабонаселена и твърде
отстранена отъ историческите друмища между България и
Византия, та не е имала за Симеона никакво особенно зна
чение. При това нейното значение е било още по-нищожно
щомъ проф. Златарски признава, че градовете, които сж
били важни тукъ покрай морето, като Девелтъ, Созополъ и
Агатополъ — за Месемврия той не говори нищо — си оставали
пакъ византийски и подчинени, въ черковно отношение, на
Одринския гръцки митрополитъ и, разбира се, на тамошния
епархъ — въ административно отношение, както това се вижда
отъ запазения списъкъ на епархиите, приготвенъ при импе
ратора Лъва VI и съ съдействието на знаменития патриархъ
Николай Мистикъ, между 901 и 907 г.1). Византийски е билъ
и градътъ Месемврия, за който Златарски нищо не говори.
Това се установява отъ факта, че следъ погрома на визан
тийската армия при Яхелое въ 917 г., главнокомандующиятъ
Лъвъ Фока сполучилъ да избега въ Месемврия и оттам!, по
море — въ Цариградъ. Тамъ той събралъ нова армия и излезалъ срещу настжпающата къмъ византийската столица
българска войска, но пакъ билъ разбитъ при Катасиртъ2).
Понятието „близкостояща до българите“ за Мидия е много
широко и разтегливо. Това може да се каже и тогава, ко
гато границата е била по-горе, къмъ Девелтъ, както тя е
била заварена още отъ времето на царя Бориса. И наистина,
ако Мидия е била пограниченъ градъ въ време на Симеона,
то патриархъ Николай, който, въ б-то си писмо, пише на
царя да се съгласи да се установи пакъ стария миренъ дого
воръ, щеше да каже, че въ Мидия ще му се изпращатъ за
напредъ, по обичая, подаръците, а оттамъ да му ги пренасятъ негови хора, а той пише за Девелтъ, както е било порано3)- При това, по ония времена житиетата на светиите
сж били писани повече отъ разни и неизвестни лица, глазно,
за изучването имъ въ училищата, та не може да имъ се даза
много голема вера. Ние ще посочимъ на други много посериозни и при това съвременни източници и ще се помжчимъ да отблъснемъ твърдението, че официално-утвърдената
граница на България, въ време на царя Симеона и неговите
приемници Петръ и Борисъ II, се е спущала чакъ къмъ Мидия.
Така:
а)
Въ първото си писмо до царь Симеона, отъ 925 г. —
две години преди смъртьта на царя, въ 927 г., императоръ
Романъ Лакапинъ, като отговаря на писмото на Симеона, че
1 ) Вижъ Н. Се1гег, Тех1а йег ер15Сори1ит, стр. 558.
2) З у т .
ЬодоШ., 806—7 ; Ьео С гата4., 294—5 ; ТЬеорЬ. со п 4 т ., 388; 5ку1.—
Сейгепиз, 285—7 ; Златарск и , История, II, 385, 391. 3) М1дпе, Ра1го1од1а дг., I. СХ1, со1. 57; З латарск и , История, II, 320.

-не му било тежко, за дето Симеонъ билъ владЬлъ Доростолъ, който по-рано билъ въ владение на ромейскиттз импе
ратори, „защото тоза било станало за него (императора)
привичка“, пише, че „ако бехме ти дали тъй-нареченигЬ отъ
тебе (Симеона) МосуВр1х, то ние щ-Ьхме вече да забравимъ и
техъ, както и ония“*). Отъ тези думи на Романа Лакапина
става явно, ча Симеонъ искалъ отъ Византия тези Мандрия,
но тя на му ги дала. Какво е това Мау5р1а, императорътъ
не казва. Рускиятъ професоръ Г. Дестунисъ намира, че царь
Симеонъ съ това име—„загонами пастушьтми“, коато значило
овчарски мандра или кошари, — шеговито наричалъ тия кре
пости, въ които се прибирали околните селски жители, за
да се спасятъ отъ неприятелските опустошения2). Профе
соръ Златарски, който ни дава въ преводъ цялата преписка
между императора и царя, съ тълкувания, казва сжщо, че
„думата Мандрия не означава нищо друго, освенъ сжществующата още днесъ въ нашия езикъ дума „мандра“, т. е. ов
чарски кошари“3) и че той е съгласенъ съ Дестуниса, че
тукъ наистина думата се отнася за крепости, които царь
Симеонъ насмешливо наричалъ мандри1). Кжде сж се нами
рали тези мандри, Дестунисъ и Златарски не казватъ.
Ние не намираме за удовлетворителни обясненията на
тези двама професори, защото отъ преписката между Ро
мана и Симеона става явно, че работата не се е касаела за
некои дребни и смешни работи, отъ рода на овчарски
мандри и кошари, а за сериозни въпроси, а особено следъ
една кръвопролитна и опустошителна война, която се е во
дила още отъ 913 г. и е следвала вече 13 години.
Че въ X в., както и по-рано и по-сетне, пакъ и сега,
сж сжществували села, градова, крепости и вероятно дори
и области въ нашите земи съ имена Мандрия, е безспорно.
У Хиерокла въ VI в. намираме, ча между градовете въ
областьта Хелеспонтъ имало Мссубрас5). У Прокопия въ сжщия
векъ пъкъ срещаме ПаоА^ххуЗрх6). Села съ име Мандра и
сега сжществуватъ въ Тракия на две места: едно въ Хас
ковска околия и друго — въ Димотишка околия, а Мандрица
— въ Ортакьойска околия. На югъ отъ г. Бургазъ, край
Черно-море, има и езеро и сало и река съ имена Мандра.
„Мандренското езеро (турски Мандра-гьолю) — казва Ире•чекъ — наречено така отъ селото Мандра на западния му
край, е 10 клм. дълго, на най-широките места два, а на
1) Писмата на византийския императоръ Романъ Лакапина до
■българския царь Симеона. Мсб., т. XIII, 289. 2) Журналь Министер
ства народ. просвЪщешя, 1887 г., № 7. 3) Цит. статия, стр. 289,
заб. 13. *) Сжщо, стр. 306. 5) ЕА Раг4Ьеу, стр. 21. 6) Ое аесНЯснз, ес),
•Вопп., III, стр. 308.

най-тесните по-малко отъ единъ километръ широко“1). Въ
това езеро се влива една доста значителна река, която и
сега продължава да носи названието Мандра, а* въ картата
на Военно-Географския институтъ въ София 1 :210,000 тя
е означена Мандра-чайж. Тя почна да губи това име и нЪкои
вече я именуватъ Карабунарска ргъка отъ голямото село1
Карабунаръ, презъ което тя тече и което сега се издигна до
центъръ на новообразуваната Карабунарска околия въ Бургазки окржгъ. Въ римо-византийско и старо-българско
време главниятъ военно-административенъ и културенъ
центъръ въ цялата тукашна околность е билъ гр. Дебелтъ,
съ много силна крепость, основанъ отъ императора Веспасиана (69—79 г, сл. Хр.) на самия брегъ на езерото, при
сегашното село Якезлий. Самото езеро е имало много го
лямо значение, защото имало свръзка съ Черно-море, чрезъ
единъ протокъ, нареченъ Поросъ, съ което име той е отбел^занъ и въ средновековните италиански карти. Вследствие
на това, ние виждаме, че още въ време на императора Максиминъ I (235—8 п), на сина му Максимъ Цезарь и на импе
ратора Гордианъ III (238—244), градътъ Дебелтъ е секалъ
монети съ изображение на кораби2), а византийскиятъ летописецъ Никита Акоминатъ пише, че въ време на обсадата на
Цариградъ отъ кръстоносците въ 1203 г., императоръ Алекси III
избегалъ отъ столицата си въ Дебелтъ съ корабъ8). Отъ
всичко това става явно, че царь Симеонъ не е искалъ отъ
Византия нито г. Мандра на Хиерокла, далечъ при Дарданелите, нито Пули-Мандра на Прокопия, нито селата, които
изброихме, нито пъкъ некои малки или силни крепости, на
речени шеговито отъ царя овчарски мандри и кошари, а зна
менитата погранична крепость Дебелтъ, заедно съ нейната
область, която сигурно, въ време на Симеона, е носила на
званието Мандра, отдето сж останали имената на езерото,»
дълго, както видехме, 10 клм., и на реката и на изчезна
лото сега село. И понеже царь Симеонъ не е можалъ да
завладее нито този градъ, нито съседните му крайбрежни
градове: Месемврия, Созополъ и Агатополъ, — нещо, което
се признава и отъ професора Златарски*), то царьтъ е поискалъ да му се отстжпи Дебелтъ съ областьта му доброволно,
но императоръ Романъ не се съгласилъ. Че Мандрия не е
била малка, а некоя силна крепость въ околностьта на Мандренското езеро и че царь Симеонъ е искалъ този именно
важенъ пограниченъ пунктъ, е на мнение и Георги Балас*
») Пжтувания по България, 769. 2) Н. М уш мовъ, Янтичнит-к
монети на Балканския п-въ, София, 1912 г., № № 3647, 3703 и 3715*.
, 3) № се*а8 Н к о т т а ^ о з, 723. 4) История на българската държава,,
т. 11, 322.

чезъ1). А щомъ като ц-Ьлото Черно-морско крайбрежие отъ
Месемврия до Дебелтъ, Созополъ и Агатополъ, който лежи
северно и близо до самия г. Мидия, се намирало въ визан
тийско владение и царь Симеонъ, споредъ житието на света
Мария Нова, отъ сжщото време, се е разпореждалъ въ
времзнно-окупираните му презъ войната земи на западъ отъ
Странджа-планина, въ г. Виза, и въ другите тамошни гра
дове и села2), то излиза, че поставянето на една окончателно
установена българска граница до морския брегъ, близо до
Мидия, само на основание на едно пресилено тълкувание на
житието на св. Евтимий, е неоснователно. При това, до
•смъртьта на царя Симеона войната не е преставала, миренъ
договоръ не билъ сключенъ и точно определена граница не
е имало.
б) Въ 914 г. царь Симеонъ предприелъ големъ походъ
противъ Цариградъ. Обаче, за да стигне тамъ, той е треб
вало предварително да превземе г. Одринъ, който съ своята
здрава крапостъ и големъ гарнизонъ презъ всички времена
е служилъ като най-здраза опора на византийската, а посетне и на турската столица. Въ сжщото време този градъ,
като големъ възелъ на друмищата и, богатъ съ провизии,
е служилъ на византийските императори и пълководци и като
главна сухопжтна база въ войните имъ съ първото и вто
рото българско царство. И наистина, на царь Симеона се
удало да превземе тази прочута крепость и всеки би помислилъ, че той ще я задържи на вс4ка цена и ще образува въ
нея своята база противъ Цариградъ. Обаче, императрица Зоя
изпратила при него патриция Василия и протоспатария Никита
съ богати подаръци и той върналъ града1). Прочее, ако царь
Симеонъ и негозиятъ генераленъ щабъ сж постжпили така
съ най-важната крепость въ Тракия, която е ще ла да му
принесе много нещо въ войната, която още продължавала,
то какво да кажемъ за малката, далечната и ненуждната
ивица земя при Мидия?
в) Като говори за похода на императора Никифоръ Фока,
противъ България, въ 966 г., Левъ Дяконь казва, че „стра
ната на мизите (българите) се намирала близо до Родопскитгь планини и до Хемусъ“*). Тези сведения на съвременика явно указватъ на Еркесията, до която именно импе*) Новьш данньш для исторш грекоболгарскихъ войнъ при
СимеонЪ. ИзвЪспя рускаго археолог, института въ Константинопол^,
София, 1899, т. IV, вьшускъ 3, стр. 210—211. 2) Вижъ за това подробно у Б ал асч ева, цит., статия, стр. 197. Тамъ е публикувано и самото
житие на св, Мария Нова. 3) 5 у т . Ьодо4Ь., 804 ; ТеорЬ. соп4., 386;
! е о д г а т ., 293—4 ; З л атар ск и , История на бълг. държава, II, 376—9.
4) Ьео О1асопоз, р. 62—3.

раторътъ стигналъ и която се намира между Балкана (Хемусъ)
и Родопските планини. При това, въ средните векове никой'не ни посочва имената на Странджа и Сакаръ планини и
вероятно те сж били считани като продължение на Родоп
ските планини, които се само пресичатъ отъ р. Марица»
Осзенъ това и западната часть на Еркесията, именно гази
отъ Тунджа до Марица, се намира повече между Хемусъ и
Родопи, въ съзременна смисъль на названието на тия планини.,
Презъ време на 14-годишната война на Симеона, чакъ
до смъртьта му въ 927 г., въпреки многобройните молби на
императора Романа Лакапина и на патриарха Николая Мистикъ,.
миренъ договоръ между България и империята не е можалъ
да се сключи, защото въ амбициите си царь Симеонъ отишълъ толкова далечъ, че искалъ да се възкачи на престола
на Константина Велики въ Цариградъ. Едва следъ смъртьта
му въ 927 г. синъ му, царь Петъръ, и съуправительтъ му,,
негозия вуйчо, Георги Сурсувулъ, изменили политиката на
Симесна и сключили миръ. Тогава именно границата е била
точно определена въ Тракийското поле с.ъ направата на
„Големия окопъ“ или „ограда“. За тоза той се явява на исто
рическата арена чакъ въ 966 г. Тогава царь Петъръ изпратилъ въ Цариградъ пратеници да прибератъ угозорения зъ.
927 г. данъкъ, но императоръ Никифоръ II Фока (963—8),
гордъ за победата му надъ арабите и ядосанъ на царя Петра,.
че сключилъ съюзъ съ маджарите и още, защото единъ
„кожогризецъ1) и облеченъ въ кожухъ архонтъ“, като царь.
Петра, си позволил ь да иска данъкъ отъ „най-силния и великъ
ромейски василевсъ", запозедалъ да биятъ съ плесници бъл
гарските посланици и, следъ като ги изпждилъ, отправилъ.
се съ армията си къмъ България; но, като стигналъ до
„Големия окопъ“ — Еркесията, той, види се, съзналъ своето
безразсъдно поведение, защото арабите сж щели да нападнатъ тутакси владенията му в з Азия, спрелъ се тамъ и, спо
редъ Скилица-Кедрина, отправилъ до царь Петра писмо да
не позволява на маджарите да преминаватъ презъ Дуназа и
да опустошаватъ ромейските владения, следъ което той се
върналъ въ столицата си1). А за да съсипе България той
изнамерилъ друго средство: той подбутналъ, чр ;зъ Калокира,.
киевския князъ Светослава да я нападне, а той да дойде
отпосле ужъ да я спасява и да я завладее, както това наис
тина станало подиръ б години, въ 972 г. отъ козия импера
торъ Иоанъ Цимисхий.
’) За присмЪхъ гърцитЪ наричали българитк „кожогризци“ отъ.
яденето на пастарма, особенно на тази съ кокалите, наречена отъ.
турцитЪ кокалена или „кемикъ-пастарма“. 2) Ьео В 1 асо п о з, р. 62 ^
5ку1.-Сес?гепо8, II, 572 ; 2оп агаз, IV, 87.
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Че наистина „ГолЪмиятъ окопъ“ е билъ направенъ при
царя Петра, се вижда отъ думитЪ на Лъза Дякона, които
цитирахме по-горе, че границата или земята на българит-Ь се
намирала между РодопигЬ и Хемусъ, а Мидия остава много
на югъ. При това, известно е, че царь Петъръ презъ своето
43-годишно царуване не е водилъ никаква война съ Византия
и че не е сключвалъ никакъвъ другъ миръ, освенъ този—въ
927 г., съ който се турилъ край на бащинит-Ь му войни, а
тоза е още едно доказателство, че и границата е била тогава
устанозена.
Такава е, споредъ менъ, на кратко, историята на „Голе
мия окопъ или ограда“ въ Тракия и за тоза азъ мисля, че
той нЪма нищо общо съ похода на императора Никифора въ
811 г., когато той на 20 юлий преминалъ границата и нахлулъ
въ България. И не можеше да бжде друго-яче. Ако Ерке
сията бЪше гранична линия още отъ 705 или 716 г., тя непре
менно щЪше да бжде помената отъ нЪкой византийски историкъ при толкова много войни между дзетЪ съседни дър
жави отъ тогава до 966 г. Фактътъ, че въ тази година, още
следъ първия походъ на византийския императоръ противъ
България, тя се поменава отъ Скилица-Кедринъ, който' ни
дава и названието й ^ цеуйХг) аойда, тг) цеуаЯт)
иде напълно
да подкрепи моигЬ думи. Обаче, професорит-Ь Златарски,
Благоевъ и др. сж на противно мнение; т-Ъ мислятъ, че, както
тогава, така и по-рано и по-късно, Еркесията е била граница.
За да бжде последователенъ, Златарски тр-Ьбваше да напрази
още една грешка и да постази крепостьта Маркели, отдето
Никифоръ тръгналъ, на югъ отъ Еркесията, ка височините
на Войнишкия Бакаджикъ, дето, както видЬхме по-рано, има
развалини на една сравнително малка крепость, а не на севзръ
отъ окопа, било при Каябашъ, дето я поставиха професорите
Иречекъ, Томашекъ и др., или на Карнобатския Хисарлъкъ,
дето ние доказахме, че тя наистина се е издигала.
Благодарение на погрешното поставяне границата при
Еркесията и крепостьта Маркели на югъ отъ нея, н^кои
учени попаднаха и въ други противоречия съ Теофана. Така,
професоръ Златарски, казва: „Никифоръ навлЪзалъ въ бъл
гарска територия отъ пограничната крепость Маркели на 20
юлий“. А отъ тЬзи думи следва, че Никифоръ е излЪзалъ
отъ Маркели и е миналъ границата въ сжщия день, защото
отъ Войнишката крепость, която Златарски счита за Маркели,
до с. Ени-махале, разположено на самата Еркесия, разстоя
нието е само 6‘/2 клм.1) Теофанъ, обаче, не казва това: той
не отнася датата — 20 юлий къмъ излизането отъ Маркели,
а — къмъ минаването на границата, далечъ отъ крепостьта,
') Таблица на километрич. разстояния въ България, 269.

защото иначе Теофанъ щЪше да каже, че излизането отъ
Маркели и минаването на границата е станало въ единъ и
сжщъ день.
Следъ тоза, Златарски продължава: „ПървитЪ три дни
той прекаралъ презъ време на движението въ малки сблъс
квания съ българите, а когато пъкъ навлЪзалъ въ планин
ския проходъ, той заобикалялъ презъ непристжпни мЪста,
тъй че само на 4-я день, т. е. на 23 юлий императорътъ е
могълъ да влЪзе въ българската ханска резиденция“. Отъ
това следва, че понеже отъ Войника, респективно отъ Мар
кели, до Балкана разстоянието е 50 клм. или повече отъ
3 —4 дневно пжтувание, то Никифоръ, споредъ Златарски, е
ималъ „малки сблъсквания“ съ Крума въ самото тракийско
поле, т. е. между с. Войника и с. Комарево, къмъ Чалжкавашкия проходъ, или между с. Войника и с. Сунгурлари,
къмъ Върбишкия проходъ, преди още да се влезе въ единия
или другия проходъ. А това сжщо е въ пълно противоречие
съ сведенията на Теофана, защото той казва, че Никифоръ
ималъ сблъсквания, но следъ като миналъ съ много заоби
каляния презъ недостъпни места и следъ като навлгьзалъ
въ България; а това значи: 1. Че границата е била горе на
Балкана, нЬщо, върху което досега почти никой отъ новит-Ь
автори не е обърналъ внимание; и 2. Че сраженията не сж
станали долу, въ полето, а — горе, въ планината, следъ като
е била мината границата.
Гр-Ьшка прави и Г. Баласчевъ, който казва: „Импера
торътъ на 20 юлий, въпреки съветитЪ на мнозина отъ него
вите военноначалници, далъ заповгьдь да навлгьзатъ презъ
мжчнопроходими мЪста въ България“1), защото на 20 юлий
е била мината границата, а не че тогава е била издадена
заповЪдьта. По-нататъкъ ще видимъ, че само извървяването
на мжчнопроходимитЪ мЪста е продължавало няколко дни
и тогава византийската армия стигнала до границата, която
минала на 20 юлий. Баласчевъ направи и друга гр-Ьшка, като
казва, че „щомъ пристигнала тази недисциплинирана, недо
волна и отчасти зле въорЖжена войска до укреплението
Маркелъ, срещнала се съ Крумовитгъ малочислени и строго
дисциплинирани отборъ войници"2). За такова нЪщо не се
говори въ никой отъ източниците и Баласчевъ не подкрепя
това си твърдение съ никакво доказателство. Въ източницигЬ
се казва само това, че, уплашенъ отъ многобройностьта на
виз. армия, Крумъ предложилъ миръ на императора, додето
билъ още въ Маркели, но той не го приелъ.
Сжщата грешка направи и Юрданъ П. Георгиевъ: „Щомъ
Никифоръ пристигналъ до пограничната крепость Маркели
>) Бележки върху веществената култура, 42. а) Цит. съчинение
и страница.

(при Войника), казва той, пристигналъ и Крумъ (разбира се,
съ войската си). Като вид4лъ огромната византийска сила,
той поискалъ миръ, но императорътъ отказалъ. Отначало
войската на Никифора отблъснала българите (разбира се
долу, въ полето) и тгъ отстъпвали, на северъ къмъ плани
ната, дето започнали да се укрепяватъ“.
Професоръ И. Благоевъ направи друга грешка. Отъ една
страна той твърди положително, че, като гранична линия,
Еркесията била направена отъ Тервела още въ 705 г., а отъ
друга пише: „Положително не е известно да ли презъ Вър
бишкия или Чалжкавашкия проходъ, но въ всеки случай презъ
единъ отъ тези два прохода, следъ много обиколки презъ
непроходими места, съ голема опасность, преминалъ Старапланина и на 20 юлий, понеделникъ, билъ въ България.. .
и на 23 юлий, въ четвъртъкъ, стигналъ въ българската сто
лица“. Отъ това следва: първо, че границата не е била на
югъ отъ Балкана, а — на северъ отъ н е г о и , второ, че Ни
кифоръ требвало да премине цгьлата Стара-планина, която
държи 50 клм., и следъ това, на 20 юлий, да навлезе въ
България.
Професоръ Успенски сжщо не е вникналъ добре въ
работата. Отъ една страна той казва, че границата въ нача
лото на IX в., т. е. въ време на Крума, била на югъ отъ
Балкана, на Еркесията, а отъ друга страна твърди, че Ники
форъ миналъ балканските проходи на 20 юлий, когато източникътъ, Теофанъ, казва, че въ този денъ императорътъ
миналъ границата, а не Балкана.
При определяне на границата, генералъ Д. М. Мустакавъ отиде въ друга крайность. Додето другарьтъ му, гене
ралъ Чаракчиевъ, постави крепостьта Маркели при с. Вейсалъ, на югъ отъ Дервентската планина, въ Одринско, Мустаковъ прие мнението на професоръ Златарски, че Маркели е
тождественна съ Войнишката крепость, на върха Бакаджикъ,
а за границата, на едно место, казза, че византийците, като
я минали, тогава се опжтили презъ Берегавския проходъ за
България и че за Берегавския проходъ учените приемали
Чалжкавашкия, а на друго место твърди, че, освенъ крепо
стите подъ Балкана, но „даже и Провадия, на северъ отъ
Балкана, била византийска“'). Върху това мнение на гене
ралъ Мустакова ние ще се спремъ специално, защото то
изобщо се коренно различава отъ другите.
Трети в ъ п р о с ъ : Съ каква армия се е движилъ импе
раторъ Никифоръ въ време на похода?
Този въпросъ е много слабо зачекнатъ отъ новите
автори, а това има твърде големо значение за правилното
‘) БългаритЪ въ историята на своитЪ войни. 147. /

разрешение на спора, защото колкото една армия е поголяма, толкова нейното движение става по бавно и обратно::
колкото е по-малка, толкова тя може да се движи по-бързо..
Тоза е необходимо да се знае още и за туй, защо го дните,
на движението на Никифора изъ България, както ще видимъ
по-нататъкъ, сж строго определени отъ източниците и не
може току-така да се кара една армия отъ стотина хиляди
души, съ тежъкъ обозъ и съ стенобойки машини, да хвърчи
презъ поля, гори и планини, да се бие по пжтя съ неприя
теля, да събира насилстзено отъ населението фуражъ, да
стигне до българската столица, да я ограби и изгори, да се
върне обратно въ Балкана и тамъ да бжде разбита, както
твърдятъ учените, безъ да си даде' нито единъ отъ техъ
сметка за времето, съ което е разполагалъ императо
рътъ. Така:
Професорите Бжри1) и Златарски2) наричатъ армията на
Никифора „голема“, професоръ Благоевъ и Ю. П. Георгиевъ
— „многобройна“3), професоръ Успенски — „грамадна“, а про
фесоръ Херцбергъ — „силна“. Само двамата наши генерали
Чаракчиевъ и Мустаковъ, които знаятъ що е война и какво
значение има численностьта на една армия за движението й,
даватъ определено число. За да определи това число, първиятъ казва: „Крумовата армия тогава е била не по-малко
отъ 30,000 души. Това се подтвърдява отъ думите на визан
тийския писатель Симеонъ Магистъръ: „Излезнаха бълга
рите — 30,000 души, всецело облечени въ ж елезо“. Яко
Крумъ — прибавя Чаракчиевъ — е ималъ около 30,000 души
и се е уплашилъ отъ многочисленостьта на византийската
армия, то требва да се предполага, че византийците ще да
сж били двойно повече, т. е. около 60,000 души4).
Обаче, това мерило за българската армия и оттамъ за
византийската, не е верно. Наистина Симеонъ Магистъръ.
казва, че Крумъ изпратилъ една армия, отъ 30 хиляди души,
„облечени всецело въ ж елезо“, на югъ въ Тракия, дето
достигнала до Яркадиополъ и взела до 50-хиляди пленици6).
но това е било две години следъ погрома на Никифора —
въ 813 г. и то не ще каже, че тя е била цгълата войска на
Крума и оттамъ да се прави заключение и за едната и за
другата армии. Тази войска, споредъ менъ, е представлявала
само единъ големъ отрядъ, който е ималъ за цель да под
хвърли на ново опленяване и опустошаване византийските
села и градове, следъ онова големо опустошение, което на
прави малко време преди това самиятъ Крумъ, който можа
1) Известия на Истор. друужество IV, 116. 2) История на бълг.
държава, 1, 255. а) Князъ Крумъ, 24; История на бълг. народь, 68..
4) Воененъ Журналъ, XXIV г., № 5, стр. 537. 5) З у т е о п Медгз^ег,.
р. 616 ; 5сп р *ог т еег1 и з. р. 346.

да достигне до стените на Цариградъ и когато, поканенъ отъ
императора Лъва да преговаря за миръ, щ-Ьлъ безъ малко
да бжде убитъ отъ засада1) и той, ядосанъ, опустошилъ
цЬлата страна, включително и Одринъ. Този отрядъ не е
билъ и командуванъ отъ Крума. Той е ималъ още за цель
да държи въ страх ь и трепетъ гръцкото население въ Тра
кия и да подготви почвата за другото, по-голямото напа
дение, презъ следующата 814 г., за когато Крумъ правилъ
страшни приготовления за превзимането на Цариградъ и съ
това да си отмжсти за покушението отъ страна на импера
тора, но въ предвечерието на похода, на 13 априлий 814 г.,
той починалъ и работата се осуетила.
Генералъ Мустаковъ е измЯнилъ горните сведения на
византийския историкъ. Той казва: «По нЬкои данни, визант.
армия е била по численость надъ 60,000 души. Споредъ
Симеонъ Магистъръ, Крумъ облтъкалъ конница отъ плячката
съ бронеко облгькло 30,000 души. Имаме основание да приемемъ, че ако за обличане съ плячката е имало 30,000 души,
отряда е билъ най-малко двойно по-голЯмъ, защото не всички
отъ него сж били избити и не всичко е могло да бжде упо
требено. Па и трофея може да е по-голЯмъ и С. Магистъръ
да сочи само напълно организираната конница, незнаейки
колко души има, а сжщо и пехота“2), Това е основанието на
генералъ Мустакова да твърди, че „Крумъ облЯкалъ конница
отъ плячката съ бронево облекло 30,000 души“ и че, сле
дователно, византийската армия брояла надъ 60,000 души.
Обаче, Симеонъ Магистъръ не говори нито за конница, нито
за нЯкаква плячка. Допустимо е българскиятъ отрядъ да се
е състоялъ само отъ конница, защото по онова време тя е
била главниятъ родъ оржжие на българите, но, не ще съм
нение, че е имало и пехота, защото българите, които сж
причаквали и разбивали византийците, главно, въ планините,
въ техъ те не сж могли да действуватъ съ конница. Сжщо
и при превзимането на крепостите. Допустимо е сжщо и взе
тата отъ Никифора плячка въ 811 год. да е послужила при
обличането на българския отрядъ, отъ 30,000 души, „въ
ж елезо“. Но, когато се цитиратъ източници, техните думи
не требва да се извратяватъ и да се правятъ погрешни за
ключения. С. Магистъръ посочва само числото 30,000 души
и че сж били облечени въ железо. Такъвъ е и превода на
текста отъ Баласчева3) и отъ Златарски4).
Като имамъ предъ видъ: 1. Че нЬколко години преди
похода на Никифора императоръ Константинъ V Копронимъ.
г) Вижъ за това подробно у З л ата р ск и , История, I, 270 сл.;;
И реченъ, История на българитЪ, 180. 2) БългаритЪ въ историята на
своитЪ войни, стр. 144. 3) Бележки върху вещ. култура на бълга
рите, стр. 51. 4) История, 1, 278.
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въ 773 г., споредъ Теофана, предприелъ походъ противъ
България, въ време на хана Телерика, съ азиатските и евро
пейските си войски, на брой 80,000 души и, като навлЯзалъ
въ България, при Литосория1) разбилъ българите8) ; 2. Че въ
похода на Никифора, споредъ сжщия авторъ, армията му е
била образувана пакъ отъ европейските и азиатските войски
и че самите главнокомандующи на тези войски сж били при
погрома на византийците и, споредъ Теофана, сж попаднали
въ числото на убитите; 3) Че въ войната взелъ участие и
дори префектътъ на византийската столица, за когото про
фесоръ Бжри много уместно се чуди — той пъкъ какво е
търсилъ въ войната, дето сжщо пострадалъ3) ; 4. Че яъ сказанието на Харатейския миней зъ Пшинския монастиръ се
казва, че императоръ Никифоръ направилъ усиленъ наборъ
на войската си и дори си послужилъ съ доброволчески сла
вянски дружини, противъ техните сънародници въ България
и тогава се отправилъ въ походъ; и 5. Че Теофанъ казва,
какво Крумъ, уплашенъ отъ многобройностьта на византий
ската армия, още въ Маркели предложилъ на Никифора миръ,
но той не го приелъ, — предъ видъ на всички тия съобра
жения азъ вервамъ, че Никифоръ, подобно на Константинъ
Копронима въ 773 г., не е действувалъ съ по-малко отъ
80,000 души.
Ч етвърти в ъ п р о с ъ : Какви съ хронологическите све
дения, които ни дава Теофанъ, за движението на Ники
фора и за катастрофата?
Тези данни сж следующите: на 20 юлий, въ неделя,
Никифоръ преминалъ границата и се движилъ на вжтре въ
България три дни: на 21 — понеделникъ, на 22 — вторникъ, и
на 23 — среда. Следъ това, като разбилъ и победилъ бълга
рите, въ четвъртъкъ, на 24 и въ петъкъ, на 25, споредъ
думите на Теофана, Никифоръ не предприелъ нищо, отъ
което следва, че той е далъ почивка на армията си, презъ
време на която византийците сж били заградени отъ Крума,
и презъ нощьта на 25 срещу 26 юлий, събота, катастро
фата станала. Теофанъ не казва, че деньтъ 20 юлий билъ
въ неделя, но пъкъ изрично казва, че погромътъ станалъ
презъ нощьта въ петъкъ срещу събота на 26 и, като броимъ
дните на задъ, намираме, че 20 юлий, когато е била преми
ната границата, се пада въ недгьля. Ние определихме дните
точно, споредъ новото издание на Теофана отъ С. с1е Воог,
защото и те не сж били разбрани добре отъ учените. Така:
Професоръ Хазе пише, че катастрофата станала на
25 юлий.
*) МЪсто неизвестно досега. *) ТЬеорЬапез, 447; З л атар ск и ,
сж щ о, 232. ’) Известия на Истор. дружество, IV, 118, заб. 2.

Професоръ Бжри казва: „Походътъ презъ Берегавския
проходъ, труденъ за една голема армия, изисквалъ доста
време и на 20 юлий ромеите наближили столицата на
Крума“, . , „катастрофата била ускорена чрезъ едно енер
гично нощно нападение. Дефилетата били укрепени въ вторникъ и среда и въ неделя зараньта, тъкмо при зори, шатрътъ, въ който Никифоръ и неговитЯ патриции си почивали*
билъ атакуванъ отъ езичниците“1)Генералъ Чаракчиевъ пише: „Византийците преминали
границата на 20 юлий, движили се до 22, а времето отъ 23
до 24 сж употребили за съсредоточаването си. На 24 вечерьта били обкржжени, а нападението станало на 25 рано
сутриньта“2).
Професоръ Благоевъ казва: „(Никифоръ) преминалъ
Стара-планина и на 20 юлий, понеделникъ, билъ въ Бъл
гария. . . Следъ първите сблъсквания той три дена безъ ни
какво препятствие е настжпвалъ и на 23 юлий) въ четвъртъкъ, стигналъ въ българската столица, която, оставена
безъ никаква защита, много лесно завладелъ.. . На 24, въ
петъкъ, (Крумъ) предложилъ миръ; обаче, Никифоръ отказалъ. И докато всичко това ставало въ четвъртъкъ и петъкъ,
т. е. на 23 и 24 юлий, българите заградили Старо-планинскате проходи.. . и въ сжбота презъ нощьта, т. е. на 25
срещу 26 юлий, въ неделя, българите се нахвърлили върху
византийския лагеръ“3).
Генералъ Мустаковъ пише: „Яко приемемъ, че Маркелъ
е напуснатъ на 20 юлий, ще дойдемъ до заключение, което
не хармонира съвсемъ съ описанието на летописците. Понеже
Никифоръ отъ 22—25 юлий е на едно место и той е далъ
възможность Круму да го загради, ще излезе, че той е билъ,
на пжть само 4 дена (20—23)“4). Я на друго место сжщиятъ
авторъ казва: „Къмъ средата на юлий византийците ми
нали границата“**).
Георги Баласчевъ въ началото пишеше, че Никифоръ
миналъ границата на 20 юлий, а после, неизвестно защо,,
поправи тази дата на 226). На друго место сжщиятъ авторъ
пише, че отъ „историческите свидетелства знаемъ, че между
20^-22 юлий 811 г. великиятъ ханъ Крумъ съ заееки заградилъ византийския императоръ Никифоръ, заедно съ вой
ската му“7).
*) Известия на Истор. дружество, IV, 117—118. *) Воененъ жур
налъ, XXIV, № 5, стр. 538. 3) Князъ Крумъ, стр. 25—6. *) Българите
въ историята на своит-Ь войни, 153. 5) Сжщо, 147. 6) Минало, кн. 3,.
стр. 322. ’) Укрепителните работи на старобългарската войска. Сп_
.Минало“, год. 111, кн. 10, ч. I, стр. 36.
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Най-добрз е схваналъ хронологическите данни на първо
източника Теофана професоръ Злат арски1). Отъ източниците
и Кедринъ казва, че границата е била мината на 20 юлий.
Пети в ъ п р о с ъ : Какво разстояние може да извърви
една 80 хилядна армия за 4 дни,
Генера ъ Чаракчиевъ казва, че „тя за 2—3 дена не е
можала да премине повече отъ 30—40 км. пжть“ ”).
Генералъ Мустаковъ пише, че „съ фуражировха и бой
Никифоръ е могълъ да премине за 4 дни най-много 25—28
клм., смЯтайки му по 5—7 клм. дневно“3).
Учительтъ Ив. Калчевъ, напротивъ, казва, че обикновениятъ дневенъ маршрутъ билъ отъ 20 до 25 клк/)
А Георги Баласчевъ твърди, че „византийската войска
не могла повече отъ 100 клм. да навлезе въ българска тери
тория, тъй като само два-три дена напреднала“5).
Обикновенниятъ еднодневенъ преходъ на изпечените
римски легиони, въ които войниците сж служили по 25 го
дини, е билъ 17 римски мили“) или 25 клм. Такъвъ е и
днешниятъ обикновенъ преходъ на съвремените, наши и
чужди войски, но за обикновено време и по удобни шосирани пжтища и когато войските се движатъ на кжсо раз
стояние, та не сж изморени и сж още съ стегната дисци
плина. Когато обаче те пжтуватъ отъ далечъ, както леги
оните на Никифора, едни отъ които сж били събирани въ
Мала-Азия, други — въ Цариградъ и трети — въ Одринъ и
сж извървели по 200, 300 и 400 клм. — споредъ Теофана,
Никифоръ е тръгналъ отъ Цариградъ въ м. май; когато минаватъ презъ лоши пжтища въ гори и планини, както въ
случая — презъ Сакаръ планина и Балкана; когато иматъ
големъ обозъ; мжкнатъ съ себе си стенобойни тежки ма
шини за превзимане не неприятелските крепости, както въ
972 г. императоръ Иоанъ Цимисхий е каралъ такива за Бъл
гария; когато войската е многобройна и не само въ своя,
но и въ неприятелска територия е принудена да събира фуражъ за добитъка и храни и други необходими неща за
себе си; и, главно, когато тя при пжтуването си се принуж
дава да води сражение съ неприятеля, — тогава обикновен
ниятъ дневенъ преходъ се намалява и по-долу отъ поло
вината. Вследствие на това, твърденията на Баласчева и на
Калчевъ, които се отнасятъ до пжтувание изъ българска,
неприятелска страна, се явяватъ съвсемъ преувеличени, смет
») История, 1, 257. г) Цит. журналъ 538. 3) Цит. съчинение,
стр. 153, заб., 154. *) Шуменски вести, 1922 г., брой 28, стр. 2. б) Бе
лежки върху вещ. култура, 43, 44. °) Една римска миля е равна на
1482 метра.

ката на генералъ Мустакова — доста намалена, а тая на ге
нералъ Чаракчиева — твърде умЯрена.
За да докажа пъкъ, че всички смЯтки на новитЯ автори,
които твърдятъ, че Никифоръ е стигналъ българската сто
лица, че я е опленилъ и изгорилъ и че се е върналъ вь
Балкана, дето билъ разбитъ, сж съвършенно погрешни, азъ
ще увелича днзвниятъ прзходъ на Никифоровата армия на
10—12 клм., а за 4 дни — на 40—50 клм. При това, нека се
има предъ видъ и туй, че Теофанъ казва, какво императо
рътъ миналъ българската граница на 20 юлий, безъ да
опредЬли: да ли сутриньта, да ли по пладне или вечерьта,
но ние ще счетемъ и този день, за цгьлъ, а не за половина
или по-малко.
Ш ести в ъ п р о с ъ : Какво е разстоянието отъ Ерке
сията, която се сячташе досега отъ повечето учени за
граница между България и Византия, до българската стол ща Плиска и оттамъ обратно до Чалжкавашкия, Вър
бишкия а Котленския проходи, дето разните автори каз
ватъ, че е станала катастрофата на византийците?
Този е единъ отъ най-главнитъ въпроси, но, както из
глежда, нито единъ отъ авторите не се е докосналъ до
него и не е комбиниралъ разстоянието, което армията на
Никифора би могла да измине, съ истинското разстояние до
Плиска и обратно до Балкана и за това нЬма нито едно мне
ние вЯрно. Така:
1.
Както Шкорпилъ, така и уредникътъ на Народния
музей Ив. Велковъ твърдятъ, че следъ като Никифоръ стиг
налъ въ Плиска и я изгорилъ, върналъ се обратно и въ
Чалжкавашкия проходъ билъ разбитъ. А ето какво ни казва
официалната километрическа таблица на разстоянията въ
България:
Отъ с. Ени-махле при Еркесията до с. Комаима
42 клм.
Отъ с. Комарево до с. Ришъ и м а ....................
30 1}
с. Ришъ до с. Драгоево и м а ...................
20 п
» с. Драгоево до с. Абоба-Плиска има . . 38 п
Всичко отъ Еркесията до Плиска 130 п
Отъ Плиска обратно до с. Р и ш ъ ...................
58 п
6 »»
» с. Ришъ до Чалжкавашкия проходъ . .
Всичко 194 п
Ако направимъ сметката презъ с. Байрямъи с. Смгьдово, ще имаме:
Отъ с. Ени-махале до с. Р и ш ъ .........................
72 п
23 п
п с. Ришъ до с. СмЯдово.............................
» с. СмЯдово до с. Абоба-Плиска . . , . 38 п
Всичко 133 V

Отъ Плиска до Чалжкавашкия проходъ презъ
С м Я д о во ............................................................................... 67 клм.
Всичко 200 клм.
А за изминаване на това разстояние отъ една армия
съ фуражировкитЯ, почивкитЯ и военнитЯ действия сж необ
ходими най-малко 25, а не 4 дни. За 4 дни византийцит-Ь едва
биха достигнали Балкана, а не до Плиска и обратно до пла
нината. „Но — казва Шкорпилъ — това сражение е станало
въ Ришкия проходъ, въ който до севернитЯ склонове на Бал
кана до днесъ сж запазени остатъци отъ КрумовитЯ пре
гради отъ дветЯ страни на прохода „Буюкъ-конакъ“. Като
прочете човЯкъ тЯзи самоуверени думи на стария ветеранъ
на нашата археология, требва непременно да повЯрва, че
това е така; но, за съжаление, и това не е истина. ВЯрно е,,
че отъ дветЯ страни на станцията „Буюкъ-конакъ“, въ про
хода, има запазени прегради, но тЪ сж землени укрепления,
които и азъ видЬхъ, когато минахъ презъ прохода и които
Шкорпилъ описва подробно1), но тЯ не сж никакви Крумови
прегради, останали отъ войната въ 811 г., защото Крумъ въ
продължение на двата дни, въ четвъртъкъ и петъкъ, когато
той е заградилъ Никифора, не е ималъ нито време, нито
възможность да прави такива землени укрепления, а — да
събере разбитата си войска и да загради неприятеля съ как
вото може: камъни, дървета, отсечени на бързо въ плани
ната и пр. При това, споредъ изричния текстъ на Теофана,
Георгия Монаха, Симеона Метафраста и Сказанието на Харатейския Миней, — запушването на входоветЯ и изходитк на
мЯстото на катастрофата е станало съ засгьки — дървени
укрепления.
2.
Професоръ Златарски, както знаемъ, сжщо твърди,
че границата е била на Еркесията още отъ времето на Тер
вела, отъ 716 г., и че пжтьтъ на Никифора е билъ или презъ
Чалжкавашкия или презъ Върбишкия проходъ, но кой отъ
двата — мжчно било съ сигурность да се каже. „Обаче —
прибавя той — като вземемъ въ внимание, че Никифоръ за
отстъпление ще е избралъ най-късия пжтъ, ние сме наклонни да приемемъ Върбишкия, по който сигурно импера
торътъ ще е и навлпзаль въ България“.
Нека сега видимъ какво' е разстоянието и презъ този
проходъ.
Отъ с. Ени-махале до с. Сунгулари
. . . .
43 клм.
„ с. Сунгулари до с. И с у п л и й ............... 11
„
„ с. Исуплий до с. Върбица (самияпроходъ) 15 „
„ с. Върбица до Абоба-Плиска..............68
„
Всичко отъ Еркесията до Плиска 137 „
*) Ябоба—Плиска, 511.

Обратно отъ Плиска до Върбица и прохода 75 клм.
Всичко 212 клм.
И така, отъ това излиза: първо, че сметката на профе
соръ Златарски и др., които държатъ за Върбишкия про
ходъ, не е вЪрна; второ, погрешно е и твърдението, че Върбишкиятъ проходъ представлява най-късия пжть; и трето,
че 212 клм. изъ планинигЪ, съ фуражировката, почивката и
военнитЪ действия, могатъ да се извървятъ отъ една армия
за около 30, а не за 4 дни.
Но, не е само това. Има и друго нЬщо да се каже за
този проходъ. Както стана известно отъ описанието, което
направихме’), всЪки, който е миналъ презъ него, ще каже,
че не една армия, но единъ полкъ не може да бжде заобиколенъ и разбитъ въ него, защото тамъ н-Ьма никакви тес
нини и клисури, нито пъкъ Нокое оградено м-Ьсто съ пла
нини*- дето по пжтя си неприятельтъ да се спре и бълга
рите да го заобиколятъ и разбиятъ. Върбишкиятъ проходъ
започва отъ южната страна на Герловската обширна котло
вина и отъ с. Върбица пжтьтъ върви изъ една долина, ши
рока около 7—800 м. и дълга около 4 клм. и колкото се
отива по къмъ южния й край, толкова тя се стеснява. От
тамъ нагоре започва главниятъ гребенъ на Балкана, до върха
на който има около 3 клм., та цЪлото разстояние отъ Вър
бица до тукъ е около 7 клм. Оттамъ на югъ се върви на
преки, презъ билото на планината, около 2 клм. и следъ
това пжтьтъ започва да наваля полека и слиза въ долината
на Луда Камчия, при с. Исуплий, до което село разстоянието
е сжщото. И тукъ обаче н^ма никакви т-Ьснини. Въ старо
време пъкъ пжтьтъ е изб^згвалъ и малката Върбишка долина
и е върв-Ълъ горе по височините, покрай крепостьта БЪлградъ, която го е охранявала, и слизалъ отъ южната страна
на Балкана при с. Кадъръ-Факлий, близо до Исуплий.
Освенъ това, ако Никифоровата армия би могла да мине
оттукъ, тя никога не ще можеше да бжде разбита така,
както описватъ поражението й източницит-Ь, защото на пжтя
й отъ Плиска за Върбишкия проходъ се изпречва големия
Герловски проломъ въ Преславската планина, дълъгъ 18 клм.
и армията уо1епз—по1епз е требвало да върви въ една ко
лона и, вследствие на това, щ-Ьше да образува една дълга
върволица. А ако една сегашна българска дивизия, отъ 20
хиляди души, въ походъ се разтяга, задно съ обозигЬ, до
15—16 клм., то една армия отъ 50—60,000 души, съ колкото
Никифоръ трЪбва да е опериралъ на северъ отъ Балкана,
ще завземе една
дълбочина отъ 40 — 50 клм. Значи,
*) Вижъ ч. 1 на тоя Сборникъ, стр. 94—121.
Плиска—*Преславъ

когато главата на армията стигне въ Върбица, опашката й
ще бжде чакъ къмъ Шуменъ. А такава една цгьла армия не
може да се загради и разбие, когато отъ страни пжтищата
й сж открити. При тоза, въ време на походъ, императорътъ
съ свитата си не е заставалъ въ авангарда или въ ариергарда на армията, а обикнозенно е вървЪлъ въ центра, дето
е билъ и обоза. Такъзъ е случаятъ при погрома на импе
раторъ Исакъ Ангелъ въ 1190 г.1). При погрома обаче на импера
торъ Никифора работата е стояла съвсемъ друго-яче. Тамъ, спорадъ източниците, делата му армия е била събрана на едно
место на лагеръ, била е заградена отъ всЬкжде и разбита.
. 3. Професоръ Бжри казва, че „Никифоръ ее поддалъ на
примамката на неприятеля, който го въвл^калъ въ Върбиш
кия проходъ, а пъкъ разбиването му било станало въ „Гръцки
долъ“, въ Котленския проходъ, дето първоначално Шкор
пилъ казваше, че станала катастрофата, „чийто взглядъ азъ,
казва Бжри, съмъ възприелъ“. Въ такъвъ случай, ще требва
да прибавимъ къмъ разстоянието отъ границата до Плиска,
отъ 137 клм., и отъ Плиска до Върбица 68, още 35 до Котелъ и други 5 до „Гръцки-долъ“, та всичко ставатъ 245 клм.;
а за изминаване на това дълго разстояние съ битките, почив
ките и пр. и то презъ три планини, ще сж нуждни повече
отъ 35 дни, а Никифоръ ималъ на разположение само 4.
Това погрешно мнение са поддържа и отъ Янко Сакжзовъ.
Интересно е, че разстоянието до Котленския проходъ се
видело много големо и на професоръ Златарски, та и той
не удобрява мненията на Шкорпила и Бжри за „Гръцки-долъ“2);
а какъ пъкъ е станала катастрофата въ Върбишкия проходъ,
дето той твърди, че е станала, при разстояние отъ 212 клм.,
и какъ за единъ день византийската армия е могла да из
мине 75 клм. отъ Плиска до този проходъ — пространство,
което не може да се премине отъ цел а армия и за 9 дни,
защото ще требва да се мине Преславската планина, и какъ
така победительтъ Никифоръ е билъ заставенъ, безъ никакви
причини, да напусне почивката на армията си и целъ день и
цела нощь да пжтува изъ планините, за да стигне прохода
— той не казва.
Тукъ му е местото да обяснимъ, че фактътъ, какво въ „Гръцки-долъ“ е станало сражение между гърци и българи, което се е
отразило не само върху названието на дола, но и на съседния
планински масивъ „Разбойна“, е вгьренъ, но той нема нищо
общо съ катастрофата на Никифора. Тамъ, въ Котленския
боазъ, нареченъ „Демиръ-капия“, имало една голема стара
крепость, която сега се нарича „Градъ“ и „Вида“. Въ сре.д
х) № се1аз Н к о т па4оз, ес1. Вопп., III, 3. 2) История
държава, I, 410.
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ните векове тази крепость са е именувала Диавена. Тя е
пазила прохода и е била една отъ многобройните крепости
въ Източния Балканъ, които сж били разрушени отъ визан
тийския полководецъ Глава Тарханиотъ, въ време на вой
ната му съ българскит-Ь царе Тертериовци и описани въ
поемата на Мануилъ Филъ, отъ около 1305 г.1) Споредъ ви
зантийския историкъ Пахимеръ, въ време на българския царь
Ивайло, византийскиятъ пълководецъ Муринъ, съ 10-хиледна
армия (котленското предание я увеличило на 1б-хиляди),
искалъ да са промжкне презъ прохода въ България, но тукъ,
при Диавена —
тй Дса{3%1Уа, той билъ посрещнатъ отъ
Ивайло съ единъ много по-силенъ отрядъ и разбитъ2). Ето
отде води началото си котленското предание за битката въ
„Гръцки-долъ“ между българи и гърци. Още преди 25 го
дини професоръ Иречекъ обърна внимание върху това съби
тие въ Котленския проходъ'), но никой досега не го взе
предъ видъ и за това, следъ първото съобщение на Штор
пила преди 45 години, че тамъ е станало Никифоровото по
ражение, мълвата не само между народа, но, както виждаме,
и между учените, още продължава, макаръ самъ Шкорпилъ
отдавна да се отказа отъ това си мнение.
4.
Шуменскиятъ учитель Ив. Каляевъ казва, че Ники
форъ тръгналъ на 20 юлий отъ Маркели при с. Войника и
на 23 стигналъ въ българската столица Плиска. „Като се
взема за установено (а отъ кого и какъ е установено, той
на казва), че Никифоръ е пжтувалъ отъ столицата Плиска
до местото на своето поражениа само единъ день, а единъ
■обикнованъ преходъ се смета 20—25 км., то съ положителностъ можемъ да твърдимъ, че местото на поражението му
■ще е 20-тина км. отъ Абоба, колкото е разстоянието до м.
„Гръцка сечь“ при с. Кюлевча“.
Отъ това се вижда, че Ив. Калчевъ прави крива сметка
за дневния преходъ на византийците, отъ 20—25 км. на день,
когато нашите двама компетентни генерали прииматъ едва
У„ но дали пъкъ разстоянието, отъ 137 км., плюсъ 20 до
Кюлевча, може да се премине за три дни, даже като се взиматъ на день по 20—25 км., и като при това се мине целия
Чалжказашки проходъ, дълъгъ 50 км. отъ Комарево до Сме.дово, за това г. Калчевъ нищо не казва.
Следъ това, сжщиятъ авторъ казва, че на 25 юлий, въ
петъкъ, императорътъ тръгналъ обратно съ армията си за
Чалжкавашкия проходъ и стигналъ до с. Кюлевча, далечъ
13 км. отъ Плиска, зъ м. „Гръцка сечь“ и на разсъмване на
26 с. м. билъ разбитъ. „Вънъ отъ това — казва Калчевъ съ
1 ) V, стр. 213:
Ди(3аи'а;. 2) Р есЬ т гегез, М^Ь. Ра1ео1од.,
1. VI, сар. 19 ; руски преводъ, стр. 430. а) Псп., кн. 55—6, отр. 258,

всичкия си авторитетъ на добъръ познавачъ на местностите
около Шуменъ и Мадара, като тамошенъ жителъ — тази
мЪстность се намира на пжтя къмъ Чалжкавашкия проходъ,
пжтьтъ въ който при настъплението билъ разчистенъ и
мостовете поправени“1)- ^ това е съвършенно невьрно. Всеки
тукашенъ житель и всеки, който не е такъвъ, но е ходилъ
въ Абоба-Плиска и Кюлевча, знае, — пъкъ това се вижда и
отъ картата — че пжтьтъ отъ Плиска за Чалжкавашкия про
ходъ върви се изъ полето покрай Провадийската планина и
презъ селата: Мадара, Злокучене и Смядово, а никакъ не
презъ с. Кюлевча, което се е скрило въ планината, няколко
километра далечъ отъ полето. А защо ще се отклонява една
цЪла армия отъ равния и удобния пжть въ полето и да ходи
въ планината — за това Калчевъ сжщо не казва нищо. При
това никой отъ източниците не говори нито за планинския
Чалжкавашки проходъ, нито за разчистени пжтища, нито за
поправени мостове по реките, както пише Ив. Калчевъ.
5.
Професоръ И. Благоевъ е по-критиченъ по въпроса.
Той намира, че мненията на Шкорпила и Бжри за „Гръцкидолъ“ въ Котленския проходъ и на Златарски — за Върбиш
кия проходъ „не ще да сж верни, защото императоръ Ники
форъ, следъ като преминалъ Стара-планина, е пжтувалъ цели
три дена за да стигне въ Плиска и на 24 юлий е билъ тамъ
и че не е могълъ съ войските си за единъ день да измине
разстоянието отъ Плиска до Стара-планина“. . . „Поради това*
казва той, поражението на императора Никифора ще да е
станало въ Плиска или не много далеко отъ нея“. „Възможно
е — прибавя сжщиятъ — да има нещо верно и за м. „Разбой“,
между селата Крумово и Дивдедово“, за която му говорилъ
полковникъ Венедиковъ.
Ние намираме, че и това мнение не е верно, защото
явно противоречи на източниците. Никой отъ византийските
летописци не казва, че Никифоръ е пжтувалъ три дни следъ
като преминалъ Стара-планина. Само Теофанъ казва, че
той е навлезалъ три дни на вжтре въ България, следъ като
миналъ границата. Съ това Благоевъ намалява цели 103 км..
пжть на византийците: 50 км. отъ Еркесията до Балкана и
53 км. презъ самата планина отъ Комарево до Смедово или
до Драгоево. На второ место, мнението му за поражениетона Никифора въ самата българска столица, не издържа
никаква критика, защото противоречи на точното и ясното
описание на лагера на Никифора въ место планинско и гористо*
изходите на което били задръстени съ дързени укрепления;
че находящата се тукъ гора въ време на нападението била
запалена и много отъ византийците станали жертва на огъня
‘) Вестникъ „Шумен, вести“, брой 28, 1922 г., стр. 2.

и пр. А за мЪстностьта „Разбой“ при с. Крумово сжщо и
дума не може да става, защото и дотамъ разстоянието отъ
Плиска е 31 км. или 3 дена пжть. Що се касае до тази мЪстность азъ съмъ на мнение, че тамъ е станало сражението
между печенегитЪ и византийците, подъ началството на пълководеца Никифора и на Херве, въ 1049 г.1)
6. Не може' да бжде верно и твърдението на архиман
дрита Д-ръ Шивачевъ, че Никифоръ стигналъ Плиска, дето
всичко предалъ на сечь, пленъ и пожаръ, но на връщане
гръцките войски били причакани отъ Крума въ Балкана и че
тамъ станала катастрофата.
7. Така неоснователни сж, по сжщите съображения, и
мненията на всички други автори, между които е и професоръ
Успенски, които твърдятъ, че границата на България била
подъ Балкана въ Тракия и че Никифоръ билъ стигналъ въ
българската столица Плиска и оттамъ обратно въ Балкана,
дето билъ разбитъ отъ Крума.
За да се види още по-ясно колко неоснозателна е тази
теория на всички учени изобщо, ние ще отидемъ още по-нататъкъ и ще направимъ друга сметка не отъ Еркесията въ
Тракия, а отъ върха на Балкана до Плиска и обратно до
Балкана и ще видимъ, че Никифоръ пакъ не е можалъ да
стигне до българската столица, а още по-малко да се върне
назадъ и да бжде разбитъ въ Балкана отъ Крума. Така
1. Отъ „Буюкъ-конакъ“ въ Чалжкав. проходъ
до с. Ришъ
.........................
б клм.
Отъ Ришъ до Смедово.....................................23
,
» Смедово до Абоба-Плиска......................38
»
Всичко
67 »
Обратно до сжщия проходъ........................... 67
„
Всичко 134 „
Или:
2. Отъ сжщия проходъ до с. Ришъ. . . . . .
6 „
« Ришъ до с. Драгоево. . . . . . .
20 „
„ Драгоево до Абоба-Плиска. . .
. 38 »
Всичко
64 „
Обратно...........................................
64 »
Всичко 128 „
3. Отъ Върбишкия проходъ дос. Върбица. .
7 „
» Върбицадо Абоба-Плиска................. 68
,
Всичко
75 „
Обратно.
.................................................................75 »
Всичко 150 „
*) Вижъ ч. I!, стр. 72, на тоя Сборникъ.

А тези разстояния сжщо не могатъ да се извървятъ.
нито за 15—20 дни съ почивката, фуражировката и военните
действия, а не за 4 дни.
Седми в ъ п р о с ъ : Де е билъ аулътъ, който е билъ
изгоренъ отъ Никифора?
Една отъ главните причини, която досега е тикала въ
заблуждение разните автори да настояватъ, че въ похода си.
противъ България императоръ Никифоръ е стигналъ до сто
лицата Плиска и че я опленилъ и изгорилъ, е съобщението'
на Теофана, Симеона Логотета, Георгия Монаха и др.,
че Никифоръ
ограбилъ и изгорилъ „така-наречения
аулъ на Крума“, като поставилъ върху взетите му каси
печата си и осигурилъ плячката за себе си.
Търновскиятъ и Чаталарскиятъ надписи откриха, че бъл
гарските ханове издигали на разни места аули; така, напримеръ, първиятъ надписъ казва, че Омортагъ издигналъ единъ
новъ аулъ на р. Дунавъ, а вториятъ, че издигналъ такъвъ
и на р. Тича. Това ми даде поводь да проследя кжде бъл
гарските ханове сж имали и други аули и се установи, че
единъ те имали при с. Вардулуй-Исакъ, въ Ромъния, иззестенъ подъ името „Южно-бесарабски окопъ“1). Той билъ издигнатъ отъ ханъ Аспаруха, следъ като преминалъ съ ордата
си реките Днепъръ и Днестъръ и стигналъ до р. Прутъ. Втори
аулъ сжщиятъ ханъ издигналъ, следъ като, въ движението
си на югъ къмъ Дунава, стигналъ при г. Галацъ. Той се
нарича „Галацки окопъ“’). Трети аулъ Аспарухъ издигналъ
следъ преминаването на Дунава, въ Северна Добруджа, при;
с. Николицелъ, известенъ подъ името „Николицелски окопъ“0Четвърти аулъ сжщиятъ издигналъ при установяването си.
въ Мизия, при г. Плиска, нещо, което се установява отъ
двата надписа на Омортага и отъ направените разкопки..
Той се нарича „Плисковски аулъ“4). Пети и шести аули сж
били тези, които се намирали на р. Тича. Споредъ Теофана,
въ 768 г. императоръ Константинъ Копронимъ ги достигналъ
и следъ като хвърлилъ огънъ въ техъ, т. е. като ги изго
рилъ, върналъ се въ столицата си. Ние считаме, че тези
аули сж били два, по единъ отъ двете страни на реката,
при селата Чаталаръ и Вели-бей, защото Теофанъ не упо>) Вижъ за н е г о : О. ЗсЬисЬагй, ЯгсЬ.-ер 1дг. АШеПипдеп, \У1еп,
IX, 1895, стр. 218—219; С. ТосПезко, РоиНез е* гесЬегсЬез агсНеоюд 1Яиез еп К о и т а т е , Висагез!, 1900. Карта Ьа О аае г о т а т е къмъ
стр. 118; З л атар ск и , История, I, 133. 2) бсЬисЬагй, сжщо, 216;
Ш корпилъ, Сборникъ Добруджа, 228; З л атар ск и , сжщо, 134; Бал г с ч е в ъ , сп. „Минало“, кн. 10, ч. I, 30. 3) Ш корпилъ, сжщо, 195;
Нбоба-Плиска, 517; Б ал асч евъ , сжщо, 30—31. 4) Абоба-Плиска, 30—61 ►
660—3 ; З латарск и , сжщо, 146; Б ал асч евъ , сжщо, 31.

тр-Ъбява думата въ единствено, а въ множествено число —
а5Хя$‘). Въ 809 г. царь Крумъ се отправилъ на западъ и
превзелъ г. София. Императоръ Никифоръ пъкъ предприелъ
походъ противъ България и изпратилъ грамоти въ столи
цата си, съ които се похвалилъ, че ужъ отпразднувалъ
Великъ-день въ аула на Крума — йу щ сшХт] гой Кроб[л,оо.
Обаче, самъ съвременикътъ Теофанъ, който съобщава за
това, не в-Ьрва и казва, че Никифоръ побързалъ да излезе
отъ Цариградъ „само на видъ“—ЩвзУ2)- Професоръ Бжри з-Ьрва,
че този походъ е станалъ, и казва, че „императорътъ се спусналъ
най-първо къмъ планините презъ Милеона и Маркели и
стигналъ въ Плиска презъ Берегавския проходъ“, като при
бавя, че „ограбването на Плиска било отплата за разруше
нието на Сердика (София)“3). Но тоза мнение на големия
английски византологъ е съвсемъ некритично и неоснова
телно. Той, види се, не е обърналъ внимание, че Теофанъ
казва, какво Никифоръ е излЪзалъ отъ Цариградъ въ вторникъ на страстната недгьля (3 априлъ), а за петь дни до
Великъ-день, въ неделята, той не може да измине съ армията
си нито 50, а не 250—300 клм., колкото има до Плиска. Въ
811 г. той можалъ да мине границата на България на 20
юлий, но Теофанъ изрично отбелезва, че императорътъ се
отправилъ въ походъ отъ Цариградъ още презъ м. май-,
значи, пжтувалъ е повече отъ два месеца4). Вследствие на
това ние нкма да броимъ този аулъ. Седмиятъ аулъ ние
считаме този, за който всички византийски източници казватъ,
че билъ изгоренъ отъ Никифора въ войната презъ 811 г.
Осмиятъ аулъ е този, който Омортагъ, споредъ Търновскиятъ надписъ, издигналъ на Дунава и който са предпо
лага да е билъ при сегашното с. Кадж-кьой, дето се наме
риха паметници отъ Крумово време'). А деветиятъ аулъ е
тоя, който Омортагъ, споредъ Чаталарския надписъ, издиг
налъ на Тича.
*) ТЬеорЬапез, 436; вижъ и тоя Сборникъ, ч П, стр. 85.
ТЬеорЬапез, 485—6. 3) I. В. Вигу, Еаз^егп Котап Етр]ге, сгр.
341 ; Известия ка Историческото дружество въ София, IV, 115. 4) Съ
такава лжжа, като Никифоровата, искалъ да прикрие погрома си
отъ царь Ясена въ Балкана презъ 1190 г. и императоръ Исакъ
йнгелъ.
Следъ
като едва можалъ да се отърве живъ и пристигналъ въ Верея (Стара-Загора) безъ шлемъ, „той — казва
съвременикътъ Никита Якоминатъ — пръсналъ новината, че удържалъ голяма победа надъ варваритЬ; обаче, семействата на убититЪ войници изпълнили съ ридания страната и за всички истината
станала ясна“ (Ш се4аз, ей. Ооп., III, 3). 5) Вижъ за това : ЛбобаПлиска, 228, 261, 426, 482, 519; З л атар ск и , История на бълг. дър
жава, I, 326—329; Геза Ф ехеръ , Паметниците на прабългар. култура, 64.
2)

/

Както видехме отъ изложението на разните мнения на
авторите за войната, мнозина отъ техъ казватъ, ча аулъ е
дворецъ. Тоза е едно погрешно мнение. Аулъ е по-широко
понятие, което обема в - себе си и двореца. За етимологията на
думата аулъ ние препращаме читателя къмъ подробното изложе
ние на Геза Фехеръ1), а тукъ на кратко ще кажемъ, че аулъ е
заградено и укрепено место за войска, съ всички необходими
постройки, въ козто има издигнатъ дзорецъ за хана. За това
византийскиятъ историкъ Зонара, като казва, че Никифоръ
изгорилъ
на Крума, тутакси, за пояснзние, прибавя,
че така наричали българите седалището на своя князъ*).
Че действително пъкъ аулъ е воененъ лагеръ, се установява
отъ думите на великия ханъ Омортага, който, въ Чаталарския
надписъ, казва: „Канасъ юбиги Омортагъ. .. Пребивавайки
въ стана на Плиска, той построи аулъ на р. Тича и пре
мести (тамъ) войската си срещу гърците и славяните“.
Геза Фехеръ дава още по-широко описание на българ
ските аули. Той казва: „Българите сж заобикаляли целата
си страна съ окопи и укрепявали вжтре най-важните страте
гически пунктове. Пространството на централното укрепление,
тъй-нареченото „ауЯ;и, „аулъ“, показва, ча то е служило, за
да брани единъ важенъ отъ търговско и военно гледище
пунктъ. И обитателите му сж могли да бждатъ толкозъ на
брой и такиза по назначение, колкото и каквито могатъ да
бждатъ въ единъ такъзъ воененъ центъръ: въ вътрешната
му яасть е живелъ ханътъ съ близките и вжтрешните му
хора, а втщ външната — нЪколко хиледи войници, принадле
жащи на охраната, прислугата на хана и пазителите на укреп
лението. Въ по-малките пъкъ пръснати изъ страната укреп
ления сж жизели по единъ отъ „външните боили“ съ вой
ниците. А самиятъ народъ, занимаващъ се съ землецелие и
скотозъдство, е живелъ вънъ отъ аулите въ пространните
равнини и хубави планини на новоспечелената и организирана
държава на прабългарите и се е прибиралъ въ укрепленията
на аулите, само когато приближавалъ неприятельтъ“3). Тези
аули сж служили и за събирателни пунктове въ време на
мобилизация и отъ техъ хановете се отправяли на война.
Не ще съмнениа, че дворецътъ на хана въ аула е билъ
нареденъ въ пъленъ разкошъ. До каква степень е достигалъ
неговиятъ комфортъ се вижда отъ това, че когато българ
скиятъ ханъ Телецъ е билъ разбитъ при г. Анхиало отъ
императора Константина Копронима, въ 763 г., византийците
взели плячка, между другото, и два сжда отъ масивно злато,
тежки по 800 литри и изработени въ Сицилия. Цената имъ е
била по около 900,000 лава златни или по около 25 милиона
>) Цитираното съчинение, 17 сл. 2) Ес1. ОтсюгГ, III, стр. 372—3.
*) Сжщото съчинение, 36.
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лева сегашни пари единия. За какво сж служили тези
сждове не е известно: Баласчевъ казва, че те сж били омивалници1), а професоръ Златарски — вази2). Византийскиятъ
историкъ, патриархъ Никифоръ ги нарича 8бо у$иао1 Хоог?]р8$3).
И тези сждове отъ хиледи килограми злато сж се носили
по бойните полета! Така може да се обяснятъ и .думите на
Теофана, че императоръ Никифоръ задигналъ плячка от ъ
аула на Крума и между другото — каси съ пари, които той
запечаталъ и осигурилъ за себе си, а следъ тоза изгорилъ
аула.
Вероятно, вследствие на многобройните аули на бъл
гарските ханове има учени, които мислятъ, чз българските
ханове не сж имали една постоянна и точно установена сто
лица, а — че сж били чергари и сж прекарвали авлиенъ
животъ, като сж пребивавали сега въ единъ, а после въ
другъ аулъ, споредъ нуждата. Така, напримеръ, рускиятъ
академикъ, професоръ Н. П. Кондаковъ, казва, че „и Крумъ,
и Омортагъ по своимъ деламъ и, еще более, по ихъ смисла
'бь1ли хань1 кочевоа ордъь“*).
Както видехме по-горе, знаменитиятъ английски исто
рикъ Гиббонъ казва, че българите били обикновенни варвари
и че царските дворци били дървени.
Нашиятъ историкъ Георги Баласчевъ казва, че „бълга
рите не сж имали една столица, а сж строили на чеколко
места авлии, които сж били важни стратегически пунктове.
Българските владетели продължавали да живеятъ авлиенъ
животъ и подиръ великия канъ Маламира, а наверно и
презъ времето на Богориша, и едва следъ приемането на
християнството установяватъ се въ столица. Въ авлия е
живелъ канътъ Яспарухъ още оттатъкъ Дунава и византий
ските писатели я наричатъ бЯуо? или буАо? по български,
а на турски адЬи! и л и а01, пише проф. Томашекъ, означава
авлия“5).
Професоръ Йорданъ Ивановъ отива още по-далечъ; той
пише: „Турско-татарските народи често пжти сж имали по
неколко столици; волжките българи имаха летна и зимна
резиденция и дунавскитгь българи изпърво не сж били цен
трализирали на едно мгьсто политическата си, военна,
духовна и пр. власти. Първите български ханове строятъ
своите дворци и резиденции ту на Дунава, ту въ Плисковъ,
ту въ Преславъ и пр.*).
1)
Бележки върху веществената култура на старобългарското
ханство, 34. ‘■О История, !, 215. 3) Ш серЬогоз, 69. 4) Македошя, Ярхеологическое путеш естВ 1е, стр. 52. 6) Сп. „Минало“, г. I, кн. 4, с т р . 336.
®) В. „Миръ“, брой 7907, о т ъ 6 ноемврий 1926 г.

Това е единъ много важенъ въпросъ отъ нашето държавно право, който не е разрешенъ добре отъ тези и други
писатели. Споредъ насъ, верно е, че българските ханове сж
имали много аули, но държавната власть е била строго цен
трализирана въ онова место, дето българскиятъ ханъ, който
е билъ абсолютенъ монархъ, се е установявалъ съ народа
си и дето той ималъ постоянното си местожителство. Съ
завладяването отъ хана Аспаруха на Мизия до Балкана и
устрояването своя аулъ при Плиска, този аулъ вече станалъ
главенъ и постояненъ столикенъ аулъ, а всички други стари
аули, които следъ заминаването на Аспаруха оставали въ
негово владение, както и новоиздигнатите по други разни
места, взели да играятъ роля на второстепенни аули. Не ще
съмнение, че те сж били посещавани отъ хана и, споредъ
нуждата, той е престоявалъ въ техъ де по-малко, де повече,
време, но постоянниятъ и главенъ аулъ си оставалъ единъ,
именно аулътъ при Плиска, до преместване на столицата въ
Преславъ. Това се напълно установява отъ двата най-важни
каменни надписи на великия ханъ Омортага. Така, въ Чаталарския надписъ самъ Омортагъ казва, че „като остава въ
лагера на Плиска, построилъ аулъ на Тича и преместилъ
тамъ войската си противъ гърци и славяни“, а въ Търнов
ския, — че, като остава въ стария си домъ (т. е. въ Плиска),
съградилъ преславенъ домъ при Дунава“. Смисълътъ на
тези думи е явенъ: съ техъ Омортагъ иска да каже, че
новите събития, следъ погрома на императора Никифора отъ
баща му, и изгарянето на бащиния му аулъ — кой е той, ще
видимъ подиръ малко—наложили необходимостьта да издигне
новъ аулъ на Тича, дето той требвало да премести войската
противъ гърците и славяните,- сжщо и новъ „преславенъ
домъ“ при Дунава. За издигането на този домъ той не
посочва никаква причина, но събитията показватъ, че той
сигурно е билъ издигнатъ като сборенъ пунктъ на войските
му, дунавско пристанище и база за войните му противъ хазариге, маджарите, печенегите или други некои народи въ
сегашна Южна Русия, дето, отивайки на война, Окоршъ копанътъ, се удавилъ въ р. Днепъръ1), както и противъ франките на Средния Дунавъ, дето на р. Тиса, пакъ отивайки на
война, се удавилъ тарканътъ Онеговонъ2); сжщо и като кре
пость за по-добро владение на аварите и славяните отвъдъ
Дунава, както, може би, и за търговска станция по експлоати
рането на българските държавни солници въ Трансилвания3).
Но, понеже самъ Омортагъ се осъмнилъ, че следъ години
*) Вижъ първия провадийски надписъ № 3345 на Народния
музей; сжщо Г. Ф ехеръ, Паметниците на прабълг. култура, 79*) Вижъ втория провадийски надписъ № 3689; сжщо Г. Ф ехеръ , 78.
*) За тия солници вижъ у Фехера, 69—74.

или векове може да се намЪрятъ некои, които да помислятъ,.
че той съ издигането на новит-Ь ауди последователно е
мЪстилъ и столицата си, като чергаринъ, то той самъ счелъ
за необходимо да отхвърли това съмнение и прибавилъ ду
мите, че той пакъ си остава въ „стария лагеръ“ при Плиска
или въ „стария домъ“ тамъ. Съ тези ясни думи Омортагъ
иде да ни покаже, че този „старъ домъ“ не е билъ напущанъ и отъ неговите прадеди, макаръ и те да сж имали
издигнати много други аули, които ние наброихме на седемъ,
освенъ Бесарабския и Галацкия и другите, които ние не
знаемъ. Колосалните пъкъ каменни и масивни дворци и други
постройки, които, подобни на римските, се откриха въ Плиска,
Мадара и Преславъ отъ старо-българската епоха дойдоха
сжщо да ни покажатъ, че нашите прадеди не сж били чергари, че техните дворци не сж били дървени колиби и че:
те сж носили съ себе си още отъ Азия една висока култура,
която сж увеличили още повече съ влизането си въ съпри
косновение съ римо-византийската на полуострова, а не че
сж я заели отъ нея и то чакъ въ IX в. следъ приимането
на християнството и че тогава те сж се установили въ своя
постоянна столица, както казватъ мнозина отъ учените. Този
възгледъ се поддържа сега — и то много основателно — и
отъ професора Геза Фехеръ въ издадените му съчинения за
културата на прабългарите.
За направата на „стария домъ“ въ Плиска, който Омор
тагъ въ Търнозския надписъ нарича „всеславенъ“, ние немаме
много доказателства; но, при все тоза, отъ тия, съ които
разполагаме, и отъ сметката, която всеки може да си даде:
какво е предстояло на хана Аспарухъ, като държавенъ глава,
и на неговото правителство да направятъ за себе си, за вой
ската, за разните държавни учреждения и за народа въ
новата столица на държавата, ние можемъ лесно да си начертаемъ целата картина. Така, като изброява какво е направилъ този ханъ, следъ преминаването на Дунава, въ
Добруджа, Видението на пророка Исайя казва: „ и тки цар
Испор сьзда грлди ем н к Те : и иа Доундвъ. Дрет«рь градь.
онк скзмда й Шюека град“')- Това свидетелство е ясно и
категорично. На основание на него ние можемъ да твърдимъ,
че не само укрепленията около града, но и дворците и много
още постройки сж били издигнати отъ него и по този начинъ направилъ великъ градъ, защото отъ сведенията, които
ни дава византийскиятъ историкъ Кодинъ2), първоначално
Плиска е била издигната отъ Константина Велики въ войната
му съ скитите въ 315 год. и е билъ единъ провинциаленъ
1)

Споменикъ на сръбската крал. академия, III, 1890, стр. 191..

2) Виж ъ ч. II, стр. 129—132 на тоя Сборникъ.

традъ, въ който Лспарухъ, при дохождането си тукъ, колкото
Константинъ Велики да е благоустроилъ града, нз ще да е
заварилъ въ него н-Ькои обширни и големи постройки, както
турцит-к следъ превземането на Цариградъ, дето той да може
,да настани и семейството си, и придворните си и армията си
и учрежденията на новообразуваната си държава; следова
телно, той требвало най-напредъ техъ да издигне- Следъ
Аспаруха ние имаме сведения отъ Шуменския надписъ, че
само кавханъ Исбулъ е направилъ единъ водопроводъ, който
;подарилъ на хана Маламира, сино на Омортага, а той далъ
ешмедемета (угощения) и подаръци на болярите и други
лица. Досега очите на всички учени беха обърнати все къмъ
Плиска и твърдятъ, че този водопроводъ билъ напразенъ
тамъ, но това, споредъ мене, не е твърде вероятно, защото
надписътъ е намерзнъ въ г. Шумзнъ и не се знае отде е
пренесенъ. Азъ съмъ позече наклоненъ да вервамъ, че бъл
гарските ханозе до тоза време не сж оставили столицата и
лагера си въ нея безъ изобилна вода отъ Ири-дере и Станалланина, нещо, което се установява отъ открития тамъ го
лем ъ водопроводъ, и че водопрозодътъ на Исбула е билъ
направенъ или въ новия аулъ на Омортага на р. Тича, или
въ самия г. Шуменъ, който сжщо, споредъ Идризи, е единъ
старъ градъ. Следъ това ние имаме друго доказателство —
издигнатата голема постройка въ Плиска отъ времето на царя
Бориса. Това е грамадната църква, съ пространство 3000
кв. м.1), която, не ще съмнение, е била направена отъ този
царь следъ приемане на християнството въ 865 г. Но найважното доказателство сж ханските дворци, които разкоп
ките ни откриха. Те сж били колосални масивни сгради,
които въ нищо не отстжпватъ на римо-византийските до
Юстинияна. По своята величественость, те очудватъ всекиго,
който ги види и сж единъ неоспоримъ фактъ за некогашната
материална и културна мощь на нашите прадеди презъ тъм
ните 7, 8, 9 и 10 векове, когато много отъ сегашните циви
лизовани европейски народи сж се намирали още въ пеле
ните на своето развитие, и че „чергари“ или „номади“ не
:могатъ да живеятъ въ такиза дворци. Отъ кого сж били
издигнати те, историята и разкопките не сж ни дали досега
никакви доказателства; но, за да каже Видението на пророка
•Исайя, че Аспарухъ е създалъ отъ Плиска „великъ градъ“
и Омортагъ да напише, че „стариятъ домъ“ на българските
ханове е „всеславенъ“, е, споредъ мене, силно доказателство,
че те сж по-скоро дело на Аспаруха, отъ колкото на него
вите наследници. Издигането и разхубавяването на втората
столица Преславъ до тази прелесть, въ която я описва съвре
меникътъ Иоанъ Екзархъ, още отъ първия нейнъ царь —
‘) Ябоба—Плиска, 104 сл.

Симеона тутакси следъ пренасянето на столицата и употре
бяването за това цЪли 28 години, иде напълно да подкрепи
нашето предположение. Не ще съмнение, че за благоустройстото на Плиска сж прибавили по нещо и другите ханозе
следъ Аспаруха, но величието му е било създадено още въ
началото. Отъ всичко това следза, че отъ Аспаруха до Си
меона столицата на България е била точно установена въ
Плиска; и че безъ всеко съмнение тамъ сж били централи
зирани всички държавни власти.
Ако погледнемъ на двата надписа на Омортага, а сжщо
и на надписите на Маламира и Пресияна, ние ще намеримъ
други основания на горнето наше заключение и още — че
Никифоръ не е можалъ да стигне до Плиска и да я оплени
и изгори. Така, ако следъ смъртьта на баща си Крума, Омор
тагъ издигналъ за своите стратегически цели два аула, единъ
на Дунавъ и другъ на Тича и, за да увековечи славата си,
бърза да напише това на две колосални каменни колони и
да ги издигне на най-видни места, за да ги види потомството
и светътъ; ако сжщиятъ е издигналъ по средата между
„стария всеславенъ домъ“ въ Плиска и „новия всеславенъ
домъ“ на Дунава една могила, която той сжщо нарича „всеславна“ и бърза да се похвали и за нея въ Търновския над
писъ и дори нарежда, щото „този, който се е родилъ посетне, като разглежда тези неща, да си спомни за оногова,
който ги е направилъ“ ; ако сжщиятъ великъ ханъ счелъ за
добре да се похвали и увековечи славата си въ други още
неколко надписа, че издигналъ паметници на н-Ъкои сзои
придворни хора и пълководци, като: тарканътъ Онегованъ,
копанътъ Окоршъ, колобрътъ , . . кшургу, багатуръ-багаинътъ
Ошланъ, жупанътъ тарканъ Охшунъ и на други още неколко
души, на които имената сж заличени въ надписите, едни отъ
които паднали убити на бойните полета, други се удавили
въ големите р-Ьки, когато отивали на война, а трети умрели
отъ болести*); ако той е счелъ за необходимо да увековечи
славата си и съ издигането на друга една голема колона
съ така-наречения Сюлейманъ-кьойски надписъ, съдържащъ
договора за миръ между него и императора Лъва въ 814 г.2)
и чрезъ дългия надписъ около така наречения „Мадарски
конникъ“, изрезанъ високо въ скалите при Мадара, който
несъмнено представлява баща му Крума, и да излага въ
него, че българите не вервали въ договорите на носообрезания императоръ (Юстиниянъ II), когото Тервелъ възкачи
на византийския престолъ; че чичо му Кишинъ превзелъ
Одринъ; че некой си отъ хановете раздалъ 1900 жълтици,
*) Вижъ за т-Ьхъ Дбоба—Плиска, 189 сл.; Г. Ф ехеръ ; Памет
ниците на прабълг. култура, 78—80. 2) Златарск и , Р^стория, I, 300;
Д -р ъ Б еш ев л и ев ъ , Българска мисъль, ч. II, кн. VI,* 406.

другъ пжть — 300 жълтици; че императорътъ поканилъ хана
Крумиша да се споразумеятъ, като получи данъка; че баща
му го назначилъ, още като князъ, за канаръ (върховенъ
сждия и дипломатъ); че той хубаво оплакалъ сина си Свиника, следъ смъртьта му; че по разни случаи Кишинъ, Крумъ
и той дали богати ешмедемета — работи отъ второстепенно
и третостепенно значение1); ако синъ му, великиятъ ханъ
Маламиръ е счелъ за необходимо да издигне надписъ за
ув-Ьков-Ьчение, че стариятъ казханъ Исбулъ направилъ водопроводъ и му го подарилъ, а той далъ богати угощения и
подаръци на болярите и други лица2) ; ако сжщиятъ се хвали,
че и той издигналъ паметникъ на Чепа богатуръ боила, който
*се разболялъ и умрклъ3); ако той въ трети надписъ казза,
че отъ начало баща,му и той живели добре съ гърците, но
следъ тоза те опустошили земята му и той, заедно съ кавхана Исбула, отишълъ съ войска противъ техъ и опусто
шили земята имъ и следъ това се върналъ въ Пловдивъ4);
ако и синътъ на Маламира — великиятъ ханъ Пресиянъ е
сжщо счелъ за добре да остази единъ веченъ споменъ съ
издигане на каменна колона съ надписъ, че изпратилъ войска,
подъ началството на кавхана Исбула, противъ смоляните5) ,—
то ние питаме: ако наистина императоръ Никифоръ беше
■опленилъ и изгорилъ Плиска и следъ това сжщите тия ве
лики ханове сж я възобновили въ това величествено поло
жение, въ каквото сега разкопките ни разкриватъ старата
българска столица, съ грамадни, великолепни и масивни, като
римските, дворци, езически храмове, църкви, крепости, ва
лове и пр., те, сжщите, не щеха ли да споменатъ и за това
злодеяние на Никифора и да се похвалятъ, че те сж въз
обновили »стария и всеславенъ домъ“ на своите бащи, деди
и прадеди? — А те нищо и никжде не поменаватъ за това.
.Напротивъ, самъ Омортагъ въ Търновския надписъ счелъ за
необходимо да каже онези многознаменателни думи, които
досега не сж никакъ преценени, както требва, отъ учените,
а те сж, че, като издигналъ двата нови аули на Тича и
Дунава, останалъ да живгье въ „старая всеславенъ домъ“
при П лиска; а това значи, че този аулъ не е билъ опустошенъ и изгорзнъ и за това е имало кжде да пребивава и
той, и домашните му, и министрите му и другите органи на
влас/ьта, и войската му и народа му. Иначе, своята строи
телна дейность той требваше да започне отъ тука и тогава
1 ) Вижъ Г. Ф ехеръ, Надписътъ на Мадарския конникъ, 131 и
обясненията му. а) П. Н иковъ, Сборникъ въ честь на Златарски, 197.
3) Г. Ф ехеръ , Паметниците, 80—81. *) П. Никовъ, сжщ. Сборникъ,
204; Д -р ъ Б еш ев ли ев ъ , Българска мисъль, год. II, кн. VI, 496.
6) П. Никовъ, сжщо, 214; Д . Д еч е в ъ , Где сж живЪли смолянитЪ,
.въ сжщия Сборникъ, 45 сл.

ние щЪхме да видимъ издигнати колони съ надписи по-го
леми и отъ Чаталарския и щ-кхме да четемъ нови и по-големи
хвалби, а такива нема. Или пъкъ Омортагъ щеше да каже,
че той издига аула на Тича за своя собствена столица, за
щото Никифоръ изгорилъ »стария му домъ“, а той напротизъ казва, че го издигналъ за лагеръ на войската противъ
гърците и славяните. При това, нека не забравяме и друго
едно важно обстоятелство, именно, че този аулъ не е билъ
издигнатъ тутакси следъ войната съ Никифора въ 811 г., а
чакъ следъ 11 години — въ 822 г.; така щото и това е единъ
много важенъ фактъ, че Омортагъ, подобно на баща си и
на дедите си, е продължавалъ да живее спокойно въ „ста
рия всеславенъ домъ“ въ Плиска, заедно съ всички органи
на властьта, като столица, и за това, както той, така и всички
негови наследници не поменаватъ никжде, че този „домъ“
некога е претърпелъ некакво, малко или големо, нещастие.
И така, разгледанъ въпросътъ отъ точка зрение на ста
робългарските паметници, установява се, че българските
ханове не сж прекарвали авлиенъ животъ; че още отъ вре
мето на хана Яспаруха те сж имали една постоянна и точно
установена резиденция въ аула при Плиска; ча тамъ била
•съсредоточена целата държавна власть, и че тамъ не е стжпзалъ никога кракътъ на императора Никифора и на неговата
армия. Устанозява се сжщо, че българските ханове сж из
дигали за своите военни нужди нови, второстепенни аули и
че аулътъ, който е билъ превзетъ и изгоренъ отъ Ники
фора, е билъ другаде и отъ този последния видъ.
Нека сега разгледаме работата и отъ точка зрение на
византийските източници и отъ фактическото положение на
нещата въ време на войната.
1.
Всеки единъ читатель, като вземе предъ видъ крат
ките сведения, които ни дазатъ всичките византийски източ
ници, включително и Теофанъ, че Никифоръ изгорилъ аула
на Крума — отъ една страна, и отъ друга — вънкашното и
вжтрешното положение на една вековна, богата и силно
укрепена столица, каквато е била Плиска, той не може да
не дойде до заключение, че ограбениятъ и изгорениятъ аулъ,
не е „стариятъ и всеславенъ домъ“ Плиска, а другъ некой
аулъ. И наистина, ако Никифоръ беше завладелъ този домъ
гръцките летописци щеха да проглушатъ света, че въжделенната идея на Византия сее вече реализирала, че столицата
на умразните темъ българи е вече подъ нозете на ромейския автократоръ и че тя е вече разорена и опустошена. При
това, не е билъ само ханскиятъ укрепенъ лагеръ или аулъ
съ единъ дворецъ въ него, а е имало и целъ градъ, именно
Плиска, който, както видехме по-горе, е билъ издигнатъ още
отъ Константина Велики и който е билъ завар§йъ и преу-

строенъ до положението на „великъ градъ“ отъ хана Аспа
руха, още при установяването тукъ на нашите прадеди. А
този градъ е продължавалъ да бжде столица на България,
цели 214 години (отъ 679 до 893 г.) до пренасянето на сто
лицата въ Преславъ; той презъ целия този дълъгъ периодъ
е цъфтЪлъ и хубав^лъ;. и въ него сж се издигали велико
лепни царски и болярски дворци, каквито сж били тия на
кавхана Исбула, Ехача, Чеслава и пр., за които ни съобщава
Шуменския надписъ на хана Маламира и житието на свети
Климента отъ охридския архиепископъ Теофилакта. Освенъ
техъ тамъ е имало още много малки (тюогез), средни
(тесюосгез) и велики (тар гез) болярски родозе. Известно е,.
наприм-Ьръ, отъ разказа на реимския архиепископъ Хинкмаръ,
че когато, въ 866 г., станалъ бунтътъ на българските боляри
(езичниците), противъ царя Бориса, че „имъ далъ не добъръ.
законъ“ — християнството и искали да го убиятъ и заменятъ
съ другиго, съ царя били 48 души боляри, а противъ него—
52, които били изловени и избити съ целите имъ родове. Не
ще съмнение, че повечето отъ тези 100 български болярски
родове сж живели въ столицата Плиска, а другите—зъ 10-те
комитата (области), дошле нарочно да свалятъ царя *)•
Тамъ е имало и много търговци, индустриалци и богати
хора; имало е и многобройни държавни и общественни учреж
дения. Следъ това този градъ, следъ като е престаналъ да
служи за столица въ 893 г., подиръ 80 години, въ време на
похода на Йоана Цимисхий, противъ руския князъ Светослава
въ 972 г., се поменава отъ Лъва Дякона и следъ други сто
години—въ 1088 г., въ време на похода на Алексия Комнинъ,.
противъ печенегите — отъ Анна Комнина. Прочее, въ този
вековенъ градъ, казваме ние, е имало събрани несметни
богатства, които за да са ограбятъ, разрушатъ и изгорятъ
се изисквало не день-два, а много повече време и това не
можеше да не бжде отбелезано отъ гръцките хронисти.
Освенъ това, те щеха да ни кажатъ и за некои видни бъл
гарски велможи и други граждани, взети въ пленъ или убити,,
а те мълчатъ и за това. Те не ни съобщаватъ нищо и за
некакви грамадни плячки, отнесени отъ армията или отъ
дълги кервани, а само за некаква дребна плячка и за касата
на Крума, която Никифоръ запечаталъ и отредилъ за себе
си и, изобщо, както казва Манасиевата хроника, че Никифоръ
„разхитилъ имението на Крума.“ Ако това беше станало въ
Плиска, щеше да има грамадна плячка, часть отъ която, по
обичая, щеше да се подели между победоносната импера
1) ВегМшаш аппаюв, рагз 111, зиЬ ап. 866. РегЬг, Моп, дегт., *.
1, р. 473—4 ; Кезропза №со1а1 р ар а е ай сопзиНа Ви1дагогит, § 17М!дпе, Ра1го1. 1а*. 1 119, со1. 988; ТЬеорЬапез сопс., р. 164; 8ку1.—
Сейгепоз, 11, 153; З л атар ск и , История, 11, 43 сл.

торска войска, а вместо това източниците ни съобщаватъ,
ча когато н-Ькои войници взели нещо отъ плячката въ изго
рения аулъ, Никифоръ заповедалъ да имъ отрежатъ ушите
и некои части отъ телото.
2.
Каквито сражения и да сж се водили въ продълже
ние на 4-дневното нашествие на византийците въ България,
самиятъ фактъ, че още следъ разбиването на българските
войски Крумъ е можалъ да събере толкова много войска, че
обсадилъ целата Никифорова армия и сполучилъ съвършенно
да я разбие, показва, че той е разполагалъ още съ достатъчно сили, които, опрени на силните и двойни укрепления
на Плиска, сж могли добре да защитятъ българската сто
лица. И наистина, ржкописната византийска хроника, която
цитира професоръ Хазе, и която ни дава най-подробни све
дения за самите военни действия между Никифора и Крума,
не казва, че българската армия е била съвършенно разгро
мена и унищожена, а — че „Никифоръ съ всички полкове,
съ целата си армия нападналъ българите, билъ се съ техъ,
обърналъ ги въ бгьгство и по този начинъ спечелилъ знаме
нита победа“ ')• А една «победа“, спечелена „по този начинъ“
— чрезъ обръщане на неприятеля въ бегство, не може да
бжде „знаменита“. Така могатъ да се хвалятъ само гърците—■
летописци и така може да се заблуждава единъ „лекомисленъ“ пълководецъ, както сжщите летописци наричатъ Ники
фора, но отъ военна точка на зрение такава победа не
издържа критика, защото често пжти „'обърнатата въ бегство“
армия, базъ да бжде приследвана и доунищожена, може
лесно да се събере, да се въодушеви и да направи чудеса,,
както е станало въ случая и съ българската армия. При това,
требва да имаме предъ видъ, че, споредъ „тактиките“ на
императорите Маврикий и Лъвъ VI, единъ отъ начините на
скитските племена, въ това число и на българите, за воюване е билъ да правятъ присторени бгьгства и после да се
връщатъ и да нанасятъ своите силни удари или пъкъ съ
бегството си да изложатъ противника на засади. Ние не
допущаме, че въ войната съ Никифора е станало едното или;
другото; но, въ всеки случай, като изтъкваме и тази хипо
теза, искаме да подчертаемъ, че българската армия не е била
съвършено разгромена отъ Никифора и че, следователно»
Крумъ е можалъ да се яви на новъ фронтъ предъ столицата
си. Вследствие на това ние тзърдимъ, че аулътъ, който е
билъ превзетъ, ограбенъ и изгоренъ отъ Никифора, не може
въ никой случай да бжде главниятъ аулъ — столицата на
България, а некой азанпостъ, единъ преденъ укрепенъ пунктъ.
на Плиска и следъ превзимането му и следъ дадената почивка
') Вижъ руското издание на Лъвъ Дякона, стр. 189—160.
П лиска—П реславъ

на армията Никифоръ е требвало да продължи пжтя си къмъ
нея, но провидението спасило града и България. Ето защо
ние намираме, че твърденията, какво „никаква съпротива не
посрещнала неприятеля и романските войски не пощадили
жителите“ и че, „като стигналъ въ Плиска, Никифоръ нам-Ьрилъ, че царьтъ билъ избегалъ“, както казва професоръ
Бжри; че „нийде никакъвъ отпоръ Никифоръ не срещналъ,
защото и самъ Крумъ напусналъ резиденцията си“, както
казва професоръ Златарски; и че „българската столица била
оставена безъ никаква защита, та Никифоръ много лзсно я
завладелъ“, както твърди професоръ Благоевъ, сж съвър
шенно неоснователни, Впрочемъ, макаръ новите автори да
твърдятъ така, пакъ има между техъ некои, които се съмняватъ въ своите собствени твърдения. Така, напримеръ, про
фесоръ Златарски пише: „Едва ли може да се мисли, че Ни
кифоръ, споредъ думите на Теофана, е ограбилъ и избилъ
населението на града и най-сетне изгорилъ палатите на
Крума въ единъ день1). Не „едва ли“, а никакъ, споредъ
1мене, това не може да се мисли, че ще стане и за много
повече дни. При това, погледнато психологически, единъ го
лемъ егоистъ и сребролюбецъ, като Никифора, който, спо
редъ Теофана, преди да изгори аула на Крума, прибралъ
касата му и се грижилъ за събиране на плячката, и който
съ финансовите си реформи ограбилъ и разорилъ своята
собствена империя, не може никога да изгори единъ вековенъ градъ, пъленъ съ грамадни богатства, безъ предвари
телно да ги прибере. Но най-зажното е, че нито Теофанъ,
нито другъ некой отъ източниците казва, че Никифоръ и
армията му сж ограбили и избили населението на г. Плиска.
Той казва само това, че „Никифоръ запозедалъ да убиятъ
животни и пеленачета и хора отъ всека възрасть безъ милость. Оставилъ и те пата на убитите едноплеменици непогребени, като се грижилъ само за събиране на плячката“.
А отъ тези думи на Теофана се повече разбира, че това не
е ставало въ самата столица, а — въ селищата по пжтя на
4-дневното навлизане на императора въ България и още въ
този аулъ, който той превзелъ и изгорилъ.
3.
Както видехме, по-рано почти всичките учени каз
ваха, че аулъ значило дворецъ, палатъ и винаги те все така
го означаваха. Сега обаче, когато дойде редъ да посочатъ
кой е изгорения отъ Никифора „Крумовъ аулъ“, те казватъ,
че е столицата му Плиска. Но, понеже те знаятъ, че тамъ
не е имало само единъ дворецъ и че българските ханозе сж
имали издигнати отъ Аспаруха насамъ повече дворци, то те
не говорятъ вече въ единствено, а — въ множествено число.
История на бълг. държава, 1, 411—412.

Така, наприм^ръ, професоръ Златарски пише, че Никифоръ
„изгорилъ палатите на Крума“; професоръ Благоевъ, — че
„най-после изгорилъ и дзорцитЪ на Крума“; Ив. Калчевъ,—
„че оплячкосалъ всички богатства и опожарилъ палатит-Ъ“;
Шкорпилъ, — „че изгорилъ КрумовитЪ дворци“; професоръ
Бжри, — че „като стигналъ въ Плиска, Никифоръ заповЪдалъ
да изгорятъ палата“; Едуардъ Гиббонъ, — че „Никифоръ изго
рилъ царския дзорецъ, който, в-Ьроятно, не представлявалъ
нищо друго, осзенъ едно здание, построено отъ дървета“;
генералъ Мустаковъ, — че аулътъ представлявалъ една кула
на р. Тича, при с. Злокучене, и който „правдободобно било
той-да е билъ лагера, който билъ изгоренъ отъ Крума, ако
неговата главна квартира е била тамъ“1) и пр. Това показва,
че мнозина отъ ученитЪ н-Ьматъ една ясна представа за истин
ското значение на думата аулъ. Какво е представлявалъ единъ
старо-български аулъ ни показватъ думигк на хана Омор
тага въ Чаталарския надписъ: ..пребивавайки въ стана на
Плиска, той построилъ аулъ на р. Тича и премгьстилъ тамъ
войската си срещу гърцит-Ь и славянитЪ“. Отъ това следва,
че аулъ не е дворецъ, палатъ или кула, а — единъ обширенъ и постояненъ (зименъ и лЪтенъ) воененъ лагеръ, пригоденъ съ всички необходими н-Ьща: казарми, складове за
оржжия, храни и фуражъ за добитъка, конюшни и обори за
хиляди коне, биволи и волове, навеси за тогавашната арти
лерия — стенобойни и други машини, работилници за железни
и дървени предмети, лазарети, фурни, площади за обучение
на войницигк и конет-Ь, бани, храмове, канцеларии, дворове
и градини и всрьдъ тЪхъ — дворецъ за хана, семейството и
прислугата му и всичко тоза оградено съ яки стени. И ако
сега много отъ нашита градове ни правятъ впечатление съ
свойгЪ обширни: пехотни, артилерийски и кавалерийски ка
зарми и други приспособления, които обематъ цЬли квартали,
за пребиваване на по-гол-Ъми или по-малки военни части —
дивизии, бригади, полкове и дружини, то вс-Ьки може да си
представи какво грандиозно нЪщо е представлявалъ нЬкога
единъ старо-български аулъ. Така може да си обяснимъ и
защо аулътъ при Плиска е обхващалъ едно пространство
отъ 237а квадратни километра. Тамъ пъкъ, дето при аула се
е издига лъ н-Ькой старъ и големъ градъ, както, наприм-Ьръ
е билъ Плиска, пъленъ съ дворци на боляри, държавни
санозкици, градски първенци и пр., тогава картината е пред
ставлявала още по-импозантно нкщо. Въ такъвъ случай градътъ обхваща или по-добре да кажемъ — поглъща аула и
ако импзраторъ Никифоръ е наистина влЪзалъ и изгорилъ
града и аула, то, мене ми се струва, че лЪтописецътъ Тео•фанъ и другитЪ хронисти следъ него нЬмаше да пишатъ, че
1) Българите въ историята на своитЪ войни, 154.^.

Никифоръ изгорилъ аула на Крума, а — Плиска, така, както*
Левъ Дяконъ казва, че въ 972 г. императоръ Иоанъ Цимисхий миналъ презъ нея, а Янна Комнина, че въ 1088 г. сж
щото направилъ и баща й, императоръ Ялекси Комнинъ.
Тамъ пъкъ, дето при аула нЪма големъ и известенъ градъ,.
който да го поглъща, а нЬкое малко селище, каквито винаги
се образували при гол-ЪмигЬ военни лагери, както е било и
по-рано — при резиденциите на римскигЬ легиони, тогава
аулътъ поглъща въ себе си селището. Въ такъвъ случай,
при превземането и изгарянето на такъвъ единъ аулъ, лЪтописецътъ ще посочи не селището, а — аула. Такъвъ е случаятъ съ превзимането и изгарянето на аула на Крума. Въ
това ние съглеждаме още едно доказателство, че Никифоръ
не е стигналъ до Плиска, а — до другъ нЬкой аулъ.
4.
Почти всички нови автори твърдятъ, че Никифоръ
билъ разбитъ нейде въ Балкана, когато той отстъпвалъ отъ
Плиска за Тракия. Преди всичко, тукъ не може да се говори;
за никакво отстъпление, защото никой отъ древнит-Ь автори
не говори за такова. При това отстъплението на една армия;
винаги предполага застрашаването на нейното настъпление
отъ единъ по-силенъ противникъ въ даденъ моментъ, а тукъ
победитель е билъ вече Никифоръ. Напротивъ, отъ сведе
нията на Теофана, (I, стр, 490—1), Георги Монаха (II, 774—5),,
Симеонъ Логотета (стр. 89), Георгия Ямартола (стр. 676) и
Лъва Граматика (стр. 204), се ясно вижда, че, следъ превзе
мането на Крумовия аулъ, Никифоръ се установилъ на лагеръ,.
нареченъ отъ Георги Монаха царски лагеръ — |Заа»Х1»? с5ст)У/)5.
а въ старобългарския преводъ на Симеона Метафраста —
царево падалище1). И не можеше да бжде друго-яче. Следъ
преминаването на границата, следъ 4-дневно настжпление въ
вжтрешностьта на България, следъ толкова сражения и пре
взимането на неприятелския лагеръ, и следъ спечелената
взче победа, почивката е била наложителна. Въ този лагеръ,,
споредъ изричнит-Ь думи на Теофана, императорътъ прекаралъ два дни, въ четвъртъкъ и петъкъ, на 24 и 25 юлий..
Тамъ презъ т-Ьзи два дни, споредъ думитЪ на сжщия, той &
билъ заграденъ отъ Крума. Тамъ и Никифоръ е билъ узналъ
за заграждането и тамъ презъ нощьта е билъ нападнатъ
отъ българите, разбитъ и убитъ. Такова е било положението.
Но, понеже ученитЪ неправилно считатъ, че изгорениятъ
аулъ е Плиска и понеже тЪ знаятъ, че Плиска се намира
всрЪдъ Шуменското поле; че горитЪ и планинигЬ сж сравни
*) Вижъ у Златарски , Известията за българите въ хрониката
на С. Метафраста, стр. 28. Падалище произлиза отъ глагола падамъ,
спирамъ се на конакъ. Въ България има много ..падалища“ и дори»
„царски падалища“, както при с. с. Бояна и Костенецъ.

телно далечъ отъ нея, а споредъ всички източници Крумъ
билъ заградилъ изходите на византийския лагеръ съ засени
— дървени укрепления; че Никифоръ, като видЪлъ това,
казалъ, че „дори ако бждемъ крилати никой отъ насъ да не
■се надава, че ще избегне гибельта“; че, споредъ Теофана и
синаксарите, при нападението, горите наоколо били запалени
и мнозина отъ византийците намерили смъртьта си въ огъня,
а други били избити или хванати зъ пленъ изъ горите, —
то, за да съгласуватъ тези сведения на източниците съ топографическото положение на мЪстностьта, учените каратъ
насила императора да си върне назадъ и едни, като Ив.
Калчевъ, го заставляватъ да мине презъ Мадарските височини
отъ Плиска за м. „Гръцка сЪчь“ при с. Кюлевча, която ужъ
била лежала на пжтя за Чалжкавашкия проходъ, нещо, съвсемъ нев-Ьрно, и тамъ да стане разбиването; други, като
професоръ Благоевъ—за м. „Разбой“, въ полите на Шумен
ската планина, далечъ 31 клм.; трети, като Шкорпила и Ив.
Велковъ—за Чалжкавашкия проходъ, далечъ 67 клм.; чет
върти, като проф. Златарски—за Върбишкия проходъ, далечъ
75 клм.; пети, като проф. Бжри, Д-ръ Табаковъ, и Юрданъ
П. Георгиевъ—за Котленския проходъ, далечъ повече отъ
100 клм., и понеже византийската армия требва на всЬка
цена да стигне на тези места само за единъ день — въ пе
тъкъ, те я каратъ не да вързи деня и нощя, а да лети, само
и само да стигне на 25 празъ нощьта и на 26 сутриньта да
стане погромътъ. А да ли може една армия да извърви тоза
грамадно разстояние само за единъ день и да ли може такава
армия, която се намира въ походъ и е разтегната въ една
■колона изъ планината на 40—50 клм., да се разбие катастрофално, — за това никой не е помислилъ! Никой не е искалъ
и да знае, че съ това се коренно извратяватъ и източниците.
5.
Съ благополучното преминаване на границата, съ спе
челването на сраженията презъ време на четиридневното на
хлуване въ България и съ преззимането и изгарянето на
Крумовия укрепенъ лагеръ, Никифоръ се е считалъ вече за
пъленъ победитель и господарь на положението. Това както
ще видимъ по-нататъкъ, твърдятъ и всичките източници.
При това положение на работата, на победителя не
■оставало друго, освенъ да даде нуждната почивка на армията
си, да навлезе следъ това по навжтре въ България, да се
настани въ главния аулъ на българските ханозе и да тури
край на умразното българско владичество на балканите,
което ето вече какъ отъ два века и четвъртъ смущава духа
на еллините и имъ оспорява хегемонията надъ полуострова.
Такава е била надеждата и верата на Византия отъ дълги
времена, а особенно отъ времето на Константина Копронимъ.
Следователно, нито императоръ Никифоръ, нито/ некой отъ

неговит-Ь пълководци въ лагера презъ това време, е мислилъ„
нито е имало причини да мислятъ, за никакво връщане или
отстжпление назадъ. И ако сждбата навела везните на стра
ната на българите, това е станало по съвсемъ други при
чини, върху които почти никой отъ новите автори не е счелъ
за нуждно да се спре и да ги издири. Така, напримеръ, професоръ
Златарски пише, че докато византийскиятъ императоръ билъ
заетъ съ разорението и опустошението на Плиска, Крумъ
дзлъ заповедь да се запуши прохода въ Балкана. Пригото
влението станало на 24 и 25 юлий. Когато Никифоръ, който
билъ вече потеглилъ за Цариградъ, се научилъ за всичко
това, чувствувайки се отрезанъ отъ пжтя на отстжплението,
като гръмнатъ почналъ да се лута и незнаелъ какво да
прави, а пъкъ на свитата си казвалъ . . . и срещу 26 ката
строфата станала въ Върбишкия проходъ.
Професоръ Бжри казва: „никаква съпротива не посре
щнала неприятеля. Като стигнали въ Плиска, Никифоръ намерилъ, че царьтъ билъ избегалъ. Победительтъ надменно отказалъ да слуша (за предложения му миръ). Възможно е
той да се надевалъ да си отнеме Мизия и да съкруши бъл
гарската мощь окончателно; но, ако цельта му е била та
кава, тя не можа да се изпълни. Не било определено за
Никифора да извърши подвизите на Цимисхия и Василия
Бьлгароубийца. Той се полжгалъ и се натъкналъ въ плани
ната, дего Крумъ съ своята армия го очаквалъ“. Я защо и
каква нужда е диктувала Никифоръ да се „полжже“ и да
се „натъкне“ на Крумовите войски въ планината, когато ра
ботата на императора още не е била свършена въ България,
и какъ е можалъ да стигне до Крумовите войски, учениятъ
англичанинъ не казва.
Професоръ Благоевъ пише: „Следъ първите сблъсквания:
Никифоръ три дена безъ никакво препятствие настжпвалъ
и на 23 юлий, въ четвъртъкъ, стигналъ въ българската сто
лица, която, оставена безъ никаква защита, много лесно
завлзделъ. Крумъ, за да заблуди още повече императоръ
Никифора, наверно, на 24 юлий, въ петъкъ, му предложилъ
миръ, обаче той отказалъ. И докато всичко това ставало въ
четвъртъкъ и петъкъ, българите завзели Старопланинските
проходи и поставили силна стража. Никифоръ, щомъ се известилъ за това, веднага разбралъ безизходното си поло
жение и на близките си другари казвалъ: „Яко дори станемъ птици, никой да не се надава, че ще избегне гибельта“..
Въ сжбота, презъ нощьта, Крумъ обградилъ Никифора съ
целата му войска и катастрофата станала.
Сжщо и професоръ Успенски твърди, че Никифоръ сти
гналъ до Плиска, завладелъ я, събралъ богатата плячка,
изгорилъ аула на Крума и на връщане билъ раз.битъ_

•

Това сжщото пише и Едуардъ Гиббонъ.
Не! Кой каквото ше да казва, но, споредъ мене, това е
една теория, която здразиятъ разумъ не може да приеме.
Безспорно е, че Никифоръ е билъ победитель. А ако
това е било така; ако императорътъ е билъ вече заседналъ
въ бълг. столица, заедно съ своята победоносна армия, както
твърдятъ моит-Ь противници, то пита с е : възможно ли е било
Крумъ, следъ разбиването му, да се оттегли на южната гра
ница, въ Балкана далечъ 70—80 клм., и тамъ съ запушване
на Чалжкавашкия или Върбишкия проходъ да иска да при
мами победителя си да напусне България? Бива ли да сми
таме императора и придружающите го полководци, които,
споредъ Теофана, сж представлявали цвета на армията и сж
били събрани отъ целата империя, за толкова прости и гламави, както ги нарича Лебо, че щомъ те — победителите —
се научатъ, че Крумъ укрепява съ дървета некой отъ про
ходите въ далечния Балканъ, те тутакси ще вдигнатъ армията
и ще бегатъ и то тъкмо презъ този. проходъ, дето ги очак
валъ псбедениятъ Крумъ и да ги разбие? Отъ Плиска друмищата по всички посоки не сж ли били свободни и следъ
поражението на българите не сж ли се намирали въ ржцете
на византийците? И, ако действително нЬкжде е имало не~
каква опасность, те не сж ли могли да отстжпятъ по дру
гите многобройни проходи на Балкана, каквито само въ Източна Стара-планина има повече отъ 10? Възможно ли е
било византийските полководци, въпреки най-елементарните.
правила на тактиката и стратегията, да не запазятъ понепжтя, по който те сж минали презъ Балкана и по който те
сж подържали сношенията съ базата си отвъдъ планината,
въ Маркели? Най-после, възможно ли е било единъ импера
торъ и полководецъ да каже тези страшни думи всредъ
лагера си, че „дори ако бждемъ крилати и тогава никой да
не се надева, че ще избегне гибельта“, ако той, като побе
дитель, стои въ Плиска, или се намиралъ въ движение, а
победения Крумъ го чака нЬкжде на Балкана и ако той има
на разположение всички други друмища на България? Н е!
и пакъ не! казваме ние. Като остазимъ всичко на страна,
само изказаните страшни думи на Никифора идатъ да ни
обрисузатъ най-добре положението и да ни покажатъ, че те
могатъ да се изтръгнатъ отъ гърдите на единъ императоръ
и пълководецъ само тогава, когато той се е видгьлъ нена
дейно заграденъ, заедно съ цялата си армия, тамъ, дето
той е билъ остановенъ на лагеръ, а не въ походъ и далечъ
въ Плиска, и при това, когато той е разбралъ, че за никого
нема друго спасение, освенъ смърть!

НОВАТА ТЕОРИЯ НА ГЕНЕРАЛЪ Д. М. МУСТАКОВЪ ЗА ПОГРОМА НА ИМПЕРАТОРА
НИКИФОРА
Този авторъ написа дълги страници за войната между
Никифора и Крума и изтъкна една съвсемъ нова таория,
която много се различава отъ теориите на другите учени.
Понеже тя излиза отъ перото на единъ висококомпетентенъ
човекъ, ние ще цитираме по-важните точки, за да се видятъ
какзи сж неговите основания.
„Никифоръ — казва генералъ Мустаковъ — разпоредилъ
войските отъ „Славиния“ да се събератъ къмъ края на юний
въ пограничната крепость Маркелъ1), а самъ той съ сина
си Ставраки, на чело на сбирщина азиатски войници отпжгувалъ за Маркелъ на 12 май отъ столицата, празяйки 7 км.
средно на день — разстоянието отъ Цариградъ до Маркелъ
е 280 км. — и къмъ 20 юний стигналъ тамъ. Всичката му
войска брояла надъ 60,000 души“.
„Въ Маркелъ императорътъ дава почивка на войските
си, организира бойните единици и назначава висши начал
ници. Тамъ билъ съставенъ окончателно и планътъ на вой
ната. Той се състоялъ: съ едно енергично настжпление презъ
проходите да се навлезе въ Източна Мизия и да се опустоши
■сърдцето на България, като се убива всека жива душа и да
се ограби всичко, що не се гори. Цель на операцията —■
неприятелската столица Плиска. Мненията на пълководците
за плана били разделени: едни били да се избере операционо направление къмъ София, съ оставяне заслонъ срещу
проходите, а некои се изказали съвсемъ противъ войната
сега, защото армията не внушавала достатъчно доверие и
надежди. Тези последните императорътъ обвинилъ въ страхливостъ, малодушие и неверностъ къмъ трона и склонилъ
на мнението на сина си Ставраки—за немедленото нахлуване
въ България. При Крума имало множество прибегвания на
византийци, въ това число и Византий, който отнесалъ импе
раторските дрехи и 100 литри злато. Крумъ ималъ всички
основания да мисли, че обектъ на бжджщитгь военни дей
ствия ще бжде Западна България, защото била територия
още не добре привързана къмъ българите, войските могли
да се опиратъ евентуално на Тракия и Македония и найпосле, при единъ успехъ на западъ, противникътъ, безъ да
‘) Мустаковъ се солидилизира съ професоръ Златарски и прие,
че тази крепостъ „най-вЪроятно“ се била издигала при с. Войника,
на височината Бакаджикъ, на югъ отъ окопа Еркесия. Вижъ БългаритЪ
аъ историята на своитЪ войни, София, 1927 г., стр. 62.

лреодол-Ьва балканските проходи, щ-Ьлъ да настжпи въ фдангъ
на Централна България, базирайки се на София — Струма —
Солунъ ')• Но, когато Крумъ отгатналъ плана на византий
ците, той вижда силите си разпръснати и не готовъ да брани
проходите. За да спечели време, той предложилъ миръ и
разпоредилъ да се яватъ на помощь аваритгь, които нз били
негови подданици. Че Крумъ е билъ слабъ, се виждало отъ
факта, че той не приелъ нигде боя, а отстжпвалъ крачка
,по крачка проходитгь“2).
„Византийските летописци казватъ, че Крумъ, като виделъ
множеството на своя врагъ, уплашилъ се и поискалъ миръ.
Това не схожда съ истината, защото не е билъ Крумъ човекътъ, който би се изплашилъ“3).
„Къмъ средата на юлий — продължава по-нататъкъ
авторътъ — византийцитгь минали границата4) и се опжтили презъ Берегавския проходъ, който учените прииматъ за
Чалжкавашкия. Ние имаме всички основания да сметаме, че
българската територия византийцитгь см смгьтали на
северъ отъ Балкана, защото на югъ отъ него крепостите:
Лнхиало, Месемврия, Дебелтъ, Боруй, Пловдивъ и др. и даже
Провадия на северъ отъ Балкана били византийски3). Отъ
прохода императорътъ излезалъ въ с. Смедово. Когато про
ходътъ билъ минатъ почти безъ загуби, императорътъ останалъ много доволенъ. Тогава той гълчалъ ония, които били
противъ войната. Като навлезалъ въ собствена България,
Никифоръ почналъ да убива, граби и опустошава“6).
„Въ Смедово той е могълъ да бжде около средата на
юлий, сметайки му по 5—7 км. дневно, защото пжтуването
ставало съ бой, фуражировка, плячкосване и по лошъ пжть*')Авангардните части на византийците командувалъ войнственния Ставраки“.
„Чалжкавашкиятъ проходъ води за Шуменъ, Преславъ»
Салманово и Смедово, но първите три разклонения отъ прохода били безъ значение, защото биятъ въ въздуха • оста
вала само посоката за Смедово, защото целила г. Плиска8).
„Летописците пишатъ, че „следъ дълги обиколки изъ
лошите пжтища, които измориха много войските, императо
рътъ навлезалъ въ българските земи на 20 юлий 811 г.“9).
*) На друго мЪсто Мустаковъ казва, че за една война съ бъл
гарите Никифоръ ималъ две операционни посоки: 1) Цариградъ —
Одринъ—Плиска и 2) Солунъ—Сердика — Търново — Плиска. Сжщото
сьч., стр. 134—135. 2) БългаритЪ въ историята на своитЪ войни,
143—6. 3) Сжщо, 147. *) Значи на югъ отъ Балкана. 6) Гилфердингъ,
СобраН1е сочинен 1Й, 1, 38, 39; БългаритЪ въ историята на своигЬ
яойни, 147. 6) Сжщо, 148. 7) Сжщо, 154. 8) Сжщо, 153. 9) Сжщо, 151.

„Отъ СмЪдово императорътъ се отправилъ съ армията
си за с. Злокучене или Кюпрю-кьой, дето имало старъ мость,.
следи отъ който още личатъ, за преминаване на р. Камчия..
Движението ставало по тази посока, защото военнитЪ и поли
тическите условия диктували да се избере тя, понеже тукъ
жив"Ьяло славянското племе севери, върху което Византия е
могла да влияе съ близостьта на своята Провадия, още
повече, като почти цЬлъ вЪкъ имало борби между слазяне
и българе“1)„При с. Злокучене имало кула (укрепление), каквито
имало за пазене на всички по-важни мостове и пжтища. Тая
кула навярно е била включена въ лагера, приспособенъ за
отбрана на лЪзия брЪгъ на р. Камчия. Правдопобобно е той
да е лагера, който е билъ изгоренъ отъ Крума, ако него
вата главна квартира е била тамъ“ ”)•
„Отъ Злокучене посоката за Плиска е почти право на
северъ, като минава презъ Кюлевченското плато“3).
„Като вижда Крумъ изтреблението на народа му, а
сжщо и като получава известие, че тъй дълго чаканитЪ авари
подхождатъ, за да спечели време до пристигането имъ, а
вероятно и да приспи врага си, прави нови предложения за
миръ. Тогава Никифоръ билъ вече между Провадия и Плиска
— н-Ькжде при Кюлевче или Мадара (по правдободобно при
първото село), защото презъ него минавалъ пжтя отъ Плиска
за Провадия“*). „Мирътъ билъ отхвърленъ отъ Никифора.
Вследствие на това Крумъ „устройва засада на неприятел
ския лагеръ при Славомиръ, близо до НикополъиЪ).
За да обясни какво е това Славомиръ, авторътъ казва:
„МЪстность „Славомиръ“ споменава Райчъ въ своята исто
рия (стр. 367), като посочва на Дюфресне, глава VII, § 14,
стр. 92, и Мавроурбини (стр. 298). Сжщия цитира по тоя бой
Кедрина, Зонара и Теофана, отъ което се вижда, че той е
използувалъ първоизточници. Понеже нгьмаме възможностъда сравнимъ сега първоизточниците съ писаното отъ Райчъ
и Мавроурбини, ние вземаме твърдението на тия стари исто
рици тъй, както го сочатъ гЬ, като се надЪваме, че бждащит-Ь изучвания ще хвърлятъ по-голяма светлина върху тЪзи
две думи: „Славомиръ“ и „Никополъ“6).
Следъ това, генералъ Мустаковъ твърди по единъ положителенъ начинъ, че „Кюлевче е Славомиръ“ и, за да
докаже това, казва: а) Че първата цель, на която се насочва
Крумъ следъ поражението на византийцит-Ъ е Проваоия и
») Сжщо, 153—4. *) Подъ думата „аулъ“ Мустаковъ казва, че
не тр-Ьбва да се разбира дворецъ, а — укрепление, лагеръ, главна;
квартира, стр. 142, 148, 151. *) Сжщо, 154. 4) Сжщо, 154. 6) Сжщо,,
149. “) Сжщо, 149, заб. 2.
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цитира Гилфердинга, т. I, стр. 39; б) Ча византийскиятъ гарнизонъ тукъ, като узналъ за поражението, избЪгалъ отъ
страхъ и цитира сжщия авторъ, стр. 39; в) Че Славомиръ
билъ на изтокъ отъ Върбишкия проходъ, защото тамъ Исперихъзаселилъ славянското племе Севери, което дало славянско
име на селището; г) Че при Кюлевче въ скалата се открилъ
паметникъ на Крума; и д) Че ако боя бЪше станалъ въ про
хода, то всички, които се отървали отъ смърть, щЪха да1
избЪгатъ къмъ Маркели, а не къмъ Провадия. Въ такъвъ
случай, следъ поражението на Никифора, Крумъ би отишълъ
по петит-Ь на бЪгьлцитЪ къмъ Маркели, а не къмъ Про
вадия, която е много на страна и далечъ отъ Чалжкавакъ“ .
„На 23 юлий — продължава по-нататъкъ авторътъ —
Никифоръ се разполага на лагеръ въ долината при Славо
миръ, дего имало всички условия за добъръ лагеръ. Найпосле блокадата се свършила на 25 юлий вечерьта, когато*
Никифоръ узналъ за блокадата“. Очаквали се само аварските
полкове, които, види се, пристигнали презъ нощьта и на съм
ване, съ т-Ьхча помощь, българите нападнали византийския?
лагеръ и катастрофата станала. Императорътъ не билъ хванатъ
живъ и на Крума отнесли само главата му. Ц-Ьлиятъ щабъ
билъ плененъ или избитъ. По щастие, отървалъ се само»
Ставраки, тежко раненъ, който стигналъ въ Одринъ. Тамъ
се събрали и други отстжпили хора, гарнизонътъ отъ Про
вадия и други войници, които провъзгласили Ставраки за
императоръ. Насърченъ отъ успаха си, Крумъ решава, докато
неприятельтъ му не се е съвзелъ, да завладее една по една
останалит-Ь още у гърцитЪ крепости и следъ това да обсади
Цариградъ. Като най-близъкъ пунктъ се явява Провадия, но
тая крепость се предава безъ бой, защото гарнизонътъ й
избягва. Отъ Провадия Крумъ се насочва къмъ /Месемврия ш
въ Тракия".*).
Ние направихме горнит-Ь дълги цитати отъ съчинението
на Мустакова за да се види, че той действително ни пред
ставя една нова теория, въ която внася нови и неизвестни
досега на науката елементи. Ние, обаче, не сме съгласни съ,
нея, защото тя не е въ съгласие нито съ източниците, нита
съ фактит-Ь и за това ще тртЬбва да я опровергаваме пунктъ
по пунктъ. Така:
1.
Твърденията му, че Никифоръ разпоредилъ да се;
събератъ и войскитЪ му отъ Славиния въ Маркели; че въ.
тази крепость императорътъ организиралъ бойнигЪ единици
и назначилъ висши началници; че тамъ билъ съставенъ и
окончателния планъ на войната; че мненията на пълководцитЪ тукъ били раздЬлени: едни отъ тЪхъ били да се избере.
*) Българите въ историята на своите войни, стр. 156—158,.

■операционното направление къмъ София, съ оставяне заслонъ
•срещу проходите, защото армията не внушавала достатъчно
доверие; че Крумъ ималъ всички основания да мисли, че
обектъ на бждащите военни действия ще бжде Западна Бъл
гария, защото тамъ византийските войски могли да се опи;ратъ евентуално на Тракия и Македония и че при единъ успехъ
на западъ, Никифоръ, безъ да преодолява балканските про
ходи, щ-Ьлъ да настжпи въ флангъ на Централна България,
базирайки се на Солунъ—Струма—София; че византийскиятъ
авангардъ се билъ командувалъ отъ войнствения синъ на
императора—Ставраки; че Крумъ, като отгатналъ плана на
византийците, видЬлъ силите си разпръснати и не готовъ да
брани проходите и че ги отстжпвалъ крачка по крачка—всички
тия твърдения не почиватъ на никакви исторически данни и,
следователно, сж произволни. Източниците сж предъ насъ и
всеки може да провери доколко те сж основателни. Даже
нещо позече—има некои работи, които сж дори изопачени.
Така, напримеръ, Теофанъ изрично казва, че армията на Ники
фора се образувала отъ тракийскитп> и отвъдъ-босфорскитгь,
т. е. азиатските войски, а Мустаковъ говори съедна положителность, че войските му били сбирщина само отъ азиат
ски войски и че императорътъ се билъ разпоредилъ, щото
войските му отъ Славиния, т. е. отъ Македония, да се събератъ въ Маркели, което сжщо не е верно. Освенъ тоза,
досега низ говорихме за десетки походи и войни на визан
тийските императори съ България и при все тоза ние не
видехме нито единъ императоръ или пълководецъ да води
война противъ българските велики ханове и царе въ Плиска
и Преславъ въ флангъ—презъ Централна България и съ база
Солунъ, Струма и София, нито пъкъ некой старъ или новъ
историкъ говори за такова нещо, а все-по най-прекия и удобенъ пжть—презъ Тракия, съ бази Одринъ и Маркели, а понекога Месемврия и Янхиало, дето е помагала и флотата.
Последното твърдение на Мустакова—че Крумъ не билъ
приготвенъ да брани проходите къмъ столицата си, се опро
вергава отъ собствените му думи. Като се спира на 809 г.,
въ която Крумъ превзелъ София, за 810 и 811 г., той казва:
„Крумъ знае, че Никифоръ се готви за война; за това и той
бърза да се уреди вжтрешно за да посрещне възможните
случайности и особенно готвената отъ гърците война. „Двете
години (809—811) се употребяватъ отъ Крума най-главно въ
съгласуване едно сътрудничество съ аварите и славяните,
които не били негови поданици. Той осигурява отъ първите
отряди, които да потеглятъ щомъ получатъ нареждане1).
Следъ тези дълги приготовления да се твърди, че силите
на Крума били разпръснати и той не можалъ да брани про1) Сжщо, 143.

ходит-Ь, то значи да се каже, че Крумъ е билъ лошъ пълководецъ и че е стоялъ съ скръстени ржце ц-Ъли две години,,
макаръ че е знаялъ, че ще има война,
Сжщо не отговаря на източниците и твърдението му, че
„Крумъ не приелъ нигде боя, а отстжпвалъ крачка по крачка
проходите“.
2.
Друга една непростима грешка, която генералътъ е
направилъ, е твърдението му, че г. Провадия, на северъ отъ
Балкана, между Шуменъ и Варна, и съвсемъ близо до Пли
ска, се намиралъ въ византийско владение. Тази голема
грешка пъкъ го накарала да гради върху Прозадия и ней
ната силна крепость една отъ друга по не-състоятелни теории,
които, заедно съ грешките по другите точки, компромети
раха целото му описание на войната.
Отъ кога г. Провадия е станалъ византийски, Мустаковъ
не казва, но той сигурно требва да мисли, че това положе
ние датира още отъ времето на Аспаруха, щомъ историята
не ни посочва такъвъ случай, дето византийците да сж про
гонили българите отвъдъ Балкана и да сж завладели часть
отъ земите на Мизия и заедно съ нея г. Провадия. Яко това
е верно, то е едно големо заблуждение. Защото известно е
отъ Теофана и патриарха Никифора, че още при установява
нето си на Балканския полуостровъ нашите прадеди завзели
напълно страната между Дунава, Черно-море и Балкана и
нищо отъ нея не останало въ византийски ржце. Следъ това
известно е, че въ 705 г. ханъ Тервелъ отиде въ византий
ската столица, на чело на петнадесеть—хилядна конница, та
възстанови на престола императора Юстиниана II; въ 716 г,
българските владения се прострели на югъ отъ Балкана до
Милеона; следъ това българското царство се разширило да
лечъ на северъ и западъ и нееднократко българските войски
стигали чакъ до стените на Цариградъ; въ началото на IX в.
Крумъ разгромилъ аварското царство по Тиса и средния
Дунавъ, присъединилъ по-големата му часть къмъ България
и станалъ съседъ на империята на Карла Велики; въ 807 г.
сжщиятъ воювалъ съ византийците въ долината на Струма и:
сполучилъ да вземе заплатата, 1100 литри злато, която била
изпратена отъ Цариградъ на тамошните византийски войски,
а въ 809 г. Крумъ сполучилъ да превземе г. София. Прочее,
при това положение на работата, може ли да се допусне, че
великите български ханове и пълководци ще търпятъ цклъ
единъ векъ и половина, щото градътъ Провадия, или който
ще да бжде другъ градъ, на северъ отъ Балкана и до самата
българска столица, да бжде въ византийско владение?—
Явно, не! И важното е това, че ако Провадия е била визан
тийска, то не е могла да бжде такава само тя, а и всичкиятъ
нейнъ интерландъ, който се простира по целата»Провздийска

планина, зключително и Мадарските височини, а това значи
да се наднича отъ техъ въ самия главенъ аулъ на българ
ските царе въ Плиска, укрепленията на която сж се изди
гали далечъ отъ Мадара на 7—8 км. Освенъ това, Провадия
съ своята непристжпна крепость и византийски гарнизонъ,
не може да бжде откжсната, като оазисъ въ пустинята, отъ
империята, а требва непременно да бжде съединена съ нея,
за да може да се сношава; а това значи да се признае, чз
нейниятъ—Провадийскиятъ проходъ, който води презъ Бал
кана за г. Яйтосъ, се е сжщо намиралъ въ византийски ржце.
Тогава ще се породи още единъ въпросъ: Провадийскиятъ
интерландъ до кжце се е простиралъ на изтокъ и да ли не
е обемалъ и г. Барна и по този начинъ да е стигалъ до
Черно-море, на което византийците сж държали твърде много.
Ако това беше така, то за оня големъ българоядецъ—импе
раторъ Константинъ V Копронимъ и за неговия внукъ, Кон
стантинъ VI, не е имало нищо по-лесно отъ завоюването на
България, стига те да устроятъ, чрезъ силната си флота,
морската си база въ Барна и, като иматъ неприетжпната про
вадийска крепость въ ржцете си, българската столица Плиска
е могла да падне въ 24 часа. Освенъ това, сухиятъ пжть на
византийците щеше да върви презъ Дйтоския или Провадий
ския проходъ, а византийските историци не ни съобщаватъ
за никакви движения презъ този проходъ, а все презъ Берзгаза и после—презъ Сидира и дори въ 759 г. Копронимъ
претърпелъ тукъ—въ Берегава страшно поражение, въ козто
паднали мрътви тракисийския (въ Малаазия) стратегъ, патриций
Лъвъ, логотетътъ на дрома Лъвь, и много народъ.
Яко подобно нещо беше наистина сжществувало, то
щеше да се отрази и сега, при похода на императора Ники
фора. Тогава нему пжтьтъ презъ Балкана щеше да бжде
откритъ презъ сжщия — Провадийския проходъ и базата му
за военните операции щеше да бжде готова въ Провадия,
а не въ Маркели.
По всички тия въпроси генералъ Мустаковъ не дава
абсолютно никакви разяснения. И не само тоза, но самъ пре
карва армията на императора Никифора презъ Чалжкавашкия,
а не презъ Провадийския проходъ.
За да създаде тази явно несъстоятелна теория за Про
вадия и изобщо за некакви византийски владения на северъ
отъ Балкана въ 811 г., Мустаковъ се е подвзлъ отъ ру
ския ученъ А. Хилфердингъ, когото той цитира на много
места. Близо преди единъ векъ този руски ученъ написа
доста важни за времето си исторически статии, които следъ
смъртьта му се събраха и издадоха въ два големи тома презъ
1868 г. Въ онази тъмна епоха, когато българското име едва
се чуваше и ратниците за България въ научното поле, като

него, Юрий Венелинъ, Шафарикъ, Бланки, Каницъ, Ями Буе
■и др., бе ха съвсемъ малко, статиите на Хилфердинга обър
наха вниманието на света върху историческото минало на
българите. И въ техъ именно Хилфердингъ, между другото,
като се докосва до войната между Никифора и Крума, каза,
че въ владение на империята се намирали стратегическите
пунктове Янхиало и Месемврия, въ южните поли на Великия
Балканъ, и Проватъ или сегашна Провадия, на северъ отъ
Балкана; че въ тази Провадия по-рано българския ханъ Кардамъ, бащата на Крума, искалъ отъ византийците да му
шлатятъ уговорения данъкъ; и че, следъ поражението на
Никифора, Крумъ се билъ отправилъ къмъ Черно-море, ви
зантийскиятъ гарнизонъ отъ Провадия избегалъ и г. Янхиало
се предалъ1),
Преди 50 години тези изследвания на Хилфердинга под
ведоха и другъ руски ученъ — Матвей Соколовъ, който въ
съчинението си за българите, между другото, казва, че следъ
;.победата Крумъ се отправилъ къмъ Черно-море, презъ Про
ватъ, за Янхиало2).
Това сжщото сега пише и генералъ Мустаковъ.
Но, ако за Хилфердинга, преди стотина години, и за
Соколова, преди 50 години, беше позволено да пишатъ, че
:Проватъ, Проватосъ на византийските летописци, е сегашниятъ
г. Провадия, защото презъ миналите векозе е било трудно
да стжпи европейски кракъ въ турската империя и нямаше
кой да се занимава съ древнята история и география на Бъл
гария, то сега това не е позволено за генералъ Мустакова.
Отъ освобождението на България насамъ н-кма воененъ, по
литически и черковенъ историкъ, като: Дриновъ, Иречекъ,
Голубински, Шкорпилъ, Успенски, Бооръ, Томашекъ, Гелцеръ,
Златарски, Цухлевъ, Баласчевъ, Благоевъ, Бжри, Табакозъ,
Милевъ, Чаракчиевъ и пр. и пр., съчиненията на които ние
тукъ цитираме на всека страница, които да не поменаватъ,
че тази Провадия, за която говорятъ византийските исто
рици и Хилфердингъ, съ крепость и епископско седалище,
■се е намирала на северо-изтокъ отъ Одринъ, далечъ около
15 клм., и че и днесъ тамъ сжществува село съ сжщото
име, което напомня за старата Провадия. Тя, като крепость,
е пазила пжтя отъ Одринъ презъ прохода Дервентъ, въ
Дервентската планина, право за Маркели и оттамъ за нашите
проходи въ Балкана, а епископията й се намирала подъ ве
домството на Одринския митрополитъ3).
*) Собраше сочинешй, Спб., 1868, стр. 38 сл. а) Изъ древней
исторш болгаръ, Спб., 1879, стр. 83. *) Бе Воог, ИасМгаде 2 и йеп
И оШ ае Ер15сора1;иит, въ геИзсЬпН: !иг югсКепдезсЬкМе, Бс1, XII.
:3, § 523.

Първоначално азъ мислЯхъ, че генералъ Мустаковъ едопусналъ тази важна гр-Ьшка отъ срЯдноз-Ьковната военна
география и не е направилъ никаква справка у тЯзи нози
историци, защото се е заблудилъ отъ еднаквостьта на име
ната на двет-Ь Провадии и че той не знае нищо за Одрин
ската, та за това пише за едната, вместо за другата; но,
какво бЯше моето очудване, когато погледнахъ картата, която
той е приложилъ въ края на съчинението си, и видЯх-, че
той е означилъ тамъ и дветгъ Провадии и съ това доказва,
че едната и другата сж му били известни и че, въпреки тоза,
той пакъ иде да проповядва своята нова теория, че Провадия,
между Шуменъ и Варна, въ 811 г. била въ византийско вла
дение и, следователно, и границата между България и Ви
зантия се намирала на северъ отъ Балкана, до самата бъл
гарска столица Плиска!
Но не е само тази грЯшка. Самата историческа роля,
която се отдава на Провадия въ действията на Крума, не е
вЯрна. За Одринската Провадия се поменава за пръвъ пжть
въ българската история въ 791 г., въ сражението, което ста
нало при нея, между императоръ Константинъ VI и Кардама,.
баща на Крума'). Втори пжть тя се поменава между градоветЯ: Никея, сега Хафса, Янхиало, Берея, Филипополъ и
Филипи, когато преселените въ тЯхъ сирийци и арменци
избягали въ роднигЪ си мЪста, щомъ чули за погрома на
Никифора2). Следъ това Провадия се поменаза въ единъ
Мнламировъ надписъ, намеренъ въ Шуменъ, че въ време на
войната между него и Византия, армията му стигнала до
нея въ Одринско3). Я това, що се твърди отъ генералъ Мустакова, че «първата цель, на която се насочва Крумъ следъ
поражението на византийците е нашата Провадия, като найблизъкъ пунктъ“ ; че „тя се предала безъ бой, защото гарнизонътъ й избЯгалъ и че отъ Провадия Крумъ се насочилъ
къмъ Месемзрия“ е съвсемъ неоснователно. За такъвъ маршрутъ на Крума никой източникъ не говори и Мустакозъ не
указва на такъвъ. Знае се само тоза, че следъ катастрофата
Крумъ миналъ Балкана, сигурно презъ Берегава или Сидира,
и се отправилъ за Девелтъ, който превзелъ. Месемврия
той нападналъ чакъ на следующата година. За Янхиало ви
зантийските историци нищо не говорятъ. Мустакозъ е заелъ
това отъ Хилфердинга.
Нашиятъ г. Провадия, северно отъ Балкана, не се поме- .
наза никжде презъ цЬлия периодъ на първото българско
царство. Каквото има да се поменаза, то се отнася до Одрин
*) Вижъ И речекъ, Пжтувания, 695; З л атар ск и , История, I, 242..
») Златарски , сжщо, 262. *>) Златарск и , сжщо, 336, 547; П. Ни
ковъ, Кавханъ Исбулъ Сборникъ въ честь на Златарски, 204.

ската Провадия. За пръвъ пжть нашата Провадия се поме
нава отъ арабския географъ Идризи въ 1153 г., подъ името
Борфанто, отъ названието Проватосъ. По-сетне тя се поме
нава отъ Якрополита въ началото на образуването на вто
рото българско царство, когато царь Ясенъ останалъ да
царува въ Търново, а на брата му, царь Петъръ, били дадени
градовете Преславъ и Провадия и оттамъ тукашната область
била наречена „Петрова хора“ ‘). Следъ това Провадия се
явява като епископско седалище, голЯмъ търговски центъръ,
съ заселени въ него търговци дубровничени и пр. ’) Но, разположенъ при устата на единъ голЯмъ проломъ на Прова
дийската рЯка, подобно на Преславъ — предъ Герловския и
на СмЯдово — предъ Берегавския, той несъмненно ще води
началото си още отъ древните времена. Тамъ се намериха и
каменните надписи отъ времето на Омортага за таркана Онегавонъ и копана Окоршъ. Яко тЪзи надписи не сж били пре
несени отъ Плиска, а произхождатъ отъ самата Провадия,
ще излезе, че те представляватъ още едно доказателство,
какво градътъ е наистина сжществувалъ въ време на пър
вото българско царство и че Онегавонъ и Окоршъ сж били
команданти на тукашната крепость или управители на областьта.
3.
Втори новъ елементъ, следъ първия за Провадия,
който за пръвъ пжть се вмжква отъ генералъ Мустакова въ
историята на войната между Крума и Никифора отъ нача
лото на миналия вЪкъ, е Славомиръ, близо при Никополъ.
Този Славомиръ не се среща у никой византийски лЯтописецъ, а само у Дюфрена и рагузкия архимандритъ Мавроур
бини, писатели отъ XVI в. Явно е, че те сж се ползували
отъ единъ източникъ или пъкъ сж заемали сведения единъ
отъ другъ и за това Славомиръ се поменава само у техъ.
Оригиналните съчинения на тЯзи автори сж библиографическа редкость, но ние намерихме въ библиотеката на Софий
ския университетъ руския преводъ, отъ 1722 г., на Мавроур
бини и, за обяснение на тази точка отъ теорията на Муста
кова, направихме тамъ нуждната справка. Отъ Мавроурбини
и Дюфрена, Славомиръ премина въ историята на Ив. Райчъ,
отъ 1794 г., която сжщо имаме на ржка въ Университетската
и Народната библиотеки.
Пита се: какво е това Славомиръ?
Както Дюфренъ и Мавроурбини, така и Райчъ, изрично
казватъ, че Крумъ разбилъ Никифора при Славомиръ, недалекъ отъ Никополъ, Отъ това става явно, че Славомиръ е
било нЪкое малко село и, за да се разбере по-добре де се
') НсгороШа, ей. Вопп,, р. 23. *) Иречекъ, пжтувания, 855—857.
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намира, азторътъ прибавилъ, че било не далечъ отъ Никополъ
— голЯмъ и известенъ градъ на Дунава.
Още преди 25 години, професоръ А. Иширковъ, въ ста
тията си за Крумовата битка, обърна внимание, че „Ив. Райчъ,
който, казва той, се е ползувалъ отъ Дюфренъ и Мавроур
бини, постави за мЯсто на битката градътъ Славомиръ (?), не
далечъ отъ Никополъ, но мене ми се струва—прибави Ишир
ковъ — по-приемливо, ако предположимъ, че битката е ста
нала по севернитЯ разклонения на Стара-планина и то близо
до Преславъ“. Иширковъ помена Преславъ, а не Плиска,
защото тя още не бЯше открита и не се знаеше, че е била
българска столица преди Преславъ. Бележката пъкъ за Сла
вомиръ имаше за цель да покаже, че това селище, поменато
отъ Дюфрена, Мавроурбини и Райча, е погрЯшно означено и
за това не трЯбва да се взема предъ видъ. Обаче, въпреки
това напомнюване, генералъ Мустаковъ изведнажъ постави
Славомиръ близо при Плиска, на два часа разстояние, и го
отъждестви съ селото Кюлевча, а Никополъ съвсемъ изхвърли
отъ описанието. Отъ Кюлевча пъкъ до Никополъ разстоя
нието е около 200 км. Самиятъ този фактъ и още, че, спо
редъ списъка на населенитЯ мЯста въ България, нЯма нито
едно сжществующе, нито изчезнало селище съ такова име,
освенъ едно село съ название Сломеръ въ полето на Тър
новската околия, между градоветЯ Севлиево и Свищозъ, и
че за Никополъ се минава презъ проходитЯ на Централния
Балканъ, именно презъ Шипченския, Марагидишкия и Троенския, а Никифоръ е дошелъ съ армията си въ Маркели, подъ
Източния Балканъ, и оттукъ е настжпилъ къмъ бъл
гарската столица Плиска, явно показва, че Славомиръ и Нико
полъ сж погрЯшно заети отъ нЯкжде отъ Дюфренъ и Мавро
урбини и, следователно, Мустаковъ не требваше да се осно
вава на тЯхното съобщение; но той, напротивъ, съвсемъ не
критично, прие Славомиръ като мЯсто лежаще близо' до
Плиска и го посочи като мЯсто на катастрофата, съ громкото, но фалшиво название „Боя при Славомиръ!“ 1) Той не
требваше да се води и по Райча, Лебо, Хилфердинга и Соко
лова, защото тЯзи автори съвсемъ остарЯха. ТЯ могат ь да
се цитиратъ само до толкова, до колкото трЯбва да се опредЯли какъ историческата наука въ миналото или известни
автори преди години сж гледали на нЯкои въпроси. Така правимъ и ние при излагане на литературата по разнитЯ историко-археологичееки и географически проблеми, който предстоятъ да разрешаваме. Но той, вмЯсто да постжпи така,
цитира много на често Райча, Лебо и Хилфердинга, а мне*
нията на новитЯ историци съвършено игнорирва.
*) Вижъ съчинението му, стр. 178—9.

Впрочемъ, самъ Мустаковъ на друго место признава, че
„местото на боя днесъ още е спорно“ ; че Славомиръ се
посочвалъ отъ Райча, който цитиралъ Кедрина, Зонара и Тео
фана, но, казва, понеже немалъ възможность да сравни
първоизточниците съ писаното отъ Райча и Мавроурбини,
той взелъ твърдението на тези стари историци тъй, както
го сочатъ тЯ, като се надгьва, че бждащите изучвания щгьла
да хвърлятъ по-голема свгьтли.на върху думитгь Славомиръ
и Никополъ. Обаче, при единъ сериозенъ трудъ, въ който
азторътъ иска съ Славомиръ да разреши окончателно спора
за местото на катастрофата на византийците, подобно изви
нение не може да се счита за оправдано. Кедринъ, Зонара и
Теофанъ, както и всички други византийски историци, се намиратъ въ софийските библиотеки—Университетската и Народната—и той можеше всекога да направи нуждната проверка.
Ние ги преровихме и не намерихме никжде у техъ да се поме
нава за Славомиръ и Никополъ;, следователно, целата теория
на Мустакова, градена върху Славомиръ или Кюлевча, пада.
Мустаковъ прави и друга грешка. Понеже Славомиръ е
било очевидно славянско селище, а пъкъ азторътъ вижда,
че да постави такова селище въ време на Крума на 2 часа
разстояние предъ самия главенъ аулъ на туранските българ
ски ханозе, е било неудобно, то за това Мустаковъ счелъ за
добре да каже, че то било селище на славянското племе
севери, а забравя, че тутакси следъ това самъ пише, че още
Аспарухъ въ 679 г. преселилъ сжщото това племе на изтокъ
отъ Берегавския проходъ и че Кюлевча се намира тъкмо на
северъ отъ този проходъ, далечъ отъ Смедово и Берегазската
клисура 24 км, и отъ Плиска 13 км.
Мустаковъ прави и третя грешка. Като отъждествява
Славомиръ съ Кюлевча, той твърди, че презъ това село вървелъ пжтьтъ отъ Плиска за Провадия. Това сжщо не е
верно. Пжтьтъ презъ Кюлевча води отъ Шуменъ, а не отъ
Плиска за Провадия. Достатъчно е да се погледне на картата
и ще се види грешкатг,. Но пжтьтъ Плиска—Провадия или
Шуменъ—Прозадия насъ никакъ не ни интересува, защото,
споредъ Мустакова, императорътъ не настжпва отъ Провадия
за Плиска или обратно, а—отъ Чалжкавашкия проходъ, Смедозо и Злокучене за Плиска. Следователно, ние требва да
проследимъ пжтя отъ Злокучене на северъ до Плиска. Самъ
Мустакозъ тзърди, че „отъ Злокучене (дето билъ изгорениятъ аулъ на Крума) посоката за Плиска е почти право на
северъ“. Тоза е напълно верно. Отъ Злокучене на сезеръ се
върви все изъ Шуменското поле, кОето тукъ се пои отъ р.
Акъ-су (Бела-вода), минава се между селата Насърлий и
Ески-кьой, върви се на северъ къмъ с. Керемидъ-кьой, тукъ
се напуща долината на Акъ-су и се преминава въ долината
на р. Мадара. Оттукъ се минава презъ с. Мадара, или презъ

близкото с. Буланлъкъ, пресича се ж.-пжтната линия Русе —
Варна и се влиза въ Плиска. Кюлевча остава на д-Ьсно отъ
Мадара, въ гънките на последния склонъ на Провадийската
планина, която отъ с. Кълново, при р. Камчия, до Мадара се
издига паралелно съ Акъ-су, далечъ 3—4 км. отъ реката.
Но, както на всички нови автори, които твърдятъ, че ката
строфата на византийцит-Ь е станала въ Балкана, само и само
защото тр-Ьбва да се съгласятъ сведенията на древните из
точници, че поражението е станало въ гори и планини, така
и на генералъ Мустакова, тукъ на края на движението на
византийците, сж станали потребни сжщо такива гори и
планини, та и той да има кжде да постави прогрома на Ники
фора. За това, додето той самъ преди малко казваше, че отъ
Злокучене пжтьтъ за Плиска вървелъ право на северъ, сега
изведнажъ прибавя, че „този пжть минавалъ презъ Кюлевиен
ското плато, дето имало всички условия за добъръ лагеръ:
вода, гора, по пжтя на настжплението, въ населена местность“
и пр. Че тукъ има всички условия за добъръ лагеръ—това е
съвършенно верно, но че пжтьтъ минавалъ презъ Кюлевченското плато, е съвсемъ погрешно. Съ вмжкването на
целата византийска армия при с. Кюлевча откъмъ Мадара,
нейниятъ маршрутъ се съвсемъ изменя и, вместо къугь северъ,
той отива къмъ изтокъ. И тукъ, при Кюлевча, не започва
равна, удобна и населена местность, каквато оставихме долу
въ полето при Мадара, а —„Кюлевченското плато“. То пъкъ
се образува отъ най-високата—северо-западната часть на
Провадийската планина, известна още по-добре подъ назва
нието „Мадарски височини“, издигнати на 433 м. надъ мор
ското равнище, съ отвесни скали, високи повече оть 200 м.
(отъ полето), на които е изобразенъ известниятъ «Мадарски
конникъ“. Пжтищата, които водятъ отъ с. Кюлевча презъ
височините на платото за Калугерица и оттамъ за Плиска и
обратно, сж две кози пътеки. „Два пжтя водятъ отъ с. Ка
лугерица за Мадарското плато“, казва професоръ Кр. Миятевъ. „Единиятъ върви право на югъ отъ селото презъ м.
„Узунъ-елеме“, пресича скалитгь, възйема по платото между
„Съртъ-тепе“ и „Селището“, минава по-нататъкъ източноотъ
градътъ и се отправя къмъ с. Кюлевча. Другиятъ пжть тръгва
отъ селото почти къмъ изтокъ, пресича скалитгь между
Калугерица и Каспичанъ и достига платото съ посока къмъ
с. Могила. Този пжть е по-стръменъ, по-мжчно проходимъ
и за това, може би, носи името Кечи-йолъ (козя пжтека), По
тези два пжтя може да се достигне най-лесно и най-близко
платото и откъмъ с. Абоба“ *)• По-просто казано, това сж две
кози пжтеки, изсечени въ скалите. При една отъ техъ въ
’) Старобългарски надписъ при с. Калугерица, въ Сборникъ Б.
Дяковичъ, 319.

и
.
скалата, на 3.5—4 м. височина, се намери единъ старобъл
гарски надписъ, но тЪснотата на просека не позволила на
проф. Миятева да направи дори добра фотографическа
снимка и че „сега т-Ьзи два пжтя обслужвали населението на
Калугерица само да свлича дърва“, казва той.1) Ето презъ
кои кози пжтеки Мустаковъ иска да прекара армията на импе
ратора Никифора! Населената часть пъкъ въ тукашната околность започва далечъ на изтокъ 10—12 км. отъ с. Кюлевча,
именно по така-нареченигЬ „Съртове“ и въ долината на р.
Ана-дере, дето се издигатъ селата: Костена-р-Ька, Марковча и
много други и отдето пжтьтъ не води къмъ Плиска, а—къмъ
Провадия, Въ тази именно планинска котловина генералъ
Мустаковъ требваше непременно да вкара византийската ар
мия, защото до Плиска оставатъ още десетина километра, а
императоръ Никифоръ требваше непременно да претърпи
катастрофата и да остави главата си тукъ; иначе, погромътъ
е требвало да стане всредъ равното Абобско поле, а това,
споредъ древнитЬ автори и Мустакова, е било невъзможно.
Но Мустаковъ казва и друго нЬщо. „Тилътъ на Ники
фора — пише той — не билъ неуязвимъ; за това съ сигурность тр-Ъбва да се приеме, че съ излизане отъ прохода (Чалжкавашки) императорътъ си промгънилъ линията за съобще
ние, като почналъ да се опира на Провадия, защото тая
силна и важна крепость била византийска2). А какъ станало
това опиране, на друго м-Ьсто авторътъ обяснява, че „съ
поемането на посоката отъ прохода за Смядово, съ което
се целила Плиска, давало се възможность съ единъ малъкъ
завой на опашката на армията да се базира тя на Про
вадия“3). Значи, като държимъ смЪтка за терена, споредъ
генералъ Мустакова, армията на Никифора, като минала моста
при Злокучене и продължила пжтя си на северъ къмъ Плиска,
при Мадара е поела посоката на изтокъ къмъ Кюлевча; при
това село си е прибрала опашката и я простнала по пжтя
за Провадия, на която крепость за напредъ армията ще се
базира. За да стане обаче тази операция на една армия, отъ
около 60,000 души, съ обоза и тежкигЬ стенобойни машини,
въ тукашната стеснена планинска котловина, сж били необ
ходими поне два дни, а Мустаковъ забравя, че днитЪ на Ники
фора за навлизане навжтре въ България и за воюване сж
точно пречетени и, както знаемъ, тЪ сж всичко 4 дни, заедно
съ деня на преминаването на границата, и следъ това 2 дни
за почивка. Вместо да губи двата дни за изместване опаш
ката на армията къмъ Провадия, ние питаме: не е ли било
по-добре, следъ като е билъ вече минатъ Балкана и послед
ното препятствие — р. Камчия, и следъ като Крумовиятъ аулъ
*) Сжщо, 319 и 324, 2)
оойни, 152. г) Сжщо, 153.
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при Злокучене до Камчията, споредъ Мустакоза, е билъ
превзетъ и изгоренъ и българите съвършено разбит и, Ники
форъ да се отправи направо изъ равнината за Плиска, до която
отъ Кюлевча и Мадара оставали само десетина километра,
и да я завземе и тогава, ако има нужда за по-нататъшните
операции, да си направи свръзката съ Провадия? Не! Ники
форъ, споредъ Мустакова, не предприелъ това настжпление
дори и тогава, когато той се обърналъ съ главата на западъ
и се опрялъ на Провадия, а останалъ на сжщото место въ
котловината на двудневна почивка и тогава станала ката
строфата1).
Ние се отказваме да търсимъ по-нататъшни възраже
ния н а. твърдението на генералъ Мустакова, че Варненската
Провадия била византийска крепость и че, за да се опре на
нея, императорътъ билъ принуденъ да назлезе въ Кюлевченската котловина, защото не само ние, но и всеки ще
счете, че тоза е било абсолютно невъзможно, а особенно
като се знае. че Варна е била българска и че въ 768 г., въ
време на революцията, ханъ Паганъ избегалъ тамъ, дето
билъ убитъ отъ собствените си слуги2). При това, известно
е отъ Теофана, че Ставраки, синътъ на Никифора, тежко
раненъ въ кръста въ време на катастрофата, не избегалъ
въ Провадия и оттамъ за Месемврия, та по море да стигне
по-удобно въ Цариградъ, а избегалъ по сухо чакъ до Одринъ3).
4.
Освенъ за Провадия и Славомиръ, генералъ Муста
ковъ намесва още единъ — трети елементъ въ катастрофата
на византийците, за който другит-Ь автори нищо не поменаватъ; той е голямото участие на аварите, безъ които, споредъ
Мустакоза, погромътъ не би станалъ.
„Въпреки, че Крумъ очаква войната, за която се и готви,
той билъ изпреваренъ отъ Никифора. Инициативата била у
последния. Крумъ не усгтЬва да съсредоточи достатъчно вой
ска за посрещане врага си; затова отива насреща му съ онова,
що ималъ, а то било твърде недостатъчно. Той веднага изпра
ща нареждане до аварите за отрядите, които е требвало да
дадатъ, но му е било нуждно време, което той намислилъ
да спечели чрезъ предлагане миръ и повеждане преговори“4).
Обаче, Никифоръ билъ вече предприелъ похода, преми
налъ границата и нахлулъ въ България; следъ това той
започналъ изтреблението на народа, превзелъ и изгорилъ
Крумовия аулъ, споредъ Мустакова, при Злокучене и се вече
настанилъ на лагеръ при Славомиръ, но аварските отряди
още немало. Те требвало да пристигнатъ по Дунава до г.
Русе и оттамъ за Шуменъ. „Около 15 юлий, казва Муста) Сжщо.

154—6.

4) Ц ит . съ чи нен и е, 144,

г) Ж серЬогиз,

70—1.

3)

ТЬеорЬапез,

490.

ковъ, тЪ сж могли да бждатъ на 10 дни пжть отъ Плиска,
защото пристигнали на 24 вечерьта, т. е. били сж къмъ деня
на предложението за миръ, втори пжть, около с. Ветово*).
Крумъ е могълъ да си прави сметката за 25 число, защото
тогава тЪ сж могли да пристигнатъ на полесражението“. За
щастие на България, тия многоочаквани авари пристигнали
отъ северо-западъ. Крумъ, споредъ Мустакова, ги настанилъ
на северната страна на блокадата при Славомиръ2) и презъ
нощьта на 25 срещу 26 нападналъ съ гЬхъ византийския
лагеръ и катастрофата станала3).
Като чете тЪзи нагледъ положителни и съ математи
ческа точность описани действия на аварит-Ь, дошли на помощь на българит-Ь, противъ византийцигЪ, всЪки ч о з т б к ъ
ще помисли, че генералъ Мустаковъ се е ползувалъ въ случая
отъ нЪкой неизвестенъ досега за науката вЪренъ и положителенъ източникъ, но, за съжаление, това не е така и тр-Ьбва
да признаемъ, че то почива върху едно голо предположение
на автора, безъ дори той да казва, че е такова. Преди всичко,
като говори за сътрудничество, тъкмено отъ Крума въ про
дължение на две години, авторътъ казва, че то било съ
аварите и славяните, които не били негови поданици.
Значи, и еднитЪ и другит-Ь сж били самостоятелни и незави
сими. Въ такъвъ случай, той требваше да каже поне де сж
били т Ъ з и независими славяни—въ Македония, ли или задъ
Дунава и какви сж били тия авари, които толкова много спо
могнали въ страшното нещастие на България; но той премъл
чава да каже и за еднигЪ и за другигЪ. За славянигЬ той
не казва и да ли сж дошли на помощь и каква полза сж
принесли, По отношение на аваригЪ, само отъ думитЪ му,
че тк идатъ ка помощь по Дунава може да се разбере, че
тЬ сж онези страшни авари на знаменития хаганъ Баяна,
които въ VI и VII в. идЪха отъ сегашно Маджарско и, като
преминаваха Дунава, причиняваха големи опустошения на
нашия полуостровъ и стигаха не единъ пжть чакъ до стенитЪ
на Цариградъ. Сега, обаче, въ 811 г., въ време на войната
между България и Византия, аварска държава не е съще
ствувала и независими авари, които да свързватъ съюзни
договори съ българите не е имало. Аварската държава, озна
менувана въ историята по грабежите, които воискит-Ь й пра
вили не само ка полуострова, но и на всички съседни сла
вянски и други държави и съ голЪмитЪ данъци, които тя имъ
налагала за плащане, въ края на VIII и въ началото на IX
в. била унищожена и заличена отъ картата на света. Тя
е била поделена между френската държаза на Карла Велики
и българската на Крума. Споредъ Свида, още следъ 803 г.
1)
Село между Русе и Разградъ. 2) Вижъ схема № 4 у Муста
кова. 3) Цит. съчинение, 156—7.
/

Крумъ завладЪлъ източната й часть въ днешно източно маджарско и тогава българската държава се простряла далечъ.
отвъдъ Дунава и КарпатитЪ. Тогава Крумъ, като чулъ отъ
първенци гЬ на аваритЪ отъ какво пропаднало тЪхното цар
ство, създалъ онова прочуто законодателство, като, между
другото, заповЪдалъ да изкоренятъ лозята, за да нЪма пиян
ство. Тогава той въвЪлъ въ българската армия аварската
военна униформа, като по-красива. Ние имаме данни, ,че за
опред-Ъляне на българската граница въ аварските земи съ
франкигЬ, при Омортага работата дошла дори до война1).
Следователно, ако Крумъ е повикалъ авари на помощь, той
е позикалъ свои. поданици, така, както е повикалъ и славяни
на помощь, сжщо свои поданици, споредъ Теофана.
За да намеси Мустаковъ аваритЪ въ войната съ Ники
фора, причината е пакъ рускиятъ ученъ Хилфердингъ. Като
ималъ предъ видъ синаксаря на сръбската академия на нау
ките, отъ 1340 г., публикуванъ отъ професора В. Ламански,
въ който се поменаватъ угри или вжгри, Хилфердингъ правилно изтълкува, че гЬзи угри не сж маджарите, които
завзеха земите на аварите много по-късно—едва въ време
на царя Симеона, но сж старите авари и за това казва, че
„на разсъмване, българите, като се съединили съ аварите,
нападнали на гръцкия станъ и всичките избили“...2) Това е
всичкото, което се говори и въ синаксаригЬ, и у Хилфердинга.
Но, кога те сж дошли на помощь на Крума, да ли той не е
ималъ техни полкове на разположение още отъ по-рано въ
аулите си и, въобще, да ли авари е имало въ българската
войска при похода на Никифора, е единъ въпросъ споренъ
въ науката, защото синаксаритЪ сж отъ 1338 и 1340 г., а погромътъ на Никифора е станалъ въ 811 г„ т. е. 530 години порано, та не се знае отде авторите на синаксаригЪ сж почерпали сведения, та сж вмжкнали и аварите въ числото на
българската армия. Отъ друга страна, те не се поменаватъ
нито отъ едного отъ византийските летописци, които въ
случая сж много по-мЪродавни. Така, напримЪръ, Георги
Монахъ казва, че въ двата дни (четвъртъкъ и петъкъ)
Крумъ събралъ безброенъ народъ (войска) и нападналъ на
императора. Симеонъ Метафрастъ казва сжщо, че въ двата
дни събралъ люди и на царевото падалище нападналъ. Въ
Манасиевата лЪтопись е казано, че събралъ своите, които
останали следъ разбиването (разбоя). Сжщо и Мавроурбини.
Споредъ Теофана, авари нЬма и на голямото пиршество,
устроено отъ царя Крума, следъ победата. Освенъ български,
тамъ имало и славянски военноначалници. „Техъ, казва Тео*) Срв. З л атар ск и , История, I, 313; Г еза Ф ехер ъ , ПаметницитЪ
на прабългар. култура, 34
2) Собраше сочинешй, 1, 39.

фанъ, Крумъ, горд-кейки се, караше да пиятъ отъ очистения
черепъ на Никифора, обкованъ отвънъ съ сребро“. А Скмеонъ Логотетъ и Георги Монахъ казватъ, че Крумъ каралъ
българскитгь боляри да пиятъ. А за авари и тЪ не говорятъ
нищо. Това пиршество е изобразено въ специална рисунка въ
Манасиевата лЪтопись1), но и тамъ не се говори нищо за
авари. И професоръ Златарски, като се спира на този въпросъ,
много справедливо казва, че „трудно е да се посочи отде
авторътъ на горния текстъ (синаксаря) е черпалъ това изве
стие, което се явява едничко въ тая подробность и за това
не може да се провери; може би тя да е измжкната подъ
влиянието на готвения въ 814 г, несъстоялъ се походъ на
Крума, въ кой го наистина щЪли и аварит-к да взематъ уча
стие2). Но сведенията за това не се даватъ отъ нЪкой синаксаръ, а отъ византийскияизточникъ, нареченъ 5спр{ог тсегШз,
който казва, че „Крумъ, като събралъ голяма армия, къмъ
която присъединилъ аваритгъ и всички славяни, тръгналъ въ
походъ3).
Вследствие на това, види се, новите историци, съ изклю
чение само на генералъ Мустаковъ, изхвърлятъ аварите отъ
участие въ войната презъ 811 г.
Най-после ние бихме се съгласили да направимъ една
отстжпка въ полза на Мустакова и да допуснемъ, че Крумъ,
следъ двете му войни съ Византия, презъ 807 и 809 г., като е
знаялъ, че императорътъ ще го нападне, е взелъ своевре
менно нуж дните мерки за събиране на войски и отъ бълга
рите, и отъ славяните, и отъ аварите, и изобщо отъ всички
племена и народи, които сж били подвластни на българския
великъ ханъ, както е ималъ събрани такива и въ тъкмения
голъмъ походъ противъ Византия въ 814 г., но че т-Ь още
при първото известие на българските шпиони въ Византия,
че тя се готви да отвори война, сж били вече събрани въ
българските аули, и сж посрещнали нашествието на импера
тора, а не че аварите сж били независими съюзници и че
сж пристигнали тъкмо въ последния, критическия моментъ,
1) Вижъ изданиито на Народния музей. *) История, I, 410.
3) 5 сп р (о г ш сегШ з, р, 346—7: хз2 тоо; ’ А.рарес$ у.т .1 •кхаа.^
тйе; 2 хХоф 1 У{ас, т. е. „войски, събрани отъ аварит-Ь и всички сла
вянски племена“, които сж влизали въ състава на бълг. царство.
Яко Мустаковъ е ималъ предъ видъ този текстъ, той го е изтълкувалъ неправилно, като е счелъ, че е повикалъ на помощь авари и
славяни, които сж били политически самостоятелни и не сж били
негови поданици. При това, той е приложилъ текста къмъ войната
въ 811 г., когато, както казва и Златарски, той се отнася до похода
въ 814 г., който не е можалъ да се състои, поради смъртьта на
Крума на 13 априлий с. г.

както, напримЪръ, немския генералъ Блюхеръ дойде на
помощь на английския главнокомандующъ, генералъ Велингтонъ, и причини погрома на императора Наполеона I, при
Ватерлоо, въ 1815 г., и че безъ участието на аварите ката
строфата на Никифора не е ще ла да стане. Но това е едно
предположение. По-сигурно е другото.
5.
Друго едно нозо и важно нещо, което генералъ Му
стаковъ изтъква, е, че Крумовиятъ аулъ, който билъ изгоренъ
въ войната съ Никифора, се намиралъ въ полето, на р.
Камчия, при с. Злокучене. Било имало—казва той—при това
село кула, каквито имало за пазене на всички по-важни мо
стове и пжтища, та тя навярно била включена въ лагера,
приспособенъ за отбрана на левия брегъ на Камчия. Правдоподобно било той да е билъ лагера на Крума, ако неговата
глазна квартира е била тамъ.
Тоза сжщо е едно необосновано твърдение. И азъ допущамъ, че при Злокучене, освенъ селището, е имало въ
старобългарските времена нЬкое малко укрепление, а не
самиятъ Крумовъ аулъ за пазене тукашния мостъ. Но досега
никакви остатъци отъ кула или поне отъ старъ окопъ, не сж
открити тамъ. По-рано ние видехме, че още преди 60 години
Каницъ пише, какво русите презъ войната въ 1829 г. били
издигнали тамъ едно земленно укрепление. Такова укре
пление, наречено „Руска табия“ се откри отъ Шкорпила и
при другия бродъ на Камчия, между селата Крумово и Велибей1). Яко Мустаковъ е ходилъ въ Злокучене да изучава
околностьта му, не е чудно селените да сж му говорили за
това землено укрепление и той да го е разбралъ за стара
кула. За такава не пише и Шкорпилъ, който основно е проучвалъ целото поле, както и съседните планини2). Я ако
Крумовиятъ аулъ — единъ укрепенъ воененъ лагеръ—е билъ
тукъ, тамъ непременно е требвало да има, както видехме погоре, и дворецъ за хана, семейството и големците му, и
храмъ и баня за удовлетворение на религиозните и хигиеническите имъ нужди. Безъ техъ едно жилище на всеки ханъ
отъ турско-татарските народи не е могло да мине. Прискъ,
който, като членъ на посланичеството на императора Теодосий II, ходилъ въ 448 г. при знаменития хунски царь Ятила,
въ сегашно маджарско, не е можалъ да не обърне внимание
върху една голема баня въ двореца, издигната съ камъни,
донеснни чакъ отъ Пеония (Панония3). Когато прочутият
аварски хаганъ Баянъ въ войната му съ Византия презъ
585 г, обсадилъ Янхиало и целата околность била опусто
шена, той пощадилъ Яйтоските бани, римските Яяиае
СаМс1ае, поради забавлението, което ималъ въ техъ него‘) Абоба—Плиска, 509. 2) Сжщо, 30—42 , 503 с л .3) Г. С. Д ес т у 
н и съ, Сказаше Приска Панжскаго, Спб. стр. 51.

виятъ харемъ1). Евлия Челеби пише, че султанъ Сюлейманъ
(1520—1578 г.), който билъ страстенъ ловджия, ималъ свой
дворецъ и джамия на бр-Ьга на Стралджанското блато, при
изчезналото сега с. Сарай, дето той дохождалъ на ловъ съ
войската си2). Тамъ дълго време се е подвизавалъ и найстрастния отъ ловците — султанъ Мохамедъ IV (1648—1687).
До преди няколко години се виждаха развалинит-Ь и на дво
реца, и на джамията, и на банята. Ние поменахме това, за да
установимъ, че и българските ханове сж били големи лю
бители на разкошното и монументалното, както свидетелствуватъ развалините на Плиска и Преславъ, и че, ако при
с. Злокучене е билъ Крумовиятъ аулъ, както казва генералъ
Мустаковъ, тамъ непременно щеха да останатъ грамадни
развалини и отъ крепостьта, и отъ двореца, и отъ храма, и
отъ банята, а тамъ нема нищо подобно. Когато пъкъ ние
подиръ малко посочимъ истинското место на аула на Крума,
тогава всеки ще види фотографиите на развалините на
всички тия грамадни некогашни постройки, които и днесъ
докарватъ въ възторгъ всеки българинъ и въ очудване —
всеки чужденецъ за чудната архитектура и изобщо за ви
соката култура, която сж имали нашите прадеди.
Както видехме по-рано, некои отъ нозите автори, като
Юр. П. Георгиезъ, верватъ, че аулътъ на Крума билъ при
с. Кая-башъ, въ южните склонове на Балкана. За да мислятъ
така, те поне иматъ едно малко основание — развалините
на една силна крепость; а тукъ, при Злокучене, и това нема.
Интересно е и друго едно обстоятелство, което са из
тъква отъ генералъ Мустаковъ; то е, че додето всичка
древни и нови автори, безъ изключение, твърдятъ, че следъ
победата надъ българите императоръ Никифоръ изгорилъ
аула на Крума, Мустаковъ казва, че той билъ изгоренъ отъ
самия Крумъ&
). Това сжщо е едно явно изопачаване на поло
жителните исторически сведения.
б.
Най-после ние не можемъ да не се спремъ и на пре
ценката, която генералъ Мустаковъ прави на военните дей
ствия на царь Крума съ Византия, както и на характеристи
ката, която той дава на Крума.
Така, следъ като разглежда най-подробно въ цели 54
(133 —157) страници войните на Крума, Мустаковъ дава
резюме за военното му изкуство въ 9 точки и въ една отъ
техъ — 5-та, която се отнася до нашата война, той казва:
„Грешка е у българите, че не сж укрепили балканскитгъ
проходи по-отрано, защото при изненада, каквато била Никифоровата, тия укрепления биха задържали противника, кол
*) И речекъ, Пжтувания по България, стр. 757. 2) Д . Г а д ж а новъ, Пжтувание на Евлия Челеби, стр. 681. 3) Българит-Ь въ исто’
рията на своитЪ войни, стр. 154.
*

кото е било нуждно, докато се събератъ войските на Крума.
За това нещо не сж били нуждни много средства, щомъ е
въ проходи“. Следъ това генералъ Мустаковъ казва: „Всичко
гореизложено, въ свръзка Съ господарствените организаторски
способности на Крума, ни дава пълно основание да го сми
таме единъ отъ най-бележититгь и способни български вла
детели, а военното изкуство — единъ отъ неговитп> найярки представители въ описаната епоха. Действията на
Крума въ техните основни начала сж идентични съ ония на
великите полководци и, понеже не може да допускаме, че
той е изучавалъ техните походи, ще приемемъ безрезервно,
какзо този военачалникъ е билъ природно надаренъ. Като
така, неговата валичава фигура може смело да се постави
наредъ съ ония на великитгъ военни хора в1).
Язъ и по тези точки, безъ да съмь воененъ, нЪма да
се съглася съ генералъ Мустаковъ. Споредъ менъ, Крумъ
или е билъ наистина такъвъ гениаленъ пълководецъ, какъвто
го описва Мустаковъ, и тогава това колосално опущение,
което сжщиятъ му приписва въ точка 5 — за незавзимането
и неукрепяването на проходите не е могло да бжде допус
нато отъ него, или, ако Крумъ е наистина допусналъ тази
непростима грешка, тогава той заслужава най-страшенъ укоръ
отъ страна на историята и неговото место не е между вели
ките пълководци. Едното е несъвместимо съ другото. Въ
досегашните си изследвания ние нееднократно изтъквахме,
че Балканътъ е билъ най-главната и най-сигурната естестзена
охрана на близката тукъ българска столица и изобщо на
България и че той е билъ чумата на византийците въ вой
ните имъ противъ нея; за това те винаги сж изтръпвали и
сж се явно оплаквали и бунтували, когато техните импера
тори и полководци сж ги повеждали къмъ него. Сжщо така
изтъкнахме, че той е билъ най-добрата опора и на визан
тийците и по-после на турците за охрана на техната сто
лица — Цариградъ и за това те сж държали толкова много
на него въ разните войни, само и само да го задържатъ,
като граница, за себе си. Най-добриятъ и най-пресниятъ примеръ за това е руско-турската война презъ 1877 г. и спи
рането на русите на Балкана. Яко това е било така, то пита
с е : Можеше ли, който и да е български полководецъ и царь,
а особенно Крумъ, който, споредъ Мустакова, „гледалъ
винаги да вземе инициативата, било стратегически, било тактичиски“ (точка 9-та), да не разбере, ча, следъ като въ
войните презъ 807 и 809 г. нанесе такава голема вреда на
Византия, императоръ Никифоръ безъ друго ще го нападне
и ща му отмжсти и че той требва да вземе всички необхо
дими м-йрки за да укрепи балканските проходи, а не да ги
*) Българите аъ историята на своит-Ь войни, стр. 186, 187.
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остави свободни, както казва Мустаковъ, цели две години
(до 811) за неприятеля? И ако той, поради некои причини,
не е можалъ да стори това, то поражда се още единъ
въпросъ: самъ генералъ Мустаковъ признава, че Никифоръ
се отправилъ съ армията си въ походъ противъ България
на 12 мий1) и че миналъ границата на 20 « лай, т. е. подиръ
69 дни. Още въ началото на похода Крумъ не можеше да не
се научи, било отъ шпионите си, било по другъ начинъ, че
войната е обявена. Поне презъ това дълго време той не
можеше ли да се погрижи да се запазятъ проходите? Отъ
тактиките на императорите Маврикий и Лъвъ Мъдрий гене
ралъ Мустаковъ не може да не знае, че тогава проходите
не сж се укрепявали съ дълги китайски стени, та да иска
много трудъ и време, а — съ прости дървени засеки. Такива
засеки, както ще видимъ подиръ малко, е направилъ въ
Струмишкия проходъ, противъ нашествието на императора
Василий II Българоубиецъ, въ 1014 г., и царь Самуилъ и
Василий не е можалъ да ги разбие. Съ такива засеки, спо
редъ византийските източници, е запушилъ входовете и исходите на Никифоровия лагеръ въ 811 г. и Крумъ и то въ
продължение само на два дни — въ четвъртъкъ и петъкъ —
преди катастрофата. Отъ това става явно, че за укрепяване
на теснините въ проходите царь Крумъ е ималъ и сред
ства и време. При това, всеки знае, че охраната на такива
страшни проходи, съ проломи, дълги отъ 14 до 18 клм., не
е много трудно — съ неколко полка войска и съ засеките
може да се спре нахлуването на петорно по-силна армия.
А известно е, че царь Асенъ въ 1190 г. разби армията на
императора Исакъ Ангела и безъ всекакви засеки, а просто
чрезъ нападение отъ двете страни на прохода, когато гър
ците сж се движили изъ теснините. Така сигурно е станалъ
и погромътъ на армията на императора Константина V Копро
нима въ Берегавския проходъ въ 759 г.
Вследствие на всичко това, азъ намирамъ, че укорътъ,
отъ страна на генералъ Мустакова, за Крума, въ точка 5-та
на резюмето, е несправедливъ. Споредъ мене, проходитгъ
сж били. повече отъ колкото тргьбва укрепени и защитени.
И това именно е накарало императоръ Никифора да не ги
форсира, а да приложи въ случая друга тактика и стратегия.
Този именно особенъ начинъ на действие е измамилъ царя
Крума и е доставилъ победа на Никифора. Този начинъ на
действие не е билъ разбранъ нито отъ генералъ Мустакова,
нито отъ некой другъ отъ новите автори, които твърдятъ,
че императорътъ е преминалъ презъ нашите проходи на
Балкана. Въ какво се състояла тази особена тактика и стра
*) Сжщо, стр. 144.

тегия, ще видимъ въ следующата глава. Тогава ще видимъ
и какви грешки е направилъ Крумъ и въ какво се състои
негозото величие.

НАШЕТО МНЕНИЕ ЗЯ ПОХОДЯ И ПОГРОМЯ
ня ви зян ти йци тъ
ПРЕЗЪ КОЕ МБСТО ИМПЕРИТОРЪ НИКИФОРЪ
Е МИНАЛЪ БАЛКйНЯ

Още преди години френскиятъ историкъ Лебо, а следъ
него и професоръ Иречекъ обърнаха внимание върху думигЪ
на съвременния лЬтописецъ Теофана, който казва, че въ
похода си императоръ Никифоръ „следъ много заобикаляния
презъ мжчнопроходими места и съ опасность навлезалъ въ
България на 20 юлий“1). Следъ техъ върху тези важни думи
на Теофана обърнаха внимание и други отъ учените; но,
както ми се струва, нито единъ не е вникналъ добре въ
истинския имъ смисълъ. А, споредъ мене, целата развязка
на въпроса: презъ кое место на Балкана е миналъ импера
торътъ съ армията си, се заключава именно въ правилната
преценка на тези думи на византийския лотописецъ. Така:
1. Професоръ Бжри казва: „Походътъ презъ Берегав
ския проходъ, труденъ за една голгьма армия, изискзалъ
доста време и на 20 юлий ромеите наближили столицата на
Крума“.
2. Професоръ Златарски пише: „На 20 юлий той на
влезалъ въ българска територия. Въ течение на три дни
следъ първите малки битки и следъ много забикалки презъ
непристжпнитгь мгьста на планинския проходъ, Никифоръ
достигналъ до резиденцията на българските господари —
Плиска“.
3. Професоръ Благоевъ казва: «Положително не е из
вестно да ли презъ Върбишкия нли Чалжкавашкия проходъ,
но въ всеки случай презъ единъ отъ тези два прохода,
следъ много обиколки, презъ непроходими места, съ голема
опасность, преминалъ Стара-планина.
4. Генералъ Мустаковъ пише: «Летописците пишатъ,
че „следъ дълги обиколки изъ лошите пжтища, които из
мориха много войските, императорътъ навлезалъ въ българ
ските земи на 20 юлий 811 г.“, а следъ това казва, че импе
раторътъ миналъ съ армията си презъ Чалжкавашкия про
ходъ и излезалъ въ с. Смедово, т. е. миналъ презъ двете
съединени сега клисури: Сидира и Берегава.
*) В иж ъ ц ити р ан и те мЪста о т ъ м ненията им ъ.
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Отъ описанията на тези автори, както и на другите,
които поменаватъ за тоза, следва, че „непристжпнигЬ места“
били въ самия преминатъ проходъ, въ случая Чалжкавашкия
или Върбишкия, и че „многото заобиколки“, които напразилъ
императорътъ и армията му, били пакъ изъ самия него —
прохода.
Азъ и този пжть ще се явя опозиция на подобно тъл
кувание на думите на Теофана и ще се помжча да дамъ
съвършенно друго разбирание на текста.
Както ни е известно, три сж били историческите кли
сури, които сж водили за двете български столици Плиска
и Преславъ: Берегава, Сидира и Преславския или Герлозския
проломъ. Друмищата, които сж водили презъ техъ, не сж
били никога занемарени, защото те сж били главните ар
терии не само за съобщение между Византия и България, но
те, особено Сидира, сж имали и международно значение за
държавите отвъдъ Дунава1). Ако България беше слаба и
немощна; ако тя немаше нито търговски, нито културни сно
шения съ Византия; и ако опасностьта отъ нападение беше
само у последнята — тогава за българските ханове и царе е
било много лесно да запушатъ съ яки стени тези прочути
клисури и, пазени отъ едни малки гарнизони, презъ техъ не
ще можеше птичка да прехвръкне. Но народите въ своя економически и политически животъ иматъ нужда отъ съоб
щения и, главно, че българите, като по-бедни и по-прости,
сж чувствували по-голема материална и културна нужда отъ
империята, отколкото тя отъ България. Известно е, напримеръ, че векътъ — X векъ — на царь Симеона не беше ве
ликъ, защото Симеонъ беше такъвъ, или че той го създаде
такъвъ, а — защото Симеонъ наследи една велика епоха,
създадена отъ мощните велики ханове на пресните хунобългарски племена утигури и кутригури, дошли тукъ съ
източно-китайска и сасанидска култура и тя, присадена тукъ
на византийска или гръко-римска почва отъ великите ханове:
Аспаруха, Тервела, Телерика, Кардама, Крума, Омортага, Пре
сияна и, главно, отъ Бориса съ приемането на християнството
отъ Вселенската църква и на образованието — отъ светите
Седмочисленици и техните ученици и съ добиването на
„гръцко“ образование и възпитание още на Кубрата, баща
На Аспаруха, и на самия Симеонъ въ Цариградъ, създала се
силна духозна и материална култура въ народа, която ние
наричаме днесъ „златенъ векъ “ на Симеона. Известно е
сжщо, че за запазване интересите на тази материална кул
тура на България самъ царь Симеонъ наруши „дълбокия
миръ“, сключенъ отъ баща му царя Бориса съ Византия, и
й обяви първата си война въ 394 г., само защото нейното
1) Вижъ за това подробно въ ч. 1 на тоя Сборникъ.

правителство, за угодата на неколко спекуланти, преместило
българското тържище отъ Цариградъ въ г. Солунъ1). При
това, ако се направи сметка, ще се види, че българите, въ
своя стремежъ къмъ териториално разширение до 4-те мо
рета, сж водили много повече войнн съ Византия, отъ кол
кото тя съ България. Ето защо друмищата презъ клисурите
требвало да бждатъ подредени и съобщенията редовни.
И наистина, като описватъ походите на своите импе
ратори и полководци, противъ българите и печенегите, отъ
VII до XII в., презъ нашите проходи, византийските историци
никога не казватъ, че те, по своето топографическо поло
жение, сж били мжчни и непроходими, защото се минавало
презъ недостжпни места. Напротивъ, т е сж били много
достжпни и леснопроходими по своето естествено разполо
жение, но сж ставали действително „непристжлни“, когато
те сж били укрепявани и запазвани въ време на война. За
това ние виждаме въ 768 г. Константинъ Копронимъ да дебне
момента, когато, поради сключения въ Цариградъ съ хана
Пагана „лжжливъ миръ“, тези проходи не сж били запазени
и тогава да нахлуе въ България, чакъ до ТиЦе. Сжщо така
лесно и спокойно преминалъ Сидира клисура и Иоанъ Цимисхий въ 972 г., като прекаралъ и стенобойни машини. Отъ
тамъ преминалъ и полководецътъ Никифоръ въ 1049 г.,
полководецътъ Василий Монахъ въ 1053 г., императоръ
Алекси Комнинъ въ 1088 г. съ армиите си и маса печенеги,
узи и кумани въ войните имъ съ Византия и никжде ние не
срещаме оплаквание за трудно преминаване»).
Специално пъкъ за положението на клисурите въ Крумово време, известно е, че баща му, Кардамъ, и неговите
предшественици водили най-много войни съ Константина
Копронима и съ Константина VI въ Тракия и самите бъл
гари сж имали големъ интересъ щото пжтищата да сж леки
и удобни. Такива требва да ги е заварилъ и Крумъ. Следъ
погрома пъкъ на Никифора, Крумъ цели три години, чакъ до
смъртьта си въ 814 г., водилъ непрекжсната война, като прекарвалъ презъ проходите най-тежки стенобойни машини,
които му приготовлявалъ визентийскиятъ техникъ Евматий,
който избегалъ при него, и съ помощьта на които той превзе
най-силните византийски крепости. За готвения пъкъ големъ
походъ противъ Цариградъ въ 814 г, отъ Крума, 5спр1ог
тсегШз изброява, че били нагласени следующите: „орждия
и машини за разни „градопревзимачи“, преогромни метателни
машини, триволи и тетраволи, коританки, високи стълби, шарове, лостове, копачки, овни и поставки, огнеметни и камено1 ) Вижъ З л атар ск и , История, 283—9. *) Вижъ за тЪзи походи
подробно въ ч. I и II на тоя Сборникъ.
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метни оржжия, скорпиони за хвърляне стрели и пращове и
всякакви машини противъ стенните зжбери“1). Сжщите орждия и машини е приготовлявалъ сигурно и царь Симеонъ въ
време на неговите дълги 16-годишни войни съ Византия. А
за да могатъ тези колосални и по обемъ и по тегло орждия
и машини да се прекаратъ презъ нашите проходи за Тракия,,
сж били необходими удобни пжтища, а не „презъ недостжпни
места и съ много обиколки“.
Споредъ мене, положението е било следующето: Още
следъ сполучливите войни съ Византия презъ 807 и 809 го
дини, Крумъ не е можалъ да нз разбере, че императорътъ
ще събере силите си и ще го нападне, както и станало. За
похода му въ 811 г., както и за многочисленностьта на
армията му, българските шпиони требва да сж дали найточни сведения на Крума, защото той „уплашенъ отъ мно
жеството “, споредъ Теофана, побързалъ да иска миръ още’
когато императорътъ билъ въ Маркели. При това, Крумъ е;
можалъ да наблюдава лично за пристигането на императора
и армията му въ тази крепость и да види многобройно стьта;
на войската му отъ височините на Балкана, тъй като по
права линия до Маркели разстоянието не е повече отъ около'
20 клм. Не ще съмнение, че първата работа на Крума, щомъ
се научилъ за войната, е била да укрепи съ двойни и тройни
зааъки и дори съ здрави стени клисурите и това именно ги;
е направило непристжпни за неприятеля.
Какъ сж били запушвани клисурите и какъ сж били
бранени те въ средните векове, тогавашните летописци сж
ни запазили некои сведения, коиго ние ще цитираме тукъ. Така::
1. Когато описахме похода на Йоана Цимисхия въ 972 г.,.
ние изтъкнахме думите, които той казалъ предъ армията си
въ Одринъ. „Войници! Азъ мислехъ, че неприятелите, очак
вайки нашето идване, отдавна съ голгьмо старание сж укре- ,
пили изгоднитгъ за тгьхъ тгъсни и непроходими пжтища
(клисури) съ прегради и огради, за да проникнемъ мжчно въ
техната земя; но, назерно наближаването на Светата Пасха
е попречило да направятъ безопасни пжтища та“2). И той
бързо и неусетно преминалъ Чалжкавашкия проходъ и се
явилъ ненадейно съ армията си подъ стените на самия Преслазъ, като „останалата войска, заедно съ обсадните ма
шини“ пристигнали само единъ день следъ императора8).
2. Споредъ Скилица-Кедринъ, презъ 1014 г. царь Самуилъ, като се научилъ, че императоръ >Василий ималъ нам4‘) 5снр1ог т сег 1 и з, ей. Вопп., р. 347—8. Вижъ подробно опи
тия орждия у З л атар ск и , История, I, 415 сл.
*) Ьео 01асопоз, 130. 3) Вижъ ч. 1, стр* 241 сл., на тоя Сборникъ.
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рение да отвори голяма и решителна война противъ Бъл
гария, почналъ да взема предпазителни мерки. Вследствие на
многото изгубени земи, „бидейки не въ състояние нито да
се разположи на лагеръ подъ открито небе, нито да про
тивостои на императора въ откритъ бой, а отъ всЪкжде разбиванъ и лишаванъ отъ силата си, Самуилъ решилъ съ
окопи и прегради, да му попречи входа въ България“. И по
неже знаялъ, че императорътъ обикновено нахлувалъ въ
Македония отъ Серското поле презъ пролома (клисурата) на
р. Струмица, между планините Огражденъ и Беласица или
презъ така-наречения Кампа-Лонгъ и Клидионъ (Ключъ), „той
се заззелъ да прегради това тесно место и да запуши входа
за императора, като построилъ голема на ширъ дема—стена
— преграда и поставилъ на нея силна стража“. Сжщиятъ
авторъ прибавя, че царь Самуилъ преградилъ съ засгьки и
пжтищата, които водили отъ Солунъ за Струмица1). А Зонара
казва: „Самуилъ, бидейки не въ състояние да противостои
на румейската войска, завзелъ се да й затвори входовете
съ окопи, като преградилъ тесните места съ зидове и по
ставилъ на техъ стража “*)• По-нататъкъ Скилица-Кедринъ
разправя, че императоръ Василий нападналъ съ армията си
засеката въ клисурата при Клидионъ; но, въпреки огромните
жертви, не можалъ да си пробие пжть и дори намислилъ да
се върне. Тогава Пловдивскиятъ стратегъ Никифоръ Ксифия
предложилъ новъ планъ за обходъ на засеката презъ пла
нината Беласица, на югъ отъ Ключъ, и той билъ приетъ отъ
военния съветъ. Императорътъ отвличалъ вниманието на бъл
гарите съ чести и силни фронтални нападения на засеката,
а Ксифия направилъ обхода по стръмни и каменисти места
въ планината и се явилъ съ викове и шумъ въ тила на бъл
гарите. Изненадани, те се изплашили и ударили на бегъ.
Императорътъ разрушилъ стената и почналъ да приследва
българите. Тогава, освенъ големото число убити войници,
били хванати 15 хиляди българи въ пленъ, на които импе
раторътъ заповедалъ да извадятъ очите, като оставятъ на
стотехъ единъ съ едно око, които да ги водятъ, и ги изпратилъ на царя Самуил а. Така станалъ страшниятъ погромъ на
българскиятъ царь, който го уморилъ5). Тази засека въ Струмишката клисура добила историческо значение и Кекавменъ
въ своя Стрзтегиконъ я нарича хЬ Звца тйу Хауорошу — Загорска
засека, защото местото, дето тя била издигната, впадало въ
1) Зку1.—Сейгепоз, 457, 459. 2) 2 о п а га з, IV, 121. 3) Вижъ за
това подробно у Златарск и , История на българ. държава, т. II,
729 сл.; И речекъ, История на БългаригЬ, 254; Йор. И вановъ,
БЪласицката битка, 29 юлий 1014 г. Известия на Истор. дружество,
III, 1914, стр. 5—6 ; Г. Б ал асч евъ , Укрепителните работи на старо
българската войска, Минало, кн. 10, ч. I, стр. 37,

Загорската область1). Когато пъкъ защитницит-Ь на прохо
дите, било българи, било гърци, не сж били нападани нена
дейно, "а сж имали повече свободно време, за да се приготвятъ за отбрана, тогава те преграждали теснините въ
проходите съ стени. Така, наприм-Ьръ, Скилица казва, че за
д а не може царь Самуилъ въ 996 г. да мине презъ известния
отъ похода на персийския царь Ксеркса Термопилски проходъ,
гърците го преградили съ стена2).
Така и, може би, поради „многобройностьта “ на непри
ятеля, още по-силно сж били задръстени съ засеки и стени
и нашите три прохода отъ Крума въ 811 г.
Споредъ менъ, не може никога да се твърди, че Ники
форъ хемъ миналъ презъ Чалжкавашкия или Върбишкия
проходъ, хемъ че миналъ „следъ много заобиколки презъ
гмжчнопроходими места“ въ сжщите проходи. Едното изклю-чава другото: или проходътъ, като проходъ, е билъ достжлтенъ и всички недостжпни места, ако е имало такива, съ
време сж били прокопани и направени удобни за преминаване,
дори и за разни най-тежки стенобойни машини, или това
место не е проходъ. Освенъ това, въ трите наши проходи
не ставатъ никакви многобройни заобиколки. Заобиколка въ
Чалжкавашкия проходъ става сега, следъ като пжтьтъ е
«съединилъ въ едно двете клисури Сидира и Берегава и то
съ цель да се избегне преминаването на Преславската пла
нина, широка 20 кл., до Драгоево, и съ това да се направи
■пжтьтъ още по-лекъ и удобенъ3). Следъ като преминахъ презъ
трите прохода, азъ можахъ да разбера, че всичката работа
се е състояла въ ужаса, който сж внушавали на византий
ците тритгь тгъсни клисури, защото те не единъ пжть сж
'ставали гробници за византийците; единъ пжть въ 759 г.,
втори пжть въ 1049 г. и трети пжть въ 1053 г. Освенъ това
въ 765 г. императоръ Константинъ Копронимъ се върналъ
•отъ Берегавската клисура „безславно“, защото, когато стиг:налъ до нея, той получилъ известие, че флотата му, отъ
2600 кораба, която требвало да направи десантъ на българ
ския брегъ, претърпела страшна катастрофа. По на изтокъ,
надъ Анхиало, но пакъ при Балкана, въ 708 г. Тервелъ раз
билъ императора Юстиниана II, а въ 917 г. тамъ станала
знаменитата Ахелойска победа на царя Симеона надъ Лъва
•Фока. Въ 972 г. Иоанъ Цимисхий можалъ да убеди военноначалниците си да тръгнатъ отъ Одринъ подиръ него, но
требвало, споредъ думите на Лъва Дякона, да имъ каже,
-че, споредъ донесенията на шпионите, нашите проходи сж
били оставени отъ българите и русите незапазени съ пре
гради и огради. Инакъ—прибавя сжщия авторъ—„смелите
*) 2 , V. 1Лпдеп1Ьа1. «Лхз Огаесо-Котапшп, 111, 560. *) 5ку1,—
Сейгепоз, 475. *) Вижъ за това ч. I, стр. 154—158 на тоя Сборникъ.

думи на и м п е р а т о р а , съ които убеждазалъ войската да пре
мине по планинския и пъленъ съ урви пжть зъ неприятелсказемя, се сторили на пълководцигЬ пълни съ безразсъдна
дързость, близо до умопомрачение, и че тЪ дълго мълчали“'
и чакъ следъ втора речь императорътъ бутна лъ коня напрадъ
и т% го последвали съ наведени глави1)Освенъ това, тукъ требва да обяснимъ и друго едно
н-Ьщо. Още отъ дълги векове Стара-планина се считала като
нЪщо страшно и че тя, издигната високо, като нъкоя стена,
преграждала Мизия отъ Тракия и е правила много мжчно
преминаването, особенно на войски, отъ едната до другата
страна. Това се вижда отъ думигЬ на Лъва Дякона, които,
поради важностьта имъ, ние цитирахме досега няколко пжти,,.
именно, за връщането на императоръ Никифоръ Фока, въ 966 г„
отъ Големия окопъ или Еркесията, „защото счелъ за без
разсъдна работа да води войската въ безпорядъкъ по т-Ьзи
опасни м^ста и да я прздостави на избиване отъ българитЪ“.
Това мнение за страшния Балканъ продължавало да
сжществува и презъ време на образуването на второто бъл
гарско царство, когато византийскиятъ императоръ Исакъ
Лнгелъ изпращалъ няколко пжти знаменити пълководци про
тивъ възстаналигЬ българи въ Балкана, но тукъ тЪ бивали
съвършенно разбивани, додето най-после и самъ императо
рътъ претърп^лъ страшенъ погромъ въ 1190 г. До каква
степень византийските войници и въ това време сж били
наплашени отъ Балкана и какзо мнение тЪ сж имали за
него, се вижда отъ следующит-Ь думи на съвременния визан
тийски историкъ Никита Акоминатъ. Въ 1195 г. Иванко убилъ
братозчеда си царь Ясена. „Въ това време—казва Никита—
Иванко, като съобщилъ на императора за всичко станало,.,
наистина го убеждавалъ да изпрати нЪкого съ войска за да
завземе Търново и, заедно съ него, да встжпи въ борба за
завладяването на цЪла Мизия. И, може би, наистина би
излязло отъ това нЪщо добро за ромеитЪ,. ако императорътъ
при първото известие незабавно съ усърдие би се решилъ
самъ да се залови за работа, защото, ако той вземеше Тър
ново, вече леко и безъ трудъ би завладЪлъ ц1зла Мизия.
Но той, съ своята изнеженость, се затворилъ пакъ въ дво
реца, като червей, забравилъ се въ своята дупка иизпратилъ
да го замести протостраторътъ Мануилъ Камица, като го
натозарилъ съ началството надъ войската-. Последниятъ тръг
налъ съ своята армия отъ Филипополъ и вече съвсемъ се;
приближилъ до предЪлит-Ъ на Мизия, когато внезапно и нео
чаквано требвало да се върне назадъ. Срещу него се раз
бунтувала цялата войска. „Кжде ни водишъ, казвали войни
ците, и съ кого требва да се биемъ? Малко ли пжти мина») Ьео Отасопоз, 128 сл.

чвахме по тЪзи планински пжтища и не само, че не спечешихме нищо добро, но едва ли не изгинахме всички! И тъй,
върни се, незабавно се върни, и ни отведи въ своята страна!
1И не стига тоза—прибавя Никита—бидейки наплашени отъ
•безпричиненъ етрахъ, тЯ безредно се обърнали следъ това
въ бягство, сЪкашъ нЬкой ги приследвалъ въ тила и биелъ
■съ вс-Ькакъвъ родъ оржжие. Това сжщото се повторило и
-съ императора, когато той излЪзълъ съ по-голЯма отъ пър
вата армия“1).
Това мнение за Балкана продължаваше да сжществува
до последно време. Когато въ време на руско-турската война
:-празъ 1828—-1829 г. въ Росия било съобщено, че главнокомандующиятъ генералъ Дибичъ миналъ Балкана, всички оста
нали смаяни и императорътъ побързалъ, свръхъ другитЯ
награди, да надари Дибича съ титлата „Задбалкански“, което
'се считало за много голямо отличие.
Такова бЯше мнението не само на европейските гене
рални щабове, но и на самия руски генераленъ щабъ за
^минаването на Балкана въ войната презъ 1877 г. Но, въпреки
това, Балканътъ 61б минатъ отъ русигЪ при Шипка и Орхашие посрЯдъ зима и по няколко посоки, съ бой. Така че
доказа се, че той далечъ не е такозо непреодолимо препят
ствие.
Съ голямо.предубеждение, че въ лицето на Балкана ще
види една страшна и мжчнопроходима планина, идЯлъ отъ
‘Цариградъ, въ 1767 г.., и известниятъ пжтешественикъ К. Ни-буръ, който преминалъ презъ Чалжкавашкия проходъ. Но,
'когато преминалъ „най-лошата часть на планината“, както
"казва той, или клисурата Сидира, той казва: „Обикновено
‘описзатъ Балкана на пжтницитЯ като много страшенъ. Азъ
намерихъ, че, въ сравнение съ други планини, той нито е
високъ, нито опасенъ“ *). Сжщо и контъ Д’Отеривъ, който премишалъ въ 1785 г. презъ сжщия проходъ, намерилъ, че
„Балканътъ не е нито извънредно високъ, нито извънредно
труденъ за изкачзане“. „Най-голЯмото страшилище—споредъ
■него—за пжтницитЯ празъ България били: студътъ, зимата,
-хайцутигЬ и вълцигЬ“. Обаче, ако Нибуръ и контъ Д’Отеривъ сж останали много доволни отъ лесното преминаване
шразъ прохода, то това не значи, че то ще бжде така и въ
военно време, когато той бжде заприщенъ за неприятеля. ТЯ
-сж останали доволни, както и азъ, при преминаването му,
защото клисурата се врЯзва много ниско въ планината и,
вследстзие на това, като се избЯгватъ стръмнинитЯ, "преми
наването отъ обикновените пжтници въ мирно време, стаза
•твърда лесно, но тоза иманно ниско връзване на клисурата
х) Руски преводъ, II, 163—5, 2) Псп. кн. XIX, свезка 3 —4, 1308,
«стр. 287.

ш
въ планината образува големи пропасти и те правятъ, щотса
въ военно време тя да бжде страшилище и гробница за
неприятеля. За това и контъ Д’Отеривъ тутакси следъ горнята бележка казва, че тукъ, въ сжщата клисура, билъ раз
битъ императоръ Исакъ Ангелъ и че „тамъ и Ханибаловата»
армия, затворена въ гърлото безъ изходъ, би била унищо
жена само отъ овчари“1). Такава е истинската характеристика*
не само на клисурата Сидира, но и на Берегава и на Пре
славската клисура.
Отъ друга страна, както изтъкнахме на друго место,,
преминаването на коя да е отъ трите наши клисури отъ
византийците, не е било лесна работа, защото въ техъ ар
мията имъ е требвало да се движи само въ една колона, а?
въ такъвъ случай тя е щЯла да завземе въ дълбочина около
50 клм., колкото е широчината на Балкана при трите про
хода. А такова едно преминаване е било много опасно, за
щото такива дълги колони сж могле лесно да бждатъ пре
сичани отъ скрития въ планината неприятель и да- се нанесе;
смъртоносенъ ударъ на целата армия, както направили бъл
гарите съ армията на Константинъ Копронима въ 759 г., въ
клисурата Берегава, както постжпили печенегитЯ съ армията'
на Василий Монахъ, въ 1053 г., въ Преславската' клисура2)^
и както италианците нанесоха страшенъ погромъ на австроунгарската армия презъ световната война', при преминаването»
имъ презъ Алпите въ Ломбардия, следъ боевете при,
р. Изонцо.
Освенъ това, бързото преминаване на Балкана отъ ви
зантийците, скорошното разбиване на българската армия и?
стигането чакъ до изгорения Крумовъ аулъ — кжде се е намиралъ той, ще видимъ подиръ малко— показватъ, чеНикифоровата армия е действувала презъ планината не въ,
една, а — въ повече колони. Следователно, ние. требва да?
търсимъ друго место за преминаване на планината отъ Ники
фора и армията му, а не презъ трите наши опасни клисури.
Като имаме предъ видъ историческите факти,, топографическото положение на трите наши проходи и на околностьта имъ и всичко изложено дотукъ, ние лесно можемъ,
да налучкаме вероятния оперативен,ъ планъ на византийския?
генераленъ щабъ, именно:
1.
Че въ 811 г. императоръ Никифоръ е действува лъ,
така, както въ 1014 г. е действувалъ императоръ Василий
Българоубиецъ въ Струмишкия проходъ и въ Беласицапланина: той е отделилъ силни отряди отъ армията си и ги?
поставилъ срещу всеки отъ трите наши проходи.: Върбишки,,,
*) Псп., кн. ЬХУ1, стр. 391 сл. ®) Вижъ. за това по дроб но въ,
ч. I на тоя Сборникъ.

Сидирски или Чалжказашки и Берегавски или Байрямъ-деренски и дори срещу Котленския и съ разни демонстрации, че
тЯ ужъ ще ги форсиратъ, е приковалъ къмъ тЯхъ главнитЯ
български сили.
2.
Че съ свойтЯ главни сили Никифоръ е заобиколилъ
и тритть прохода и се отправилъ къмъ цельта — българ
ската столица Плиска по съвсемъ другъ пжть.
Кой е билъ този пжть извънъ тритЯ прохода, ние сжщо
лесно можемъ да отгатнемъ. На западъ отъ крепостьта Мар
кели и задъ Върбишкия проходъ, се намира Котленскиятъ
проходъ; но Никифоръ не е можалъ да мине презъ него по
две причини: 1. Защото този проходъ се много отдалечава
отъ цельта — българската столица и 2. Защото въ такъвъ
случай той е трЯбвало да мине много повече и сжщо така
опасни планини и проходи, именно: а) Марашкия проходъ въ
планината Гребенецъ; б) прохода „Стражко поле“ въ Стидовския Балканъ, между селата: Ново-село и Градецъ1);
в) Котленския боазъ или Демиръ-капия; г) Котленския про
ходъ презъ главния гребенъ на Балкана, между Котелъ и
с. Тича и д) прохода „Дервентъ“, между Османъ-пазаръ и
Ески-Джумая въ Преславската планина и следъ това е треб
вало да мине покрай Шуменската планина. Вследствие на
това, ние трЯбва да търсимъ пжтя на Никифора на изтокъ
отъ Чалжкавашкия проходъ.
И така, споредъ мене, следъ като сж били изпратени
нужднитЯ заслони срещу Котленския, Върбишкия и Чалжка
вашкия проходи, императоръ Никифоръ се отправилъ съ свойтгь
главни сили по пътя за стария проходъ Берегава или, спо
редъ Идризи, по пжтя Карной — Алмазъ — Фремниакъ—Динеболи—Мисионосъ, който ние описахме по-рано2). Отъ Мар
кели Никифоръ е стигналъ въ първата станция Алмазъ, при
с. Къшла-кьой или старото с. Скендерлий. Оттамъ той е
поелъ на горе изъ Балкана и е стигналъ въ втората
станция, на която Идризи не означава името, но която ние
издирихме въ долината на Луда Камчия, при с. Керемитликъ.
Оттукъ императорътъ е стигналъ съ армията си въ третята
станция, която Идризи нарича Фремниякъ и която се е из
дигала при с. Айваджикъ. Надъ това село се издига главното било на Балкана, дето, както изложихме по-рано, е била
границата между България и Византия. Следователно, дотукъ
пжтътъ е водилъ все по южнитЯ склонове на планината,
които сж се намирали въ византийско владение и за това
пжтуването отъ Маркели до Айваджикъ не е представля
вало никакво препятствие въ военно отеошение. Разстоянието
») Стариятъ пжть за Котелъ не е вървЪлъ презъ Мокренъ,
както сега. >) Вижъ ч. I, стр. 229—241 на тоя Сборникъ,

•отъ Маркели до Айваджикъ е 38 клм. За колко дни Ники
форъ и армията му сж го изминали, ние незнаемъ; но тоза
нема абсолютно никакво значение за насъ, защото той е
вървЯлъ изъ своя територия и е можалъ да се движи, както
иска и когато иска. Насъ ни интересува маршрута му отъ
20 юлий нататъкъ, когато той миналъ границата, навлезалъ
въ българска територия и се започватъ боезеть. Оттукъ,
т. е. отъ границата ние ще започнемъ да броимъ разсто
янието и ще видимъ на 20 и презъ следующитЯ три дни,
споредъ думите на Теофана, Никифоръ доде ще стигне и
какво ще прави.
До Айваджикъ Никифоръ е използувалъ стария друмъ
изъ прохода Берегава. Ние казваме „изъ прохода Берегава“,
защото, както изтъкнахме още въ началото на нашите изследния за проходите, самите византийски летописци правятъ
разлика между прохода
Вергуйфшу) и клисурата {?ХгсаоОра Воргусфсоу). Опасното, страшното, не е било въ прохода,
който дотукъ е съвсемъ откритъ и безопасенъ, а въ клису
рата, която започва отъ с. Байрямъ-дере и държи 14 км. до
с. Смедово1). При това, намирала се е всецело въ българска
територия, на северъ отъ билото на Балкана, именно въ
Преславската планина.
Тукъ, на границата, при Айваджикъ, императоръ Ники
форъ е требвало да причака събирането на цгьлата си
армия, за да бжде готова при преминазането въ българска
територия.
Въ Айваджикъ Никифоръ е требвало да отдели и по
стави заслонъ срещу клисурата Берегава, както той направилъ това по-рано срещу другите два прохода и клисурите
имъ. И понеже, както ни е известно, тя отдавна била вече
станала гробница на много византийски пълководци, то, за
да я избегне, оттукъ нататъкъ Никифоръ гпрпбвало да
напусне досегашния друмъ и да мине границата по другъ
пжть, пакъ съ заобиколки, като по него се движи и на
вжтре изъ българска територия въ планината.
Ако се погледне на картата, ще се види, че до Айвад
жикъ императорътъ е направилъ доста заобикаляния изъ
планината, въ сразнение съ правия пжть отъ Маркели за
Плиска, презъ Сидира или Чалжкавашкия проходъ; следова
телно, Теофановото твърдение, че Никифоръ напразилъ такива
заобикаляния изъ мжчнопроходими места, преди да мине
българската граница, се напълно оправдаза.

») Вижъ сжщия Сборникъ, ч. I, стр. 78—94.

ПРЕМИНЯВЯНЕ НЯ ГРЯНИЦЯТЯ
Настаналъ вече моментътъ за преминаването на границата.
'На 20 юлий Никифоръ преминалъ българските предели и
се отправилъ съ армията си въ вжтрешностьта на България.
Пжтьтъ, по който се отправилъ императорътъ, е сигурко
този, който води отъ Яйваджикъ за с. Лопушна. Тоза село
е старо и отъ важно значение: презъ него преминава прохо
дътъ отъ г. Каркобатъ за г. Провадия, а сега и отъ Айтосъ
за сжщия градъ и оттамъ той носи неговото название—Лопушненски. Вследствие на това, като възелъ на двата прохода,
това село ще води началото си още отъ старите времена и
-сигурно е било свидетель на нашествието на Никифора.
Отъ Лопушна императорътъ продължилъ пжтя си все
на надолу по северния склонъ на Балкана къмъ сегашното
село Къзълъ Пелитъ, дето той е слезалъ въ долината на
р. ГолЯма Камчия. Местото е нанадолище, слиза се бързо и
е много вероятно византийската армия да е слЯзла въ две
колони и по този начинъ да е ускорила движението си. Раз
стоянието отъ границата—билото на планината—до долината
е около 14 км.

СБЛЪСКВЯНИЕТО НЯ ГРЯНИЦЯТЯ И БИТКЯТЯ
ВЪ ДОЛИНЯТЯ НЯ к я м ч и я т я
Теофанъ говори, че „следъ преминаването на границата,
■между българите и византийците станали първи сблъсква
ния“, но кжде—той не определя. Сжщо и Кедринъ. Моето
мнение е, че горе, на границата, все ще да е станало едно
сблъсквание, което е изтикало предните български постове
надолу къмъ долината на р. Камчия. По-големъ бой, обаче, спо
редъ мене, требва непременно да е станалъ долу въ самата
долина по неколко причини: Съ избирането на пжтя Яйвад
жикъ—Лопушна—Къзълъ Пелитъ, на изтокъ отъ клисурата
Берегава, маршрутътъ на императора е станалъ вече известенъ
на българите и най-близките български войски, бранящи
клисурите Берегава и Сидира, сигурно сж се притекли на
бързо да посрещнатъ противника си. Срещата най-вероятно, е
станала въ долината на Камчията, около селата Къзълъ Пелитъ
и Янково Ново, така поне се вижда отъ разстоянията и местностьта. Освенъ тоза, тукъ византийците требвало да преминатъ и реката, което е едно важно препятствие, въ полза на бъл
гарите, и да започнатъ изкачването на Провадийската планина,
«която започва да се издига тъкмо отъ противоположния брегъ
на реката, което сжщо е друго важно препятствие. Впрочемъ,
. преминаването на реката въ този сезонъ, не ще да е причи

нило големи мжчнотии, както би било презъ есенно и
пролетно време, защото деньтъ е билъ 20 юлий—Илинъ-день
(старъ стилъ), който е единъ отъ най-горещите дни въ
България и тогава—посредъ лЪто—много извори пресъхватъ
и реките намаляватъ. Благодарение на по-голЯмата численность на византийците, сражението е било спечелено отъ
тЯхъ и българските войски се оттеглили къмъ Провадий
ската Планина.
Отъ десния брегъ на р. Камчия императорътъ преми
налъ на левия брегъ на реката при сегашното с. ЯнковоНово и оттукъ нататъкъ той продължилъ движението си въ.
областьта на Провадийската планина, къмъ хубавата долина
на Ана-дере. Сигурно, движението на армията му е ставало
въ две колони: едната е минала въ лево отъ поменатото’
село, къмъ сегашните села: Янково Ново, Лптаразакъ, и Костена река, другата — отъ сжщото село нагоре, по посока;
къмъ селата: Кара-Бурунъ, Ехатларъ Махле и Марковча.

ПОХОДЪТЪ НЯ визянтийцитъ изъ
ПРОВЯДИЙСКЯТЯ пляниня
Споредъ Теофана и Кедрина първите сражения излезли
много успешни за византийците и Никифоръ се убедилъ, ч&
щастието е съ него.
Споредъ изследванията на Шкорпила и споредъ нашите
лични наблюдения, Провадийската планина се издига отъ
западъ къмъ изтокъ, на дължина 43 км., а на широчина
км. Отъ северъ тя е ограничена отъ полето на Ясж-тепе,
отъ югъ—съ р. Голема Камчия, отъ западъ—съ Шуменското»
поле и отъ изтокъ—съ Девненското и Султанларското полета.
Северната й часть е пресечена отъ Провадийската река,
която образува единъ живописенъ скалистъ проломъ, презъкойто минава железницата София—Барна. Презъ южната й
часть тече р. Ана-дере, която приема много притоци и обра
зува една прекрасна и плодородна котловина, населена съ
хубави села. Въ древнята тракийска епоха тукъ на единъ
отъ притоците на Ана-дере—Костена река, турски Кемикчидере, се издигалъ единъ големъ градъ, съ храмъ на Аполона. Въ развалините му се откри ецна стара гробница, въ
която се намери единъ важенъ камененъ надписъ отъ II в.
преди Христа. Иречекъ предполага, че този градъ е Бурзиао,
който е билъ превзетъ отъ римския пълководецъ Лукулъ въ
79 г. пр. Хр. въ тукашните покрайнини.1) Презъ римо-визан») АгсЬаео1од—ер1дг. М1Ш1 ., X, 198; Пжтувания по България, 867;.
Ш корпилъ, Нбоба-Плиска, 405.

тийскитЯ времена градътъ ималъ крепость на върха „Хамбарлъкъ“, която го охранявала. Да ли въ време на нашествието
на Никифора този градъ е сжществувалъ, не е известно..
Сега върху развалините на рЪката се издига селото Костена-р-Ька.
Южната часть на планината е най-висока. Тя се спуща:
доста стръмно, а по-нЯкои мЯста въ видъ на стЯни, по дветЯ
страни на Ана-деренската котловина и къмъ р. Камчия. Найвисоката й часть е върхътъ „Кушъ-тепе“ (558 м.). «Западната
часть на планината, надъ Мадарската р-Ъка, въ джгата между
селата Каспичанъ и Кюлевча, е —казва Шкорпилъ—най-любопитната часть на планината и е единъ отъ най-забележителнитЯ кжтове изъ цЯло българско“.1) Отгоре й се простираполяна (р1а!ези), висока 434 м. Останалата часть на тозизападенъ клонъ се снишава къмъ югъ, но пакъ се повдига
дори до върха Драгоша, надъ с. Кълново. По този начинъ сеобразува една доста голЯма котловина, дълга 10—12 км. и
широка около 4 км. На източния й край лежатъ селата Мар
ковча и Костена-р-Ька, а на западния—Кюлевча и Мадара.
Пжтищата, които сж водили отъ долината на Ана-дере,.
въ Провадийската планина, къмъ българската столица Плиска,,
сж били два. Единъ е върв-Ьлъ право на северъ и излизалъ при с. Неново, дето слизалъ въ пролома на Провадий
ската рЯка. Този пжтъ обаче не е билъ удобенъ за войски,
а особенно за единъ неприятель, който нахлува въ чужда;
територия; защото ако тЯснитЯ клисури въ тритЯ балкански
проходи: Берегава, Сидира и Преславския проломъ сж били
страшни за византийците, то не по-малко е билъ опасенъ и
проломътъ на Провадийската рЯка, който държи отъ г. Про
вадия чакъ до Плисковското поле, на дължина 24 клм. (Венчанскиятъ държи 15 клм. и Провадйскиятъ 9 клм.5) Ето защо
императоръ Никифоръ е требвало да дири другъ пжтъ занастжплението си. Такъвъ е вториятъ много по-удобенъ пжть,
който още отъ стари времена е водилъ презъ планината и-,
е служилъ на пжтницитЯ, войскитЯ и керванитЪ, които сж
ид-Ьли отъ Варна и Провадия за Шуменъ, Търново и понататъкъ. Като се мине с. Марковча, този пжть навлиза въ
котловината, която както вид-Ьхме по-горе, се простира на
западъ до селата Кюлевча и Мадара.
При с. Кюлевча единъ клонъ отъ този пжтъ се отдЯлялъ и, като минавалъ презъ старото селище при изворигЬ
на Мадарската рЯка и по политЯ на Кюлевченското, нари
*) К. и X. Ш корпилъ, Североизточна България въ географическо и археологическо отношение. Мсб., т. VII, 6; сжщо и А бобаПлиска, 19—21. 2) Ш корпилъ, Абоба—Плиска, 19, 20.
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чано още Мадарско плато, слизалъ при с. Калугерица въ
Шуменското поле и оттамъ стигалъ въ Плиска.
• Въ с. Кюлевча ми съобщиха, че по посока на този пжть,
близо при с. Маркозча, едно мЯсто носило названието „Калдаръма“. Много е вероятно това название да е останало отъ
каменната постелка на старъ, римски пж ть; а това значи, че
-презъ римската епоха, освенъ главниятъ друмъ Никополъ—
Маркианополъ—Одесосъ, между Шуменъ, Провадия и Барна,
е водилъ и другъ пжть оттукъ. Че действително този пжть,
като по-прЯкъ, е работилъ и презъ старата, тракийската
епоха се установява отъ намереното при с. Кюлевча старо
тракийско селище, въ което били открити монети отъ Алек
сандра Македонски, отъ Септимий Гета и отъ автономнитЯ
градове Одесосъ и Деултумъ; сжщо и две мряморни плочки
съ изображение на тракийския конникъ1). А при с. Марковча
се намери една каменна плоча съ изображение на сцена отъ
жертвоприношение и гръцки надписъ2).
Ние намираме нъколко описания на този пжтъ било отъ
западъ къмъ изтокъ, т. е. отъ Шуменъ за Провадия, било
обратно. Така:
1. Професоръ Иширковъ, като се спира на старитЯ дру
гоища въ Шуменско, казва: „Отъ Шуменъ за Варна водили
два пжтя: единиятъ презъ Нови-Пазаръ, другиятъ презъ Про
вадия“. Първиятъ пжть въ случая не ни интересува и ще го
остазимъ, а за вториятъ пише така: „Пжтьтъ Шуменъ—
Провадия е старъ и той вървЯлъ не въ долината на Прова
дийска рЯка, а горе по Кюлевченското плато и СъртоветЪ.
Този пжть е най-кжсия. Въ XVIII в. пжтешественицитЪ ни
описзатъ Съртоветъ като много плодородна земя, съ богати
и гжсто населени български села. Тука имало хубави лозя,
сеяли тютюнъ и просо, добивало се много медъ, восъкъ и
коприна, имало хубави пасбища и огромни стада (Зезйш,
У1адд;о с!е Сопз1апипороН а Висогезй“3).
2. Пжтешественикътъ ]аск50П описва пжтя и мЪстностит-Ь около него отъ обратната страна — отъ Провадия за
Шуменъ. „Като дойдохме — казза той — на планината отъ
западна страна (надъ Провадия), откри ни се добъръ изгледъ къмъ близката околность“.
1)
Вижъ О. Кагагоу, ЬНгезЬейе <± бз^ег. агсЬ. 1пй. В<± XIX,
XX, 1919, № 2 ; Б. Ф иловъ и Ив. В елковъ, Известия на Бълг. арх.
дружество, VII, 149 ; Янко Т одор ов ъ , Паганизмътъ въ Долня Мизия,
София, 1928, стр. 113. 202; за селището и намереяитЪ монети вижъ
Ш к орпи лъ , Абоба—Плиска, 27. 2) В. Д о б р у ск и , Материали по
археологията на България, Мсб., т. XVIII, 768. 3) Бележки за пжтя
»Русе—Вариа въ XVIII в. и за главнитЪ селища край него. Годишникъ
т а Соф. университетъ, III, 146.

„Дойдохме въ една хубава покрайнина и пжтувахме
презъ голямо множество села, въ които на всЪкжде господствуваше най-висока култура и на всЪкжде се виждахаовощни градини и лозя. Повечето овощия бЪха зрЪли, въ
най-голямо изобилие и съвсемъ ефтини; сжщо тъй б1зше и
съ другитЪ средства за храна“.
„Нашиятъ пжтъ — продължава по-нататъкъ сжщиятъ
авторъ — сега вървеше западно и ние пжтувахме презъ една
извънредно хубава покрайнина въ съседство съ Кюлевча
(СНе1ерсНа), 20 английски мили западно отъ Прозадия. На
пжть отъ Кюлевча дойдохме на дЬсно покрай с. Мадара
(Мас1ага), яздихме тогазъ 20 английски мили по пространна
равнина и около 3 часа дойдохме въ Шуменъ“1).
„Пжтьтъ Шуменъ—Провадия, по СъртовегЬ — прибавя
професоръ Иширковъ—като д-Ълъ отъ презбалканския пжть,
го описватъ още и рускит-Ь офицери въ 1827 г.г) Презъ него
миналъ и Дибичъ Забалкачски. Картографически е добре
постазенъ този пжть въ картата на генералъ А. ЗосНтиз, по
местена въ статията му: Мо(ез оп а ^Ьигпеу т 1о Ва1кап, ог
Моип: Наетиз, т 1847, въ ТЬе Лоигпа! оЕ 1Ьи Коуа1 десдг..
зоае1у. Уо1. 1Ье 1шеп1у-1:оиг1Ь, 1854. Сжщо и въ картата, при
ложена къмъ съчинението на Ма/ог Оеог§е Ке;ре1\ Маг а^уе
оГ а ригпеу асго55 1Ье Ва1кап, Ьу Ье 1\уо раззез о? ЗеПтпо
апс! РпузсИ екс. Ьопсюп, 1831 “3).
По този пжтъ въ турско време, казва Шкорпилъ, е върв-Ьлъ пощенския трактъ Шуменъ—Провадия и е съединява лъ
долината на р. Врана съ г. Варна4)За този пжть говори и генералъ Мустаковъ, но непра
вилно твърди, че не билъ водилъ отъ западъ, т. е. отъ
Шуменъ за Провадия, а — отъ Плиска за Провадия. Плиска
се намира далечъ на северъ и тъма нищо общо съ този пжтъ,,.
но Мустаковъ требваше така да каже, за да може работата
да прилЪгне на неговата цель. Сжщо и учительтъ Ив. Калчевъ.
Сега нашата бележка за тЪзи автори се напълно оправда
отъ изследванията на професора Иширковъ и отъ описа
нията на разнитЪ пжтешественици.
Въ похода си отъ с. Костена-рЪка нататъкъ, импера
торъ Никифоръ е поелъ сигурно този важенъ пжть и по
*) Ласкзоп’з ТадеЬисЬ е т е г 1_апс1ге15е аиз ОзИпсНеп пасЬ Еигора
(1797). \Уе 1т а г, 1803, стр. 178; И ш ирковъ, цит. съч., 147. 2) Военнотопографическое описате д о р о гъ : Шумль1 до Провадь!, отъ Провадь!
чрезъ Айтосъ въ Бургазъ, и отъ Бургаза до Фани. Составленное.^
Гвардейскаго Генеральнаго Щаба Ш табсъ— К апитаномъ Д ю га м ел ем ъ
въ 1827 год. Спб., 1827, стр. 3—5. Военно-топографическое описаше
д о р о гъ . отъ гор. Туртукая чрезъ г. Карнобатъ,. Факи е1с. Составленое Генеральнаго Щаба подпоручикомъ Верегиньемъ въ 1827 году»,
Спб., 1827, стр. 15. 3) Цит, съч., 147. *) Йбобаг-Плиска, ^405.

него е навлезалъ въ Кюлевченската котловина, която опи
сахме. Следъ битката въ долината на Камчия, българските
войски, участвували въ нея, сигурно сж се оттеглили по сжщия
■пжть за да достигнатъ укрепения Свой лагеръ или така на
речения Крумовъ аулъ—аванпостъ на столицата Плиска, дето
т е требвало да причакатъ и да дадатъ на византиицитЪ ге
нерално сражение.
\

КРЕПОСТИТЕ ВЪ ПРОВЯДИЙСКЯТЯ ПЛАНИНА
ЯУЛЪТЪ НЯ КРУМА ПРИ МЯДЯРЯ

Както на всЪкжде при входовете и излазите въ планин
ските проходи въ дрзвнитЪ и средните векове сж се изди
гали крепости, които сж ги охранявали, така и тукъ въ Про
вадийската планина е имало такива по всички подобни м еста:
при Провадия, при Джиздаръ-кьой, при с. Венчанъ, при
Неново, при Могила, при Овчарово (Чобанъ-кой), при Кълново и пр.; сжщо и на високото плато при Мадара и Кюлевча.
И наистина, Шкорпилъ, като описва старините на Мадарското
шъзвишение, казва, че „на самото плато се намиратъ оста
тъци отъ две укрепления и се наричали: едното „Градътъ“,
а другото „Градище“1). А професоръ Кр. Миятевъ пише, че
„за сега сж известни върху Мадарското плато следните оста
тъци отъ миналото: Градътъ надъ Мадарския изворъ, могияитгь северно отъ Градътъ, по-наизтокъ Селището, а около
с. Могила, дето е намеренъ единъ Омортаговъ надписъ, сж
известни едно Градище и едно Селище*). Разкопките, напра
вени отъ страна на Народния музей презъ 1928 г., откриха
>развалините на „Градътъ“ надъ с. Мадара. Споредъ думите на
уредника на музея, Д-ръ Ив. Велковъ, който ржководи
разкопките, крепостьта била българска, направена съ големи
каменни блокове, съ каквито била издигната и вжтрешната
крепость на Плиска. Това той заяви и прздъ Археологиче
ския институтъ, въ сказката си на 1 декемврий с. г. Въ една
статия за сжщата крепость, Д-ръ Велковъ казва, че източната стена на крепостьта била дълга повече отъ 150 метра.
Стените достигали и досега некжде до 3 м. височина. Дебели
ната имъ била до 3‘/2 м. На техъ имало издигнати и кули.
„Отъ разрушението, прибавя сжщиятъ, сж останали и следи
на късна християнска черковица. Вековете доскоро сж пазили
почти изцяло крепостьта. Кулите до преди 50 години сж се
издигали още гордо надъ скалите и сж се мерили съ
самите орли. Българинъ не е смеялъ да назърне тукъ.
*) Ябоба—Плиска, 391. а) Старо-български надписъ при с. Калу
герица, въ Сборникъ Борисъ Дяковичъ, София, 1927 г., стр. 319, заб. 2.

Но почнала да се строи Каспичанската линия, дошло освобож
дението и камънит4 отъ крепостьта пол-ЪгЪли надолу, до
като скоро всичко било разрушено и обрасло съ гора“1).
Издигната на най-високата и крайна точка на западната
часть на Провадийската планина, тази крепость, заедно съ
крепостьта, издигната на Шуменското плато, което се намира
тъкмо на среща, далечъ 14 км., сж служили, като два
страшни дракона, да пазятъ, на първо мЪсто, влизането въ
българската столица Плиска на всека неприятелска армия,
която иде отъ югъ презъ Берегавския, Сидирския и Вър
бишкия проходи. Съ други думи, Мадарската крепость е пред
ставлявала йдинъ силенъ укрепенъ пунктъ въ Провадийската
планина и, издигната тъкмо срещу Плиска, тя е била единъ
големъ аванпостъ, който е требвало непременно да бжде
превзетъ отъ неприятеля и тогава той да нападне българ
ската столица. На второ место, Мадарската крепость е имала
за цель да пази друма, който описахме, отъ Търново и
Шуменъ за Провадия и Варна, откъмъ западната страна на
Провадийската планина.
«Градището“ при с. Могила се е издигала на източ
ния жгълъ на платото, нареченъ „Градище дюзу“. Формата
на крепостьта наподобява продълговатъ четверожгълникъ.
Споредъ измерването на Шкорпила, тя имала дължина около
230 крачки и широчина—150. На юго-източната страна спусъкътъ е стръменъ и тамъ не сж се запазили никакви следи
отъ крепостна стена. Юго-западната страна има дължина 110
крачки и е най-достжпна отъ страна на платото и за това тя
е била по-силно укрепена, а особено западниятъ край. Главниятъ входъ въ крепостьта, вероятно, се е намиралъ тамъ.
Никакви следи отъ кули, входове или ровове не се виждатъ,
защото целата местность е обрасла съ гора. На единъ склонъ
въ жгъла между две рекички местото се нарича „Стража“.
Тамъ се забелезватъ остатъци отъ старо селище. Сега тамъ
лежи селото Могила. На южния край на селото е намеренъ
единъ пречупенъ стълбъ съ гръцки надписъ отъ Омортага:
» . . . Тарканъ беше мой храненъ човекъ и, като се разболе,
умре. Беше отъ рода Ермияръ“'). Досега въ тази крепость
не сж направени никакви разкопки. Цельта на издигането й
е била да пази отъ неприятеля, първо, пжтя който е водилъ
отъ Варна и Провадия на право за Кюлевча, Мадара, Шуменъ
и по-нататъкъ, откъмъ източната часть на планината, и, второ,
пжтя по долината на Провадийската река направо за Плиска.
Като имамъ предъ видъ високостратегическото поло
жение на това плато, азъ ще си позволя да изкажа една
х) В. „Зора“, бр. 2770, отъ 26 септемврий 1928 г. 8) ЯбобаГ. Ф ехеръ , Паметниците н а прабългарската кул
тура, 79.
*

Л л и с к а , 192, 305;

хипотеза, която, между другото, ще ни покаже и каква ебила фортификацията на нашите прадеди, макаръ обраслите
гори по южната периферия на платото да не ни даватъ сега възможность да съберемъ по-точни доказателства за това.
Споредъ мене, ние тукъ стоимъ предъ една тройна
укрепителна система. Такава азъ можахъ да открия на
сжщо такозо високо плато надъ г. ДрЪново и с. Царева-Ливада, дето се е издигала крепостьта Стринава, прочута по
обсадата на царь Ясена отъ императора Исакъ Янгелъ въ
1190 г. Тукъ отъ западната и северната страна на платото,
дълго около 3 и широко около 2 ^м, има отвесни скали,,
високи около 150 м., а дето нема такива скали, имало издиг
ната дебела крепостна стена и цгьлото плато представлявало
една грамадна и непристъпна крепость, а вътре въ нея се
издигали още две крепости, отъ които едната съ двойни
стени, а другата само съ една стена; последнята и досега
носи названието „Градътъ“. Независимо отъ гЬхъ, вжтре
имало издигнати и отдгьлни кули и параклисъ. Всичко това
представлявало единъ обширенъ и непристъпенъ лагеръ, който
е ималъ грамадно стратегическо значение, защото едържалъ
въ ржцегЬ си нишките на всички проходи въ Централния
Балканъ, отъ Шипка до Хаинъ-боазъ.
Така, вЪрвамъ, е било и на Мадарското плато. Тамъ,.
дето по периферията на тоза плато нема отвесни и непристжпни скали, то ще е било заобиколено съ дебела крепо
стна стена и по този начинъ то сжщо е образувало единъ
широкъ укрепенъ лагеръ (аулъ), а вжтре въ него сж се изди
гали двет4 крепости, подъ имена „Градътъ“ и „Градище“ ..
Нека прибавимъ, че по права линия разстоянието между
двете крепости на Мадарското плато е около 4—5 км. и,,
както при Дряново, почти отъ всички страни на платото,
скалит-к—де повече, де по-слабо—сж почти отвъсни и само
на нЬкои м^ста изкачването горе на височината е достжпно;
така щото, не е имало нужда по периферията на цгьлото
плато да се издига обща крепостна стена, а само тукътаме.
Съ двойни стени — едната землена и другата каменна
е била заградена и столицата Плиска, а съ две каменни
стени, споредъ думите на Лъвъ Дякона, въ описанието на
похода на императора Йоана Цимисхия въ 972 г.—Преславъ.
Както Се вижда, двойната и тройна укрепителна система
е била особенно необходима при укрепяването на високите
плата (равнини), защото неприятельтъ е требвало да се бие
още преди да’ се изкачи горе на височината, а не да се остави
да се изкачи и, като настани тамъ своите стенобойни машини,,
да може да разруши и вжтрешната крепость. Тамъ пъкъ,
дето е имало некой важенъ въ стратегическо отношение, но

остъръ връхъ, билъ той осамотенъ въ полето или издигнатъ
на високо въ планините, тогава се е прилагала друга укре
пителна система—върхътъ се е опасвалъ отъ средата на горе
съ две крепостни стени и на върха се издигала кула за
гарнизона, коменданта и за наблюдение движението на неприя
теля. Съ три крепостни стени е била опасана и крепостьта
Маркели. Такова е и известното „Липово градище“, на
югъ отъ г. Дряново.
Надаваме се, че бждащит-Ъ разкопки и основното про
учване на Мадарското плато ще дойдатъ да подкрепятъ напъл
но нашите предположения.
На западната страна на Мадарското плато, и подъ сама
та крепость, местото се нарича „Подъ Града“. Тамъ, въ
самата скала, още отъ преди хиляди години, се образувала
една голема пещера, която е давала подслонъ на първобит
ните хора на тази страна. Въ нея се намериха много предисторически паметници. Въ пещерата извира единъ изворъ,
а до нея другъ големъ изворъ, който образува началото на
Мадарската река, притокъ на Провадийската, която кара
неколко малки воденици. Тукъ, при извора, въ древните тра
кийски времена, се издигало селище и, както на много изворни
места въ България, като при Глава Панега, с. Лесковецъ,
Берковско, и пр., имало светилище на нимфите. Както въ
пещерата, така и тукъ, се откриха много интересни паметни
ци отъ началото на историческата епоха, които се описаха
отъ професора Рафаилъ Поповъ1). Подъ извора още въ
турско време се открили развалините и на едно здание и
били намерени две мраморни статуи въ естествена величина2).
Сега, като разкопали сжщото место, наречено „Клисе-ери“,
д-ръ Велковъ съобщава, че се открила една римска вила и
въ нея така-нарекения хипокаустъ, съ повече отъ 60 тржби
за отопление. Намерени били и парчета отъ разни скжпоценни чаши, подноси, сждове, амфори и пр., които показватъ,
че тукъ некога е царувалъ големъ разкошъ. Освенъ това,
тукъ сж били открити и неколко тухли съ печата на XI
Клавдиевъ легионъ, който следъ 106 г. ималъ лагера си въ
Дуросторумъ презъ течение на дълги векове. Сега отъ тези
тухли иде да ее установи, че едно отделение отъ този ле
гионъ е квартирувало въ Мадара3). Азъ ще прибавя тукъ, че,
споредъ сведенията, които ни дава византийскиятъ историкъ
*) Материали за проучване на селището „Подъ Града“ при Ма
дара. Известия на Бълг. арх. дружество, III, 1912 г. Мадарскиятъ
конникъ, съ 15 образа, издание на Народния музей, 1925 г. Вижъ за
старините и Водачъ за Народния музей, 1923 г., стр. 77, 135, 207;
Ш корпилъ, Ябоба-Плиска, 393 сл. !) Ябоба-Плиска, 27. 3) В. „Зора“,
брой 2786, отъ 15 октомврий 1928 г.
П лиска—П реславъ
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Кодинъ, зъ време на войната съ сарматите, въ 315 г., между
другите градове, които Константинъ Велики издигналъ на
Дунава и Черно-море, билъ и Плиска1). Следователно, много
е вероятно разкритата вила при близката Мадара, при едно
очарователно место до самата планина и при чудния Мадар
ски. изворъ, да е била лЪтна резиденция и станция за ловъ
на н-Ькои отъ римските велможи въ Плиска или пъкъ на
командира на стоящето тукъ войсково отделение отъ XI
Клавдиевъ легионъ.
Но най-важното нещо, следъ укрепения лагеръ, което
разкопките въ Мадара отъ петь години насамъ дадоха за
насъ, то е откриването на дворецъ, езически храмъ, баня и
една гробница съ скелетъ и при него старъ български вое
ненъ коланъ отъ злато. За тези паметници се писа много
въ вестниците отъ разни компетентни лица, защото разкопките
още продължаватъ и ржководителитЪ имъ не сж още публи
кували научно придобитите резултати, съ изключение на про
фесоръ Миятевъ, който даде едно научно изложение за наки
та8). Отъ учените най-компететниятъ, професоръ Б. Филовъ,
ето какво казва за всички тия паметници.
„При разкопките, които станаха въ подножието на кон
ника, се откриха основите на многобройни постройки, които
датиратъ, поне отчасти, отъ IX в. Между техъ се различава
една обширна сграда, пресечена отъ по-късни зидозе отъ
християнската епоха, която, по аналогия на Абобските построй
ки, ще требва да се означи като дворцова сграда. На северъ
отъ нея се откри друга голяма сграда, която по всичко
изглежда е била езически храмъ. Южно отъ двореца се откри
една доста обширна и отлично запазена баня. Въ околностьта
на тези постройки се намериха доста много гробове, които
датиратъ отъ различни епохи. Въ единъ отъ техъ бе намерзнъ златенъ накитъ, който се състои отъ 7 копчета и отъ
металическите части на единъ коланъ, украсени съ цветни
инкрустации и съ емаилъ. Тоя поясъ, както това бе изло
жено въ доклада на уредника на Народния музей, д-ръ Кр.
Миятевъ, въ едно отъ последните заседания на Археологи
ческия институтъ, се схожда въ всички подробности съ поя
сите, които намираме въ изображенията на Крумови войници,
представени въ миниатуригЪ на единъ отъ Ватиканските
ржкописи. Въ свръзка съ този документъ и съ некои исто
рически сведения, златниятъ накитъ отъ Мадара добива осо
бено значение, тъй като той се явява като материално дока
зателство за една твърде важна часть отъ носията на старите
българи“.
*) Ое опд., ес1. Воп., 23. Вижъ и ч. II на тоя Сборникъ, стр. 129.
2) Известия на Бълг. археолог, институтъ, IV, 14—27.

„ОткрититЪ при Мадара сгради сж твърде много раз
рушени. Обикнованиятъ посетитель на разкопките ще види
в ъ техъ само купъ развалини, които нема да му дадатъ
никаква идея за техния първоначаленъ изгледъ. При все
тоза, тези развалини сж извънредно ценни. Отъ техъ се
установява, че некои отъ мадарските постройки сж били
градени по същия начинъ, както и Абобскитгъ дворци, а
именно отъ големи каменни блокове, които сж били на
редени по особенъ начинъ (два надлъжни блока се редуватъ
-съ единъ напреченъ). Още по-важно е обстоятелството, че
върху камънните блокове отъ Мадара намираме сжщитгъ ти
пични и загадъчни още знакове, които ни сж вече добре
известни отъ Абоба. Очезидна е, следователно, тесната
връзка между двете селища. Додето още не ни беха из
вестни Мадарските паметници, можаха да се изказватъ съмне
ния и върху българското произхождение на Абобските по
стройки, които некои искаха да припишатъ на римляните,
а други — на готите. Днесъ подобни съмнения сж недопу
стими, тъй като намираме сжщите постройки на две раз
лични места, въ които презъ IX в. сж били вече здразо
заседнали българите. Материалната култура, която намираме
въ Абоба и Мадара, се явява, следователно, като типична за
прабългарите култура, съ която те сж дошли на Балканския
полуостровъ“1).
Прочее, отъ откритите паметници и отъ това заклю
чение на професоръ Филовъ, съ което сж съгласни всички
учени, става явно, че това, което отъ дълго врема
ние търсимъ за единъ български царски аулъ: укрепенъ
воененъ лагеръ, дворецъ за жилище на хана и необходимите
къмъ него пристройки — храмъ и баня, ние намираме на
пълно и само тукъ, по високото Мадарско плато и подъ него.
Като пъкъ прибавимъ къмъ техъ и други още неколко много
важни паметници, които се намиратъ въ неразривна връзка
съ войната и съ погрома на императора Никифора, а именно:
изваяния релиефъ на Крума, възседналъ на конь, съ цар
ските му атрибути, на самата скала на платото, подъ кре
постьта „Града“ и надъ двореца, и дългия надписъ, върху
-които ние ще се спремъ подиръ малко, — то, споредъ насъ,
нема да остане никакво съмнение, че аулътъ на Крума, за
който ни говорятъ византийските хронисти, е непременно
билъ този — при Мадара.
Този аулъ е представлявалъ само една часть отъ укре
пителната система на столицата Плиска. Втората крепость отъ
сжщата система е била Шуменската, издигната, като Мадар
ската, горе на Шуменското плато. Както казахме и по-рано,
тези |цве крепости сж пазили отъ нахлуване на неприятеля
’) В. „Свободна речь“, брой 849, отъ 31 декемврий 1926 г.

презъ балканските проходи откъмъ югъ. За бранене на сто
лицата откъмъ западъ имало издигнатъ другъ малъкъ укрепенъ съ земленно укрепление лагеръ при с. Кабиюкъ. Откъмъ
северъ столицата се е пазила отъ силната каменна крепостъ
при с. Войвода, която е запушвала прохода презъ Иридеренския боазъ въ Стана-планина. Откъмъ изтокъ Плиска се е
пазила отъ друго едно землено укрепление при г. Новипазаръ и с. Гьоджежи. Я въ срЪдата между всички тия кре
пости е била разположена Плиска съ своите две укрепленияг
вътрешно, което е било каменно, и външног което е било
земленно, и е обемало едно грамадно пространство отъ
23*/2 кв. км. Всички тези земленни и каменни укрепления сж
описани подробно отъ Шкорпила въ Абоба-Плиска и отъ
запасния генералъ в. инженеръ Добревски1) и сж показани
на приложената къмъ тая книга карта на местностьта около
Плиска. Отъ тая карта всеки ще може да види какво е пред
ставлявала некога старата българска столица и каква е била
укрепителната система за охраната й.

ПОБЕДАТА НА ВИЗАНТИЙЦИТЪ НАДЪ БЪЛГАРИТБ. ОГРАБВАНЕ И ИЗГАРЯНЕ КРУМОВИЯ
АУЛЪ
Следъ военното стълкновение на границата и следъ.
сражението въ долината на Камчия, отблъснатите български
войски требвало да отстжпятъ тукъ — въ котловината на
Кюлевча и Мадара и, подпомогнати отъ укрепения Мадарски
аулъ, да дадатъ решително сражение на противника, защото
вече оттукъ нататъкъ пжтьтъ за столицата Плиска оставалъ
откритъ. Но, поради „многобройностьта“ на неприятеля, отъ
една страна, и поради разпръсването на голема часть отъ
българската армия за защита на трите прохода, отдето се е
напълно вервало, че Никифоръ ще нахлуе въ България,,
сражението излезло неблагоприятно за българите и аулътъ
не е можалъ да устои на силните стенобойни машини на
византийците, които, както е известно, сж били най-големи
майстори за превземане на крепости.
Победата е била на страна на византийците: техните и
другите летописци изрично казватъ, че българите били съвър
шенно победени. Това се явно вижда отъ описанието на Тео
фана (стр. 490 сл.). Георги Монахъ (II, 774—5) сжщо казва, че
победата на Никифора била пълна, а ршописната хроникаг
») Списание на Българското инженерно арх. дружество. Юбилеенъ сборникъ, 1929 г., стр. 13.

«оято професоръ Хазе публикува1), я нарича „знаменита“.
Кедринъ (II, 41—2) тоже твърди, че победата била съвършенна, пълна. Симеонъ Метафрастъ пише, че Никифоръ
победилъ българите крепко, т. е. здраво, силно8). Сирийскиятъ патриархъ Михаилъ казва, че Никифоръ победилъ
българите и избилъ големо число отъ техъ3). Сказанието
ча Харатейския миней казва, че гърците взели връхъ надъ
българите4). Сжщото твърдятъ и авторитгъ на синаксаритгъ, като казватъ, че гърците спечелили победата
и взели да ликуватъ1). Теофанъ и Георги Монахъ прибашятъ, че
следъ това Никифоръ изгорилъ аула на Крума; Зонара — че
го правзелъ, а Якобитскиятъ патриархъ Михаилъ Сирийски —
че го завладелъ и опустошилъ. Какви жертви сж били дадени
отъ едната и другата страна, летописците не казватъ. Само
патриархъ Михаилъ казва, че Никифоръ, като нападналъ на
българите, избилъ голгьмо число отъ техъ, които, споредъ
Ке дрина, Никифоръ оставилъ непогребани. Спорадъ Теофана,
имало дадени жертви и отъ византийците, които Никифоръ
сжщо оставилъ незаровени.
Следъ победата, императоръ Никифоръ требвало да се
погрижи за плячката. Той ограбилъ и турилъ ключове и
печати върху касите на Крума отъ аула и осигурилъ богат
ството за себе си. Обаче, въ аула, като въ всеки воененъ
лагеръ, види се, че не е имало много нещо за грабежъ,
■който да може да задоволи и войниците; за това Теофанъ
и Кедринъ казватъ, че Никифоръ отрезалъ ушите и други
части на християните, т. е. на своите войници, които посег
нали върху плячката.

ЗВЪРСТВОТО НЯ НИКИФОРА ВЪРХУ м ъ с т н о т о
НАСЕЛЕНИЕ
Освенъ зверството зърху своите войници, Якобитскиятъ
патриархъ Михаилъ свидетелствува, че страшниятъ тиранинъ
пожелалъ да се любува и на други грозни сцени върху мест
ното население. „Неговото зверство, казва той, отиде дотамъ,
че накара да донесатъ българските малки деца, застави ги
да легнатъ на земята и ги смаза съ валяци за вършене на
1 ) Вижъ
руското издание на Л ъва Д як он а, стр. 189—190.
*) Вижъ славянския текстъ у З л а т а р ск и , Известия за българите,
стр. 27. 3) СЬгсшяие <3е М1сКе1 1е З у п еп , ес1, СКаЬз1, III, 17. 4) Лрхим ан др и т ъ Д -р ъ Ш ивачевъ, Християнството на Балкан, п-въ, 1929 г.,
стр. 101. 5) Бижъ тия синаксари и у З л атар ск и , История на бълг.
държава, I, 408 и 409.
/

жито“ — трагедия, достойна за единъ великъ предстазиль на
християнството и на една цивилизована империя въ една
„варварска“ страна! Това страшно злодеяние се потвърдява
и отъ съвременника Теофана, който твърди, че Никифоръ
заповедалъ да убиватъ животни, пеленачета д-Ьца и хора отъ
вс-Ька възрасть, безъ милость. Сжщото се. твърди и отъ
Кедрина.

ОТНОШЕНИЯТА НЯ НИКИФОРА КЪМЪ

свои тъ п ъ л к овод ц и
Гордъ и надмененъ отъ получените досега добри резул
тати, страшниятъ повелитель на Византия требвало да излее
яда си и върху некои отъ своите военноначалници. Той, каз
ватъ Теофанъ и Кедринъ, заплашвалъ тия отъ техъ, които се:
противили на похода му. Докжде пъкъ стигнала неговата
надменность и самозабрава, се вижда отъ думите на първия
съвремененъ летописецъ, че той забравилъ и Бога. „Въ
продължение на три дни следъ първите сблъсквания—казва
той, като разбралъ, че напредва, Никифоръ отдалъ победата
не на помагающия Богъ, а — на Ставракия“. Тези думи на
летописеца, а особенно фразата „като разбралъ, че напредва
сведенията му, че той следъ това заплашилъ пълкозодците си, които били противъ похода му и че тогава
отдалъ победата на Ставракия, а не на Бога и още факта,
че той резалъ ушите и ржцете на тия войници, които се
докосвали до плячката, нещо, което показва, че тя е била
малко, за да задоволи техъ и алчния егоистъ, ние считаме
за много важни и ги повтаряме, за да докажемъ, че самъ
Никифоръ е считалъ, че се намира още при една несвър
шена фаза на похода си—при настжплението, а не при окон
чателната фаза, както казватъ нозите автори, че той вече
билъ влезалъ въ българската столица и че, следователно,
главната цель на похода му била постигната. Ако това
беше така, думите ка летописците щеха да бждатъ съзсемъ други.

ПОВТОРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЯ КРУМЯ З А
МИРЪ
Следъ победата, жестокостите надъ мирното насе
ление и грабежите продължавали още по-усилено. За
да предпази народа отъ изтребление и да предотврати
столицата и другите градове и села отъ ограбване и опусто
шаване, Крумъ е билъ принуденъ да се унизи и да пред
ложи на своя противникъ повторно миръ. „Ето, ти победи!“

казалъ му той, споредъ Теофана и Кедрина. „Вземи, прочее,
каквото ти се хареса и си иди въ миръ!“ Или, споредъ
Георгия Монаха: „Задоволи се съ това, о царю, ти на когото
и презимето е победоносецъ (Никифоръ)! Защото ето ти ни
победи напълно“. Но „бидейки врагъ на мира“, казва Тео
фанъ, той отблъсналъ предложението.
И защо да го приеме? ще попита всеки гръкъ. Многоочакваниятъ моментъ за реализиране идеята на всички
византийски императори и пълководци—да се отърве импе
рията веднажъ за винаги отъ това „мръсно“ племе, както
гърците наричали нашите прадеди, и да нема кой да имъ
пречи за владението на земите чакъ до Дунава, вече настжпилъ. България и нейниятъ вождъ сж били вече позалени
на земята, молили се за пощада и всичко е било вече готово
за постигане на тази цель. Армията на победоносния венценосецъ се намирала вече далечъ на северъ отъ омразния
Балканъ и готова за нови подвизи. Отъ височините на
Мадара, далечъ само десетина км., гордиятъ победитель е гледалъ просната на широко българската столица съ натру
паните въ нея отъ дълги векове богатства, събирани
и отъ Византия и отъ току-що разгроменото аварско
царство. Оставало още малко пжть и византийските знамена
щели да се развеятъ надъ Плиска. Касите съ злато отъ
изгорелия Крумовъ аулъ сж били малко и недостатъчни да
задозолятъ алчния сребролюбецъ; требвало да се обератъ
и онези на старите български ханове, на велможите имъ и
на гражданите. По на вжтре въ страната сж се виждали и
други многобройни градове и села, които още отъ Аспаруха
никой неприятелски кракъ не е посещавалъ и дето сжщо се
криели несметни богатства; требвало и те да се опленятъ,
требвало да се зематъ и отъ техъ многобройни жертви, да
се смажатъ съ валяци още деца и да се пролеятъ още
потоци отъ кръвь. И наистина, Симеонъ Логотетъ пише, че
Никифоръ отхвърлилъ предложения повторно отъ Крума миръ
отъ ненаситностъ (за плячка); Георгил Монахъ, казва —
защото проявилъ користь; а Кедринъ,—че Крумъ на своето
пиршество, следъ победата, обвинявалъ Никифора, че не
сключилъ миръ отъ алчностъ. Следъ това, като се отиде
малко по на сезеръ и се развеятъ византийските знамена
на Дунава, тогава зече на остава друго, освенъ да се пре
мести византийската граница на великата река, да се зачеркне
България отъ картата на света и победоносннятъ венценосецъ да се върне въ славната си столица съ най-блескавъ
триумфъ, каченъ на великолепна позлатена колесница, карана
отъ неколко чифта бели коне, посрещнатъ отъ сената,
целия черковенъ клиръ, на чело съ вселенския патриархъ, и
целия градъ, съ песнопеяния, златни вЬку,и и скиптри,
осипани съ драгоценни камъни, а българскиятъ архонтъ и

велможит-Ь му да вървятъ вързани следъ колесницата му.
Следъ това ще станатъ големи пиршества и увеселения и на
иподрома ще се дадатъ конски игри1). Ето предъ какви мира
жи се е намиралъ гордиятъ победитель на България и той
е требвало да бжде лудъ, за да приеме предложения отъ
Крума миръ! Впрочемъ, всичко това е щело да стане една
действителность, ако провидението не е взело ума на само
забравилия се повелитель на Византия, както често пжти
тоза става.

ПОЧИВКАТА СЛЕДЪ ПОБЕДАТА. ОРГИИТЪ И
ПИЯНСТВОТО
Следъ всички тези големи сполуки и блескави победи,
както нарича края на византийските действия авторътъ на
Арабския синаксаръ, и следъ четири-дневенъ походъ съ малки
и големи сражения, императоръ Никифоръ требвало да на
стани своите легиони на почивка и да имъ даде традиционното и заслуженото пиршество. Лагерътъ или „Царе
вото падалище“ билъ чудесно устроенъ въ сжщата разкошна котловина, дето българите сж били разбити. Както
вече знаемъ, тази широка котловина, заобиколена отъ всички
страни съ височини, се намира предъ самия изгоренъ Крумозъ аулъ при Мадара и Кюлевча, дето е станало и послед
ното сражение съ българите. Тя обема около 50 кв. клм. и
е била достатъчна да побере всичките войски, които сж
придружавали императора въ похода му презъ Провадийската
планина. Сочни пасбища за добитъка, чисти балкански извори,
гори и сенки, необходими за горещите юлски дни, всекакъвъ видъ провизии за хората и добитъка, а особено вино
и ракия, отъ околните богати села и отъ превзетия аулъ на
Крума, сж се намирали въ пълно изобилие, както те се на') Такъвъ е билъ триумфа на императора Йоана Цимисхий и
откарването на българския царь Бориса II, семейството му и брата
му Романъ въ 972 г. Теофанъ разказва, че на Великъ-день 799 г.,
т. е. 12 години преди погрома на Никифора, императрица Ирина
извършила следующата тържествена процесия. Отъ църквата Св.
Япостоли тя минала за двореца си въ позлатена колесница, въ която
били впрегнати четири бъли коне, а на четиритЪ жгли на колесни
цата стоели 4-т’Ь патриции: Варданъ, тракисийски стратегъ, Сисиний,
тракийски стратегъ, Никита, доместикъ на схолитЪ, и Константинъ
Воила. Отъ колесницата императрицата хвърляла на народа щедри
подаръци (ТЬеорЬапез, 474). Тогава Никифоръ е билъ финансовъ ми.
нистъръ на империята и сигурно е взелъ участие въ тази процесия,
която не малко го е блазнила.

здиратъ и сега. За императора и неговия генераленъ щабъ
неприятельтъ е билъ вече смазанъ, всички препятствия за
по-нататъшния походъ следъ почивката—отстранени и следъ
великата победа требвало да е и пиршеството велико. Оргиите
започнали. Въ синаксаря отъ 1340 г. както и въ другия отъ
1338 г. е казано: Звии цреки по дръж ък^ пов^дишоу и по
ПОБ^ДОМ» Кьзлесьшоус/Л И ПИфИ И ПИТИК» БЬЗЬПрИ/НЖ/КфО\( “
— „веднага следъ победата на царя-победитель възликуваха
и предадоха се на ядене и пиене“ , а съвременикътъ Теофанъ
казва, че Никифоръ водилъ съ себе си и „женоподобни
слуги, съ които спалъ“. Щомъ като това е прави лъ самиятъ
императоръ и то въ присжтствието въ свитата, на сина си
Ставракия и на зетя си Михаилъ Рангабе, бждащи импера
тори, то сигурно въ лагера сж били доведени и пленени
жени отъ околнит-Ь селища, които сж допълвали веселието
на велможите, военноначалници т е и др. За некакви пре
дохранителни мерки противъ неприятеля никой не е
помислювалъ, защото въ очите на гърците такъвъ вече не
е имало и, следователно, не е имало и нужда отъ такива
мерки. Това, че е било така, се установява отъ Арменския
синаксаръ, основанъ на гръцкия, въ който е казано, че бъл
гарите нападнали, „като се възползували отъ немарливостьта
на гърците“. Зонара пъкъ, като гръкъ, за да умекчи рабо
тата, казва, че „ромеите били нападнати презъ нощьта, когато
всички непредпазливо спали, понеже отъ гордость мислели,
че варварите не ще посмеятъ да ги нападнатъ“. Но другъ
неизвестенъ гръкъ, авторъ на една ржкописна византийска
хроника, цитирана отъ професора Хазе, описва работата така,
както тя е била въ сжщность и както я описватъ синаксарите и Теофанъ. Той казва, че „Никифоръ, като станалъ
надмененъ по своето лекомислие отъ победата, предалъ се
на безгриженъ разкошъ“, т. е. на богато устроенъ гуляй,
безъ да му мисли за нЪкакви препазителни мерки за армията
си, която сжщо е била предадена на такова богато пир
шество. А че, освенъ ядение и пиение, въ царския лагеръ сж
били вършени и некои срамни работи, за които Теофанъ—■
другъ съвремененъ гръкъ -— явно пише, се вижда отъ думите
на сжщия неизвестенъ авторъ на хрониката, че отъ този без
гриженъ разкошъ на Никифора се случили срамни и п ла 
чевни бедствия“1). Императорътъ и неговиятъ генераленъ
щабъ не сж даже взели най-елементарни мерки и противъ
вечните спжтници на войните — разните епидемии: холера,
тифъ и пр. По-горе ние цитирахме думите на Теофана, който
казва, че Никифоръ не се погрижилъ дори за погребението
на труповете на своите убити или умрели войници, а Кедринъ
*) Вижъ руското издание на Л. Дякона, 189—150.
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казва, че той постжпилъ така и съ труповете на българите.
Ликуванията, веселбите, игрите и, главно, пиянството, раз
бира се, немали край. Никой не се интересувалъ да види
какво става задъ „Царевото падалище“ или лагера. Това се
продължавало, споредъ изричните думи на Теофана, цели
два дни — въ четвъртъкъ и петъкъ, а може би гуляите да
сж били почнати още въ среда вечерьта, следъ превзима
нето на Крумовия аулъ и следъ спечелената победа надъ
българите.

ПОГРОМЪТЪ
Но, изведнажъ, колелото на сждбата се обърнало. Въ
петъкъ на императора била съобщена страшната весть, че
той и армията му сж заградени отъ неприятеля и че нема
надежда за спасение. Това веело ужасъ въ душата на гор
дия властелинъ и въ целия му лагеръ. Отъ думите на съзременика Теофана и на Кедрина може да се заключи, че Ники
форъ е разгледалъ околностьта и, изтръпналъ отъ ужасъ,
казалъ на свитата си онези паметни думи: „дори и ако бждемъ крилати, никой отъ насъ да не се надева, че ще из
бегне гибельта“ !
Додето въ византийския лагеръ ставало това големо
и безгрижно пиршество, „Крумъ — казва Теофанъ — пона
сяйки тежко това (отказването на мира отъ Никифора и го
лемите негови опустошения и злодеяния), заградилъ входо
вете и изходите съ дървени укрепления (засеки). Това ста
нало въ продължение на четвъртъкъ и петъкъ. Презъ
нощьта, срещу ежбота, смутове и тълпи отъ въоржжени хора
изплашили Никифоровата войска. А преди настжпването на
деня, варварите нападнали на Никифора и велможите му и
ги убили".
„Въ числото на убитите — продължава по-нататъкъ
Теофанъ — билъ и нЬкой си патриций Еций, патриций Петъръ,
патриций Сисиний, синъ на Трифила, и патриций Теодосий
Салибара, който бе много оскърбилъ и увредилъ покойната
(императрица) Ирина, упразительтъ (епархосъ) патриций
Романъ, военноначалникътъ на източните войски и много
други военноначалници (протоспатарии, спатарии) и легионни
началници. Убитъ падналъ и началникътъ на стражата, друнгария на царската стража, военноначалникътъ на Тракия, много
началници на темите съ многобройна войска и загина въобще
цгьлата християнска (гръцка) красота! Не дай Боже хри
стияните некога да четатъ толкова печални известия, каквито
беха получени въ този день! Толкоза сълзи се пролеха
тогава“ !. .
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Арабскиятъ синаксарь допълва тази страшна картина
така: „Случило се, че българите една нощь ползувайки се
отъ немарливостьта на гърците, нападнали гЬхната войска,
убили царя и много други войводи. Ония, които получили
смъртоносни удари, преселили се веднага отъ (нашия) свЪтъ;
а у които получените удари не били смъртоносни рани,
те се скрили въ гористите и обраснали места; ония, които
паднали въ пленъ живи, подложени били на многобройни
мжки, за дето не предпочели да се отрекатъ отъ Господа
нашего Исуса Христа; на едни отъ техъ съ мечъ били от
сечени главите; други били лишени отъ сегашния животъ
чрезъ удушване; трети били ранени съ многобройни стрели
и се преселили отъ тукашния животъ. Що се отнася до
останалите, те били осждени на затворъ въ тъмници и на
жажда. По тоя начинъ те се освободили отъ света и се
увенчали съ мжченически венецъ“. Сжщото казва и ржкописната хроника, цитирана отъ професора Хазе.
Георги Монахъ пишз: „Варваринътъ възнегодувалъ (за
отхвърления миръ отъ Никифора) и като задръстилъ всички
входове и изходи на тая местность (дето билъ лагера), укрепилъ ги съ дървени укрепления и следъ два дни, като съ
бралъ безброенъ народъ, нападналъ на лагера на импера
тора, убилъ него и всички велможи, които го придружавали,,
предводителите на темите и безбройна войска“.
Почти сжщото твърди и Кедринъ.
Симеонъ Метафрастъ казва, че като се разярилъ отъ
неприетия миръ, варваринътъ (Крумъ) заградилъ изходите съ
дървета и следъ дза дни, като събралъ хора, нападналъ на
царевото падалище и убили царя и всичките, които били
съ него“.
Въ Манасиевата лгьтопись се казва, че изпърво Ники
форъ победилъ Крума и разграбилъ имението му, но следъ
това Крумъ събралъ войската си, която останала следъ раз
биването й, нападналъ нощя на императора и съвършенно
разбилъ гърците.
А Стефаносъ отъ Таронъ (Ясохигъ) казва, че Ники
форъ, като нападналъ България, той и армията му били
унищожени.
Относително взетата плячка, Теофанъ казва, че при по
грома на гърците пропаднали и всичките оржжия и импе
раторски принадлежности.
Сказаниепго на Харатейския миней допълва тези думи
на Теофана и казва, че „обозътъ, оржжието, държавната
хазна и съкровищата на императора станали собственость
на българите“.
А Зонара пише, че „били разграбени всичките принад
лежности на императора и целиятъ лагеръ на ром еите; вар
варите завладели големо богатство, оржжия й хиляди коне“.

Отъ цитираните и отъ други не цитирани тукъ дрезни
автори се вижда, че въ страшната нощь българския царь не
е действузалъ само съ остатъците на своята разбита и
;редовна армия. Верно е, че едни отъ източниците, като Кед
ринъ и Манасий, казватъ, че Крумъ събралъ войската си и
съ нея действузалъ, но други и, главно, по-стари източници,
•като Симеонъ Магистъръ, каззатъ, че варваринътъ събралъ
хора; трети, като Теофана, че събралъ тълпи отъ въоржжени хора и четвърти, като Георгия Монаха, че следъ два дни
'(четвъртъкъ и петъкъ) отъ Никифорозата победа, Крумъ
събралъ безброенъ народъ и нападналъ лагера на византийците.
Тоза показва, че отъ една обикновена война между редов
ните армии на двете държави, войната, следъ разбиването
на българите отъ Никифора, се обърнала отъ страна на
последните въ народна война; че освенъ остатъците отъ
разбитата му армия и, може би, гарнизоните отъ некои
крепости, Крумъ е повикалъ на помощь и народа и тогава
малко и големо, старо и младо, като е видело какъ Ники
форъ на всекжде, презъ кждето миналъ, е убивалъ бълга
р и те, безъ разлика на полъ и възрасть, какъ е грабилъ,
пленилъ и горилъ и какво го чака по-нататъкъ, се въоржжило кой съ каквото може: съ стрели и мечове, съ брадви
и боздугани и съ прашки и камъне и е полете ло, като
вихъръ, въ определения часъ, противъ омразния противникъ
и войската му. Така направилъ народътъ и въ 1190 г., когато,
повиканъ отъ царя Ясена, се събралъ въ Тревненския бал.-канъ и разгромилъ армията на другъ заклетъ противникъ —
императоръ Исакъ Ангелъ и го накаралъ позорно и безъ
шлемъ да бега за Стара-Загора.
Освенъ заграждането на неприятелския лагеръ съ войска
и нападението му отъ българите съ ^трели и, главно, съ
•голи мечове, византийските хронисти и минеите ни даватъ
сведения, че Крумъ и неговите генерали употребили и друго
едно страшно средство при нападението. То е било огънътъ
— запалване на горите въ самото заградено место въ пла
нината. Така, Теофанъ казва, че отъ „женоподобните“ служи
тели на Никифора, съ които той спалъ наедно, едни загинали
въ огъня, на заграденото мгьсто (тф т>з? аойдад пирь), а други
— отъ мечове“; а въ Харатейския миней се говори, че бъл
гарите запалили лесовете и презъ нощьта се спуснали по
равнината на гъсти тълпи и императорътъ, много отъ военноначалниците и армията му били избити. Анонимната хроника
?и синаксарите казватъ, че тези отъ византийците, които
бегали къмъ горите, били вземани въ пленъ, а Зонара при
бавя, че българите взели и хиляди коне, който, както се
знае, се много плашатъ отъ огънь. При това положение на
•работата, всеки може да си представи каква страшна кар
тина е представлявало бойното поле!

УБИЙСТВОТО НА НИКИФОРА
Какъ е загиналъ императоръ Никифоръ, не е точно
установено отъ източниците. Теофанъ казва, че никой отъ,
спасилите се не е можалъ точно да разправи затова. „Некои
казватъ, пише той, че ромеите съ камъни го убили“. Следъ
това прибавя, че, като отсекалъ главата на Никифора, Крумъ
неколко дни я излагалъ, набита на колъ, предъ ликующия
народъ, за срамъ на ромеите. После, като я снклъ отъ кола
и очистилъ черепа, обковалъ го отвънъ съ сребро и, гордейки се, каралъ да пиятъ отъ него славннскт т военноначалници.
Симеонъ Логотетъ и Георги Монахъ казватъ, че Крумъ,,
като нападналъ лагера на Никифора, убилъ него, всички
■ велможи, които го придружавали, и безбройна войска. За
главата на Никифора те разправятъ сжщото, както Теофанъ,
съ тази само разлика, че, вместо славянските, Крумъ каралъ
българскитгь боляри да пиятъ отъ нея, като надменно се
о присмивалъ на Никифора, че проявилъ користь и неприелъ.
мира.
Анонимната хроника, цитирана отъ професора Хазе,
съобщава, че „въ една нощь българите, като нападнали
ромейската войска, хванали въ пленъ самия императоръ (уви!),
заедно съ неговите съветници, твърде много отъ техъ умър
твили и не пощадили и самия Никифоръ“.
Кедринъ пише, че „следъ два дни, (отъ победата на
Никифора), варваринътъ (Крумъ), като събралъ войска, напад
налъ лагера на Никифора и го убили мизерно; сжщо и начал
ниците и много войска“.
Зонара отбелезва, че „казватъ, че Никифоръ билъ убитъ
отъ своите хора: или те първи сж го заклали, или пъкъ,.
когато варварите почнали, ромеите довършили убийството
на тиранина“.
Антиохийскиятъ патриархъ Михаилъ съобщава, че „Ни
кифоръ билъ убитъ отъ единъ ромеецъ“.
Споредъ трите синаксаря и Харатейския миней, бълга
рите убили Никифора и целия му синклитъ презъ нощьта,
въ време на нападението, но какъ—те не казватъ.
Манасиевата летопись казва, че „Крумъ нападналъ импе
ратора и не само че разбилъ гърците, но и главата на самия
императоръ отрезалъ и, като я обковалъ отъ горе съ сребро
и наливалъ вино въ нея, даваше на българите да пиятъ“.
Този текстъ на Манасия се подкрепя отъ две илюстрации въ
неговата летопись: едната представлява Крума съ царски
одежди и придруженъ отъ велможите си, а на среща му—
императоръ Никифоръ, сжщо облеченъ въ царски одежди,,
доведенъ съ вързани ржце предъ него отъ некрлко българ-

ски зойници, а отгоре надписъ: „Кр&иъ кнгазь
Ники
фора ц р гЬ й ЖсЬчб глдва его\ Другата илюстрация изобра
зява царь Крума, сЪдналъ на трапеза съ четири велможи, и
единъ слуга поднася Никифоровия черепъ, за да пиятъ вино1).
Тези картини сжщо подкрепятъ, че не ромеите, а българите,
на които, види се, е било заповедано на всека цена да
хванатъ императора живъ, сж го уловили и сж го довели
при Крума, който му отсекалъ главата. И наистина, това е
много по-близо до истината, защото въ окази страшна нощь
гърците сж гледали да спасятъ своите собствени глави, а
не да отмжщаватъ на императора си за сторените отъ него
злини. Теофанъ ни съобщава за много грозни финансови,
административни, военни и черковни разпоредби на Никифора
въ империята, както и сведения за неговия мръсенъ частенъ
животъ, отъ които става явно, че той е билъ гледанъ много
лошо отъ народа и войската. И, вероятно, общото негодуване, което е сжществувало противъ него въ целата импе
рия, отъ последнята колиба до дворците на патрициите, е
накарало некои отъ византийските летописци да верватъ, че
въ време на катастрофата той е билъ убитъ отъ своите
собствени офицери или войници, за отмжщение. Това бихме
приели и ние, ако бедствието на гърците презъ фаталната
нощь не е било общо за всички, безъ разлика. Ето защо ние
намираме, че сведенията на летописеца Манасия и на другите
източници, които казватъ, че Никифоръ е билъ убитъ отъ
българите, повече отговарятъ на действителностьта.
Сждбата най-жестоко, но при това най-справедливо
отмжстила на императора Никифора за сторените въ Бълга
рия, пъкъ и на всекжде, дето е стжпилъ негозиятъ кракъ,
страшни злодеяния. Византийската история познава много
некадърни, подли, жестоки, пиени и развратни императори,
които слепиятъ случай или наследственото право сж ги
издигнали до престола на Константина Велики, като: Фока
(602—610), Андроникъ I Комнинъ (1181—1185) и др., но
безжалостни, крайни скъперници и мръсни типове, като Ни
кифора, се редко срещатъ. Само като се прочататъ думите
на Теофана и на патриарха Михаила, какъ Никифоръ, незави
симо отъ другите многобройни злодеяния, запозедалъ да
уловятъ малки и невинни дечица, да ги кара да легатъ на
земята, а следъ това да търкаля върху гЬхъ тежки валяци
*) Обичаятъ да се правятъ чаши отъ човешки черепи не е
съществувалъ само у старитЪ българи, а и у много древни народи
като: галитЪ, скититЪ, германците, печенегитЪ, аваритЪ и пр.; вижъ
за това подробно у д -р ъ В. Б еш ев л и ев ъ , Чаши отъ черепи у пра
българите. Годишникъ на Софийския университетъ, истор.-фил. фз«ултетъ, кн. XXII, 3, 1926 г.

назжбени съ железа или съ кремъци, съ каквито българите
сж вършеели житата си и по този начинъ да ги избива,
нещо, което не срещаме никжде въ историята на человечеството, космите на всички ни неволно настръхватъ и азъ
вервамъ, че не ще се намери и най-добродетеленъ човекъ
на света, който да не каже, че убийството му е станало найзаслужено и че добре е станало, дето България е отървала
отъ него и себе си, и империята, и всички околни държави,
съ които той е воювалъ и сигурно е вършилъ сжщите
страшни злодеяния. Съвременникътъ Теофанъ казва, че
„когато въ единъ день останаха толкова вдовици и сираци и
плачътъ бе неукротимъ, убиването на Никифора за мнозина
служеше като утеха“. Сжщото пише и Зонара.
Знаменитиятъ английски историкъ Едуардъ Гиббонъ, като
се спира на катастрофата на Никифора, казва: „Не подлежи
на съмнение, че имало не малко короновани тирани още пожестокосърдечни, отъ колкото Никифоръ, но едва ли ще се
намери между техъ такъвъ, който да внушава на своите
верноподаници по-дълбоко и по-всеобщо отвращение. Неговиятъ характеръ пятнили три отвратителни порока: лицеме
рие, неблагодарность и скъперничество. Отсжтствието на
добродетели не се изкупувало отъ никакви забележителни
дарби, а отсжтствието на дарби—отъ никакви привлекателни
качества. Тъй като той не е билъ вещ ъ въ военните работи
и нещастенъ въ своите военни предприятия, то той е билъ
победенъ отъ сарацините и убитъ отъ българите“1).
А известниятъ намъ кембричски професоръ Бжри пише:
„Това злощастие се случило на 26 юлий. То се показвало
още по-позорно отъ всички други погроми, причинени отъ
нахлуванията на хуните и аварите, по-лошо отъ всеко пора
жение следъ фаталния день при Одринъ2). Подиръ смъртьта
на Валента въ онзи великъ триумфъ на вестготите, никой
римски Августъ не билъ станалъ жертва на варварите. Въ V
и VI в. императорите нЬмали обичай да взиматъ участие въ
войните, но откакъ храбростьта на Ираклия (610—641) даде
новъ примеръ, повечето отъ ромейските владетели почнали
сами да предвождатъ армиите си въ бой и ако да не били
те винаги победители, поне успевали да спасатъ живота си.
Никифоровиятъ погромъ е билъ, следователно, едно събитие,
каквото немало друго такова дори отъ 400 години насамъ.
За ромейския светъ това беше единъ ударъ„3).
Героизмътъ и величието пъкъ на българския царь
споредъ насъ, се състояли въ това, че той, следъ нашест
*) Истор 1я упадка и разрушения римской имперш, т. V, 1885 г.,
стр. 329. *) Битката на императора Валента съ вестотит-Ь въ-378 г.
3) Известия на Истор. дружество, IV, 119.

вието на неприятеля въ земята му, следъ разбиването на
армията му, следъ изгаряне на лагера му и следъ отблъсването на двукратното му предложение за миръ, на изгубилъ
присжтствие на духа и не се отчаялъ. Той не отиш ълъдасе
крие по непристжпните крепости въ Балкана, или при Дуна
ва, както направи царь Иванъ Шишманъ, който при наше
ствието на турците се затворилъ въ Никополската крепость,.
дето после се предалъ, а като истински пълководецъ преценилъ хладнокръвно грозното положение, събралъ остатъците
отъ разбитата си армия и всички годни за насене оржжие
отъ околностьта и моментално, безъ да губи време, щомъ
виделъ, че неприятельтъ, опоенъ отъ победата, сезабравилъ
и се предалъ на пиянство и оргии, използувалъ всичките
негови военни и човешки грешки и въ продължение на два
дни неусетно обградилъ целия му лагеръ въ планинската
котловина, като въ железна клетка, и презъ нощьта срещу
26 юлий го унищожилъ чрезъ страшна сЪчь.

РЯЗМЪРИТБ НЯ КЯТЯСТРОФЯТЯ и
СПЯСЕНИТБ ОТЪ НЕЯ
Както видехме по-горе, Теофанъ ни съобщава много
имена на загинали византийски военоначалници, велможи и
други големци, и човекъ, като прочете целото му изложение
за погрома, дохожда до убеждение, че катастрофата е била
пълна. Сжщо и Симеонъ Метафрастъ казва, че Крумъ напад
налъ царевото падалище, убилъ Никифора и всички^ които
сж били съ него — и къск^ сашДих сгь. ни-и : сжщо и Кед
ринъ. Така и авторите на двата синаксаря, отъ 1338 и 1340 г„
казватъ, че българите, непощадили ни едного, нито дори и
самия императоръ“. Обаче, отъ други документи се вижда,,
че това не е било напълно верно. Така, напримеръ, Теофанъ
казва изрично, че между убитите билъ и патриций Петъръ,
а за него въ минеите се казва, че билъ само плененъ и
следъ това освободенъ отъ светаго Ивана Евангелиста, приелъ
по-сетне монашество на планината Олимпъ и проживелъ
повече отъ 60 години1).
Въ сжщата бележка на минеите се казва, че заедно
съ патриция Петра били хванати и други 50 военоначалници
и професоръ Златарски, като взема поводъ отъ бележката,
казва, че «изглежда, че както патриций Петъръ, тъй и хва
натите заедно съ него 50 военачалници, сж били взети въ
пленъ и сж останали въ него до сключването на 30-годишния
Йс1а 55. ЛиШ 1, 259 О.; срв. и Я. ТоидагЛ, йе ГШзМге ргоГапе^
Раг15, 1874, стр. 30—2, 226—7.

миръ при Омортага, въ чиито условия се предвиждала спе
циална статия, по кой начинъ ще трЪбва да стане обмя
ната на военачалницит-Ь“, за което той говори подробно на
друго м-Ьсто1). Азъ не намирамъ това мнение на Златарски!
за правилно. Споредъ мене, макаръ мнозина да сж били тия,,
които сж спасили главитЪ си отъ българския мечъ, т^хното*
число пакъ не е било голямо, защото при онова силно оже
сточение на българигЪ въ онази паметна нощь, тЪ сж гле
дали повече да колятъ, а не пленници да взиматъ. При това,
на гЬзи, които сж спасили главитЪ си и, ранени или живи,,
останали въ пленъ, ние видехме отъ синаксаритЪ и Анонимната хроника, каква е била сждбата имъ: тЪ сж били под
ложени на страшни мжки за да се отрекатъ отъ християн
ството и на едни отъ тия, които отказвали, били отсечени
главитЪ, други одушвали, трети умирали отъ рани, нанесени
имъ чрезъ многобройни стрели, а четвърти били осжждани
на затворъ и тамъ умирали отъ гладъ и жажда. Но, ако ние
тукъ повдигнахме въпроса за числото на спасенит-Ь, то е за
да изтъкнемъ, че не абсолютно всички отъ заградените въ
византийския лагеръ сж минали, както се вЪрза отъ многоавтори, подъ ножа на българитЪ. Споредъ менъ, пленницит-Ь,.
които сж увеличали числото на оцгългълитгъ отъ 811 г. и
сж станали предметъ на размина, сж били други, а именно'
тЪзи, които българите сж събрали въ войнитгъ на Крума
следъ погрома на Никифора. Известно е, че първата работа
на българския царь, следъ победата, е била да нападне и
превземе г. Девелтъ, отдето той, освенъ гарнизона, взель въ
пленъ и много граждани, заедно съ владиката имъ. Следъ
това, той опленилъ още няколко села и градове въ Тракия.
Презъ следующата 812 г. той превзелъ г. Месемврия и на
ново Девелтъ. Въ 813 г., следъ покушението върху него отъ
императора Лъва V при Цариградъ, той опленилъ почти
всички градове и села въ Тракия, на чело съ Одринъ. Тия
градове сж били: Регионъ, Атира, Силиврия, Даонисъ, Ираклия, Родосто, Панионъ, Апросъ и др. Само 50 хиляди плен
ници е взелъ при р. Еркене 30-хилядниятъ български отрядъ..
И отъ тЪзи именно градове и крепости сж били събрани
много военноначалници, войници и граждани, които, заедно
съ оцп>лп>литгъ отъ 811 г., сж образували едно голямо число;,
което е станало предметъ на специална статия на мира съ.
Омортага отъ 814 г., за който ни говори Сюлейманкьойския,
надписъ®).
*) История на бълг. държава, I, 258, заб. 3. а) Вижъ за това
З л атар ск и , История, I, 300 сл.; Известия на Археологическото дру~
жество, III, 138—142.
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Другъ византийски военноначалникт^, който се спасилъ
■отъ погрома въ 811 г., билъ славянинътъ Николай, който,
споредъ Пшинския миней, командувалъ славянските дружини,
противъ своитЪ съплеменници и българите. И той, като па
триций Петъръ, се покалугерилъ. „Праведниятъ пълководецъ
— казва се въ минея, — като виделъ, че се изпълнило ви
дението му (за победата на българите), възблагодарилъ
Господа за своето спасение. Направо отъ полесражението,
съ сълзи за падналите му войници, той се отправилъ за
монастиръ“. Неговата гробница при г. Баба-Ески, Одринско,
доскоро служила като паметникъ за погрома на Никифора и
армията му. Презъ време на пжтешествието си за Ерусалимъ,
въ 1683 г., сръбскиятъ патриархъ Арсений Черноевичъ виделъ
гроба. Турците били обвили главата на покойния съ чалма1).
Другъ отъ най-важните лица отъ свитата на импера
тора, които намерили спасение въ бегство, е билъ, синътъ на Никифора — „щастливия“ Ставраки, който, споредъ
Теофана, опасно раненъ въ десната страна на гърба, едва
живъ избегалъ отъ сражението и стигналъ въ Одринъ. Тамъ
началникътъ на схолите, патриций Стефанъ, и магистъръ Теоктистъ, които, вероятно, сжщо сж били въ свитата на импе
ратора и сж сполучили да избЪгатъ заедно съ Ставракия,
провъзгласили последния за императоръ, а птой — прибавя
съвременникътъ Теофанъ — говорилъ предъ опасалата се
войска — значи, имало е и такава — противъ родйия си баща
и войниците много се зарадвали на това“. Отъ Одринъ новиятъ императоръ се завърналъ въ Цариградъ и следъ не
колко месеца умрелъ, вероятно отъ раната си.
Второто важно лице, което се спасило съ бегство, билъ
зетътъ на Никифора — Михаилъ Рангабе. Следъ смъртьта
на Ставракия той станалъ императоръ и ималъ много раз
правии съ царя Крума. Той се оказалъ единъ тъкмо протизоположенъ типъ на де да си по отношение на скъперни
чеството му. „Новиятъ императоръ Михаилъ — казва Теофанъ
— обогатилъ всичките патриции, сенатори, архиереи, иереи,
монаси, военни и сиромаси, както въ столицата, така и въ
«провинцията; така щото всичкитгь несмгьтни съкровища,
•събрани чрезъ сребролюбието на Никифора, отъ което той
в загина, въ нгъколко дни изчезнали“. Той, или по-добре да
•кажемъ жена му, Прокопия, защото тя го командувала въ
всичко, дори и въ военните му походи противъ българите,
е требвало да се бори противъ нашествието на Крума въ
византийските области следъ погрома. Михаилъ царувалъ
отъ 811 до 813 г., когато е билъ сваленъ отъ армията за
*) Вижъ дневника на патриарха въ „Гласник“ на Сръбската
академия на наукитЪ, кн. 33, стр. 189; И речек ъ , НеегзЬгаззе, 144;
§ ж р и , Известия на Истор. дружество, IV, 119.

«еговата некадърность и покалугеренъ, а на престола билъ
издигнатъ патриций Лъвъ Армянинъ (813—820 г.), който се
борилъ достойно съ Крума и дори въ 813 г., следъ като
■разбилъ отъ засада армията му при Месемврия, дето войската
V) му се била пръснала за събиране на фуражъ, щЪлъ безъ
■малко да хване и самия Крумъ въ пленъ1).
Следъ смъртьта на Крума, въ 814 г., синъ му, Омортагъ,
сключилъ известния 30-годишенъ миръ съ Лъва и тогава на
станало спокойствие между двете държави.
И така, отъ тези източници следва, че не само некои
отъ византийските първенци и полководци, като Ставраки,
Михаилъ Рангабе, патрициите Петъръ и Стефанъ, магистъръ
Теоктистъ и военноначалникътъ Николай, но дори и значи
телна часть отъ византийската армия е могла да се спаси
отъ страшния погромъ. Много е вероятно спасената войска
да е била тази, която не е минала Балкана и не е взела
участие въ похода на императора до Мадара, а е съставля
вала отрядите, които сж били оставени за заслонъ срещу
трите прохода й още — за охрана на пжтя, по който се движилъ императорътъ и е пазила свръзката му съ базата въ
;Маркели. Възможно е и патриций Стефанъ и магистъръ
Теоктистъ, които сж стигнали въ Одринъ и тамъ, заедно съ
спасилата се войска, провъзгласили Ставракия за императоръ,
да сж били команданти на сжщите отряди. Въ всеки слу
чай, при многобройностьта на византийската армия и на сви
тата на императора, колкото първенци и войници да сж се
спасили, катастрофата при Мадара съставлява едно първо
степенно събитие въ историята на България и на римо-византийската империя; погромътъ е билъ страшенъ и ужасенъ и
съвременниятъ летописецъ, Теофанъ, съ право е можалъ да
каже, че тамъ загинала „целата християнска т. е. визан
тийска красота“!

ГРЪШ КИТЪ в ъ в о й н и т ъ И ГРОЗНИТЪ
ПОСЛЕДСТВИЯ о т ъ т ъ х ъ
Ние изложихме причините на катастрофата тъй, както
си черпимъ направо отъ източниците и никой не требва да
се очудва какъ така лесно е станала тя. Историята е пълна
с ъ примери, които ни показватъ какъ много отъ т1ззи, които
се считатъ за богопомазаници и отредени отъ Провидението
да управляватъ народите и да ги водятъ къмъ победи и
слава и къмъ материаленъ и духовенъ прогресъ, често пжти
‘) ТЬеорЬапез с о п * т ., 24— 5; Сейгепиз,
.381 ; О епеззш з. 12— 13.

11, 54, 2 о п а га з,
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се забравятъ и вършатъ най-големите глупости на света. И
важното е това, че много пжти те, безъ да бждатъ, „найумните между умните“ и „най-достойните между достой
ните“ 1), а произлезли отъ тинята на обществото и издигнали
се отъ прости и неграмотни войници до царските и импера
торските тронове по единъ слепъ случай на сждбата, съ
своето монаршеско вето, безъ да познаватъ историята, безъ.
да се вслушватъ въ съветите на побелелите глази на своите
пълководци, те, подтиквани често пжти и отъ разни блюдолизци и отъ страстьта къмъ пиянство и оргии, дори и
тогава, когато те требва да изпълняватъ своя служебенъ
дългъ най-сериозно, както е случаятъ при Мадара, сж нана
сяли неизмерими и непоправими щети и злини на народите.
И наистина, ако императоръ Алекси I Комнинъ въ 1088
г. беше послушалъ Маврокатакалона и Палеолога, когото'
той малко време преди това откупилъ отъ пленъ у печенегите за 40,000 жълтици, и сега, ако императоръ Никифоръ.
бе послушалъ съветите на мнозина отъ своите военноначалници, нито първиятъ щеше да претърпи погромъ и да бега
позорно презъ Балкана и гражданите въ Голое — негови
подданици — да го подиграватъ, че бегалъ „хубавъ и ненараненъ“ отъ полесражението, нито Никифоръ щеше да изгуби
главата си и заедно съ нея — „целата християнска красота“ Г
Въ 1371 г. въ нашата земя станалъ почти сжщи такъвъ
погромъ, като Мадарския. Това е погромът ь на сръбския
кралъ Вълкашинъ и неговата 60-хилядна армия. Като се запжтилъ по долината на р. Марица противъ турската столица
Одринъ, кралъ Вълкашинъ се разположилъ на лагеръ при г.
Черменъ, Свиленъ-градско, и, още преди армията му да види;
турчинъ, се предала на пиянство. Вероятно, сърбите се надЯвали, че щомъ на утрето се покажатъ предъ Одринъ, тур
ската сила ще бжде изведнажъ сломена, столицата на сул
танъ Мурада—превзета и турците прогонени отвъдъ морето,,
въ Азия! Но изпратениятъ отъ турския главнокомандующъ
Лала Шахинъ паша пълководецъ Хаджи-ил-бегъ, съ 4000
души конница, за рекогносцировка, не мислилъ така. Безъ
дори да се връща да докладва на своя главнокомандующъ,.
той решилъ да използува сгодния моментъ, нападналъ сръб
ския лагеръ и, всредъ най-страшна паника, подложилъ всичко
подъ меча си. Преданието, запазено и досега въ г. Свиленъградъ, гласи, че конницата на турците газила кръвь до коле
нете на конете. Тукъ паднали убити: краль Вълкашинъ, братията му Углешъ и Гойко и много боляри. И досега местотона тази катастрофа се нарича „Сръбска гробница“ или по‘) Когато въ 323 г. преди Христа, пълководцитЪ на Ялександра
Македонски попитали на смъртния часъ, въ Вавилонъ, своя великъ.
вождъ : кому остава царството си—той отговорилъ: на най-достойния Е

турски „Сърбъ сандъги“ и напомня на пжтниците за стана
лото тукъ сръбско поражение.1)
-)
Другъ случай. Около 990 г. възстаналъ протизъ импе
ратора Василий II византийскиятъ пълководецъ Варда Фока,
който изпратилъ армията си, подъ командата на Делфина,
противъ Цариградъ и тя се установила на лагеръ при г. Скутари на Босфора. Когато, споредъ Кедрина, съюзницит-Ь —
руси и византийци — се явили предъ възстаналата армия, те
я заварили, че се предала на пиянство. Тогава те избили
една не малка часть отъ нея, а другата се пръснала по разни
страни.2)
Българо-византийската история познава и други нена
дейни катастрофи, които не се дължатъ на пиянство и оргии,
а само на неизпълнение най-елементарните военни пра
вила за предпазване. Такива сж трите поражения на царь
Самуила отъ византийците; така:
Презъ 996 г., на връщане отъ Гърция, съ много плен
ници, царь Самуилъ, като миналъ Термопилския проходъ, се
натъкналъ на армията на византийския пълководецъ Ники
форъ Уранъ. Самуилъ се разположилъ на десния брегъ на
р. Сперхей, а Никифоръ — на левия. Реката била много при
дошла и никой не се решавалъ да даде сражение. Уверенъ,
че византийците не могатъ да минатъ реката, Самуилъ не
взелъ никакви предпазителни мерки за запазване на лагера
си и стоялъ безгрижно. Обаче, византийците намерили бродъ
и една нощь, като минали реката, нападнали внезапно на
спящия български лагеръ. Въ тъмнината били избити много
българи. Самъ Самуилъ и синъ му Гавраилъ, тежко ранени,
едва не паднали живи въ ржцете на неприятеля: те се скрили
между труповете на убитите и избегали следъ клането въ
тъмнината.
Втора такава катастрофа царь Самуилъ претърпелъ въ
1003 г. на р. Вардаръ, при г. Скопие, отъ самия императоръ
Василий Българоубиецъ.
А третята е прочутата Беласицка битка въ 1014 г. Въ
нея, както изложихме на друго место, Самуилъ запушилъ
добре пролома на р. Струмица, при Клидионъ, съ засеки и
императоръ Василий, въпреки всички усилия, не можалъ да
си пробие пжть; но той не взелъ никакви предпазителни
*) Вижъ описанието на местото отъ Т. К ар ай овевъ , мате
риали за изучаване на Одринския виляетъ, Мсб., т. XIX, 96; за бит
ката : Исай у М1к1о81сЬ, СЬге5к>та1Ша ра1аез1оу., 72—76 ; сръбскитЪ
летописи у Ш аф арикъ, Рата1:ку, 54, 61, 72; СЬа1сосопсШаз у 5 4 п й ег,
II, 337; турскитЪ известия у 2 т к е 1 зе п , 1,224; И речекъ, История на
българитЪ, 422. 2) Вижъ подробно за това въ Трудь 1 В. Г. В асил ь е зск а г о , т. II, в ь т . 1, Спб., 1909 г„ стр. 92.
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мЪрки въ планината Беласица; и, когато Никифоръ Ксифия
се явилъ въ гърба на българите, страшниятъ погромъ билъ
нанесенъ: освенъ че сж били дадени грамадни жертви, но и
самъ царь Самуилъ безъ малко щЪлъ да падне въ ржцегЬ
на неприятеля, ако не е билъ синъ му Гавраилъ, който го1
мЪтналъ на коня си и го отнесълъ въ Прил4пъ.
Въ XI в., въ своя Стратегиконъ, § 49, Кекавменъ, като
дава съвети какъ да ставатъ обхожданията на неприятеля и
цитира случая на Ксифия, хвали Сзмуила и го нарича „опит
ния въ военното дЪло Самуилъ“. Хвали го и френскиятъ
историкъ Шлумберже. Хвалятъ го и новитЪ наши историци:
професоритЪ Златарски, Благоевъ, генералъ Чаракчиевъ и
др. Но, азъ нЪма да го похваля. Споредъ мене, показаната*
въ тЪзи три сражения небрежность и непредвидливостъ го
съвсемъ понижаватъ като пълководецъ. Вйкторъ Хюго казва:
„единъ генералъ не е нищо друго, освенъ единъ големъ
началникъ на войска. Единъ пълководецъ е нЬщо повече отъ
генералъ — той въ сжщото време е и началникъ На идеи“.
Една отъ гЪзи идеи е предвиждането. Не е достатъчно
н'Ькой да е добъръ офицеръ и големъ патриотъ, за да бжде
добъръ пълководецъ. Непредвиждането показано отъ царя
Самуила въ първитЪ две катастрофи, безъ малко щ-Ьло да1
му костува главата, а непредвиждането на пжтя презъ Бела
сица въ операционния му планъ го турило въ гроба, като
костувало и на България десетки хиледи човЬшки жертви и
15,000 сл-Ьпци, а четири години следъ този погромъ и —
самото й поробване.
Така на бързо, ненадейно и на гледъ отъ нищо и ни
какви причини е станала и катастрофата на императора Ники
фора, но е требвало куражъ, см-Ълость и съобразителность
на царь Крума за да използува момента и той го отлично
използувалъ. Въ това се състои и неговото величие.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЯННИ ЗЯ ПОГРОМЯ НЯ
ВИЗЯНТИЙЦИТЪ ПРИ МЯДЯРЯ
#
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И така, отъ всичко, което се изложи дотукъ, могатъ
да се извлечатъ следующигЬ важни н-Ъща за насъ: 1. Че раз
стоянието отъ българската граница по билото на Балкана
надъ Айваджикъ и Лопушна до Мадарското плато е около
40—45 км., което напълно отговаря на маршрута на импера
тора Никифора за 4 дни; 2. Констатирва се, че на високото
плато при Мадара и Кюлевча и долу подъ него е билъ Кру
мовиятъ аулъ, който е билъ изгоренъ отъ Никифора; 3. Кот
ловината между Кюлевча и Марковча отговаря напълно на
мЪстото, дето е станала катастрофата; и 4. Че описанието на
Теофана и на другитЪ византийски историци за обикалянето'

презъ трудни планински мЪста, за сраженията, за аула, за
горитЪ и пр., сжщо отговаря на нещата дотукъ. Сега ниеще прибавимъ още нЪщо, което е станало следъ погрома на
византийците и което, заедно съ другото, нЬма да остави
никакво съмнение, че катастрофата е станала тамъ, дето ниепосочихме местото й.
1. М-Ъстностьта въ сжщото планинско корито подъ Мадар
ското възвишение и на юго-изтокъ отъ с. Кюлевча е добила
и носи и досега названието „Гръцка сЬчь“, като запазеното'
въ Кюлевча предание гласи, че тамъ нЬкога станала голЪма
битка съ гърцитЬ. Тази местность е сжщата, върху която
обърна внимание и шуменския учитель Иванъ Калчевъ. Нея
сочи и генералъ Мустаковъ; но, както видехме, гЬ и два
мата прекараха армията на Никифора презъ Чалжкавашкия
проходъ за Плиска, а тя не лежи на този пжть и че т-Ь
тр-Ьбваше да я вмъкнатъ въ тази планинска местность само
и само да се каже, -че отговаря на описанието на византий
ските историци.
Названието „Гръцка сЬчь“ е толкова характерно, че по
изразъ то надминава названията „Гръцки долъ“ въ Котлен
ския проходъ и „Разбой“ при Шуменсната планина. Назва
нието „Гръцки долъ“ показва, че тамъ нЬкога се случило
нЬщо съ гърцитЪ, но какво — не се казва, а названието
„Разбой“ показва, че тамъ е станала битка, но между кого
— сжщо на е известно. Названието пъкъ „Гръцка сЬчь“ по
казва нЬщо повече и по-страшно, което именно ние търсимъ
и което наистина така е станало и то съ гърцитгь — с-Ьчь съ
ножове, а не бой съ стрЪли, копия и пр., както става въ
всЪко друго обикновенно сражение между две неприятелски
войски. До нЬкжде на страшното понятие „Гръцка сЬчь“ може
да конкурира названието „Сърбъ-сандъги“ — сръбска гроб
ница, сръбски погромъ.
2. По стечение на обстоятелствата и поради удобностьта
на пжтя презъ Провадийската планина, въ сжщата котловина
станало и друго едно важно и кърваво събитие. Презъ 1828 г.
Русия обявила война на Турция и рускиятъ главнокоман
дующъ генералъ Дибичъ, следъ като преминалъ Дунава и
обсадилъ Силистра, отправилъ се съ една армия, отъ 28,000
души, презъ Нови-Пазаръ и Лбоба, за Шуменъ. За да пре
сече пжтя на Дибича, турският ь главнокомандующъ, Решидъ
Мехмедъ паша, се отправилъ съ армията си, отъ 40,000 души,
отъ Провадия по нашия пжть, презъ Марковча, Кюлевча и
Мадара за Шуменъ. Въ движението си, пашата стигналъ до
сжщата котловина на Никифора и тамъ се разположилъ на
лагеръ. Генералъ Дибичъ пъкъ се явилъ предъ западния изходъ на котловината при Кюлевча и запушилъ пжтя на па
шата, като установилъ главната си квартира въ с. Мадара»
Съ това Дибичъ попречилъ . на турския главнокомандующъ

да образува свръзка съ гарнизона въ Шуменската крепость
и да даде тукъ сражение. На 11 юлий битката станала и турцитЪ, макаръ двойно повече, били съвършенно разбити и
разпръснати. ЖертвитЪ на турцитЪ били 5500 души, а на
русит-Ь — 1500. Петдесеть и шесть орждия, цЪлиятъ муниционенъ и продоволственъ складъ, обоза и цЬлия лагеръ, съ
многобройни турски палатки, боядисани съ зелена боя, пад
нали въ ржцет4 ва русигЬ1).
Това важно събитие на сжщото м-Ъсто на византийската
катастрофа никакъ не заличило живия споменъ у народа за
„Гръцка сЬчь“ и никой сега не сочи мЪстностьта като «турска
сЬчь“. Названието си останало така, както то се предавало
отъ поколение на поколение още отъ 811 година насамъ.
Споредъ сведенията, които г. Н. Чехларовъ, председатель на
Върховния адм. сждъ, има добрината да ми съобщи, сели
щето въ Струмишката клисура, дето станалъ погромътъ на
Самуила отъ императора Василий II Българоубиецъ, въ 1014 г.,
и досега се наричало отъ старитЪ жители Скърбъ, извратено
въ ново време на Скъртъ; а близките тукъ две мЪ^тности
носили и до днесъ тъжнитЪ имена: едната „Вонещница“ —отъ
вонята на разложените трупове на убититЪ войници и дру
гата „Вади-счи“ — отъ ослЪпенитЪ тамъ 15,000 души бъл
гарски войници, взети въ пленъ, като византийците оставили
на всЪки 100 души по единъ едноокъ за водачъ и така импе
раторъ Василий ги изпратилъ на царя Самуила. ТЬзи назва
ния показзатъ, че споменит-Ь въ народа за голЪмитЪ и страш
ните събития се пазятъ дълги, векове, чрезъ предания. А
тоза е още едно доказателство за подкрепление на на
шата теза.
3.
Споредъ сведенията, които ми даде свещеникъ Колю
.Митевъ, отъ с. Кюлевча, както и други още тукашни селени,
въ м. „Гръцка сЬчь“ и досега се изкопавали много човЪшки
кости, а особенно глави. Такива били изкопавани въ нивитЪ
на Драгия Русевъ и Георги Куртевъ. Презъ 1914 г. падна лъ
силенъ дъждъ, който свл^калъ горния пластъ на нивата на
■последния селянинъ и, когато взелъ да оре, изрозилъ две
човешки глази. Тукъ, по нивитЪ, се намирали и много визан
тийски медни и сребърни монети, а Юрданъ Жековъ намиралъ и златни. Византийски монети отъ XII в. азъ камерихъ
и на местото на погрома на императора Исакъ Ангелъ отъ
царь Асена въ 1190 г., при г. Тр-Ьвна.
') К а п Н г, О опаи -В и1дапеп. III, 114 с л . З а т а зи война ви ж ъ по-[
п о д р о б н о Оег ги5515сЬе-Шгк|5сЬе Ре1с)2ид ш йег Е игорш зсЬеп Тигке
1828 ипс! 1829 с1агдез1:е111 1гп 1аЬге 1845 йигсЬ РгеШ еггп у о п М оН к е,
М а]ог 1ш КбшдНсЬ Ргеиз515сЬеп Оепега1з1:аЬе. 2\уеН е Л иН аде. ВегПп,
О гиск ипс! У еп ад у оп О. К е т е г , 1877, 8 р. р . IV— 422. МК Каг1еп
>ипс!

Р1апеп.

Въ м. „Гръцка с^чь“ местото е доста водно; тамъ сега
има две чешми, но освенъ тЪхъ отъ околнито извори се
образува цЪла рекичка и мЪстото е много удобно за воененъ
лагеръ. Въ коритото на рЪката сега стърчало, споредъ думитЬ на селянитЪ, едно старо сводчесто (кемерлия) мостче,
което, види се, служило на стария пжть отъ Шуменъ за
Провадия презъ котловината.
4. Презъ времз на екскурзията си, азъ посетихъ селата
Мадара и Кюлевча, но не можахъ да отида въ селата КостенарЪка и Марковча, за да видя да ли и тамъ нЪма нЪкое пре
дание за погрома на византийците и отъ какво сж добили
названието си рЪката и селото Костена-рЪка. Но, споредъ
мене, явно е, че р-Ьката е добила названието си отъ многото
човешки кости, които се намирали изъ нейната долина, а отъ
реката е добило сжщото име и селото, което е разполо
жено на нея. А тЬзи кости не сж дошле отъ друго, освенъ
отъ труповетъ на гърцитЪ презъ време на катастрофата,
защото главнитЬ изходни мЪста отъ котловината водятъ на
западъ къмъ Кюлевча и Мадара, и на изтокъ — къмъ Костенар-Ька и Марковча. По тази посока, презъ средата на котло
вината, върви и стариятъ друмъ отъ Шуменъ за Провадия и
Варна. За Никифора вече знаемъ, че той е идЪлъ съ вой
ската си отъ югъ, отъ долината на Камчия, и после завилъ
на западъ и навлезалъ въ котловината презъ Костена-р-Ька.
Въ време на погрома византийците сж искали да бЪгатъ назадъ по осигурения ужъ за гЬхъ пжть, по който сж дошли,
но тамъ, при Костена-р-Ька, сж били най-много избивани,
Иначе, става необяснимо: отде ще се взематъ толкова много
кости, които да дадатъ тЬзи названия на р-Ьката и селото.
Известно е, че отъ много кости на паднали войници, споредъ
предание, между турци и българи, още преди 500 години,
при завоюванието на България, се нарича и сега мЪстностьта
„Костено поле“, между г. Самоковъ и с. Долня-баня, при во.дораздЪла до с. Гуцалъ, между Марица и Искъръ. Знаме
нитата Ахелойска битка, „каквато — споредъ византийските
историци — отъ в^ка не е бивала“, станала презъ 917 г., а
Лъвъ Дяконъ, който е жив-Ълъ въ края на сжщия X в1зкъ
и който посЪтилъ полесражението, казва, че „и до днесъ
(т. е. следъ 60-—70 години) може да се видятъ около Анхиало
купища отъ кости на позорно изкланата тогава бъгающа
ромейска войска“1). За византийските убити войници въ 811 г.
ние чухме думите на Теофана, че Никифоръ дори и тъхъ
оставилъ непогребани, а Кедринъ казва, че той оставилъ и
българските трупове незаровени.
5. За увЪковЪчение славната победа на Крума надъ
императора Никифора, неговите наследници братъ му Кишинъ,
*) Ьео 0!асопиз, ей. Воп,, VII, 7, стр. 124.
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който сега отъ надписа се установява, че пръвъ замЪстилъ.
на престола Крума и че царува лъ отъ 14 априлий 814 г. до
есеньта на сжщата година, и синъ му Омортагъ, който замЪстилъ чича си Кишина, се разпоредили да се издигне единъ
вЪченъ паметникъ въ Мадарските скали, тъкмо до изгор-Ъния
Крумовъ аулъ. Това е днешниятъ мадарски конникъ, който
изобразява Крума, възсЪдналъ на конь.
Досега учените, като неподозираха, че България е била1
спасена тукъ отъ робство и най-грозно опустошение и разо
рение и че именно въ Мадарските скали и височини е биломестото, дето Крумовите наследници и благодарниятъ народъ
е требвало да издигнатъ великолепния паметникъ, считаха,
че това е станало тукъ, вследствие на чудната хубость и
грандиозность на мадарскитгь скали, а особенно пъкъ, когато
т-Ь се гледали отъ столицата Плиска. За това, следъ като
си проби пжть теорията, че, следъ изгарянето на Плиска отъ
Никифора, Омортагъ е билъ, който е издигналъ столицата
на ново, като съградилъ дворцие и другите монументални
сгради, които сега се разкопаха, и че’ той е издигналъ и
новата столица Преславъ, маджарскиятъ ученъ Геза Фехеръ,
добъръ гостенинъ днесъ на България, като се спира на ве
личествената Мумджиларска могила, съ една младенческа
жарь се провиква:
Целата дейность на великия ханъ на прабългарите,
на повелителя на мощната прабългарска империя, е билавдъхновявана отъ великолгьпното, величественото и мощното. Този, който е съградилъ въ Плиска и Преславъ величественни дворци, чиито развалини правятъ и сега грандиозно
впечатление, и който, за да увековечи паметьта на великия
си баща, издирилъ орлови скали, за да издълбае високо
надъ човешките глави образа му, възседналъ на конь, за
да не бжде докоснатъ нито отъ природните стихии, нито отъ
злобата на враговете — той“ . . . и пр*).
Следъ това, Геза Фехеръ се завзе за едно систематично
изучване на дългия надписъ, изсеченъ въ сжщата скала около
конника, нещо, което той изпълни блескаво и съ редко тър
пение и вещина. И тамъ, между другото, той казва: „Отъ
нашето четене и възстановяване на дветв колони (при Шкорпила 3 думи, у насъ 40), въ лезо и десно отъ конника, се
вижда, че горнята часть отъ надписа на Мадарския конникъ
е била предназначена да увгъковгъчи дгьлата па ханъ Крумъ.
Тукъ сж споменати главнитгъ факти на българската исто
рия презъ тази велика епоха. Следъ това, като се спира на
1-а и 1—4 редове, сжщиятъ пише, че се говорило, какво
„императоръ Никифоръ“ направилъ походъ противъ ханъ
Крума, но той го „нападналъ“ и набързо разбилъ византий
1) Паметниците на прабългарската култура, 68.

ската армия, а самиягъ Никифоръ падналъ въ битката“1); че
нашиятъ надписъ похвалява хана Крумишъ—това било името
на Крума, споредъ надписа — като полководецъ, победитель,
на Никифора и завоеватель на мощната крепость Одринъ;,
че „отъ нашия надписъ научаваме, че описанието у визан
тийските извори за отношението на Крумишъ съ Византия,
не е съвсемъ точно. Не е верно, че византийците всекога
отхвърляли предложението на Крумиша за миръ. Единъ пжть.
поне те сж сключили договоръ съ победителя си и то катозаплатили данъкъ на българите; и „още нещо, каза Фехеръ..
Отъ Мадарския конникъ и надписа му става много вероятно,.
че Крумишъ билъ погребанъ въ Мадара2). Даже възъ основа
на последната колона — продължава Фехеръ — ние требва
да допуснемъ сжщото и за внука му Свиникъ. Съвсемъ въз
можно е прабългарите да сж избрали това место за гробъ
на хана не само като мгъсто живописно, но и защото атъ
престари времена то е служ ило като култовъ центъръ"3)..
„Мадарскиятъ конникъ — прибавя професоръ Б. Филовъ
— е билъ изделанъ по поржка на Омортага въ споменъ на
баща му Крума и конникътъ, по всека вероятность, пред
ставя самия Крумъ, за чиито войни става дума и въ надписа“4).
„На Мадарския релиефъ требва да се гледа — казва
професоръ Д-ръ Миятевъ— като на материаленъ художественъ изразъ на величавата концепция на ханската власть,
която блескавото царуване на Крума възвисило до необикно
вена висота“8).
Всичко това иде напълно да подкрепи нашата теза и
ние сме много благодарни на г-на професора Фехера за него
вите изследвания, както и на колегите му Филовъ и Миятовъ.
Но, като дохожда пъкъ на въпроса: защо е било избрано
именно това место — при Мадара, за да издигне паметникъ
на Крума, цитираните пасажи отъ надписа не сж могли да
подсетятъ уважаемия професоръ, както и другарите му, че
паметникътъ — конникъ — на Крума, надписътъ, храмътъ и,
може би, погребението му сж били направени тукъ именно,
вследствие на онова големо събитие.което е станало тамъ и
на което той е билъ достойния герой. И казва:
„Ветъръ вечно брули, дъждъ често рони и руши живописната скална завеса при с. Мадара, но все пакъ хилядо
летната разрушителна сила на времето не е успела да от
>) Надписътъ иа Мадарския конникъ, издание на Народ, музей,
София, 1928, стр. 54, 59. 5) Споредъ изследванията на В. Миковъ, въ
скалата надъ изображението на конника имало една голяма пещеря, входътъ на която билъ задръстенъ съ камъни. Не е чудно
тамъ да е гробницата на Крума. 3) Сжщо, 123, 341. 4) В. „Свободна
речь“, брой 849, отъ 31 декемврий 1926 г. 5) В. „Зора“- брой 2826,
отъ 3 декемврий 1928 г.
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кърти отъ нея конника-релиефъ на Крума. Напротивъ, обагренъ въ патилата на старинностьта, той прави още по-внушително впечатление... Ако откъмъ развалините на нгькога
величественият хански дворци при Плиска хвърлимъ погледъ
къмъ Мадарските орлови скали, ние ще разберемъ, че ханътъ толкова много се е възхищавалъ отъ красотата и
грандиозностьта на мп>стото, че е пренебрегналъ ронливостьта на скалата и тукъ е издълбалъ великолепния надгробенъ паметникъ на ханъ Крумъ, прочутия победитель на
гърците и аварите“.
„Художественното гледище, значи, отъ една страна,
надделяло надъ дгьлничното, но редомъ съ това, поставяйки
сполучливо паметника, ханътъ се е постаралъ да се проти
вопостави и на разрушителната сила на времето“. ..
„Българскиятъ ханъ, прочее, е избралъ най-красивото
мп>сто, за да увеличи впечатлението отъ паметника, но е
издирилъ сжщевременно и наи-непроходимото, за да го за
пази отъ посегателството на човека“1).
Не! Споредъ мене, нито „красотата и грандиозностьта
на местото, гледано отъ величествените хански дворци при
Плиска“, нито „художественото гледище“, нито „най-красивото
место“ сж били истинската причина за издигане тамъ на
паметника-релиефъ и на дългия надписъ съ означение делата
на Крума.
Питамъ: По-малко величестзенъ ли е изгледътъ отъ
Плиска къмъ грандиозните шуменски височини, които сжщо
се издигатъ предъ самите порти на старата българска сто
лица? Нема ли такива „грандиозни“, „красиви“ и съ „худо
жествени гледки“ места и въ проточените на длъжъ висо
чини и скали на Стана-планина, която се издига на северната
страна на Плиска, още по-близко, отколкото шуменските и
мадарските възвишения, като некоя корона надъ главата на
гиздава царица, както Витоша надъ София и Родопа надъ
Пловдивъ? Защо най-после паметникътъ и надписътъ да не
сж могле да бждатъ издълбани пакъ на величествените
Мадарски височини и скали, но на северната страна на пла
тото, тъкмо срещу Плиска, при станцията Каспичанъ или с. Ка
лугерица, за да будятъ възторгъ и у граждани и у войници
отъ главния аулъ на българските ханове, а сж направени на
юго-западната страна, при с. Мадара, тамъ, дето нищо не
се вижда отъ Плиска, а — дето е билъ аулътъ на Крума и
дето е билъ спренъ и разбитъ страшниятъ неприятель?
Н е! — повтаряме ние. Паметникътъ на Крума, надписътъ
съ обозначение на делата му, храмътъ и, може би, и гроб
ницата му требвало да бждатъ издигнати именно тамъ, за
щото за първото българско царство не е имало по-свещенно
1) Сжщо, 5.

место, което да се украси съ изображението на великия
победитель и спаситель на България! Следъ това вече ние
ще търсимъ влиянието на „красотата“, „грандиозностьта“ и
„художественното гледище“ на местото, които сж накарали
Кишина и Омортага да избератъ това наистина чудно и вели
чествено место за ув-ЬковЪчаване паметьта на единъ дей
ствително знаменитъ нашъ царь и полководецъ. По резулта
тите си 1б-годишнт"Ь войни на царь Симеона съ Византия
бледнеятъ предъ погрома на Никифора и армията му отъ царь
Крума. Макаръ битката при Месемврия въ 813 г., между
императора Лъва и Крума, да излезе нещастна за българите
и, както казва Иванъ Скилица, „да смирила гордостьта на
българите, а притиснатия и отпадналъ духъ на ромеите на
правила да се ободри“1) и съ това помрачила до известна
степень победата при Мадара, тази — последнята пакъ допри
несла много нещо за моралното издигание на България предъ
света, за териториалното й увеличение съ отнемането отъ.
Византия на най-хубавата часть отъ Тракия — житницата й,
отъ Черно-море до Ихтиманските височини, съ многобройни
и хубави градове, на чело съ Пловдивъ и Стара-Загора, и
единъ дълъгъ 30-годишенъ миръ, който далъ възможность
на Омортага да уреди вжтрешно и вънкащно обширната си
държава.
Такива велики събития българската история познава петь:
Мадарската победа на царя Крума, Ахелойската, въ 917 г.,_
на царя Симеона, Тревненската, въ 1190 г., на царя Ясена
съ императора Исакъ Ангелъ; Одринската, въ 1205 г., на
царя Калояна съ императора Балдуина; и Клокотншиката,
въ 1230 г., на царя Ивана-Асена съ императора Теодора
Комнинъ. Народътъ — благодарното и признателното потом
ство — требва да издигне отъ Мадара, Ахелое, Тревна,
Одринъ и Клокотница култъ къмъ великите победители;
да обяви местата за свещенни; да устроява тамъ ежегодни
събори и малко и големо, старо и младо да иде да се по
клони предъ скалите и крепостите, отдето некога великите
наши прадеди сж трепали и прогонвали притеснителите и
грабителите народни. Тамъ, върху развалините на Крумовия
аулъ и предъ лика му въ скалите при Мадара, както и на
другите свещенни мъста, ще се спомнятъ отново дните на
слава и върховни изпитания, дългите и трудните военни по
ходи по всички посоки на Балканския полуостровъ въ мина
лите и сегашните времена; ще се спомнятъ новите светли
места: Одринъ, Тутраканъ, Булаиръ и Дойранъ и благо
говейно ще се почете паметьта на зап-иалите юнаци. Тези;
събори и тези спомени ще събудятъ у всеки присътствующъ
българинъ гордото съзнание за изпълненъ дългъ къмъ роди-*) Сейгвпок, ей. Вопп, II, 53—4.
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ната, в-Ьра въ нравственната мощь на народа и въ бждащето
на България. По този начинъ ще се Създадатъ повече нрав
ствени добродетели у народа, които, следъ изживените на
родни катастрофи и изгубените земи, ще бждатъ най-яката
опора за въ бждаще.
Следъ всички разкрития, които направихме тукъ, ние се
ласкаемъ отъ надеждата, че можахме да установимъ де точно
е станалъ страшниятъ погромъ на императора Никифора и
неговата армия и сме уверени, че презъ новите хоризонти,
които открихме, на учените се даза възможность да надникнатъ по-добре надъ величествените паметници въ Мадара и
да имъ дадатъ една по-друга преценка, въ свръзка съ големото събитие, което е станало тамъ.
м ядяря

и

м ун д ря гя

а. МНДАРА
Мадара и Мундрага — това сж две имена, две названия,
за които умовете на много историци и археолози се вълнуватъ отъ неколко години насамъ, а особенно откакъ въ
1924 г. се започнаха разкопките въ Мадара и се захвана
изучаването на Мадарския конникъ и надписа около него, но
и досега науката не е казала още думата си — да ли Мадара
има нещо общо съ Мундрага. Крепостьта Мундрага пъкъ е
известна на историята и много учени сж употребили усилия
да издирятъ кжде се е издигала тя, но и досега не се е
добилъ почти никакъвъ резултатъ.
Както видехме по-горе, Мадара е едно селище, въ раз
валините на което се намериха паметници отъ всички вре
мена, като почнемъ отъ праисторическата епоха до днесъ.
Какъ се е именувало това селище въ тракийската и въ рим
ската епохи, древнята география не ни дава никакви све
дения. На друго место, въ ч. I на тоя Сборникъ, въ описа
нието на друма презъ Берегава, ние поменахме, че Шкорпилъ
е на мнение, какво тукъ, при Мадара, се издигалъ тракийскиятъ градъ Вишао, който е билъ превзетъ, споредъ Евтропия, отъ римския полкозодецъ Лукулъ, въ 79 г. преди Христа8)»
а професоръ Иречекъ верва, че този градъ ще да е билъ
градътъ при с. Костена-река. Следъ това, въ едно по-ново
съчинение Шкорпилъ се отметна отъ това свое мнение и
изказа друго, именно, че при Мадара билъ стариятъ тракий
ски градъ Даусдава, поменатъ отъ Птоломея въ втория векъ
подиръ Христа1)- Известниятъ географъ Хенрихъ Кипертъ,
‘) Ябоба—Плиска, 25.
область, ч. II, стр. XXIV.

2) Описъ

на старинитЪ въ

Черномор.

напротивъ, отождестви този градъ съ Плиска1)» а професоръ
Кацаровъ вЪрва, че е билъ при Разградъ2). Ние в-Ьрваме, че
е по-възможно този градъ да е лЪжалъ въ долината при
Демиръ-баба-теке, Кеманларско, и че групата на прочутите
Мумджиларски могили съставлява неговия некрополъ. Сега
.пъкъ ние вид-Ъхме, че въ околностьта на Мадара имало още
две стари тракийски селища: едно при входа въ Ири-деренския проходъ, при с. Козлуджа-теке, и друго — при началото
на пролома на р. ГолЪма Камчия, между селата Кълново и
Янково, срЪднев-Ьковната Динея. Кое отъ т-Ьзи четири тра
кийски селища е било Вишао и кое Даусдава, остава да ни
покажатъ бждащигЬ разкопки.
Но ние намерихме друго нЪщо въ древнята история.
Това сж сведенията на Зосима, отъ половината на V в. следъ
Христа. Така, този авторъ казва: „Когато императоръ Теодосий пребивавалъ въ г. Тессалоникъ отъ всЪкжде се стичаха
много хора тукъ за общественни и частни нужди и, като
получавали удовлетворение, отивали си. Между това, голямо
количество отъ живущитЪ надъ Истъръ скити, именно: готи,
тайфали и друти племена, които по-рано водеха еднакъзъ
съ т-Ьхъ начинъ за живеене, преминали презъ Истъръ и
почнали да безпокоятъ находящитЪ се подъ властьта на
римлянитЪ градове, защото едно множество отъ хуни завзело
т-ЬхнигЪ области. Императоръ Теодосий почналъ да се готви
съ всичката си войска за война. Ц-Ьла Тракия била вече
завзета отъ горепоменатигЬ племена и гарнизонит-Ь отъ гра
довете и мастните крепости не см-Ьяли да излЪзатъ дори
«едалечъ отвънъ стенитЪ, безъ да говоря за ржкопашнигЬ
схватки въ открито поле. Тогава Модаръ, който произхож
даше отъ скитски царски родъ и който не много преди това
о, бЪше избЪгалъ при римлянитЪ и за оказаната му вЪрность
получилъ началническа длъжность въ войската, незабелязано
отъ варваритЪ, се изкачилъ съ своитЪ войници на единъ
равенъ и покритъ съ земя хълмъ, който се простираше на
длъжъ и имаше въ подножието огромна равнина. Като
узналъ, чрезъ съгледатели, че на простнатата подъ хълма
равнина всичкитЪ неприятели, възползувани отъ богатствата,
намерени въ полето и неукрепените села, лежатъ пияни,
Модаръ тихо запов-Ьдалъ на войницитЪ си да зематъ съ
себе си само мечоветп> и щитоветгь, а да оставятъ оста
налото по-тежко въоржжение, и като оставятъ обикновенния сгъстенъ строй да нападнатъ въ разгънатъ строй
неприятелите, които се били съвсемъ разпуснали. Ко
гато това било изпълнено, войницит-Ь, като нападнали
варваритЪ къмъ разсъмване, всички избили, при което едни
дори не били дошли въ съзнание, други наранени, като
*) Рогта1 огЬнз апНяш XVII Шупсшп е): ТНгаоа. 2) В. „Слово“,
отъ 24 августъ 1923 г., брой 382.

дохождали на себе си, всички били избивани по разни на
чини. Когато не останалъ живъ нито единъ мжжъ, войни
ците на Модара снели оржжието отъ падналите и следъ
това се отправили къмъ жените и децата и взели 4,000 кола
и толкова пленници, колкото могли да се побератъ въ тия
кола, като изключимъ тези, които сж вървели следъ техъ
пешъ и си почивали въ колата подъ редъ, както това е било
обичай у варварите. Когато полководецътъ по този начинъ
се възползувалъ отъ удобния случай, Тракия, която била
заплашвана отъ най-печална участь, на време се успокоила,
следъ толкова неочакваната гибель на пребивающите въ нея
варвари“1). Това се случило въ 379 г.
Като вникне човЪкъ въ подчертаните редове на опи
санието на високото плато отъ Зосима въ V в., на което
се изкачилъ Модаръ съ войската си, ще познае тутакси
Мадарското плато, което се описва почти идентично отъ
Шкорпила въ XX в. Обширната равнина пъкъ въ подножието
на това плато се явно вижда, че е обширното шуменско и
плисковско поле, а названието на Мадара явно личи въ.
името на полководеца Модаръ.
Като четемъ пъкъ описанието на самия погромъ, какъ
готите се били разположили на лагеръ въ полето и се пре
дали на пиянство до безсъзнание, безъ да взематъ н-Ькакви
предпазителни мерки за охрана и какъ презъ нощьта били
нападнати ненадейно отъ римляните и предадени на сечь,
ние виждаме да се повтаря сжщата Никифорова катастрофа,
съ тази само разлика, че м^стностьта не е била планинска,
и че презъ нощьта не е имало ужаса на запалените гори и
сЪчьта на една много по-голяма армия, на чело съ своя
императоръ.
Както не единъ пжть поменахме досега, историческите
бродища на Дунава при Исакча, Галацъ, Силистра и Тутраканъ сж били много често използувани отъ скитите, сарматите, готите и много други народи при нахлуването въ рим
ската империя, а особенно при така-нареченото „преселение
на народите“. Тогава всички, които сж преминавали Дунава
презъ поменатит-Ь бродища, сж се отправяли отъ Силистра
и Тутраканъ на югъ по историческия друмъ презъ Иридеренския проходъ въ Стана-планина и презъ Плисковското
поле за Балкана, дето презъ удобните проходи Берегава и
Сидира сж нахлували на югъ отъ планината изъ обширните
тракийски полета. Тази е и причината, дето византийскиятъ
историкъ Кодинъ казва, че въ тези движения на готите и
>) З о си м ъ , Чоторю уех, кн, IV, 25; В. В. Л а тм ш ев ъ , ИзвЪспя
древнихъ писателей греческихъ и латинскихъ о Скиеж и Кавказ^».,
Спб., 1893 г., т. 1, 804.

сарматигЪ, Константинъ Велики издигналъ следъ войната въ
315 г. Преславъ и Силистра на Дунава, Кюстенджа — на
Черно-море и Плиска — въ Шуменско поле, за да наблю
дава за движенията презъ всички тукашни планински про
ходи. Но, както признава и самъ Зосимъ, въ 379 г. римските
градове и крепости сж били безсилни да направятъ това,
защото, прогонени отъ хуните, напливътъ на готите е билъ
толкова големъ, че една година преди това събитйе съ полководеца Модара, те дали на императора Валента, при Одринъ,
генерално сражение, въ което римляните били съвършенно
разбити и самъ императорътъ убитъ.
Разположено на самия край на Шуменското поле, до
полите на Мадарското плато, при единъ големъ планински
изворъ, и тъкмо тамъ, дето друмищата отъ Ири-деренския
проходъ за Сидира и Берегава и отъ Одессосъ—Варна на
Черно-море за вжтрешностьта на страната се кръстосватъ,
Мадарското селище е служило винаги като станция и е да
вало подслонъ на разните пжтующи войски и орди, които,
както е известно, въ време на преселението на народите,
сж пжтували, заедно съ жените и децата си, въ кола и
пешъ, както ги описва Зосимъ и другите съвременни исто
рици. Полето пъкъ при Мадара и другите селища изъ него
сж давали широки места за лагери на техните дълги кер
вани отъ кола и добитъкъ и достатъчни храни и напитки за
всички.
За пояснение, ще прибавя, че думите на Зосима, какво
полководецътъ Модаръ билъ действувалъ въ Тракия, не
требва ни най-малко да ни смущаватъ, защото въ римската
и въ ранната византийска епоха географическото понятие
Тракия обемало и земите отъ Дунава до Балкана и отъ
Черно-море до границата на Илирия при р. Осъмъ и Сомовитските височини. Въ първите векове тя е носила и назва
нието Ира ТЬгааа — Прибрежна Тракия, а по-сетне провин
цията Долня Мизия и Малка Скития сж влизали въ Тракий
ската диоцеза отъ Източната префектура. За това и древните
историци наричатъ тракийци императора Максимина I, отъ
III в., и известния въ историята отъ VI в. — Виталианъ, които
беха родомъ отъ Малка Скития или сегашна Добруджа.
Сжщо не требва да ни очудва и какъ името на полководеца Модаръ се е предало на тукашното селище. Ние
имахме вече случай да изтъкнемъ сведенията на Анна Комнина, че сегашното големо езеро Расимъ въ Добруджа е
добило въ XI в. названието Узолимно отъ заселените тукъ
узи. Ние видехме сжщо, че тази царственна писателка твърди
още, какво презъ време на царуването на баща й — импера
торъ Алекси Комнинъ много места добили разни развания:
П лиска—П реславъ
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едни сами по себе, а други — отъ стеклите се тукъ непри
ятели на империята; че по подражание на Ялександъръ Маке
донски, който билъ основалъ две Александрии, една въ Египетъ и друга въ Азия, той по нЪкога давалъ на некои места
нови имена, било по народите, които сж нападали на него,
било на повиканите отъ него на помощь, а по некога — отъ
себе, въ паметь на своите собственни подвизи1) ; че сжщата
казва още, какво Шуменското възвишение, тъкмо срещу Ма
дарското, носило името на царя Симеона — Симеоновъ връхъ.
Известно е сжщо отъ продължителя на Теофана, че когато
въ 813 г. императоръ Лъвъ V се скрилъ съ една часть отъ
армията си задъ една могила, сега Биберна, при Месемврия,
и нападналъ ненадейно на българите и ги разбилъ, защото
били пръснати за събиране на фуражъ, тогава тази могила
била наречена отъ народа пЛъвова могила". „Султанъ-тепе“
— „Султанова могила“, близо при г. Варна, народътъ нарече
и могилата, върху която е стоялъ султанъ Мурадъ II, въ
време на сражението презъ 1444 г. съ унгарския и полския
кралъ Владиславъ. „Султанъ-тепе" се нарича и върхътъ,
между Кюстендилъ и Куманово, прочутъ съ битката между
сърбите и българите въ 1913 г. и нареченъ така вероятно
отъ спирането при него на султанъ Мурадъ I въ 1389 г.,
когато е отивалъ за Косово-поле, дето падна убитъ въ сра
жението. Вследствие на това, споредъ мене, много вероятно
е, че и селището и платото, на което се изкачилъ полково
децътъ Модаръ, и е извършилъ такъвъ героиченъ подвигъ,
сж добили неговото име и съ течение на времето се изме
нило на Мадара.
б. МУНДРАГА

Тази крепость се явява въ историята въ една по-късна
епоха — въ царь Симеоновата—и представлява доста големъ
интересъ, както за българската, така и за византийската
история.
Още отъ сключването на „дълбокия миръ“ между царя
Бориса и императора Михаила, въ 864 г., до 893 г. отноше
нията между България и Византия сж били добри, но вслед
ствие на културно-просветната реформа на царь Бориса —
национализирането на българската църква и държава, чрезъ
въвеждане на славянския езикъ въ богуслужението и чрезъ
заместване на гръцкото духовенство съ българско, народно,
отношенията между правителствата на двете държави ста
нали обтегнати и Византия почнала да реагира противъ ста
налите работи въ България. Следъ това, византийското пра
*) Вижъ ч. II, стр. 24 на тоя Сборникъ.

вителство, за да угоди на некои спекуланти, преместило бъл
гарското тържище отъ Цариградъ въ Солунъ, отъ което
страдали не само интересите на българските търговци, но
се подбивало и самото международно търговско значение на
българската държава. Вследствие на това, възникналъ големъ
конфликтъ, и въ резултатъ била обявена първата война на
Византия отъ царь Симеона презъ 894 г., която излезла спо
лучлива за българиге.
За да си отмжсти на България, императоръ Лъвъ подбутналъ маджарите, които били съседи на българите на
северъ отъ устията на Дунавъ, да нападнатъ на България,
като изпратилъ и флотата за да ги пренесе на южния брегъ
на Дунава. За да раздели пъкъ българската армия, Лъвъ
изпратилъ своя войска, подъ командата на полководеца Ники
форъ Фока, на южната българска граница.
Като помислилъ, че опасностьта откъмъ Византия е поголема, самъ царь Симеонъ се явилъ срещу Никифоръ Фока,
но последниятъ бездействувалъ, като се задоволявалъ само
съ разделянето на българите на два фронта и оставяне ши
роко поле за действие на маджарите. За да маскира по-добре
работата, императоръ Лъвъ — единъ добъръ стратегъ, тактикъ и дипломатъ — изпратилъ при царь Симеона посланикъ,
некой си Константинаки, за да сключи ужъ миръ съ Бъл
гария. Царь Симеонъ разбралъ измамата и се отправилъ про
тивъ маджарите, които вече били преминали Дунава, но,
вероятно, некжде въ Добруджа, той билъ разбитъ отъ техъ.
Следъ това царь Симеонъ събралъ нова войска и изнозо посрещналъ маджарите, но и този пжть той билъ раз
битъ. Въ „тактиката“ си, императоръ Лъвъ дори твърди, че
сраженията не били две, а — три и че и въ трите Симеонъ
бивалъ разбитъ1). Сжщо и фулденските анали, подъ 896 г.,
казватъ, че следъ като българите били разбити два пжти
отъ маджарите, те пакъ воювали2).
Византийските историци: Симеонъ Логотетъ5), Лъвъ
Граматикъ4), Теофанъ6), Скилица-Кедринъ0) и Зонара7) казватъ,
че царь Симеонъ, прогоненъ отъ неприятеля, сполучилъ да
се затвори въ крепостьта Дръстъръ (Силистра), а споредъ
Константина Багрянородний маджарите приследвали Симеона
до Преславъ и, като го затворили въ така-наречената кре
пость Мундрага
то х&зтроУ тб АеубцеУои МооуЗргбуа), вър
нали се въ земята си, като опленили „цела България“8).
>) Ьеош з 1гпр., ТасИса, ес1. Меигзп, с. 18, р. 287—8. 2) Рег4г,
М опит. дегт., т. 1, р. 411—12. Вижъ за горнитЪ събития по-подробно
у Златарски, История, II, 282—298 и цитираната тамъ литература.
3) Стр. 173; старо-български преводъ. стр. 117, 4) Стр. 268. 6) Стр.
359. в) Ц, 255. ?) IV, 40. *) Ое ас!т. 1трег., 172.
*

За да уреди въпроса за мира между България и Визан
тия и да иска обратно пленниците, които царь Симеонъ взелъ
отъ Византия въ войната презъ 894 г., императоръ Лъвъ
изпратилъ въ Преславъ посланика си Лъва Хиросфакта или
Магистъръ. Обаче, за да си отмъсти на маджарите и за да
направи невъзможенъ по-нататъшния съюзъ между техъ и
византийците, царь Симеонъ влезалъ въ съглашение съ вър
лите неприятели на маджарите — печенегите за взаимно
действие противъ техъ, а за да скрие отъ погледа на визан
тийския посланикъ военните приготовления затворилъ го въ
сжщата крепость Мундрага. Следъ това Симеонъ преминалъ
Дунава и нападналъ маджарските селища въ едно време,
когато маджарите се били отправили въ походъ другаде и
отсжтстували отъ земята си. Съвместно съ печенегите, царь
Симеонъ опленилъ и опустошилъ маджарските селища и,
когато те се върнали и намерили земята си опустошена, те
не могли вече да останатъ тамъ (въ петоречието — Ателкузъ,
между р. Днепъръ и устието на Дунава) и се преселили въ.
сегашните хубави жилища, въ областьта на Тиса и Средния
Дунавъ1).
Още преди да се отправи за маджарско, царь Симеонъ
влезалъ въ преписка съ затворения въ Мундрага византийски
посланикъ съ искание византийското правителство да му
върне българите, които маджарите беха пленили и продали
на Византия. Отъ своя страна пъкъ и посланикътъ настоявалъ,
щото и царь Симеонъ да повърне на Византия пленниците
отъ 894 г.2)
На връщане отъ маджарско, царь Симеонъ „гордъ отъ
победата си“ срещналъ се въ Мундрага съ Лъва Магистра
и му обявилъ: „нема да сключа миръ, ако не получа всички
пленници“. Посланикътъ съобщилъ това искане на импера
тора въ Цариградъ и Лъвъ VI, притиснатъ отъ нуждата да
има миръ съ България, за да може Да обърне всичкото си
внимание върху арабите, приелъ това условие и въпросътъ
билъ уреденъ3).
Ето на кратко каква е историята на интересната кре
пость Мундрага. При това, нека прибавимъ, че у разните
стари летописци името на крепостьта се разно пише: у Кон*) Вижъ за това Сопз<;ап<;. РогрЬуг., 173; 5 у т . ЬодоШ ., 773;:
1.ео О га т ., 268; ТЬеорЬ. сопНп., 359 ; Зку1.-Се<1гепо8, II, 256 : 2 о пагаз, IV, 41 ; Златарск и , История, II, 299—313. 2) Преписката, съдър
жаща 14 писма, отъ които отъ Лъва Магистра 11 и 3 отъ царя Си
меона. ТЪ сж преведени отъ Златарски и публикувани въ Известия
за българите въ хрониката на Симеона Метафраста и Логотета,
стр. 122. 3) Вижъ по-подробно за това у Златарски, История, II,
313—16 и цитираната тамъ литература.

стантина Багрянородний — МооуЗрауа, у Георги Амартола —
МоиЗс&ура, у Лъва Граматика — МоиАМруа.
Пита с е : кжде се е издигала тя ?
Този въпросъ е предизвикалъ отдавна голЪмъ споръ
въ науката и нЪма историкъ, който е зачеквалъ маджаробългарскит-Ь и българо-византийскитЪ отношения отъ X в. и
да не се е спиралъ на него. Досега сж били изказани две
противоположни мнения: Едни смЪтатъ Дръстъръ и Мундрага
за две съвършенно отд-Ьлни крепости и вЪрватъ, че отъ на
чало царь Симеонъ се затворилъ въ Дръстъръ и следъ това
преминалъ въ Мундрага, безъ да посочватъ де точно се е
издигала последнята крепость. Такива автори с ж : Шафарикъ1),
Палаузовъ2), Хилфердингъ3), Иречекъ4), Томашекъ5), Г. Гротъ8),
Хрисантъ М. Лопарезъ7), Феслеръ8) и др. Други пъкъ приематъ, че Мундрага е второ име на Дръстъръ, безъ да подкрепятъ твърдението си съ никакви доказателства. Такива
сж: Тунманъ9), К. Сцабо10), Геза Кунъ11) и др.
Въ последно време съ въпроса за определяне точното
мЪсто на тази крепость се занима на два пжти професоръ
Златарски. Първия пжть той, като разгледа чуждигЬ
мнения, дойде до следующето заключение: „Мнението за
идентичностьта на Мундрага съ Дръстъръ по никой начинъ
не може да се приеме като нЬщо доказано; следователно,
остава първото мнение, че това сж географически имена на
два различни пункта, което ясно се подтвърждава отъ Лого
тета, който строго различаза Дръстъръ, дето Симеонъ се
спасилъ отъ приследването на маджаритЪ, отъ Мундрага,
дето той затворилъ Лъва Хиросфакта. Но тогава какъ ще
можемъ да съгласуваме този изводъ съ известието на Кон
стантина Багрянородни, който право посочва, че Симеонъ
билъ затворенъ отъ маджаригЬ въ Мундрага? НЪкои отъ
привържениците на мнението за различието на Мундрага отъ
Дръстъръ, за да примирятъ това противоречие на иззорит-Ь,
допущатъ, какво Симеонъ отъ начало се затворилъ въ
Дръстъръ, а после преминалъ въ Мундрага; но да правимъ
такова заключение не ни дава основание нито Логотетъ.
*) Славянския древности, II, I, 307. 2) В"Ькъ болгарскаго царя
Симеона, 42. 3) Собраше сочинешй, I, 88. ч) Истор 1 я болгаръ, 202.
*) 2иг Кипс1е и пр., 18. в) Мораз1я и Мадьярь!, Спб., 1881, стр. 297.
7) Отчеть! о засЪдашяхъ Импер Общ. любит. древней письменности
въ 1893—4, стр. 15—18. Византжскш Временникъ. т. II, 1895. стр. 308
— 310; Чудо святаго Георпя о болгаринЪ, въ Памятники древней
письменности, № 200, 1894, стр. II, заб. 1. 8) ОезсЖсЬю V. ипдагп.
Ье 1р2 1 д, 1867, В. I, 50—1. 9) ТЬипшапП, 150. 10) ЯгсЬиу га роу|ез1:тси
^доз1ауепзки, IX, 1867, стр. 41. “ ) Кею иопит Нипдагогит с и т ог1еп*е депИЬизяие опеп&Нз о^ дтгз Мз^опа а п ^ ш з з т а . С1ацсИороП,
1895, уо1. II, 25.

нито Константинъ Багрянородний. Въ случая ние даваме
предпочитание на Логотета, у когото вървежътъ на съби
тията е предаденъ въ по-голяма последователность и подробность, отколкото на Константина Багренородни, който
повидимому е смпсилъ Дръстъръ, дето се затворилъ Симеонъ,.
съ Мундрага, дето сж се водили преговори за миръ, както
съ Евстатия (началникътъ на изпратената на Дунава визан
тийска флота), тъй и съ Лъва Хиросфакта. И тъй, ние при
емаме — казва Златарски — че Симеонъ се е спасявалъ въ
Дръстъръ, отдето наскоро следъ това маджаритЪ се върнали
въ земята си, като съ се побояли вгъроятно да навлтзатъ
навътре въ страната, въ дгъвственитп? гори на днешния
Дели-Орманъ, и че маджарското нашествие се е ограничило
само съ днешна Добруджа. За това и въ Пре<г0-Ха°а на
Константина Багрянородни ние трЪбва да видимъ не Велики
Преславъ, столицата на Симеона, а Малки Преславъ на
Дунава, при с. Боаджикъ. Що се отнася до мгъ.тонахождението на Мундрага, то — прибавя сжщиятъ — по липса
на данни, трудно е да се опред-Ьли точно; но все пакъ, ако
сждимъ по даннитЪ на Константина Багрянородни, това ще
да е била нгькоя незначителна крепость по долното те
чение на Дунава, която се е издигнала по историческите
събития, които се бЪха разиграли тукъ въ 895 и 896 г.“1).
Това е мнението на Златарски отъ 1902 г.
Въ 1905 г. излезе отъ печатъ т. X на ИзвЪспя рус.
археолог, института въ Константинопол^, Абоба-Плиска, и.
тамъ, стр. 551—3, професоръ Успенски и К. Шкорпилъ, като
се спиратъ на новия „домъ“, който Омортагъ издигналъ на
Дунава, отождествиха го съ старата крепость, при сегашното
с. Кадж-кьой, а професоръ Златарски каза: „Имайки предъ
видъ местонахождението и назначението на тая крепость,
ние мислимъ, че ще бъдемъ близки до истината, ако въ
нея видимъ крепостьта Мундрага, която се издигала осо
бено въ края на IX в. при ц. Симеона, поради събитията отъ
855 и 896 г. Въ възможностьта на тази идентификация ни
убеждава и самото име на крепостьта — Мооуорауа“ *).
Това сжщото професоръ Златарски твърди и въ ч. И
на История на бълг. държава, стр. 300, заб. 4.
Додето по-рано сжщиятъ авторъ приемаше, че „царь
Симеонъ се е спасявалъ въ Дристъръ, отдето наскоро следъ
това маджаригЬ се върнали въ земята си, като се побоели
вероятно да навл1ззатъ навжтре въ страната, въ дЪвственигЪ
гори на днешния Дели-Орманъ“, въ друга една статия, отъ
1924 г., за открития монастиръ св. Пантелеймонъ, до старата
*) Известия за българитЪ въ хрониката на С. Метафраста.
стр. 113, 114. °) История на бълг. Държава, т. 1, ч. I, стр. 327.

столица или балканския Преславъ, той направи доста голЪмо
мастжпление къмъ Балкана. „Константинъ Багренородни —
пише той — като разказва за мацжарското нашествие въ
България презъ 895 г., съобщава, че маджарит-Ь, „воювайки
съ Симеона, съвършенно го разбили и, като го прогонили и
затворили въ тъй-наречената Мундрага, дошли чакъ до Пре
славъ“1). Дали т-Ь сж сполучили да влЪзатъ и въ българ
ската столица и да я оплячкосатъ, това остава неизвестно;
обаче, като се вземе предъ видъ известието на Симеона
Логотета: 1. Че тогава маджарит-Ь „опленили цЬлата бъл
гарска земя“, т. е. цЬла Североизточна България и 2. Че следъ
поражението Симеонъ едвамъ успЪлъ да се затвори въ кр.
Дръстъръ (а споредъ Константина Багренородни — въ кр.
Мундрага), като оставилъ ц-Ьлата страна въ разположение
на неприятелите), имаме достатъчно основание — прибавя
Златарски — да твърдимъ, че тъкмо презъ времето на това
маджарско нашествие сл? пострадали не малко и окол
ностите на Преславъ, а въ това число и нашиятъ монастиръ,
който несъмнено е билъ ограбенъ, а църквата му била зна
чително повредена“8).
Следъ професора Златарски, съ издирването на креиостьта Мундрага се занима и младиятъ български писатель,
С. Г, Кашевъ, запасенъ капитанъ. Като се спира на сведе
нията на Симеона Логотета за затварянето на царь Симеона
въ Дръстъръ и на К. Багрянородний — за затварянето му въ
Мундрага, Кашевъ твърди, че въ „тактиката“ си съвременникътъ императоръ Лъвъ V I казвалъ, че Симеонъ, следъ
поражението му, билъ приследванъ и се затворилъ въ кре
постьта Преславъ
Както виждаме, С. Кашевъ тукъ изтъква едно ново обсто
ятелство, за което професоръ Златарски и другитЪ нови исто
рици не казватъ нищо, а то сж думитЪ на Лъва VI, че Си
меонъ се затворилъ въ крепостьта Преславъ. И за да го
обясни, Кашевъ казва: „Да се допусне, че той говори за
столицата Преславъ е малко правдоподобно; сжщо малко
правдоподобно е и сведението на Кон. Багрянородни, че бъл
гарите сж били приследвани до Преславъ, главно по при
чината, че то не схожда съ изнесенигЬ исторически факти.
ГорнитЬ двама автори говорятъ сигурно за онзи Преславъ —
Мали Преславъ, който е билъ крепость на Дунава, между
Расово и Хърсово, срещу островъ Балта, около днешния
Боаджикъ4). И тритЪ т4зи крепости се намиратъ на едно голямо
») Ое а й т. 1трег., стр. 172. *) Тукъ авторътъ цитира визант.
летописци, които се цитираха малко по-горе. 3) Известия на Бълг.
арх. институтъ, т. I, свезка II, 1921—2 г„ стр. 150. *) Вижъ В. Н.
Златарски, Мсб. т. XV, стр. 137; Томашекъ.

разстояние отъ столицата Преславъ, въ северо-източна по
сока. Вероятно, Симеонъ е избралъ крепостьта Дръстъръ,
главно по тази причина, че тя е по-изгодна въ стратегическо
отношение отъ другите две. Мали Преславъ е билъ много
на северъ, а Мундрага е била една малка и междинна
крепость по долното течение на Дунава. При това, Дръстъръ
е била най-силната крепость по Дунава не само по това
време, но и по-преди“.
„И тъй —1заключава авторътъ — Симеонъ, вследствие
несполучливите полски боеве съ маджарите, по гореизло
жените политически и стратегически причини, е требвало да
мине къмъ отбрана и на северния фронтъ. Съ това си от
тегляне въ най-важната крепость Дръстъръ, която се язява
на фланга на едно движение отъ северъ къмъ югъ и въ
тила на противникъ, действующъ по посока къмъ Преславъ,
Симеонъ е ималъ за цель да принуди маджарите да не
отиватъ по на югъ отъ Дръстъръ. Това последно средство
за борба е успело срещу маджарите, защото наскоро, следъ
затварянето на Симеона въ Дръстъръ, маджарите напущатъ Малка Скития—днешна Добруджа и Дели-Орманъ“1).
Следъ това, като говори за изпращането на византийския
посланикъ Лъвъ Магистъръ въ България, Кашевъ прибавя:
«Когато Симеонъ почва преговорите съ печенегите за дружни
действия срещу маджарите, за да не бжде усетенъ отъ Лъва
Магистра за това, което мисли да върши, заповедва да го
изпратятъ въ една отъ затънтените крепости на Долния
Дунавъ — Мундрага“2).
Въ резултатъ отъ тия изследвания, авторътъ се соли
даризира съ професорите Томашекъ и Златарски за Малкия
Преславъ и прие, че той се е намиралъ при с. Боаджикъ, а
Мундрага постави между него и Дръстъръ3). За крепостьта
при с. Кадж-кьой, дето въ последно време Златарски постави
Мундрага, Кашезъ не казва нищо.
Ние нема да се съгласимъ нито съ авторите, които
твърдятъ, че Мундрага била тождествена съ Дръстъръ, нито
съ мнението на професора Златарски за Кадж-кьой, нито съ
това на Кашевъ.
Че Дръстъръ и Мундрага сж били не една, а две раз
лични крепости, споредъ насъ, е безспоренъ фактъ. Това се
установява отъ думите на Симеона Метафраста4), Георги
Лмартола и Лъва Граматика5), които ясно твърдятъ, че следъ
разбиването му отъ маджарите царь Симеонъ се затворилъ
*) Военна библиотека № 46. ПоходигЬ на царь Симеона. София,
1927 г., стр. 22—24. 2) Сжщо, 29. 3) Вижъ схемит-Ъ № 1—3 на стр.
18, 36, 44. 4) Слааян. текстъ, стр. 116-—117. 5) Издание на МигаН!»
стр. 773—4.

въ Дръстъръ, а следъ малко сжщитЪ автори, които говорятъ
за посланника Лъва Магистра, казватъ, че Симеонъ го затво
рилъ въ крепостьта Мундрага и че при завръщането си отъ
маджарско, царь Симеонъ намерилъ Лъва пакъ въ Мундрага,
безъ да поменатъ, че тя е една и сжща крепость съ Дръ
стъръ. Въ това отношение бележката на Златарски е съвър
шенно права.
Ние твърдимъ още, че професоръ Златарски и С. Кашевъ
не сж никакъ прави, като поставятъ крепостьта Мундрага
на Дунава и като отождествяватъ града Преславъ, поменатъ
по този случай отъ Константина Багрянородни, съ дунавския
Преславъ. Споредъ насъ, Преслазъ е великиятъ, балканскиятъ Преславъ, а Мундрага, която се е намирала близо до
него, ние требва непременно да търсимъ въ неговата околность. До това заключение ние дохождаме отъ следующите
исторически данни:
1.
Преди всичко ние требва да се спрЪмъ за да отхвърлимъ твърдението на С. Кашева, че въ Тактиката си импера
торъ Лъвь VI казвалъ, какво царь Симеонъ се билъ затво
рилъ въ Преславъ. Това е едно твърдение съвсемъ ново и
нев-Ьрно. Лъвъ VI никжде не говори за подобно нещо. Той
говори само за то за : какъ билъ ангажиранъ въ война съ
сарацините, какъ използувалъ противъ българите съюза съ
маджарите, какъ изпратилъ флотата си да пренесе презъ
Дунава маджарите, какъ тя се сражавала заедно съ техъ,
какъ маджарите въ три сражения разбили българите и какъ
съ това ромеите били спасени да проливатъ кръвь1)- Не
посочва местото, отдето е почерпилъ това важно сведение
и самъ Кашевъ, а понеже то, ако беше истина, щеше да
съставлява сведение за затваряне на царь Симеона въ третя
крепость — едното е за Дръстъръ, а другото — за Мундрага,
— то той беше длъженъ да покаже не само кжде Лъвъ VI
говори за това въ Тактиката си, но дори и да ни цитира
самия текстъ, като се спре на него съ необходимата кри
тика, а той не прави нито едното, нито другото. Не посочва
такъвъ текстъ и професоръ Златарски, който си далъ трудъ
да събере всички източници за войната между маджарите и
царь Симеона8). Следователно, намъ остава да си направимъ
заключението само върху сведенията на останалите древни
») Вижъ цЪлия текстъ у Ьеош з 1 т р . ТасНса, ад. Меигзи, с. 18.
р. 287—8 ; сжщо и превода му у Ю. КулаковскШ , Левъ Мудрьш
или Левъ Исавръ бь 1лъ авторомъ „Тактики“? въ Визант. Временикъ,
т. V, стр. 400; К. Гротъ, Морав 1я и мадьярьь Спб., 1881, стр. 288 ;
Я. В аси л ьевъ , Визант 1 я и араби, 11, 104 ; I. Магчиаг!:, 051еигора15сЬе
ипс! оз^амаНзсЬе З^геКгиде, Ье1р21д, 1903, § 522; В. З л а та р ск и , Из
вестия за българитЪ, стр. 86. а) Ивестия за българитЪ, стр. 83—90.

автори, като изхвърлимъ мнението на Кашева за Лъва VI»
като невЪрно.
2.
Споредъ насъ, както сведенията на Симеона Логотета,
на продължителя на Теофана, рус. лЪтописецъ Несторъ и др.,
които твърдятъ, че следъ разбиването му царь Симеонъ се
затворилъ въ крепостьта Дръстъръ, така и тия на импера
тора Константина Багрянородний, че се затворилъ въ кре
постьта Мундрага, дето, споредъ първия авторъ, Георги
Амартола и Лъва Граматика, по-сетне билъ затворенъ и ви
зантийскиятъ посланикъ Лъвъ Магистъръ, съ напълно вгьрни
и точни. Разликата между тЪхъ се сЪстои само въ това, че
Симеонъ Логотетъ е счелъ, че истинските военни действия
сж се развили на Дунава, въ Добруджа, между Мачинъ и
Дръстъръ и че те се свършили съ затварянето на царь
Симеона въ тази — последнята крепость, а движението на
маджарите на югъ отъ Дръстъръ до Преславъ и Мундрага
е счелъ, че е било само за плячка, защото отъ страна на
царя Симеона не е могло да има никакво противодействие,
като окончателно разбитъ въ неколко сражения. Констан
тинъ Багрянородний, напротивъ, ни казва нещо повече, като
описва началото и края на войната така: »Повикани отъ хри
столюбивия и славния императоръ Лъва, те (турците, мад
жарите) преминаха (Дунава) и, следъ като воюваха съ Си
меона, победиха го съвършенно, и, следъ като го прогониха
чакъ до Преславъ, преминаха (презъ това место), затвориха
го въ крепостьта, наречена Мундрага, и се върнаха въ зе
мята си“1)- Отъ това известие на сина на императора Лъва VI,
който докаралъ това нещастие на България’), се вижда, че
царь Симеонъ, следъ разбиването и затварянето му въ кре
постьта Дръстъръ, намерилъ възможность да излезе оттамъ,
защото маджарите сж били конници и негодни да обсаждатъ крепости, пробилъ си пжть на югъ къмъ своята сто
лица, съ надежда, вероятно, да й помогне въ нещо, да не
могат ь маджарите да я опленятъ, но те го приследвали
чакъ до Преславъ и, следъ като го принудили да се затвори
въ крепостьта Мундрага, се завърнали въ земята си, защото
те и въ тази крепость не сж могли да му направятъ нищо.
Въ горните сведения на Симеона Логотета и на Кон
стантина Багрянородний ние не намираме никакво противо
речие или пъкъ, че те въ нещо се опровергаватъ, а — опи
сание на една върволица отъ действия, които едни други се
*) С опз! рогрЬуг., йе а<1т. 1 плр.. ес1. Воп., р. 172. 2) Константинъ
Багрянородний се е родилъ въ 905 г., провъзгласенъ е билъ за
Явгустъ въ 911 г., а на 4 юний 913 г. станалъ императоръ и царувалъ до 959 г. Оть това следва, че той е билъ дълги години съвременикъ на царя Сииеона (893—927 г.) и на сина му царя Петра I
(92 7 -9 6 9 г.).

допълватъ. Че такова заключение ние можемъ да извадимъ
отъ сведенията на двамата писатели, ние намираме основа
ние и въ другъ единъ исторически фактъ. Той е свидетел
ството на Симеона Логотета, че маджарите „опленили ц я
лата българска земя* —„погшнишж вхса К/ГммрскжА з ш л а “
— въ славянския преводъ на този авторъ или— „п&аач
рооХуарСаУ“ — въ гръцкия текстъ. А при това положение на
работата да се мжчимъ да ограничимъ това сведение на Ло
готета, както правятъ професоръ Златарски и Кашевъ, само
въ рамките на Северна и Средня Добруджа, когато знаемъ,
че на западъ българската земя въ това време се простирала
отъ Черно-море до Нови-Пазаръ, Албания и близо до Адри
атическо море, а на югъ — отъ Сидира до Девелтъ подъ
Балкана, не е възможно. Ако маджарите не сж стигнали подалечъ, то поне сж отишли до Балкана.
При всичко, че професоръ Златарски отстжпи отъ пър
вото си мнение и призна, че маджарите сж стигнали до
Балкана, нему още не се ще да признае, че българската
столица Преславъ е била сжщо опленена и ограбена. »Да ли
те сж сполучили да влезатъ и въ българската столица то
гава и да я оплячкосатъ, това остава неизвестно“, казва
той; обаче, съ най-новото си мнение, уважаемиятъ профе
соръ признава фактите, че следъ нЪколко-кратното пора
жение на българските армии «целата страна била оставена
на разположение на неприятеля“ ; признаватъ се и думите на
Симеона Логотета, че «целата българска земя била опле
нена“ и признаватъ се и думите на Константина Багряно
родни, че неприятельтъ дошълъ до Преславъ и че опленилъ
околностьта му и монастиря св. Пантелеймонъ въ Балкана,
а не се признава, че сжщиятъ неприятель е влезалъ и въ
самата столица! Н е! Споредъ мене, нема никакво съмнение,
,че маджарите сж влезли въ Преславъ и сж го опленили.
Независимо отъ факта, че не е имало вече въоржжена сила
— войска, която да възпре маджарите отъ влизането въ
столицата, тя още не е била оградена съ силните крспостни
стени, остатъци отъ които ние виждаме днесъ, та да може
тя да се брани поне отъ гражданите, както направи г. Нико
полъ на Росица въ 251 г. при нашествието на готския царь
Книва. При това, известно е, както обяснихме въ ч. II на тоя
Сборникъ, че българската столица е била преместена отъ
Плиска въ Преславъ въ 893 г., а маджарското нашествие
станало следъ 2 години—въ 895 г.; така щото въ това малко
време не е било възможно той да се укрепи съ дебели стени,
дълги неколко километра, та да може да противостои на
неприятеля. Известно е и сказанието на пророка Исайя, което
казва, че царь Симеонъ градилъ Преславъ 28 години1). Тази
*) Споменихъ на сръб. академия на наукитЪ, 111, 191.

именно е била и причината, дето Симеонъ при нападението
на маджарите не е можалъ да се скрие въ Преславъ, а —
въ крепостьта Мундрага. Че действително маджарите сж
влезли и опустошили Преслазъ се вижда и отъ глагола
8с1рХ-0{ха5 — диерхоме, който Константинъ Багрянородний е употребилъ въ цитирания пасажъ отъ сведенията му за дохождането на маджарите до Преслазъ и Мундрага, а този глаголъ букзално изразява понятието манавамъ презъ средата
па едно место, въ случая презъ Преслазъ2). Па най-после,
възможно ли е било маджарите да дойдатъ чакъ отъ да
лечния Ателкузъ, да иматъ на страната си Византийската
империя съ нейната армия и флота, която ги прекарала презъ
Дунава, да победятъ противника си въ неколко сражения,
да го приследватъ до самата му столица, и безъ да има кой да
ги възпре, да не влезатъ въ нея и да я оплячкосатъ? Известно
е, че ламтежътъ на всеки неприятель е да влезе въ сто
лицата на своя противникъ, едно, за да добие по-голема
честь и слава и, друго, защото знае, че тамъ ще намЬри
най-много държавни и частни богатства за грабежъ. Ние допущаме, че маджарите сж нахлули за плячка много по-далечъ
отъ Преславъ въ днешна Северна България, защото, осзенъ
византийските летописци, и рускиятъ летописецъ Несторъ
казза: „Леонъ царь ная Угрш на Болгарн, угрм же нашедше,
всю землю Болгарьскую пленоваху, Симеонъ же уведавъ, на
Угрм въззратися, Угри противу пойдоша и победиша Болгарьь яко одза Симеонъ въ Деръстеръ убеж а“2). Отъ тези
думи на руския летописецъ излиза, че маджарите нахлули
и опленипи „всичката българска земя“ още преди да се яви
отъ южния фронтъ царь Симеонъ и следъ това той е билъ
разбитъ.
Следъ тези факти и данни, ние не можемъ да не кон
статираме, че сведенията на императора Константина Багря
нородний се язязатъ напълно достоверни и че те, допълнени
съ сведенията, на руския и византийските летописци, ни излагатъ истинското положение на войната; следователно, про
фесоръ Златарски не е правъ като твърди, че Константинъ
Багрянородний билъ смесилъ Дръстъръ съ Мундрага; че
събитията били изложени по-добре у Симеона Логотета и че
требвало да се даде предпочитание на него. Златарски изпуща изъ предъ видъ и друго едно много важно нещо,
именно, че Константинъ Багрянородний е единствениятъ, който
пише не само за Мундрага, но и за Преславъ, и ако допуснемъ,
2)
Вижъ Гръцко-гръцкия речникъ на Скарлатъ Византиосъ,
Ятина, 1852 г. Такова е тълкуванието на текста и отъ г. Д. Михаиловъ, учитель и добъръ гръцки филологъ въ г. София. а) ЛЬтоп.
Нестора, Москва. 1864 г., стр. 13.

заедно съ Златарски, че по нЪкоя грешка Багрянородний е
смЪсилъ Дръстъръ съ Мундрага, то съ кой градъ пъкъ ще
е смЪсилъ Преславъ? — Явно е, че тЪзи сведения сж нови
и допълнителни. При това, установява се, че Мундрага не е
била „една малка, междинна и затънтена крепость на Долния
Дунавъ“, както казва Кашевъ, а — една силна крепость и
въ околностьта на балканския Преславъ. Иначе, самиятъ царь
Симеонъ не би се затворилъ въ нея и, ако е била толкова
малка и слаба, маджаритЬ все щ1зха да се помжчатъ да я
превзематъ и да пленятъ царя.
Ние обърнахме сериозно внимание и се спряхме по-подробно на сведенията на венценосния и компетентния историкъ
Константинъ Багрянородний не само за това, защото тЬ съдържатъ много важни сведения, отъ X в., за втората сто
лица на първото българско царство, при нейното първоначално сформироване, като такава, но и за това, че веднъжъ
доказано, какво, следъ поражението му, царь Симеонъ се
скрилъ въ крепостьта Дръстъръ и следъ това я напусналъ
и се отправилъ за Преславъ и, като дошълъ въ него и ви
делъ, че маджарите го приследватъ и че той не ще може
да се брани тамъ, се затворилъ въ крепостьта Мундрага, —
ние съ това напълно опровергаваме, както мнението на С. Ка
шевъ, че крепостьта Мундрага се издигала на северъ отъ
Дръстъръ, на Дунава, така и на професора Златарски, че
Мундрага е тъждественна съ крепостьта при с. Кадж-кьой,
на западъ отъ Дръстъръ. Защото не може по никой начинъ
да се допусне, че царь Симеонъ, приследванъ отъ неприя
теля, ще дойде отъ Дръстъръ на Дунава въ Преславъ на
Балкана и следъ това пакъ да се връща назадъ на Дунава,
и да се затваря въ едното или другото место.
При опред-Ъляне местото на Мундрага, Кашевъ е направилъ три грешки: 1. че е усвоилъ старото мнение на
професорите Томашекъ и Златарски, че дунавскиятъ Пре
слазъ се намиралъ при с. Боаджикъ, между Хърсово и Чернавода, когато това не е верно. Ние доказахме, че този Пре
слазъ се намиралъ горе при устието на Дунава, на изтокъ
отъ Тулча, при сегашното село Преславъ1); 2. че той е отъждествилъ дунавския Преславъ съ Преславъ на Константина
Багрянородний, който, както видехме, говори за балканския
Преславъ; и 3. че счита, какво, следъ разбиването му, царь
Симеонъ се оттеглилъ въ най-важната крепость Дръстъръ,
която се явявала въ фланга на едно движение отъ северъ
къмъ югъ и въ тила на противникъ, действующъ по посока
къмъ Преславъ и че, съ оттеглянето си въ Дръстъръ, Симаонъ билъ ималъ за цель да принуди маджарите да не отиватъ по на югъ отъ Д р ъ с т ъ р ъ „Това последното средство
1) Вижъ ч. II на този Сборникъ, стр. 132, сл.

за борба — споредъ Кашева — било успЪло срещу маджа
рите, защото наскоро, следъ затварянето на Симеона въ
Дръстъръ, те напуснали Малка-Скития — днешна Добруджа
и Дели-Орманъ“. А отде Симеонъ е взелъ нова и силна армия
следъ три-кратно сформироване на войска и постоянно
разбиване, за да може да поведе нова борба въ флангъ и
тилъ на неприятеля, че дори да стане опасенъ за него и да
го накара по-скоро да напусне страната, Кашевъ, който раз
бира тези работи по-добре отъ насъ, като офицеръ, не казва.
Обаче, съ това авторътъ иде да покаже, че той е далъ
много лоша преценка на източниците. Не борба е отишълъ
да води царь Симеонъ отъ Дръстърската крепость, а да се
скрие въ нея заедно съ това, което останало отъ разбитата
му войска. Следъ три нещастни сражения никакви войски не
сж останали на Симеона за борба. Следъ последното пора
жение, въ което самъ той е командувалъ армията си, дове
дена отъ южния фронтъ въ Тракия, „Симеонъ въ Деръстеръ
убгьжа“, казва рускиятъ летописецъ Несторъ. „И побеждень
бьгааеть Симеонъ, едва оустоавь (ЗсаамЗ-ес?) въ Дръстре“,
казва Симеонъ Метафрастъ и Логотетъ. „Турците (маджарите)
цела България пленятъ и грабятъ. Като чулъ Симеонъ, къмъ
техъ обръща силите си. Турците отново (Негит) преминаватъ реката (Дунавъ), срещатъ се съ българските отряди и
ги разбизатъ съвършенно, така че Симеонъ едва избгъгалъ
невредимъ въ Дистра“, казва продължительтъ на Теофана1).
„Когато нашите сили беха заети срещу сарацините, божественниятъ промисълъ, вместо ромеите, опълчи турците
срещу българите . . . Те съвършенно победиха зле опълче
ната срещу християните (гърците) българска войска въ три
сражения, като че той (промисълътъ) изпрати свише джелати
срещу техъ (българите)“, казва самиятъ императоръ Лъвъ VI
— виновникътъ на това събитие. „Повикани отъ христолю
бивия и славния императоръ Лъва, те (турците) преминаха
(Дунава) и, воювайки срещу Симеона, съвършенно (хатдс храто;)
го разбиха; а като го преследваха, дойдоха до Преславъ и,
като го затвориха въ крепостьта, наричана Мундрага, вър
наха се въ земята си“, казва синъ му императоръ Костантинъ
Багрянородний. „Застигнутьш въ разплохъ новмми врагами,
Симеонъ вмступилъ наскоро противъ нихъ, но потерпълъ поражеше въ трехъ стмчкахъ съ ними и билъ принужденъ
запереться въ Доростольской крепости. Мадьярьг, страшно
ограбивъ страну, возвратились въ свой Ателькузъ, обреме*) Цитатъ у п о л к о в н и к ъ В е н е д и к о в ъ , ВойнитЪ на българитЪ
противъ съюзенитЪ гърци и маджари въ царуването на Симеона.
Воененъ журналъ, кн. I, 1912, стр. 42. Венедиковъ говори за Мун
драга, но не се занимава съ нейното местонахождение; за това ние
не се спираме на неговата статия.

неньте добмчей и множествомъ плЪнннхъ, коихъ они за хорошую ц-Ьну сбьши Византш“, казва единъ отъ новит^ ав
тори — професоръ М. Дриновъ1).
Такъвъ големъ и страшенъ е билъ погромътъ на Бъл
гария въ 895 г. Следователно, като историци, ние требва
добре да преценимъ събитията и да кажемъ ясно, че въ тези
тежки минути царь Симеонъ е търсилъ по-сигурно место,
дето да бега и да се скрие съ остатъците на своята разбита
армия, а не нова борба да образува и фронтова и тилова
война да води. По-сетне времената се измениха и настанаха
големи събития, които прославиха царя Симеона, но това
беше подиръ 17 години, именно следъ 913 г.
Съвсемъ неоснователно е и отъждествяването на кре
постьта Мундрага съ крепостьта при с. Кадж-кьой на Дунава
отъ страна на професора Златарски.
Че тамъ некога, още въ предъ-християнската епоха, се
издигало старо тракийско селище, нещо, което става явно
отъ остатъците му и отъ некропола му, отъ 14 могили, които
се издигатъ на височината „Бешъ-тепе“2), е несъмненно; че
тамъ въ римската епоха се издигала крепость и станция на
крайдунавския пжть отъ Сингидунумъ до Новиодунумъ, нари
чана Нигриниана3), е безспорно; че тамъ се намериха некои
паметници отъ старо-българската епоха, а особенно единъ
камъненъ надписъ, въ който се говори за войната между
императора Никифора и царя Крума*) и че, на основание на
техъ, може да се допусне, че тамъ е билъ издигнатъ аулътъ
на хана Омортага, за който се говори въ търновския му над
писъ, е верно; но че тамъ се е издигала крепостьта Мун
драга, дето маджарите затворили царя Симеона, а царь Си
меонъ — византийския посланикъ Лъва Хиросфакта, е съ
вършенно неверно.
Нека сега разгледаме доказателствата за това.
Както видехме по-горе, професоръ Златарски е използувалъ по този въпросъ всички византийски и други източ
ници и при разрешението му е взелъ предъ видъ, както Си
меона Логотета, който казва, че царь Симеонъ се затворилъ
въ Дръстъръ, така и Константина Багрянородний, който казва,
че се е затворилъ въ Мундрага, но той предпочете първия
предъ втория авторъ. Освенъ това, додето той по-рано твър
деше, че въ нашествието си маджарите се ограничили само
съ днешна Добруджа, по-сетне той, на основание сжщите
сведения на К. Багрянородний, прие, че те стигнали до Пре') Южнь]е славяне и Визант1я въ X в-Ьк-Ь. Съчинения на М. С.
Дринова, т. 1, 377. 2) Вижъ описанието имъ отъ Шкорпила въ ЯбобаПлиска, 426. 3) Споредъ Табула Певтингериана, листъ VII. 4) Вижъ
Успенски въ Ябоба-Плиска, 228—230.
'

славъ и Балкана, но за влизането въ самата българска сто
лица той се въздържа да каже думата си. За Мундрага пъкъ
той остана на мнението, че се издигала на Дунава при с. Ка
дж-кьой и че тя е играла роля само при затварянето въ нея
на византийския посланикъ отъ царя Симеона, а не и при
затварянето на царя Симеона отъ маджарите. За това затва
ряне той държи пакъ на крепостьта Дръстъръ. Съ други
думи казано, за подкрепление на своята нова теза, профе
соръ Златарски взе само едната половина отъ сведенията
на К. Багрянородний, а другата мълчаливо отхвърли, безъ да
докаже, че тя е неоснователна. А въ такива случаи сведе
нията на източника или требва изцело да се отхвърлятъ, или
пъкъ да се зематъ предъ видъ пакъ изцяло, тъй, както си сж .
Това беше първата негова грешка.
Втората грешка на уважаемия професоръ е, че той до
пусна азмгъненае на текста. Така: Въ първото си съчи
нение1) той даде следующия преводъ: „Повикани отъ хри
столюбивия и славния императоръ Лъва, те (турците) пре
минаха (Дунава) и, воювайки срещу Симеона, съвършенно го
разбиха; а като (го) преследваха дойдоха до Преславъ и,
като го затвориха въ крепостьта, наричана Мундрага, вър
наха се въ земята си“. Въ второто си съчинение2) и въ тре
тото8) преводътъ гласи: „Воювайки съ Симеона, (маджарите)
съвършено го разбили и, като го прогонили и затворили
въ тъй-наречената Мундрага, дошли чакъ до Преславъ“.
Оригиналниятъ текстъ е пъкъ следующиятъ: . . . час. хоу
Поаешу тсоХе^остед хага хратод аЬюу грщйи.ч хас е^еХ аастед

[лг/рс

гг)§

Преа&Аа|Зоо

йтсохАесасте?

ао-сОУ е?5 то хаагроу хо
М<ш8рауа“*), а той гласи:
„Следъ като (маджарите) воювали съ Симеона, победили го
съвършено и, следъ като го прогонили чакъ до Преславъ,
преминали (презъ това место) и го затворили въ крепостьта,
наречена Мундрага“6).
Отъ направените цитати става явно, че преводите на
професора Златарски не означаватъ едно и сжщо нещ о:
първиятъ е веренъ, но вториятъ — не. Друго е да се каже, че
„като прогонили и затворили Симеона въ крепостьта Мун
драга, маджарите дошли чакъ до Преславъ“ и друго е :
„следъ като го прогонили чакъ до Преславъ, затворили го
въ крепостьта Мундрага“. Разликата е толкова голема, че
•) Известия за българитЪ въ хрониката на С. Метафраста и
пр., 85. 2) Къмъ историята на открития въ Патлейна мънастиръ. Из
вестия на Бъпг. арх. институтъ, I, 150. 3) История на бълг. дър
жава, II, 343. *) Сопз!:, РогрЬуг., Ое ай т. 1т р ., р. 172. 5) Този пре
водъ е направенъ отъ г-нъ Д. Михаиловъ.

се съвършенно измгьстя географическото положение на Мун
драга. При първия случай може свободно да се допусне, че
тази крепость е била на Дунава, както казва Златарски, и
следъ като Симеонъ е билъ затворенъ въ нея, маджаритЪ,
необезпокоявани отъ никого, сж дошли чакъ до Преславъ, а
въ другия случай, отъ думите „следъ като сж приел едзали;
Симеона до Преславъ, тогава сж го затворили въ Мундрага“,.
явно става, че тази крепость се е намирала безъ друго в ъ
околностьта на Преслазъ, а не на Дунава.
А коя може да бжде тази силна крепость, която е'
требвало да даде добра и сигурка охрана на българския:
царь въ този критически моментъ?
По този въпросъ ние ще си позволимъ да изкажемъ
следующето мнение.
Презъ лотото на 1924 г. се започнаха разкопките при
Мадара, подъ ржководството на уредниците на Народния
музей г. г. Рафаилъ Поповъ и Д-ръ Из. Велковъ, на г. Шкор
пилъ и на уредника на Шуменския музей г. Ив. Молловъ,
като държавата отпусна около 30 трудоваци. Започна се то
гава и изучаването на Мадарския конникъ и на надписа около
него отъ г. г. професорите Г. Фехеръ и Д-ръ Г. Кацаровъ.
Въ сжщото лето и азъ посетихъ развалините на Плиска,,
Преславъ и Мадара и две денонощия бехъ гостъ въ лагера
на тези мои стари приятели. Тогава още почна да се мълви
между техъ, че е възможно Мундрага да е тождествена съ
Мадара. Отъ тогава насамъ разкопките все продължаваха и
ни разкриха много неща: единъ старобългарски аулъ, съ
крепость, дворецъ, баня, гробница и пр. отъ епохата на пър
вото българско царство. Вследствие на това, убеждението на
учените, че Мундрага се е издигала тукъ, почна още подобре да озрява, докато най-после единъ отъ техъ, Д-ръ
Велковъ, първоначално писа, че тази крепость се намирала
„близо до Велики Преславъ“1), а по-сетне, въ друга статия,
той, доколкото си спомнямъ, се изказа въ единъ положителенъ
смисълъ, че Мундрага е Мадара. Следъ него, това мнение;
си проби пжть и у други учени. Така, напримеръ, запасниятъ
генералъ, инженеръ С. Добревски, пише, че разкритата кре
пость на Мадарското плато, наречена „Градътъ“, била Мун
драга2). Сжщото твърди въ най-новата си статия и Шкорпилъ3).
Както Д-ръ Велковъ, така и генералъ Добревски и
Шкорпилъ не излагатъ основанията си, по които те считатъ,
‘) Българска историческа библиотека, г. I, т. II, стр. 2, 2) Плиска,,
Мадара и Преславъ презъ време на 1-то бълг. царство. Известия на
инженерно-архитектно дружество. Юбилеенъ Сборникъ, 1929 г., стр„
16, 25. 3) Българска истор. библиотека, г. II, кн. II, стр. 102.
Плиска—П реславъ
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че .Мундрага е тождествена съ Мадара, но тЪ сж явни: първо,
близостьта на тая крепость до Преславъ; второ, българското
произхождение на крепостьта и другитЪ постройки и, трето,
вЪроятностьта името Мундрага да се е метаморфозирало въ
.Мадара.
Макаръ въ тази хипотеза да има известна доза отъ
вЪроятность, азъ ще си позволя да не се съглася съ нея и
да изкажа друга една, споредъ мене, още по-вероятна хипо
теза, а именно, че Мундрага е една отъ старитЪ крепости на
Шуменското плато.
Досега ние нееднократно споменувахме, че Мадарското
и Шуменското възвишения се издигатъ едно срещу друго,
тъкмо предъ столицата Плиска; че т-Ь сж били силно укре
пени и че тЪхнит-Ь крепости сж представлявали два страшни
дракона, които сж пазили отъ югъ столицата и, вероятно,
отъ силната укрепителна система на Плиска при Кабиюкъ,
Войвода, Нови-Пазаръ, Гьоджежи и Могила, имало е случаи,
когато византийски императори, както Константинъ V Копро
нимъ въ 768 г., сж се промжквали презъ Балкана чакъ
до р. Тича, но сж се връщали, споредъ Теофана, „съ страхъ,
безъ да извършатъ нЪщо славно“. Обаче, до днесъ на Шу
менското плато не сж правени никакви разкопки и не се знае
какво т-Ь единъ день ще ни разкриятъ. При все това, ние
пакъ ще се помжчимъ да намеримъ данни за да обосновемъ
нашата теза. Така:
1.
Като описва, въ археологическо отношение, Шумен
ското плато, Шкорпилъ казва, че тамъ имало и развалини на
стари крепости, изкуствени пещери и дупки, развалини на
стари монастири и пр. КрапостигЬ били три: една, между
Осмарския боазъ, нараченъ още „Монастирски долъ“, на
южния „край на платото, известна подъ название „Бобата“;
друга на сезерната часть на платото, която пазила така-наречения Шуменски проходъ презъ платото, и се наричала
„Хисаръ“; и третя, която се издигала на височината „Сивритепе“ или „Остъръ-връхъ“, на северо-западния край на
платото1). Гледай приложената карта на Шуменската околность.
Споредъ мене, крепостьта Мундрага е била една отъ
тЬзи три крепости, а особенно така наречената „Бобата“.
Издигната върху скалитЪ на южната часть на високото плато,
тази крепость е имала много важно стратегическо значение:
а) Тя е имала отлично наблюдателно положение къмъ тритЪ
големи балкански проходи: Берегавски, Сидирски и Върбишки;
б) Защищавала е двата укрепени лагери—аулит-Ь при селата
Чаталаръ и Вели-бей, които сж лежали долу, тъкмо въ под
ножието на планината, подъ крепостьта и съ това тЪзи аули,
‘) Абоба-Плиска, 428.

до изгарянето имъ отъ Константина Копронрма въ 768 г., а
следъ това и при възобновяването на едина отъ Омортага при
‘Чаталаръ въ 822 г.1), сж добивали още по-голЪмо значение;
и в) Пазила е прохода — Осмарския боазъ отъ аулитЪ и р.
Тича, презъ платото, направо за Шуменъ.
Горе на планината, на западъ отъ развалинитЪ на вто
рата крепость „Хисаря“, споредъ Шкорпила, имало остатъци
и отъ старъ воененъ лагеръ, който отъ северъ се ограничавалъ съ стръмни скали и представлявалъ неправиленъ четверожгълникъ съ изкривени страни. Най-дълга била западната
отъ 430 крачки, южната отъ 300 и източната отъ 250 крачки.
Лагерътъ билъ достжпенъ отъ тритЪ страни на платото2) и
=сигурно е служилъ на трит-Ь тукашни крепости.
2. Отъ Анна Комнина знаемъ, че въ 1088 г. баща й,
императоръ Алекси Комнинъ, като предприелъ походъ про
тивъ печенегит^ на Дунава, миналъ Балкана и далъ почивка
на армията си на р. Тича, а това мЪсто, споредъ както дока
захме въ ч. II на този Сборникъ, е било при старитЬ аули
до Чаталаръ и Вели-бей, тъкмо подъ крепостьта Мундрага
въ Шуменската планина. Следъ това императоръ Алекси
изпратилъ войската си напредъ къмъ плиска, а той се изкачилъ на така-наречения „Симеоновъ връхъ“—тоО 2ицгйУ0$
'*атасу. Тукъ, споредъ сжщата авторка, било и ВоиХеуг^рсоу
тб^ ^хи-в-фу—Скитско (печенежко) събрание или сборище3)..
А въ 1153 г. арабскиятъ географъ Идризи казва, че самиятъ
г. Шуменъ «билъ старъ и прочутъ градъ, разположенъ въ
подножието на една височина“ и че се наричалъ „Мисионосъ“. Ние пъкъ доказахме, че Мисионосъ не е нищо друго
•освенъ Симеоносъ, метаморфозирано по арабски на Шимеоносъ, Мисионосъ, а по-сетне по турски на Шуменъ4). Значи,
ние тукъ констатираме няколко исторически факти и за на
званието на самото Шуменско плато и на самия г. Шуменъ,
които водятъ началото си отъ десетия вЪкъ и се намиратъ
въ пълна свръзка съ името на царя Симеона, а това не може
да произлезе отъ друго, осзенъ отъ подвизаването тукъ, въ
време на маджарскитЪ войни, на царя Симеона. Подобнон^що
не се среща никжде другаде, нито на отсрещното Мадарско
;плато, нито въ селата и градовете долу въ подножието му,
нито въ цялата тукашна околность.
3. Ако приемемъ, че Мундрага е Мадарската крепость,
то ние ще се натъкнемъ на едно много по-голямо противо
речие съ описанието на Константина Багрянородний, откол
кото ако приемемъ, че тя се е издигала на Шуменското плато.
I) Вижъ картата въ ч. II на тоя Сборникъ, стр. 48 2) ЯбобаПлиска, 429, 430. 8) Я1ех1ав, VII, 3, ес1. Вопп., р. 340. 4) Вижъ тоя
■Сборникъ, ч. I, стр. 235—241.
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Така, както вид-Ъхме по-горе, императоръ Константинъ пише*
че маджарите приследвали Симеона до Преславъ и, като го
затворили въ крепостьта Мундрага, върнали се въ земята си.
Значи, ние тукъ требва да търсимъ Мундрага въ мЪсто
високо, планинско и недостжпно за конница, а главно—въ
м-Ьсто много близко до Преславъ, защото, ако тя е била
далечъ, царь Симеонъ, приследванъ отъ неприятеля, едва ли
е можалъ да се скрие въ крепостьта. Разстоянието пъкъ
отъ стария Преславъ до Мадарската крепость е 33 км., когато
до Шуменската, респективно с. Осмаръ, което лежи подъ
самата крепость, е само I I 1). Следователно, и така поглед
нато, въпросътъ се решава пакъ въ полза на Шуменското
плато.
Превзимането на укрепения Крумовъ лагеръ на Мадар.
плато отъ императора Никифора ие тр-Ъбва ни най-малко да
ни смущава и да ни кара да мислимъ, че и Шуменската кре
пость, въ случая Мундрага, е била нЪкоя слаба и малка кре
пость, та е могла да бжде превзета, защото при нашествието
си въ България Никифоръ е разполагалъ съ всички машини
и уреди, които тогавашното военно изкуство е познавало за
превзимане на крепости, разполагалъ е и съ пехотата и„
както е известно, византийците сж били най-голЪмитЪ май
стори за превземане на крепости, а маджарит-Ь сж действували само съ конница, намали сж необходимата пехота, не
сж разполагали съ потрЪбнитЪ машини и не сж разбирали
крепостното изкуство. Такива сж били и българите до Крума,.
макаръ тЪ да сж действували съ двата рода оржжие: пе
хота и конница. Тогава единъ опитенъ механикъ, Евматий,
изб-Ьгалъ отъ Византия, дошълъ при Крума и научилъ бъл
гарите да правятъ всички уреди и машини, отъ ударитЪ на
които падали една следъ друга всички византийски крепости
въ Тракия. Ето защо, както казахме и по-рано, щомъ царь
Симеонъ, следъ разбиването му отъ маджарит-Ь, се затво
рилъ въ крепостьта на Дръстъръ, тЪ ще сж го напуснали и
се предали на плячка. Тогава той, види се, можалъ да на
мери сгоденъ случай да напусне Дръстъръ и да се отправи
съ своя отрядъ къмъ Преславъ; но, понеже новата му сто
лица не била още укрепена и маджаритЪ го приследвали,
той напусналъ и Преславъ и се затворилъ въ близката Мун
драга. Предъ стенитЪ на тази крепость и като стигнали вече
до самия Балканъ тЪ нямало какво повече да правятъ и за
това счели възложената имъ отъ императора Лъва мисия за
свършена и, както казва синъ му, императоръ Константинъ.
Багрянородний, напуснали крепостьта, опленили страната т
се върнали въ земята си.
1

*.) Километрическа таблица, стр. 429,

4.
Както поменахме на друго место, крепостьта Мун
драга е известна отъ византийските източници още и за това,
че, следъ като се освободилъ отъ маджарите и византийците
и се прибралъ въ столицата си, царь Симеонъ затворилъ въ
нея пристигналия византийски посланикъ Лъвъ Хиросфактъ,
додето се върне отъ Маджарско. Тамъ той останалъ и следъ
завръщането на царя и преговорите отъ двете страни ста
вали писменно. Въ този фактъ ние съглеждаме нозо доказа
телство за тъждеството на Мундрага съ Шуменската кре
пость, защото не може тя да е била далечъ некжде на Ду
нава или въ Балкана при наличностьта на тази близка кре
пость. Иначе, ако Мундрага беше отдалечена, съобщенията
между царя и посланика щ-Ьха да бждатъ малко по-трудни.
Освенъ това, византийскит-Ь източници казватъ, че следъ
като си отмъстилъ на маджарите съ опленяването на стра
ната имъ, заедно съ печенегите, на връщане за столицата
си, царь Симеонъ се отбилъ въ Мундрага и съобщилъ на
Лъва Магистра, че, „нема да сключи миръ, ако не получи
всички пленници“, а тоза отбиване на царя, може би, немаше
да стане, ако Мундрага не е била на пжтя му за столи
цата, а Шуменската крепость се издигала именно на пжтя
отъ Дунава за Преславъ. Иначе, и за това нещо, ако Мун
драга бешз другаде и отстранена отъ пжтя му, Симеонъ би
му съобщилъ писменно, както наистина за преговорите били
употребени 14 писма.
Кога Мундрага е била издигната, нема никакви сведе
ния у древните историци и географи. Не сж правени и раз
копки, та да могатъ да се видятъ основите на крепостьта.
Като положително се знае .само това, че тя не фигурира въ
списъка на крепостите въ Мизия, които императоръ Юстиниянъ въ VI в. издигна на ново и реставрира некои по-стари,
противъ нашествието на варзарите1). А това показва, че тя,
подобно на Мадарската, е била издигната отъ нашите пра
деди следъ дохожданието имъ на полуострова въ 679 г.
Високите и стратегическите хълмове и плата, а особенно, когато при техъ има извори, както при Мадарското и
Шуменското, никога не сж били оставяни неизползовани отъ
добрите пълководци на коя да е държава въ дрзвностьта.
Така, напримеръ, Лъвъ Дяконъ ни съобщава, че въ време
на критската война презъ царузането на императора Романа II
(959—963), синъ на Константина Багрянородний, пълководецътъ Никифоръ Фока, който следъ това станалъ императоръ
(963—969), като разбилъ критяните и опустошилъ града имъ,
избралъ единъ високъ и стръменъ връхъ, близо до града, и
заповедалъ да се издигне на него една крепость. Тоза место
*) Вижъ Ргосоршв, Ое аесННсНз, ей. Наигу, р. 146.

му се видело безопасно и удобно за укрепление — прибавя;
Лъвъ Дяконъ, — защото отъ дветгь стрини било стръмно,,
раздгьлено съ дълбоки ями и оросявано съ непресъхващи из
вори, текущи отъ височините на хълма. Той поставилъ въ.
крепостьта гарнизонъ и я нарзкълъ Темзносъ (Те^ечоЗ“1).
При добъръ изворъ е била издигната и крепостьта Ди
авена въ Котленския боазъ и много още крепости въ Бъл
гария.
Друго доказателство, че Мундрага е била издигната отъ
нашит-Ь прадеди, ние съглеждаме въ названието на кре
постьта, което считаме за самобитно, чисто българско. Кактоизтъкнахме и на друго место, българите при дохождането
си сж запазили много славянски названия на заварените»
селища, па дори и на своите две столици Плиска и Пре
славъ. Но ние имаме данни, че те сж давали и свои
имена на градовете, напримеръ, Тутхунъ — на г. Анхиало.
Че тази хипотеза
за Мундрага е много по-вероятна се
вижда и отъ това, че нашите прадеди — хунобългарите
сж имали собствени имена съ коренъ мун. Така, напримеръ,
Марцеллинъ Комесъ2), Еннодий3) и Иорданъ*), отъ VI з.,
ни съобщаватъ, че единъ варварски войвода Мундо, който
водилъ потеклото си отъ рода на Атила, помогналъ съ
„своите българи“ въ 505 г. на остготите въ едно сра
жение противъ византийските войски6). Марцеллинъ ни
съобщава и за другъ Мундо, вероятно пакъ хунъ, бивши
врагъ на Византия, но после избегалъ въ нея и добилъ
началството надъ иллирийската войска и въ 530 г. раз
билъ българит-к въ Тракия6). И Зосимъ въ V в. казва за
Модара, че билъ такъвъ ренегатъ. Той не билъ, споредъ
него, нито славянинъ, нито гръкъ, а произхождалъ отъ
скитски, вероятно, готски царски родъ, дошълъ въ Византия,,
дето се възпиталъ, и за пренесените му заслуги, сигурно
противъ своите съотечественици, правителството го назна
чило за началникъ въ армията. На римска служба тогаза,.
споредъ Амиана Марцеллина, имало и други войводи готи,.
които командували цели дружини отъ свои съотечественици.
Такива били Сверидъ и Колия. Те квартирували въ Одринъ
и въ 376 г. се присъединили къмъ нахлулите въ империята
готи, подъ предводителството на Фритигерна7). Римляните
много ценили военните качества на германците и за тоза ги
приимали на служба8).
') Руски преводъ на Л. Д я к он ъ , стр. 17— 18. 2) М агсеНтизС о т е з , СЬготса т т о г а , р. 96. 3) Еппойщз, р. 210, 211. *) »1огс!апе8,
1. 58, § 301, р. 135. 5) Златарск и , История, I, 46. в) МагсеШпиз С о т ез,.
1 Ь1 с1.• р. 103,
7) Йш. МагсеШпиз, 3, 254 (31, 6 ). 8) Ю. КулаковскШ ,
Истор 1я Византш, К1евъ. 1910, т. I, стр. 130—2.
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Че наистина въ названието Мундрага може да се види
едно неславянско име, посочи и професоръ Иречекъ. „На~
чалниятъ слогъ (цоиг), казва той, напомня цЪлъ редъ подоб
ни неславянски имена въ областьта на Понта (Черно-море):.
Мангалия (старата КаНаИз) въ Добруджа; Мопсаз1го (Аккерманъ); Мапкегтап (татарското име на Киевъ) Мангунъ въ
Кримъ и т. н. Втората часть—Зрауа напомня 01гаса на тур
ските хроники у Леунклавия, Опасат въ картата на Рга Маиго,.
ТгасЬаш у Медп, сегашния Тутраканъ“1).
Хрисантъ Лопаревъ се опита да обоснове идентичностьта
на Мундрага съ Дръстъръ, като, възъ основа на филологи
ческо обяснение, искара името Мундрага за славянско и госближи съ старобългарската дума „мждраш“ (оиу=ж, а «уа=
ау1а = а т ). „Като предоставяме на филолозите да се произнесатъ, да ли въ IX в. ж е звучала като ооу—ун, ние—казва
професоръ Златарски—само ще забележимъ, че колкото
остроумно и да се явява това обяснение по форма, все пакъ
по смисълъ е доста непонятно. Споредъ Лопарева „Дистра
на български езикъ въ IX—X в. се наричала не градъ, а съ
дума отъ женски родъ, напр. весь, крепость, ограда или
некакъ друго-яче съ неразделенъ атрибутъ мждрага. Тоя
атрибутъ билъ до толкова популяренъ между българите, чеи гърците го уствоили, но, като не разбирали истинското му
значение, счели го за собствено име“2). По-нататъкъ—казва
сжщиятъ—Лопаревъ предполага, че прозвището Мундрага за
Дръстъръ „било пуснато въ ходъ отъ времето на Симеона,
който се спаси въ Дистра отъ враговете и тукъ сключилъ
сгоденъ миръ съ Византия. За българите наистина крепость
та се оказва мждра“ . . . но, подобни твърдения едва ли сж
приемливи“, прибавя Златарски3). По-сетне, обаче, той като
че измени мнението си за „мждраш“ и казва: „Въ възможностьта на тази идентификация (на Мундрага съ градището
при Кадж-кьой) ни убеждава и самото име на крепостьта —
МоиуЗр^уа. Това име първоначално не ще да е било словен
ско, а некое хуно—българско прилагателно нарицателно име,,
което, подобно на това, както отъ
е получилъ гр.
Преславъ своето име, е било или осмислено, или пъкъ право
преведено на славяно-български и се обърнало въ сжществително собствено. Въ такъвъ случай сближението на това име
съ славянското мАдрдга, което предлага Хр. Лопаревъ, се явя
ва твърде правдоподобно“4). Сжщиятъ възгледъ Златарски
подържа и сега5). Обаче, споредъ мене, тази теория за
х) ЯгсЬ1У Г. з1. РЬП., XXI, § 613. 2) Отчеть! о засЬдашяхъ Имп.
общ . любопителей древ. писмьменности въ 1893—4 г., стр. 18.. 3) Из
вестия за българигЬ въ хрониката на С. Метафраста, 112. 4) История
на бълг. държава, т. I, 326, заб. 4. 6) Сжщо, т. 11, 300, заб. 4.

„мждраш“ е толкова несъстоятелна, колкото и теорията за
названието на г. Преславъ отъ иперфимосъ, както обяснихме
това въ ч. II на тоя Сборникъ.
Прочее, намъ се чини, че доказателствата, които приве
дохме за подкрепление на нашата теза, сж много по-вероятни,
отколкото другата хипотеза за тождеството на Мундрага съ
Мадарската крепость и вярваме, че до тогава, докогато раз
копките въ Мадара и Шуменъ не ни откриятъ некои поло
жителни доказателства за названията на тия стари селища и
крепости, требва да се счита, че Мадара и Мундрага не сж
тождественни, че Мундрага се е издигала на Шуменското
плато и че историческите събития въ 895 и 896 г., които
дадоха единъ добъръ урокъ на царя Симеона още въ самото
начало на неговото дълго царуване и го калиха въ по-сетнешниге борби съ Византия, сж станали именно тукъ.
*
Каква е била сждбата на Мадара и Мундрага следъ
падането на първото българско царство, нема никакви исто
рически данни. Но нашето мнение е, че такива важни крепо
сти, като Мадарската и Шуменската, разположени на много
стратегически пунктове при кръстопжтищата за Черно-море,
Дунава, Балкана и вжтрешностьта на България, при чудни
планински извори и при такава хубава и плодородна равнина,
която може да изхрани цели армии, византийското правител
ство тр-Ьбза непременно да ги е запазило и, като е настанило
въ техъ, въ Плиска и Преслазъ свои гарнизони, въ 972 г.,
държало е целата широка околность въ подчинение.
Ние немаме никакви сведения за Мадара и Мундрага
и за размирния периодъ на печенежката, куманската и уз
ната окупации на тази страна въ XI в. Както Лъвъ Дяконъ
не поменава нищо за техъ при преминаването на императора
Йоана Цимисхий отъ Преславъ, презъ Мадара, за Силистра,
въ 972 г., така и Анна Комнина не говори нищо за премина
ването на баща й, по сжщия пжть, въ 1088 г. Но, когато,
следъ възстанието на Асенезци, императоръ Исакъ Ангелъ,
въ 1190 г. миналъ съ армията си презъ Месемврийския про
ходъ за Варна и оттукъ се отправилъ за Търново, тогава
той—казва съвременникътъ Никита Акоминатъ —■намерилъ,
че тукашните укрепления и градчета били защитени много
по-силно, отъ колкото по-рано (въ 1186 г.) и обградени съ
новопостроени стени, които на некои места сж се увенчавали
съ кули, а при това техните защитници, ако и да се реша
вали да се появяватъ вънъ отъ техъ, скачайки, като елени,
по височините и пълзейки, като диви кози, по теснините,
те решително избегвали ржкопашния бой“’). Въ тези думи
*) Шс. Нош а1ае, Шз^опа, ей. Воп., III, 3; руски преводъ подъ
редакцията на професора Челцова, т. II, 99.

на Никита азъ виждамъ намекване за Провадийската, Венчан•ската, Мадарската и Мундрагската крепости, издигнати върху
техните високи скали, и на други още некои, които сж били
издигнати по пжтя на императора между Варна и Търново.
Следъ образуването на второто българско царство и
почти презъ целия периодъ на неговото сжществуване (1186
—1393), историята не ни съобщава за никакво събитие, ста
нало въ Мадара, както и зъ нейния съседъ, Мундрага. За
Провадия, като епископско седалище и търговски центъръ,
имаме сведения. Сжщо и за Шуменъ. Но въ предвечерието
на падането на това царство подъ владичеството на султанъ
Мурадъ I, именно въ 1388 г., споредъ турските източници,
Яли паша преминалъ съ армията си презъ Айтоския проходъ
и превзелъ Провадийската, Мадарската, Венчанската, Шумен
ската, Преславската и други нЪкои крепости1). Това иде на
пълно да подкрепи нашите думи за сжществуван 2то на тези
крепости презъ време на второто ни царство и дори да
хвърли светлина и за по-раншната имъ сждба. Отъ тогава
насамъ само Мацара, а не и Мундрага, се вече чува като село
и станция на големия друмъ отъ Дунава, а главно отъ
Силистра, за нашия проходъ Сидира или Чалжкавакъ и от
тамъ за Тракия, Цариградъ и басейна на Средиземно-море,
па дори и за Западна Тракия и София, н-йкогашната столица
на турските бейлеръ-беезе. Пжтувайки отъ Силистра, за тамъ
въ 1652 г. Евлия Челеби, заедно съ вуйка си Ахмедъ Мелекъ
паша, новия бейлеръ-бей ка София, се спрели на конакъ въ
нашето село, което тогава носило името Кара Мадара и
било притежание на нЬкой си Емиръ-паша2).
Що се касае до Мундрага, тя сигурно е била разру
шена и на нейното плато е останала, вероятно, да се издига
само една крепость, наричана „Хисаръ“, която е служила на
г. Шуменъ.
Такава е била последнята сждба на двете наши исто
рически крепости.
*) Като говори за това, турскиятъ историкъ Леунклавий нарича
Шуменъ 5ипш, 5 и тш , а Мадара—Мас1га, Ма1ега : „Майгат аЬ а!пз поп
тосю Ма1:егат, Ге<3 еНй МасНгат & Маггат сПа“. За Мундрага не
говори нищо. Ьеипс1аушз, Жзк>па Ми5 и 1т ап а , РгапсоГиНл, 1611, НЬег
V, р. 268—9 ; вижъ за т о з и походъ на Яли паша и Н а т т е г , Шзкнга сю 1’е т р 1ге ОНотап, Рапз, 1895, т . I, стр. 275, и 2ш ке!зеп ,
ОезсЬ. сюз О зтапеп Ке1сЬез. НатЬцгд, 1840, т . I, стр. 252 сл. Леунклавий пише Провадия — Ркаиайе ; ВЪнчанъ — Уеп^гта, УепиЬепа;
Преславъ — ЕзкМзЬтЬоНс ; Ченге — Тгзпеке. Той съобщава имената
и на други, повече отъ 15, крепости, но местата имъ за сега не сж
известни. 2) Д . Г адж аи ов ъ , Пжтуване на Евлия Челеби. Псп., ЬХХ,
свезка 9—10, стр. 680.

МЪСТОТО НА ХАНА ОМОРТАГА ВЪ ИСТОРИЯТА
♦

Когато по-горе разглеждахме въпроса за аулите на бъл
гарските ханозе, ние обърнахме много сериозно внимание на
въпроса: да ли действигелно въ похода си императоръ Ники
форъ е можалъ да достигне до българската столица Плиска,,
да я ограби и изгори или на. Това ние направихме, защото
този въпросъ има огромно значение за българската история,
а специално за културната история на нашите прадеди.
Отъ изложението на мненията на европейските и на
шите историци и археолози за войната на Никифора ние
видехме, че те — почти всичките — твърдятъ, че импера
торътъ достигналъ и изгорилъ аула на Крума — Плиска.
Вследствие на това създаде се една нова теория, състояща
се въ това, че на Крума презъ останалите години на живота
му отъ погрома на Никифора въ 811 г. до смъртьта му въ
814 г. и, главно, на сина му Омортага, който царувалъ отъ
814 до 831 г., предстояло да се завзематъ да издигнатъ на
ново изгорелата столица и че Омортагъ билъ издигналъ
грамадните дворци и други монументални сгради, които раз
копките ни откриха и съ своята величественостъ очудиха
света. Съ други думи, тази теория обхвана две н ещ а: първо,
посочи лицата — българските велики ханове Крума и Омор
тага, а главно — последния, като единственни виновници на
тази голема строителна дейность за възобновяването на из
горелата столица и, второ, определи времето на новооткри
тите грандиозни паметници на древня България, че сж отъ
началото на IX в. Но за Оморгага не стигаше само тоза.
Сжщито учени създадоха и другата теория, че, освенъ вели
чественото възстановяване на Плиска и издигането на аула
на Дунава, Омортагъ въ 822 г., издигналъ и аула на Тича;,
че този аулъ билъ втората българска столица — Преславъ и
че, споредъ едни, като професорите Успенски и Нидерле,
Омортагъ дори преместилъ тамъ и столицата отъ Плиска.
Вследствие на това, тези и другите учени издигнаха Омор
тага като най-колосаленъ факторъ въ културната и полити
ческата история на древня България и днесъ това се напъло
възприе отъ интелегенцията и народа, които по случай
тържествата за хилядо-годишнината отъ смъртьта на царя
Симеона, му отдаваха велика честь и слава въ народните
събрания, университетите, гимназиите и въобще на всекжде
изъ България.
Но нека изложимъ самите мнения на учените и да ви
димъ какъ те формулиратъ тази теория. Така:
1.
Професоръ Т. И. Успенски и К. Шкорпилъ казватъ:
„Чаталарская и Тшрновская надписи, если сопоставить ихъ
съ теми зпиграфическими данннми, которьдаи мн занимались-

вьш е (гл. VI), даютъ совершенно новое освещеше характеру
деятелъности хана Омортага. 3 то, оказмвается, наиболгъе крут ая фигура въ древнеболгарской исторш. Съ именемъ Омортага соедичяются самьге прочние устои, болгарскаго государства. Къ его времени относятся и памятники внутренней организацш, и подчинения новмхъ обла
стен, и перенесешя столици къ подошвгь Балканскихъ горъ.
Импозантная фигура Омортага весьма много вьигрьгааетъ
при свЪт-Ъ вновь открьшаеммхъ нацюнальнмхъ памятниковъ,,
которме далеко оставляютъ за собой недостаточнмя, при
страстния и лишь случайно брошенмя замЪтки византшской
летописи“.1)
Следъ това, сега въ новоиздадения отъ Руската ака
демия на науките големъ исторически трудъ, професоръ Т.
Успенски продължава да пише: „Сега не може да има съм
нение, че изумителнитгь военни съоръжения въ Абоба и
обширнитгь дворцови постройки, изпълнени съ спазване пла
новете и пропорциите на гръцките майстори, се отнасятъ или къмъ времето на Крума, или на неговия синъ
Омортагъ"■А по-нататъкъ, сжщиятъ прибавя: „Най-близките
години следъ смъртьта на Крума оставатъ малко известни,
преди да се яви начело на България още по-импозантната
фигура въ лицето на ханъ Омортага или Мортагонъ. Омор
тагъ — това е една отъ най-изразителнить фигури на древнята българска история. Съ това име се свързва епохата
на закрепването на българите върху полуострова, поста
вяне основата на бъдещите устои за по-нататъшното
държавно съществуване на българите и завършване про
цеса на сливането на завоевателит-Ь съ победените славянски
племена. Къмъ неговото време се отнасятъ паметниците
на вътрешната организация, разширенето на държавните
граници къмъ северо-западна посока и постройката на но
вата столица, Преславъ, въ подножието на Балкана“1).
Сжщо и Шкорпилъ, като приема за положително уста
новено, че Никифоръ наистина е превзелъ и изгорилъ Плиска*
казва, че следъ това зърху развалините на изгорелата сто
лица великиятъ ханъ Омортагъ, синъ на Крума, издигналъ
нова Плиска и че вътрешната крепость, дворците и пр.
били негово дело и дело на неговите наследници. Съ други
думи, Шкорпилъ иска да каже, че пожарътъ на Никифора
въ 811 г. турилъ край на паметниците отъ по-старата бъл
гарска култура отъ Аспаруха до Крума и каквото има да се.
цени отъ точка зрение на българското изкуство, ще се цени
отъ времето на Омортага и неговите приемници. Отъ друга
страна, понеже сжщиятъ авторъ, заедно съ професора Ус1) Абоба—Плиска, стр. 550. 2) Истор 1я византшской имперш, II,
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пенски, положи основата и на другата теория, че аулътъ,
който Омортагъ издигналъ на р. Тича, е по-сетнешната бъл
гарска столица, Преславъ, ^о той намира, че между плано
вете и постройкит-Ь на двете български столици имало
„най-голЪмо сходство“1) и т. н. Това Шкорпилъ твърди и
въ друга една статия, като дели епохите на три: Николицелска или Аспаруховска, Абобска и Преславска2).
2.
Този възгледъ се прие напълно и отъ заслужилия
на България маджарски ученъ, професоръ Геза Фехеръ, който
го разви още по-добре. Като говори за паметниците отъ
Омортагозо време, той, между другото, казва: „Всичко по
магало на Омортага въ неговата творческа дейность, а именно:
а) Монархическата организация въ негово време достига
до своята най-развита степень: авторитетътъ на хана още
презъ времето на Кардама е билъ засиленъ, Крумъ пъкъ
закрепилъ династията си съ успешните си борби. Така, че
презъ времето на Омортага не е имало вече друга авторитетность въ държавата, освенъ тази на хана. Неговите пъл
ководци и велможи сж били вече придворни лица, на които
вс-Ька слава и облага идвала отъ властьта на държавния
глава“.
„Естествено, че само такава неограничена княжеска
власть е могла да разполага съ материални средства, за да
предприеме издигането на грамадни и великолепни сгради.
Омортагъ самъ говори за такива дворци. Между техъ, както
се вижда отъ развалините, издигането на столицата Плиска
и на крепостьта, съградена въ мгъстностьта на бъдащия
Преславъ, сж погълнали необикновенни средства и трудъ“.
б) „Поради голямото разширение на България, ханътъ
станалъ господарь на една голяма държава. Богатствата на
новите северни владения били толкова големи, че лесно се
обяснява защо Омортагъ се отказалъ отъ напредването си
на югъ“.
Тези грамадни богатства, споредъ Фехера, Омортагъ
извличалъ отъ солниците въ Седмиградско, около р. Марошъ,
завладени отъ аварите, и още отъ грамадната плячка, която
българите взели отъ сжщите. „Споредъ Айнхарда, прибавя
Фехеръ, франките плячкосали толкова много злато и сребро
отъ аварите, че те, които били преди това сиромаси, ста
нали извзднъжъ богати. уИ наистина, знаемъ, че стойностьта
въ онова време на среброто спаднала почти съ една трета.
Нема съмнение, че влизането на плячкосаните тогава аварски
съкровища и въ българската държава, на която се паднала
’) Известия на бълг. арх. дружество, IV, 1915, стр, 134—136.
2) Старобългарски паметници. Сборникъ Добруджа, т. 1, 1918, стр.
231; срв. и Известия на Варненското арх. дружество, III, 141, заб. 2.

по-голЪмата часть отъ аварската империя, оказало грамадно
и решително влияние въ развитието на българската култура,
особно на изкуствата“.
Следъ това, като говори за строителството на Омортага
въ Плиска, сжщиятъ авторъ казва:
,,Грамаднит-Ь каменни постройки, останките на които
намираме тукъ и които свидетелствуватъ, че се касае дей
ствително за една столица, сж били построени въ простран
ството на вжтрешното земно укрепление на „Ябобския лагеръ“
и изглежда, че датиратъ отъ Омортагово време. Поне за
последното говори едно историческо събитие, споредъ което
при похода на Никифора въ 811 г. императорътъ ограбилъ
и изгорилъ княжеската резиденция на Крума1). Възъ основа
на това, требва да приемемъ, че следъ това събитие е могло
да се пристъпи къмъ постройката на огромното каменно
вътрешно укрепление съ великолепни дворци, храмъ и други
обществени постройки — съответствующи на новата мощь
на българския владетель и на териториалната голгьмина
на империята м у“. И на друго место сжщиятъ авторъ пише,
че Омортагъ билъ „съградилъ въ Плиска и Преславъ вели
чествени дворци, чиито развалини правятъ и сега грандиозно
впечатление““)•
3. Сжщата теория се усвои и огъ най-компетентния сега
въ художествената древня история на България — професоръ
Б. Филовъ, който сжщо отдава направата на най-монументалните сгради въ Плиска — двата: големия и малкия дворци
на IX в., т. е. на Омортага3). Това той поддържа въ неколко
свои статии4).
4. Георги Баласчевъ е сжщо на мнение, че Плисковските строежи датиратъ отъ времето на Крума между 811
и 814 г. и на Омортага5).
5. На сжщото мнение е и другъ виденъ български исто
рикъ Ив. Ст. Поповъ. „Презъ царуването си, Омортагъ —
казва той — се отличилъ и съ своите строежи. Той граделъ
дворци, паметници, крепости и мостове. Основаването на
г. Преславъ (около 822 г.), който по-късно станалъ българска
столица, се приписва сжщо нему“6)
6. Професоръ Д-ръ П. Никовъ, като говори за строител
ната и военната дейность на кавхана Исбула, споредъ 3-те
*) Ш корпилъ, Добруджа, 231. 2) Паметниците на прабългар
ската култура, стр. стр. 46, 47, 48, 49, 6 8 . г) Старобългарското из
куство, София, 1924 г„ стр. 5 сл. *) В. Свободна речь, брой 849,
отъ 1926 г.; Произходъ на старобългарското изкуство. Сп. Златорогъ, г, X, кн. 6 , стр. 3 ; и Разкопките въ Мадара и Преславъ. Сп.
Българска мисъль, г. IV, 1928, кн. V—VI, стр.' 363. 5) Минало, кн.
10, г. II, стр. 5. 6) Учебникъ по българска история, втр. 27.

каменни надписи на великите ханове Маламира и Пресияна,
казва: „Отъ всичко изложено излиза, че кавханъ Исбулъ е
възобновилъ палатите или крепостните съоржжения на ханската резиденция. Знае се наистина, че византийскиятъ импе
раторъ Никифоръ малко време преди своята катастрофа въ
811 г. превзелъ и изгорилъ столицата на Крума, Плиска1).
Имайки предъ видъ големата строителна дейность, развита
отъ Омортага, мжчно може да се допусне, че този български
ханъ, който е намерилъ време и средства да строи нови
-крепости на Дунавъ и въ Преславъ, не се е погрижилъ да
възобнови изгорялата столица на българските ханове и да
въздигне наново нейните съоръжения. На да ли може да
има съмнение, че възобновяването на изгорелата столица
е почнало още при Омортага, а отчасти, наверно, и при
Крума, обаче все не ще да е било всичко свършено. Именно
при Маламира кавханъ Исбулъ е ималъ, както се види, гри
жата да построи въ ханската резиденция всичко онова отъ
дворците или крепостите, което не е било построено въ
време на Омортага. По такъвъ начинъ, като имаме предъ
видъ, че Исбулъ е билъ, както изложихме взчз, най-близъкъ помощникъ и съветникъ на Омортага и, наверно, вдъхновитель на неговата политика, следва, че той ще да е ималъ
големо сътастие и заслуги, въ постройката изобщо на
всички ония мощни съоръжения въ старата българска сто
лица, издигнати въ грандиозния Омортаговъ духъ, които и
до днесъ извикватъ удивление съ своите остатъци“1).
7. А. Протичъ, бивши директоръ на Народния музей,
сжщо компетентенъ въ областьта на древното изкуство, въ
една статия за „Сасанидската художествена традиция у пра
българите“, между другото, пише: „Създадените прзди по
кръстването на прабългарите техни художественни памет
ници — дворците, крепостните и култовите постройки до
с. Мадара (издигнати въ първата половина на I X е.3) и до
с. Абоба-Плиска (построени презъ същата епоха*), носятъ
резкия отпечатъкъ на едно мощно чувство за монументалното,
предимно за светско (профанно) монументалното“5).
8. Д-ръ Ив. Велковъ, като описва големото вънкашно
землено укрепление на Плиска, което обема повече отъ 23
кв. клм., казва, че въ центра на това укрепление „се намира
едно каменно укрепление, което е строено, по всека зероятность, въ началото на I X в. А по-нататъкъ, като описва
*) Златарск и , История, I, стр. 255 сл. 2) Кавханъ Исбулъ.
Сборникъ въ честь на В. Н. Златарски, стр. 224. 3) Б. Ф иловъ, в.
„Свободна рзчь“, отъ 31. XII. 1926 г. 4) К. Ш корпилъ, Ябоба—
Плиска, 62—8. *) „Свободна речь“, отъ 10. XII. 1926 г.; И звестия|на
/Българ. арх. институтъ, IV, стр. 211.

вътрешното укрепление, сжщиятъ пише: „Грамадните ка
менни постройки, останкит-Ъ на които намираме въ простран
ството на вжтрешното укрепление на Абобския лагеръ, показватъ, че тукъ имаме работа действително съ развалини
отъ мощенъ градъ, отъ стара столица. Всички тЪзи постройки,
изглежда, датиратъ отъ времето на Омуртага. Поне
за последното говори едно историческо събитие, споредъ
което при похода на Никифора въ 811 г. императорътъ огра
билъ и изгорилъ ханската резиденция на Крума. Пъкъ и
всички епиграфически паметници произхождатъ все отъ то
гава. За това тргьбва да се приеме, че постройките въ
крепостьта — дворците, храмовете, ж илищните поме
щения датиратъ следъ това ограбване и изгаряне“1).
9.
Уредникътъ на ср-Ьднез-Ьковния отдЪлъ при Народния
музей, професоръ Кр. Миятевъ, който ржководи разкопките,
които се правятъ по настоящемъ въ Преславъ, изказва сж
щите мисли, както и другите писатели и дори нещо много
повече: „Окопната отбранителна система — казва той — е
била годна за южноруските степни условия и за противникъ,
който води война тактически, както българите. На балкан
ска почва тази система се оказала недостатъчно удобна. Тукъ
българите се срещнали съ новъ мощенъ врагъ, който билъ
опитенъ въ военното дело и притежавалъ изкусна тактика.
Ето защо, за да могатъ да водятъ съ успехъ борба, бълга
рит е требвало да се проспособятъ къмъ новите есенни
условия, да възприематъ въоръжението на противника, не
говата тактика и неговата укрепителна система. Въ
необходимостьта на това приспособяване българите ще да
съ се убедили най-добре въ началото на IX в., когато ви
зантийците успели да се промъкнатъ чакъ до центъра на
държавата и да изгорятъ нейната столица. Тоза събитие
ги накарало да изоставятъ окопната система. Вместо окопи
те започнали да строятъ крепости по образеца на византий
ските — съ здрави стени и кули. Такива крепости били из
дигнати на първо време въ Плиска, а после и въ Преславъ,
за да се запази оттамъ пжтя, който воделъ отъ Цариградъ
за българската столица“.
Следъ това, като описва какви сж били плановете на
крепостите въ Плиска и Преславъ, авторътъ продължава
така: „Идеята за новата укрепителна система може да е
принадлежала на Крума, но тя е преведена въ изпълнение
отъ Омортага, който е използувалъ за тази цель дълго
годишния миръ съ Византия. Доказателство за това е са
мата Преславска крепость, чието построяване може съ
*) Българска историчиска
стр. 5 и 7.
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положителностъ да се отнесе къмъ 820—21 г. Къмъ това
време се отнася и укрепяването на Плиска, тъй като, па
система и техника, и двете крепости сж еднакви“.
„Държавната закрепналрсть, умната и авторитетна поли
тика на Омуртага, благосъстоянието на народа и на ханския
дворъ и, най-после, дългогодишниятъ външенъ и вжтрешенъ
миръ създали за пръзъ пжть отъ основаването на дунав
ската държава условия за интензивно творчество извънъ
военното строителство. Явторитетътъ на ханската власть и
гордото съзнание за политическа и военна мощь изискзали
вече съответната художествена рамка. Те наложили на из
куството монументална програма. Следъ 150-годишенъ буренъ
животъ предъ българското изкуство били поставени нови
грандиозни по замисълъ и изпълнение задачи, за разреше
нието на които били мобилизирани всички творчески сили
на народа“.
„Като решителенъ факторъ въ този. случай се явила
българската политика на Омуртага. Тази политика опре
делила на първо време и характера на българското из
куство, тя му вдъхнала душа“.
„Основниятъ белегъ на всички произведения на българ
ското изкуство отъ този периодъ е техната величественномонументална концепция, произтичаща, както отъ пред
ставата за царската власть, така и отъ гордото съзна
ние за вътрешно величие“.
„На първо место требва да се поставятъ архитектур
ните паметници. Такива сж разкрити до сега чрезъ разкопки
въ Плиска, Преславъ и Мадара“.
.
„Дворците въ Плиска се явяватъ като плодъ на едно
високо раззито и стилно строителство, което по никакъвъ
начинъ не може да бжде случайно. То свидетелствува за
силна творческа воля, която е търсила само орждия, за да
се прояви. Да ли тези орждия сж били намерени въ чуж
бина, или въ България, — това за насъ е безразлично. Важното въ случая е, че дворците въ Плиска съ плодъ на Омортаговата воля и най-ярка илюстрация на неговото славно
време‘ ‘).
За Преславъ авторътъ поддържа сжщата идея и въ
друга статия3).
10.
Тази сжщата теория — за реставрирането отъ Омор
тага на изгорелата отъ Никифора Плиска се поддържа въ
най-последно време и отъ запасния генералъ — инженеръ
‘) Изкуството на българите презъ IX и X в. Българска исто
рическа библиотека, подъ редакцията на проф. В. Н. Златарски и
проф. П. Никовъ, София, 1928, т. IV, стр. 151—159. а) Разкопките въ
Преславъ, българския Помпей. В. „Зора“, отъ 22 октомврий 1928 г.,„
брой 2792.

С. Добревски. Сжщиятъ поддържа и другата геория на уче
ните, че Омортагъ билъ издигнал!, и Преславъ, а за Мадара
казва, че била служила за летовище на хановете отъ Плиска1).
Ето какъ се създаде тази теория, която издигна хана
Омортага като най-импозантна фигура въ политическата и
културната история на древня България.
Както видехме, основателите на тази теория сж пакъ
сжщите учени, професоръ Успенски и Шкорпилъ, които съз
дадоха и другата теория, че Омортагъ направилъ столицата
на Симеона — Преславъ. Ние верваме, че въ ч. II на този
Сборникъ доказахме неоснователностьта на теорията, какво
Омортагъ билъ издигналъ Преславъ и че преместиль сто
лицата тамъ, а сега съ доказването, че изгорениятъ Крумовъ
аулъ не е билъ Плиска, че византийски кракъ не е стжпалъ
въ нея и че, следователно, Омортагъ не е ималъ какво да
възобновява тамъ, ние доказваме несъстоятелностьта и на
втората теория за дейностьта и величието на Омортага.
Освенъ на погрешното тълкувание на думите на древните
историци за изгорения аулъ, явно е, че тази нова теория се
дължи и на лошата преценка на надписите на Омортага,
Маламира и Пресияна отъ страна на учените. Това се вижда
отъ разясненията, които направихме по-горе (вижъ стр. 58 сл.),
именно, че ако действително Никифоръ е влезалъ въ Плиска
и я е изгорилъ, то никакъ не е било възможно Омортагъ
да продължава да пребивава, разбира се, съ войската си и
съ всичките държавни учреждения, въ Плиска, както той
изрично казза въ Чаталарския и Търновския надписи. Л тези
учреждения не сж били малко, защото тогава България е
представлявала една империя 5—6 пжти по-голема отъ се
гашното царство. Яко пъкъ столицата е била изгорена и
преместена другаде, било въ новия аулъ на Дунава, било въ
този на Тича, и ако Омортагъ е требвало да се завзамз да
въздига на ново,'съ колосални средства, Плиска, той, както
и насладниците му Маламиръ и Пресиянъ, като сж счели за
необходимо да се похвалятъ въ надписите си, че направили
много по-маловажни неща, като могилата между Плиска и
дунавския аулъ, водопровода на Исбула, издигането на разни
паметници на загиналите боляри и полководци, за дадените
подаръци и угощения на народа и пр., те щеха безъ друго
да кажатъ нещо и за това, а те нищо не пишатъ.
Язно е отъ описанията на учените, че те, всички, безъ
изключение, величаятъ Омортага за неговата строителна
>) Плиска, Мадара и Преславъ презъ време на 1-то бълг. цар
ство, въ Списание на Бълг. инженерно-арх. дружество. Юбилеенъ
Сборникъ, 1929 г., стр. 8 , 17 и 23.
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дейность, а не за нгЬкакви >големи политически, военни или
други дела, каквито той не е направилъ. И наистина, про
фесоръ Златарски, като сравнява политическата дейность на
Омортага съ оная на баща му Крума, изрично подчертава,
че той билъ съ противоположенъ, миролюбивъ характеръ и
че „това негово миролюбив се намирало въ непосредствена
връзка съ вжтрешната му дейность, която най-релефно се
е изразила въ неговата строителна политика, чийто найдобри свидетели сж случайно запазените неколко епиграфични паметници отъ времето на тоя български ханъ“'). Ние
обаче намираме, че този възгледъ на учените е съвършенно
погрешенъ, защото, като махнемъ отъ дейностьта на Омор
тага приписваните му две големи държавни предприятия —
възобновяването на изгорената ужъ Плиска и издигането на
Преславъ, ние питаме: какви велики дела е извършилъ този
български ханъ, та да заслужи окачествяването му отъ
страна на представителите на нозата теория, че билъ „найкрупна фигура въ древно-българската история“ ; че „съ не
говото име били свързани най-здравите устои на българската
държава“ и то подиръ 140 години отъ основаването на цар
ството отъ Аспаруха; и кои сж тези „паметници, които, спо
редъ сжщите автори, се отнасяли къмъ вжтрешната орга
низация на царството“? — Не! Такива велики дела и такива
паметници, които да издигатъ Омортага до първостепененъ
факторъ въ историята на България, нема и никой не ги е
посочилъ досега! Ще бжде смешно пъкъ, ако счетемъ за
велики дела издигнатите отъ Омортага паметници на неколко
души свои хора, едни отъ които били умрели отъ естествена
смърть, други умрели на война, а трети се удавили въ
реките Днепъръ и Тиса, когато пжтували. Ще бжде сжщо
така смешно, ако признаемъ за велики дела и издигането
на двата лагера, едина на Дунава и другия на Тича, както
и на могилата въ Дели-орманъ, за които гозорятъ Търновскиятъ и Чаталарскиятъ надписи.
Ако вникнемъ малко по-надълбоко въ историята на Омор
тага, ние и тамъ нема да намеримъ дела, които да ни накаратъ да одобримъ, както вънкашната му, така и вжтрешната
му държавна политика, а още по-малко да го причислимъ
къмъ великите български царе. Така, по отношение на вън
кашната му политика, известно е отъ Свида, че баща му
Крумъ воюза съ северните си съседи — аварите и можа да
ги победи, като присъедини една голема часть отъ царството
имъ къмъ България. Спрямо южната му съседка — Византия,
политиката на баща му е била ясна — чисто завоевателна.
Въ негово време ние виждаме, че българските войски достигатъ до г. София и р. Струма, а сигурно и до г. Нишъ и
*) История на бълг. държава, I, 318.
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кр. Морава. Следъ това, благодарение на погрома на импера
тора Никифора въ 811 г., проходите на Балкана останали въ
•български ржце и открили на широко друмищата на югъ
«къмъ Тракия и Б-Ьло-море и Крумъ достига дори до стените
на Цариградъ, дето въ 813 г. коварниятъ императоръ Лъвъ V
го поканилъ да се яви на определено место ужъ за прего
вори и тамъ безъ малко щ елъ да бжде убитъ отъ засада.
Следъ това Крумъ се приготвилъ да нападне презъ следую
щата година на ново византийската столица, но смъртьта му
побъркала да извърши това велико дело. Значи, до това
време България е имала точно определена политика спремо
.Византия и честите войни на Византия съ арабите и другите
азиатски народи сж я олеснявали въ нейното прокарване.
Заместникътъ на Крума — братъ му Кишинъ, една нова
•фигура, непозната досега въ българската история, чието ца
руване се продължило отъ 14 априлъ 814 г, най-много до
есеньта на с. г., както са установява сега отъ Мадарския
надписъ, възприелъ напълно гръкофобската политика на
•Крума. «Този Кишинъ, казва професоръ Г. Фехеръ, е билъ
■главниятъ борецъ на противовизантийската политика, и въ
надписа той изказва гръкофобията си направо като наслед
ство на Крумишовото семейство, понеже и прадедите, жи
вели преди сто години въ Тервелово време, не сж вервали
на византийците“1). Това професоръ Фехеръ пише на осно
вание думите въ надписа: „Императоръ Леонъ . . . дойде при
Тервела; на носообрезания императоръ не верваха моите,
на отъ Бога поставения Кишинъ, вуйчовци"’). Требва да
обяснимъ, че носообрезаниятъ императоръ е Юстиниянъ И
-Ринотметъ, който, детрониранъ и прогоненъ отъ Византия,
дошелъ въ Плиска, дето можалъ да убеди хана Тервела да
то възстанови на византийския престолъ и той, като се от
правилъ, заедно съ Юстинияна, на чело съ 15-хиледна кон
ница, сполучилъ да извърши това благополучно въ 705 г.
Слздъ това обаче Юстиниянъ бързо забразилъ добрината и
въ 708 г. обявилъ война на Тервеля, но при Янхиало българскиятъ ханъ го разбилъ и двамата пакъ се сприятелили,
защото въ 711 г., когато Юстиниянъ билъ позторно детро
ниранъ, Тервелъ му изпратилъ помощь отъ 3000 души. Из
бената, обаче, въ 708 г. се добре помнила въ България и
за това Кишинъ въ 814 г. я отбележилъ въ надписа.
Презъ есеньта на с. г. ханъ Кишинъ умрелъ и Омор
тагъ го заместилъ на престола. Обаче, вместо да продължи
бащината и чичовата си непримирима политика спремо Визан
тия ; да гледа да намери сгоденъ случай, при честите между
особици въ Византия и при войните й съ арабите, да раз
*) Надписътъ на Мадарския конникъ,
■музей, 1928 г., стр. 134. *) Сжщо, стр. 131.
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шири границите на царството си и дори да излезе на БЪло>
море и по този начинъ да отмжсти на коварния императоръ
Лъвъ V» за дето безъ малко щЪлъ да убие баща му при
Цариградъ и да го плени, чрезъ друга измама, при Месем
врия, презъ 813 г., ние виждаме, че той сключилъ миръ съ
сжщия императоръ за ц-Ьли 30 години и съ това свързалъ
ржцет-Ь си на веки. Може би обстоятелствата — изтощението
на държавата отъ дългите войни—да сж налагали сключва
нето на миръ, но да свърже ржцетЪ си за 30 години — това
едва ли е могло да се оправдае отъ сжществующитЪ тогава
причини, защото и Византия въ това време е била още по
вече изтощена. Вследствие на това, додето баща му, съ раз
вързаните си ржце, е дейстзувалъ и на северъ — противъ
аварит^ и на югъ и западъ—противъ византийците, И можалъ
да добие грамадни успехи, Омортагъ по отношение на Ви
зантия е требвало да пасува презъ целия си животъ отъ
814 до 831 г. Въ 820 г. въ Византия настанали важни събития.
Лъвъ V ималъ война съ аббасидит-Ь въ Азия и съ успехъ
защищавалъ границите на империята; но подновеното ико
ноборство се обърнало отъ чисто църковна въ политическа
борба, жертва на която станалъ самиятъ императоръ. Съста
вено било съзаклятие, на чело съ бившия негозъ приятель,
стратегъ Михаилъ Аморейски, който на коля да 820 г. сполучилъ да го убие и провъзгласилъ себе си за императоръ1).
Това раздразнило други властолюбиви полководци и въ Ви*
зантия станала ноза революция. Военноначалникътъ Тома
влезалъ въ съюзъ съ арабите и съ помощьта на други из
точни народи сполучилъ въ 821 г. да вдигне на източните
граници големъ бунтъ, който заплашвалъ да разтърси отъ
основа империята. По-голема часть отъ Мала-Язия са отце
пила отъ държавата. Съ помощьта на една часть отъ визан
тийската флота въ Бело-море, която се присъединила къмъ
бунтовника, той преминалъ въ Тракия и обсадилъ Цариградъ
по сухо и по море. Положението на новия императоръ Михаила станало съвсемъ критическо — той немалъ помощь отъ
никжде2). Въ това сжщото време въ България станало едно
интересно нещо. Въпреки Сключения 30-годишенъ миръ,.
Омортагъ издигналъ аула на р. Тича и тогава намерилъ
сгоденъ случай да изкаже свозто презрение къмъ византий
ския императоръ. На една отъ колоните на аула, именно въ
така-наречения Чаталарския надписъ, той, между другото, на
писа лъ: „Нека Богъ удостои поставения отъ Бога вождъ,
като тъти добре съ краката си императора, докато тече
р. Тича и докато сжществува небето (?)“ и пр. Сжщо, обя
вява, чрезъ сжщия надписъ, на всеуслишание, че издигналъ
х) Вигу, ТЪе Еаз1егп Котап Е тр^ е, стр. 48 сл. 2) Зл атар ск и ,.
История, I, 307 сл.

аулъ на р. Тича и ча „премЪстилъ тамъ войската си противъ
гърците и славянигЬ“. При това положение на работите,
йвсЪки би помиел илъ, че Омортагъ, по многобройни примери
на византийските императори, ще използува прекрасния слу
чай—бунта на Тома и или ще влезе въ споразумение съ
него, за когото се вЪрва, че билъ славянинъ1), за съвместни
.действия противъ Византия, или, когато всичко византийско
•се било прибрало въ и около Цариградъ при обсадата му,
той ще окупира останалите византийски области въ Южна
Тракия и Македония и безъ никакви жертви да ги присъе
дини къмъ царството си. Така коварно постжпи императоръ
Юстиниянъ II Ринотметъ съ хана Тервела, въ 708 г.; така
шостжпи императоръ Константинъ V Копронимъ съ Пагана,
въ 768 г.; така постжпи императоръ Константинъ VI съ Кардама
въ 791 г.; така постжпи императоръ Никифоръ Фока съ царя
Петра въ 966 г.; така постжпи и императоръ Иоаиъ ЦимиСхий
■съ царя Бориса II въ 972 г.2), така постжпи въ 1018 Г. и импера
торъ Василий II Българоубийца съ царица Мария, жена на по
следния охридски царь Ив. Владиславъ, която, съ съдей
ствието на архиепископа Давида, му предаде западното,
Самуилозото царство, чрезъ договоръ*). Но, вм-Ьсто това, ние
виждаме отъ сведенията, които ни дава византийскиятъ лето
писецъ— продължителя на Теофана, че на следующата 823 г.,
когато полководецътъ Тома продължавалъ да обсажда Цари
градъ и съ това постазилъ столицата въ едно още по-критическо положение, Омортагъ, вместо да нападна Византия,
нападналъ него, разбилъ армията му, спасилъ византийската
столица за гърците и се върналъ въ България само съ една
проста плячка, като се гордеялъ и радзалъ на победата си*).
До смъртьта си той продължазалъ да пази строго склю
чения миръ; но не така постжпили византийците спремо
България. Синъ му, великиятъ ханъ Маламиръ, въ Шумен
ския надписъ, свидетелствува, че подиръ смъртьта на Омор
тага византийците нападнали на България и опустошили зе
мите й. Тогава Маламиръ, заедно съ казхана Ишбулъ, отишелъ съ войска противъ гърците, опустошилъ крепостите
Проватъ и Вурдизу (или Вукелонъ) въ Одринско и земите
на гърците и се върналъ въ Пловдивъ6).
Спремо северните съседи на държавата — франките, Омортагъ, както се вижда, сжщо не можалъ да се
постави на надлежната висота. Въпреки нееднократните си
') Вижъ Я. Я. В аси л ьевъ , Визант!я и арабь!, Петроградъ,
1900, стр. 24. 2) Вижъ за тЪзи събития подробно въ ч. 1 и II на тоя
Сборникъ. 3) Вижъ императорските грамоти, издадени отъ професора
М. Д р и н ов ъ , Съчинения, т. II, 203—214; сжщо, З л атар ск и , История,
Л , 775 сл. 4) ТЬеорЬ. соп41п., стр. 64, 6 6 . в) Вижъ надписа въ то*
Сборникъ, ч. II, стр. 3.
/

посланичества до императора Людвика Благочестиви, този —■
последниятъ не приелъ молбата му да се определи грани
цата межд^Г"двете държави миролюбиво и дори не благоволилъ да го удостои съ отговоръ. Вследствие на това въ.
827 г. Омортагъ требвало да му обяви война1).
Вжтрешната държавна политика на Омортага сжщо
не издържа критика. Додето баща му живелъ добре съ.
многобройния славянски елементъ въ държавата и, може би*,
благодарение на тази солидарность съ него, той е можалъ.
да нанесе погрома на императора Никифора, нещо, което се:
вижда отъ присжтствието на славянски полководци на цар
ския банкетъ, каненето имъ отъ Крума да пиятъ „здравица“ съ черепа на Никифора, и отъ изпращането на Дра
гомира, сигурно славянинъ, като посланикъ въ Цариградъ,.
презъ 812 г. — ние виждаме, че, следъ възкачването си на
престола, Омортагъ станалъ най-големъ гонитель на сла
вяните и страшенъ притеснитель на християните. Известна
е, напримеръ, че е билъ убитъ одринскиятъ митрополитъ Мануилъ, епископите Георги Девелтски и Петъръ и.
много други — до 377 души християни, между които войво
дите Иоантъ и Лентъ, които били заклани, епископътъ на
г. Никея, Леонтъ, който билъ прободенъ въ корема; Гавриилъ и Сионий — заклани, а „свещенейшиятъ пресвитеръ“
Пародъ билъ осжденъ да бжде съ камъни погубенъ“). Гонението отишло дотамъ, че трите славянски племена: тимочане, кучани и ободрити се отказали отъ България и
потърсили покровителство подъ скиптъра на франкския импе
раторъ Людвикъ Благочестиви. Омортагъ надъхалъ съ тази
страшна умраза къмъ всичко християнско и славянско и сина
си Маламира и когато въ 831 г. той станалъ великъ ханъ,
гоненията и приследванията немали край. Това приследване
отишло толкова далечъ, че обхванало дори и българите,
които приели християнството и предизвикало убийството, отъ
страна на Маламира, на собственния му брать Енравота5)^
Мирното и доброто съжителство на българите съ раз
ните етнически и християнски елементи, които сж съставляг
вали грамадното болшинство отъ народа, именно: старите,
туземци на страната — мизийци и тракийци, славяните, които
се заселиха тукъ презъ VI и VII векове и още — една часть
отъ самите българи, които приели християнството, вслед-

\

*) З л атар ск и , История, I, 312 сл. и цит. тамъ литература.
*) Вижъ за това подробно у : ТЬеорЪ. сопНп., р. 217; Сейгепиз.
II. р. 185; Мепо1одюп мпрег. ВазПП, ДПдпе, Ра1го1. дг., I. 117, со1.
277; ГолубинскШ , Краткш очеркъ православнь1хъ церквей, 20, 225,.
З л атар ск и , История, I, 293. 3) Вижъ житието на Тивериополскит-Ь»
мжченици отъ охрид. архиепископъ Теофилакта. М]'дпе, Ра1го1од[а»
дг., I . 126, § 31, со1. 193.

ствие съжителството и сродяването си съ туземците и сла
вяните, а некои и по влияние на многобройните гръцки
пленници, чрезъ които Христовото учение си пробило пжть
дори въ двореца на Омортага, съ приемането му отъ сина
му Енравота, е било единъ въпросъ отъ такова колосално
значение за българската държава, че благодарение, споредъ
мене, на изменената политика спремо техъ отъ наследника
на Маламира — Пресияна, този последниятъ, вероятно, мо
жалъ да ги привлече къмъ себе си, да простре владичеството
си надъ Средня и Северна Македония, надъ голема часть
отъ Албания и Косово до Нови-Пазаръ. Това се установява
отъ факта, че, когато следъ смъртьта на Пресияна въ 852 г.,
дошълъ на престола синъ му Борисъ, той завари лъ всички
тия земи въ българско владение и за това изпратилъ свети
Климента чакъ въ Охридъ, Велика и Кутмичевица къмъ Адри
атическо море, за да просвещава тамошния български народъ.
Политиката на Пресияна е била напълно усвоена отъ сина
му царя Бориса, както и отъ внука му царя Симеона и, благадарение на това, отъ сливането на трите етнически еле
менти : българи, славяни и туземци се образувала онази грамадна нация, която се прострела отъ Дунава и Сремъ до
Егейско-море и отъ Адриатическо до Черно-море и се нарекла
българска.
Втората голема грешка, отъ точка зрение на вжтреш
ната държавна политика на Омортага е, че той вероятно
е нарушилъ правото на наследване на царската корона, а
това сигурно не е станало безъ некои сътресения и лоши
последствия за страната. Така, напримеръ, споредъ архиепис
копа Теофилакта, Омортагъ ималъ трима синове: Енравота,
Звиница и Маламиръ и вместо да го наследи най-стариятъ
— споредъ Мадарския надписъ, вториятъ синъ умрелъ още при
живота на баща си — ние виждаме, че го заместилъ на пре
стола най-младия. Споредъ Шуменския надписъ, той е билъ
при смъртьта на баща си въ 831 г. много младъ, а къмъ
835 г., когато воюва лъ съ гърците, ималъ 21 години. Това
обаче не му попречило да бжде единъ отъ най-върлите гонители на славяните и християните и дори да убие соб
ствения си братъ, Енравота, защото приелъ християнството
и, поканенъ отъ него, не приелъ да се отрече отъ „чуждия
богъ“! И това е станало въ царското семейство около 30
години преди покръстването на царя Бориса въ 865 г.! Вслед
ствие на това, съвършенно явно става, колко неоснователно
е твърдението на професора Успенски — главниятъ основатель на новата теория за Омортага, че този ханъ „ималъ за
слуги при завършване процеса на сливането на завоевателите
(българи) съ победените славянски племена“!
Единствената заслуга на Омортага ние виждаме само
въ това, че, поради своята гордость и надменность, като е

искалъ да увековечи славата си, подобно на древните царе
и императори, издигналъ Търновския, Чаталарския, Мадар
ския, Сюлейманъ-кьойския и други още неколко надписи,
чрезъ които се хвърли известна светлина върху некои важни
исторически проблеми, за които византийските и другите
средневековни историци не ни даватъ никакви сведения.
Така, напримеръ, отъ Търновския и Чаталарския надписи се
научаваме, че българските ханове, както и самъ той, и, раз
бира се, неговите наследници, сж имали своя точно устано
вена резиденция и че тя е била Плиска, дори следъ погрома
на Никифора въ 811 г.; че той издигналъ на Дунава аулъ,
а на Тича аулъ и мостъ, противъ гърци и славяни; че из
дигналъ и могила между Плиска и Дунавския аулъ, която
още не е издирена1). Отъ Сюлейманъ-кьойския надписъ на
учихме какви сж били условията на мира съ императора
Лъва V въ 814 г. и де е била границата между империята
и царството. Съ издълбаването въ Мадарските скали на паметника-конникъ на баща му, Крума, и съ обширния надписъ
около него, той дойде та подкрепи вероятностьта, че погромътъ на императоръ Никифора е наистина станалъ тукъ,
дето е билъ и аулътъ — аванпостъ на Плиска; че истинското
старо-българско име на Крума е било Крумишъ, на Мала
мира — Мелемиръ и на Звиница — Свиникъ; че описанието на
византийските летописци за отношенията на Крумишъ съ
Византия не е съвсемъ точно; че не всекога византийците
сж отхвърляли предложението на Крумиша за миръ. Единъ
пжть поне те сключили договоръ съ победителя си и то
като заплатили данъкъ на българите; че е много вероятно
Крумишъ и дори негозиятъ внукъ Свиникъ, който е билъ
оплаканъ отъ баща му Омортага, да сж погребани въ Ма
дара ; че българите не вервали на византийците, поради
коварството на Юстиниана II, още отъ времето на Тервела;
че Крумишъ превзелъ Одринъ; че Кишинъ, братъ на Кру
миша, наследилъ последния на престола и тогава дошелъ
Омортагъ; че титлата на Омортага, преди да стане ханъ, била
канаръ — да се пуска канъ (кръвь), т. е. най-главниятъ чинъ,
при който се сключвали догозори и клетви (най-главенъ
сждия и дипломатъ); че ханските пиршества и помени се
наричали „ешмедеме“ — „пиене — ядене“ и пр. Съ другите
надписи на издигнатите каменни колони Омортагъ ни посочва
имената на некои отъ тогавашните български аристократи') Твърдението на Шкорпила, че Омортаговиятъ гробъ се на
миралъ при Демиръ-бвба-теке, въ Кеманларско, и на професора
Фехера, че могилата на Омортага била Мумджиларската, не почиватъ на никакви исторически данни. Т1з се намиратъ много на за
падъ отъ правия пжть Плиска—Кадж-кьой. Разкопките, които ще
станатъ тамъ, щ е ни кажатъ истината.

чески родове, като: Кувиаръ, Чакараръ, Куригиръ и пр. и
съ това се допълни известниятъ списъкъ на българските
ханове и техните родове, публикуванъ отъ руския писатель
Лндрея Поповъ. Нищо повече отъ това.
Изложеното до тукъ, мислимъ, е предостатъчно да мо
жемъ да резюмираме дейностьта и да опредЬлимъ местото на
Омортага въ редицата отъ царете на 1-то българско царство.
Въ външната политика той е билъ повече пасивенъ,
отколкото активенъ: липсвала му енергията, далновидностьта
и настойчивостьта на баща му Крума. А съ това той е пропусналъ много случаи да добие доста нещо отъ Византия,
която следъ погрома на императора Никифора преживела
единъ доста дълъгъ периодъ на вжтрешна слабость и между
особици.
Въ вжтрешната политика той безспорно се отличава
съ отсжтствие на държавнически тактъ и умение да обедини
всички етнически елементи въ държавата си и да призлече
■около престола си всички културни и духовни сили на обширното си царство и по този начинъ да издигне една силна и
културна държава. Напротивъ, съ силното гонение на дру
гите етнически елементи и на християните, които сж съста
влявали грамадното болшинство отъ народа, Омортагъ е създалъ много причини за вжтрешна немощь на България и за
това, види се, той е билъ игнориранъ и незачитанъ отъ франките и техния императоръ Людзигъ Благочестиви, Такъвъ е
билъ и синъ му Маламиръ, но той е билъ много младъ,
царувалъ е кжсо време (831—836) и, както се вижда отъ
каменните надписи, държавата е била повече управлявана
отъ стария боляринъ Ишбулъ.
Тъкмо съ противоположна политика се е отличилъ Пресиянъ. Споредъ мене, той е, който е усвоилъ завоевателната
политика на прадеда си Крума и той е, който е начърталъ
оня грандиозенъ планъ за простиране границите на дър
жавата чакъ до Бело и Адриатическо морета и за обеди
нение на всички племена въ западната часть на полуострова
подъ неговия скиптъръ. И наистина, ако той не беше изменилъ Омортаговата и Маламирозата политика спремо ту
земците, славяните и българите ка Куберз и Мавра, засе
лени отъ Панония, още преди дохождането на Аспаруха на
полустрова, на Керемисийското поле, въ Битолско, дето образузали свое княжество и сигурно отдавна сж били приели
християнството, Пресиянъ не можеше никога да има такива
грамадни завоевателни успехи въ тази часть на полуострова
и да достигне на западъ чакъ къмъ Адриатическо море и на
северъ до Нови-Пазаръ. Това грамадно териториално и поли
тическо наследство той остави на сина си Бориса въ 852,
който отъ тогава до дена на смъртьта си въ 907 г., като

царь и калугеръ, при сключения »дълбокъ миръ“ съ Визан
тия, отъ 852 до 894 г., можа да организира държавата
вжтр-Ьшно съ рЪдко умение и държавна мждрость. Съ при
емането пъкъ на християнството, като държавна религия, в ъ
царството влязла нова струя отъ римо-византийска култура,,
която, присадена върху културата на нашите прадеди и на
ционализирана чрезъ църквата и славянската писменость отъ
светите Седмочисленици, създала, както изтъкнахме това и;
на друго место, онази велика епоха, която се нарече „Златенъ векъ на ^България“. Въ това знаменито дело на Пре
сияна и Бориса помогналъ и царь Симеонъ отъ 897 до 913 г.„
когато той билъ предаденъ всецяло на организирането к
национализирането на обширната си държава. За другата по
ловина на царуването му до 927 г. ние н-кма да говоримъ
тукъ, защото тя е била употр-Ьбена въ разни войни.
Ето кои, споредъ мене, продължиха великото дело на
Аспаруха, Тервела, Кормисоша и Крума и създадоха здравите
устои на българската нация и държава, чрезъ разширение
на границите, и «завършиха процеса на сливането на завое
вателите българи съ победените славяни“, а не Омортагъ.
Но, додето ние днесъ четемъ фалшивите венцехваления на
учените за нЪкаква мнима политическа и строителна дей
ность (въ Плиска и Преславъ) на този ханъ, за Пресияна
те казватъ съвсемъ малко нещо, и то изопачено, защото
неправилно верватъ, че, въпреки войната, предизвикана отъ
византийците съ Маламира къмъ 835 г., споредъ Шуменския
надписъ, сключениятъ 30-годишенъ миръ на Омортага билъ
продължавалъ чакъ до изтичане на срока му, споредъ едни
до 844, а споредъ други до 847 г., т. е. презъ целото цару
ване на Омортага, Маламира и до половината на царуването
на Пресияна.
Прочее, отъ всичко това следва, че теорията на уче
ните за величието на Омортага не почива на никакви исто
рически данни. Напротивъ, тя се опровергава отъ самата
история. Вследствие на това, учените требва да признаятъ
неоснователностьта на своите твърдения, че Никифоръ билъ
изгорилъ Плиска, че Омортагъ я възстановилъ и че той билъ
издигналъ и Преславъ. Като признаятъ това, те требва да
преценятъ откритите въ Плиска паметници съ огледъ на
културата, която, нашите прадеди, на чело съ Аспаруха, сж
донесли на полуострова, и съ огледъ на дейностьта на всички
български ханове още отъ основаването на царството, въ.
679 г., защото, както доказахме по-рано (вижъ стр. 58). Аспарухъ е, който направи отъ Плиска „великъ градъ“. Не ще
съмнение, че следъ него, въ продължение на 214 години, до

пренасянето на столицата въ Преславъ (893 г.), сж допри
несли много нЪщо за благоустройството и охраната й и дру
гите ханове, както, може би, е направиль нещо и Омортагъ.
Сжщо и за паметниците въ Мадара, като старъ български
аулъ. Що се касае до Преславъ, паметниците требва да се-,
преценяватъ като творение на българския гений презъ епо
хата на царете: Симеонъ, Петъръ и Борисъ II (893—972 г.).„

-ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Съ тези бележки азъ сзършвамъ своите изследвания.
Въ този Сборникъ азъ повдигнахъ много въпроси отъ
•историческо, археологическо, географическо и военно есте
ство и направихъ големи критики. Въ техъ азъ засЬгнахъ
много нови писатели, малки и големи авторитети въ науката;
дадохъ и по-друга преценка относно местото въ историята
на некои български царе; но вкрвамъ да съмъ билъ обективенъ и да съмъ принеса лъ нещо за по-доброто освет
ление на спорнит-Ь проблеми и за по-правилното имъ раз
решение. Къмъ некои отъ авторите, може би, съмъ билъ
въ критиките си по-строгъ, но винаги съмъ гледалъ да
бжда справедливъ. И азъ ще благодаря стократно на тогова,
който подхвърли на най-сериозна критика моите изслед
вания и поправи недостатъците имъ, защото сигурно и азъ,
който не съмъ нито спзциалистъ историкъ, нито географъ
и археологъ, нито воененъ, а —■обикновенъ любитель на
науката, ще съмъ допусналъ такива при толкова много щекотливи въпроси, които поздигнахъ тукъ. Не щ х обаче
азъ критика вестникарска, популярна и необоснована, а —
критика, научна и обоснована, въ некое академическо спи
сание, дето да мога и азъ, въ случай на несъгласие, да на
правя своите възражения.
При изложение на фактите, азъ, може би, съмъ билъ
некжде малко по-обширзнъ, но то произлиза отъ това, че
азъ никога не желая „да преливамъ отъ пустото въ праздното“, т. е. да се занимавамъ съ въпроси, които, споредъ
мене, сж вече. правилно разрешени въ науката, а — ако е
възможно — да кажа нещо ново за нея и при тоза гледалъ
съмъ не само да го кажа, както видехме правятъ много
автори, а — да го докажа, до колкото ми позволяввтъ си
лите и източниците. Това пъкъ изисква по-дълги изложения
и разсъждения. При това, съгласно юридическото правило:
аисНаШг е* аКегат рагз, за да в и д я т ъ читателите какви сж
мотивите на моите противници по разните въпроси, което е
много важно при всеки споръ, азъ винаги съмъ считалъ за
необходимо да цитирамъ — де по-кратко, де по-обширно —
и техъ, защото иначе не ще се разбере на коя страна е
правото.
Освенъ това, оказа се, че почти по всички въпроси азъ
требваше да бжда на противно мнение и необходимостьта

налагаше да разгледамъ всички чужди мнения подробно и да
ги оборя. Така искатъ днесъ и историческите критици. Така,
наприм-Ьръ, въ единъ докладъ до Софийския държавенъ университетъ по рецензирането на две съчинения: Князъ Крумъ
и Пограничниятъ окопъ Еркесията на доцента Н. Благоевъ»
съ които ние се занимахме доста на дълго тукъ, професоръ
Д-ръ П. Никовъ, между другото казва: „По въпроса за
мЪстото на паметното сражение и поражение на Никифора
отъ Крума въ 811 г. Благоевъ изказва мнение, че то е ста
нало въ околностьта на българската столица Плиска, безъ
да се спре обаче да разгледа по-обстойно въпроса (стр. 27).
Това между темъ му се е налагало, като се има предъ
видъ, че по този въпросъ има неколко не само изказани, но
и на дълго подкрепени мнения, които той е требвало да раз
гледа подробно и обори“1)- Това именно направихме ние, не
само за погрома, но и по всички въпроси. Но, понеже, както
видехме, мненията сж извънредно много, то требваше да
отделимъ за техъ доста време и место. Вследствие на тия
многобройни мнения и разисквания станаха и некои при
повторения, въпреки желанието ни те да се избегватъ.
Досега въ България немахме научна критика по исто
рия, археология и география, по причини, които не е местото
тукъ да изброявамъ. Вследствие на това, както самъ читательтъ вижда, появиха се по много сериозни въпроси съвсемъ
леки и неоснователни мнения. Това се напълно съзна сега
напоследъкъ и отъ професора Геза Фехеръ по поводъ
на една статия на професора Н. Благоевъ за паметни
ците въ Преславъ, Плиска и Мадара2). „Най-големото зло
за развитието на българската наука е, че нема критика“,
казва той. „За това излизатъ невъзможни книги. За това си
позволяватъ да издаватъ Илиада отъ руски преводъ3), като
прибавятъ стихове отъ себе си и тургатъ въ превода бъл-~
гарски шевици4)“ и пр. Вследствие на това, над-Ьвамъ се, че
настоящата книга и още некои критически изследвания, които
ще продължавамъ да правя въ областьта на сжщите научни
дисциплини, ще дадатъ поводъ за създаване на такава критика.

1) Докладъ за н-Ькои научни трудове на Н. П. Благоевъ. Годишникъ на Софийския университетъ, истор.-филолог. факултетъ.
кн. XXII, 6 , стр. б. г) В. „Зора“, отъ 12 ноемврий 1928 г., брой 2808,
») Думата е за новия преводъ на Хомеровата Илиада отъ Попова.
■*) В. „Зора“, отъ 19 ноемврий 1928 г., брой 2814.
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; Ябоба с., I, 5, 33 ; II, 27; III, 12Явария, I, 11; II,
64, 168.
• Явари, III, 10, 75 сл ., 8 6 , 178.
Явгуста, г. и р..
I, 206.
*Явренъ,с ., I, 229; II, 123, 141 сл.
Явролева (Дервишка могила), I, 56,
67 сл., 124, 144; III, 28.
Ягатонике, I, 67, 69; ГИ, 21, 36.
Ягатополъ, II, 80, 172.
■Ягермини, II, 97.
Ядамъ-клисе, II. 157.
. Яджи-гьолъ, с„ II, 154.
Яето-кастро (Лйтось), I, 49.
Язамусъ, г. и р„ I, 206,
Язапъ-тепе, I, 26.
Язмакъ, р„ I, 182 сл., 205.
Яйваджикъ, с., 1, 8 8 сл., 231 сл.;
III, 103, 104, 134.
Яйваджикъ-дере, с., 1, 232.
. Лйдемиръ, И, 142.
Яйтосъ, 1, 7, 24, 34, 40, 73, 90, 109,
219, 221, 230 ; II, 62, 176; III, 78;
Яйтос. поле, I, 192; Яйтос. бани,
III, 90.
Лккерманъ, II, 164, 174.
*Якра (Калиакра), И, 164,171,173,176.
Яксиополъ, II, 154, 174.
Якъ-су, р., I, 82.
Яладаглий, с., 1, 106 сл., 147, 191,
206 сл., 216, 217.
Ялакасей, I, 6 6 .
-Ялани, II, 26.
Ялбания, III 183.
Нлванларъ, с„-I, 100 ; II, 38, 96 сл.
Александрия, II, 24; III, 146.
Ялександрово, с., ,1, 154 сл., 179.
Ялексиосъ, м. при с. Вакъвъ, I, 70.
Ялмазъ, селище, !, 8 , 229 сл.; III, 103.
• Ялмиръ, II, 171.

Ялмусъ, г. и р., I, 206.
Ллфатларъ, с., I, 233.
Яна-дере, III. 106.
Янгеларий, II, 101 сл.
Лптаразакъ, с., III, 106.
Япросъ, III, 129.
Яптолъ-кьой, с „ I, 1 2 0 .
Яполония, г. I, 211, 218.
Яраби, III, 5.
Ярзусъ, г. и р., I, 206.
Яркадиополъ, I, 3 9 ,2 4 2 ; II, 65,167;
III, 42.
Ярменци, I, 121 ; III, 80.
Ятира, III, 129.
Ятралиса, I, 241 ; II, 158.
Яули : Вардулуй-Исакъ, III, 54; Галацки, 54; Николицелски, 54;
Плисковски, 54; Дунавски, 54;
Тичански, 54, 55, 57 сл., 162.
Яули, Яфли, гр., 1,49,108 сл., 114, 143,
184, 218, 239; II, 78 сл.; III, 22.
Яфродисия, II, 171.
Яхелое, I, 3 9 ; III, 34, 137, 141.
Янхиало, 1. 5, 7, 12, 23, 25, 26, 29,
34, 36, 39, 49, 56, 65, 6 6 , 69, 71,
73, 74. 83, 90, 129, 143, 179, 182,
211, 217 сл.; II, 165, 166, 172 сл.;
III, 10 сл., 22, 27, 29, 73, 79 сл.,
99, 166, 179.
Б.

Баба-Ески, III, 130.
Бабадагъ. И, 149, 157, 160; езеро,
11, 154,
Байрямъ-дере, с., р., I, 87 сл., 177—9;
II, 55 сл.
Бакаджикъ, I, 72, 104, 194; III, 18,
24 сл.
Балалея, с., И, 25.
Балзена, 111, 21, 29.

Балабанчево, с., I, 105.
Балканъ-кьой, I, 144.
•Балчикъ, II, 163.
Балканъ (Хемусъ, Стара-планина),
I, 14, 1 5 -2 4 , 36. 3 8 - 4 2 , 47, 5 0 - 3 ,
59 сл.; II, 89 ; III, 9 сл., 40 сл.,
47 сл., 92 сл., 99 сл., 145; Стара-пл., II, 95—100.
Баня, с., I. 63.
Бани, III, 90—1.
Баска, кр., I, 143, 147, 182 сл., 210,
218.
Бастарнасъ на Д .. I, 226.
Бастарнасъ, в ь Тракия. 1, 74, 143,
186, 217—219, 226—2 2 9 ;

III, 25.

Барнасъ (Варна), I, 229 сл., II, 123.
Баръкъ, с „ 1, 90.
Баргала, I, 41.
Баянъ, авар. хаганъ, I, 83.
Бергула (м. въ Преслав, пл.), I, 28.
Берсамисъ, 1, 219, 225.
Бей-кьой, с., I, 106, 147, 191.
Бетерни (Явренъ), I, 229; II, 123.
Бергула, (Люле-Бургазъ), I, 35, 39.
93; III, 21.
Берисклафица, II, 149, 157, 159, 164.
Бейбуджакъ, II, 154.
Берегава, Верегава, вижъ проходи,
Бератъ, г., II, 101, 110 сл.
Бендеръ, II, 164.
Б-Ьлградъ, II, 102, 110, 158, 173.
БЪлградъ, кр. въ Върб. пл., 1, 101,
102 сл., 231.
БЪлградъ, кр. въ Преслав, пл., I,
98; II, 101 сл., 104 сл., 107.
Б-Ьлятово, I, 16, 17, 52, 53, 77, 144,
147; II, 96.
БЪлово, с., I, 1 1 2 .
Б-Ьло-море, I, 33.
Беласица, пл., I, 139; III, 98; битка,
III, 9 7 - 9 , 102.
Биберна, III, 146.
Бинкосъ, с., I, 53.
Близме, I, 77.
Боазъ-дере (р. Немой), I, 130, И ,х
54 сл.
Боаджикъ, II, 149, 154, 157 сл.; III,
150 сл.

Бобата, кр., III, 162 сл.
Бокоу, II, 128.
Болградъ, II, 26.
Бонгарсиусъ, I, 169.
Борфанто (Провадия), I, 229; II, 123.
Босфоръ, I, 35.
Босилково, с., I, 148.
Браила, I, 113, II, 161.
Браничево, II, 158.
Бр-Ьгалница, I, 28, 29, 41.
Брегово, с. I, 28, 41.
Букурещъ, II, 97.
Букурещки миръ, I, 112.
Булаиръ, III, 141.
Буланлъкъ, II, 46; III, 84.
Бунаръ-Хисаръ, с., I, 69, 72.
Бургуджий, г. и кр., I, 108; И, 78.
Бургазъ, I, 38, 69, 90.
Буртудизусъ—Българофигонъ, 1,228;
III, 33.
Вигаао, I, 8 6 ; 111, 106, 142.
Бурдизу. II, 4.
Бутово, с., I, 216.
Буюкъ-конакъ, I, 129, 130; I 1, 53.
В.

Вади-очи, м., III, 136.
Уаа-ипдаг, II, 168.
Вакъвъ, с.. I, 69, 70 сл., 72.
Вардаръ, II. 57; III, 133.
Варна, 1, 7, 11, 26, 29, 39, 113, 229;
II, 23, 76, 81, 147 сл., 157, 159
сл., 168, 171 сл.; III, 78, 107 сл.
Вейсалъ, с., III, 14, 15, 21, 41.
Венецианци, II, 162.
Верея, г. въ М., II, 25.
Версиникия, I, 67 сл.; 111, 14, 23.
Верея (Бероя, Боруй), I, 5, 20, 23,
24, 65, 71, 75 - 7 , 209; Ц, 82, 141;
III, 27, 29, 55, 73, 80,
Вели-бей, с., I, 125; II, 31, 46 сл.,
52 сл., 59 сл., 70 сл., 99, 140;
III, 20, 90, 162.
Велика, III, 183.
ВЪнчански пролочъ, III, 107, 110.
ВЪнчанъ, кр. и с., III,/169.
ВЪтово, III, 87.

В-Ьтренъ, кр. на Дунава, I, 19; II,
134 сл., 141 сл., 171.
Види, кр., III, 50, 51.
у
Видинъ, II, 44, 139, 164.
Виена, I, 35.
Виза, I, 69, 72, 211 ; III, 37.
Византионъ, г„ I, 212,
Византийска граница въ Тракия,
I. 21.

Вичина, Бисина, г. 1 ,17 ; II, 159, 160.
Вичина, р.,1, 18,22,32, 48, 51, 52, 65,
72. 73, 163 сл.; II, 7, 52, 6 6 , 72,
80, 170, 173 сл.
Вичина, область, I, 164.
Вилхардуинъ, 1, 75—7.
Военни оржжия, III, 96—7.
Вонещница, м., III, 136.
Войника, с. и кр. I, 194, 204, 205
228; 111, 17, 18, 24 сл., 39 сл .’
41; Бакаджикъ, III, 25, 39.
Волга, I, 35.
Войсилъ, деспотъ, I, 7, 187.
Военно изкуство у бълг. III, 175.
Войвода, с., I, 81 ; III, 162.
Врана, р., II, 56 сл., 62 сл., 99.
Връшка Чука, 1, 33.
Вукелионъ, кр., I, 70.
Вълкашинъ, III, 132.
Вълканъ, сръб. князъ, I. 62—5.
Върбица, с. и кр., I, 26, 99 сл.,
109 сл„ 142, 158, 231 ; II, 35 сл.,
8 8 сл., 99; III, 48 сл.
Г.

Габрово, I, 7.
Гаджули, с., II, 25.
Галацъ, II, 161; III, 144.
Гала-кьой, с., 1, 152.
Галиполи, I, 83.
Гелинликъ, с., I, 125.
Генуезци, II, 162.
Геня, II, 25.
Герания, II, 171, 173.
Герлово, I, 99 сл.; II, 8 8 сл., 96 сл.;
III, 49.
Герула, р., I, 100, 102, II, 8 8 .
Герловска котловина, I, 99 сл., 114.
Герлов. проходъ, I, 31, 115; II, 7,

29 сл., 56 сл.; III, 95, 102; Гер—
ловски проломъ, II, 60, 84.
Германия, гр., I, 5.
Главиница, о. II, 104.
Глава-Панегв, III, 113.
Главанъ, III, 29.
Гоздейка, II, 25.
Голое, I, 14, 18—20, 26, 39, 40, 44,
45—78, 109, 115, 143, 1 4 7 -8 , 149
сл., 182 сл., 187, 192 сл., 210,.
211 сл., 218, 224; II, 6 6 , 135, 141р
III, 21 сл., 132.
Гологледъ, кр„ I, 104, 151, 231,
Голошъ, връхъ, I, 152.
Гори, I, 50, 128, 129, 173.
Горня-ОрЪховица, I, 64.
Готи, III, 143, 145, 166.
Гьоджежи, III, 162.
Грацъ, I, 35.
Грамени, кр., I, 89,':107, 239.
Градецъ, с., I, 106 сл., 239; II, 53, 97*
Гребенецъ, пл., I, 105 сл., 182 сл.;:
III, 26.
Григорий Синаитъ, II, 34.
Гръцки долъ, м., I, 134; III, 11 сл.,.
50, 51, 135.
Гръцка сЪчь, м., III, 51, 69, 135—6 ,
Гулицки проходъ, I, 34, 83, 203;
II, 89, 131, 170.
Гърня, с., II, 25.
Гърци, II, 7, 26, 36 сл.

д.
Даонисъ, III, 129.
Даусдава, г., I, 8 6 ; III, 142.
Дакия, 1,35.
Далмация, I, 62;
Дамянъ, бълг. полководецъ, I, 98,
100.

Дарданий, Баргал. епископъ, I, 41.
Дафне, II, 87, 132.
Дебелтъ, I, 6 , 32, 44, 54 сл., 90,
149, 152, 218; II, 64, 82, 172; III,
14, 21 сл., 33 сл., 73 сл., 108,
129, 155, 182.
Девня, с., I, 34, 203; Девненско езеро,
203; II, 128; Девненско поле,
III, 106.

Декастеронъ, I, 209.
Дели-орманъ, I, 114; 11,66, 150 сл.,
158.
Дерменъ-дере, с., II, 78.
Демиръ-баба-теке, III, 143, 184.
Дервишь, пр. въ Преслав, пл., I,
97, 102, 110, 246; II, 32, 36, 57, сл.
Дервентъ, с. и проходъ въ Дервент. пл., I, 70, 106, 203, 228—9;
въ СрЪдня-гора, 76 ; въ Преслав,
пл., 89. 102; II, 6 0 ; III, 21, 32,
103.
Джиздаръ-кьой, III, 110.
Диамяолисъ I, 18, 20, 33, 39, 49,
6 6 , 187 сл., 192 сл.; III, 22.
Диакене, I, 13, 51 ; И, 71.
Диавена, кр., I, 239; II, 95 ; III, 51.
. Дибичъ Задбалкански, III, 135.
ДивдЪдово, II, 47, 50, 57, 69, 70, 74.
Димотика, г. I, 75—6, 176.
Динискарта, г., I, 235.
Динеболи, Динея, гр., I, 8 , 8 6 , 229
сл., 2 3 2 - 5 ; II, 60, 6 6 - 7 , 171;
III, 143.
Диоклетианополъ, I, 209.
Диосполисъ, I, 209.
Дионисополъ, II, 171.
Дирахия (Дурацо), I, 64.
Диляверъ-ефенди, с., I, 171.
Дичина, р., II, 52, 147.
Днепъръ, II, 65, 147; III, 58.
Добралъ, II, 54.
Добруджа, I, 13, 16, 38, 51, 112сл.>
160 сл.; II, 130; III, 145-170.
Дойрянъ, III, 141.
Доуруклий, с., I, 190, 193, 204, 205,
2 2 7 - 9 ; III, 25.
Доча, с., II, 25.
Драгоево, с., I, 125, 159—181, 248;
Драгоевски пр., 125—8, 248; II,
14, 31, 34, 46 сл., 59 сл., 67 сл.,
75, 140; III, 47 сл.; Драгоевска
пл., II, 34.
ДрЪново, II, 25 ; III, 112, 113.
Дристъръ, Дръстъръ, Дуростолъ,
I, 1 7 -2 1 , 33, 34, 213; II, 67, 117,

129 сл., 133 сл., 140 сл., 149 сл.,
157 сл., 164, 170; III, 59, 113;
147—165;.
Дромати, племе, II, 26.
Дубровникъ, I, 75.
Дунавъ, I, 11, 13, 15—18, 33, 39,
42, 47, 50, 113, 160 сл., 242; II,
4 сл., 21 сл., 53, 70— 176; III,
145 г.; бродища, I, 16.
Дурча, с., II, 25.
Дълга (Янастасиева) стена, I, 122.
Е.

Евмения, II, 171.
Евренлий, с., 1, 226.
Европа, провинция, I, 214.
Егейско море, I, 81.
Егиссъ, II, 171.
Екрене, II, 173.
Ексо-зиго (СрЪдня гора), I, 63.
Елена, гр. I, 7, 53, 101, 111.
Елтимиръ, деспотъ, I, 7, 76.
Елхово, гр., I, 71.
Емине, носъ на Черно-море, I, 33,
III, 30.
Ени-махале, с., I, 91; III, 39, 47 сл.
Енисала, с., II, 159.
Еносъ, гр., I. 60, II, 25.
Епиватосъ, II, 124.
Ерите, гр., I, 84.
Еримо-кастро, II, 159, 160, 171.
Еркене, р. I, 36, 41, II, 72; III, 129.
Еркесия, I, 38, 57, 194—200, III, 22,
28 сл., 38 сл., 47 сл., 100.
Ескусъ, I, 5, 6 , 206, 213.
Ески-Джумая, I, 33, 236—241; II, 36,
55—60;
Ески-Джумайско-поле,
II, 60.
Ехачъ, II, 103 сл.
Ж.

ЖелЪзна, проходъ, I, 130 сл.; р-Ька,
130 сл., 159.
ЖелЪзна врата, Демиръ-капия, въ
Чалжкав. проходъ, I, 46, 130 сл.,
160 сл.; въ Троян, проходъ, 46;
въ Марагидишки пр., 46; въ
Върб. пр., 46, 102, 110; въ Ай-

тоски пр., 46, 160 сл.; въ Ме137; ^Н, 31; Ихтиманска СрЪдня
семр. пр., 46; въ Самоков, пр.,
гора, III, 30; Ихтиманъ, III, 32;
46; на р. Вардаръ, 46, 168; въ ' Ихтимански пр., I, 114, 168.
Котленски пр., 46, 47; въ Сли
К,
вен. пр., 23, 27, 32, 33, 135 сл.,
160 сл.; въ Ковчаз. пр. 54—5.
Каваръ, келт. царь, I, 213.
Жерновка, р., II, 22.
Каваклий, III, 24.
Каварна, II, 173.
3.
Кабиле, I, 187, 204, 211.
Завойско кале, I, 102.
Кабиюкъ, с., II, <»3 ; III, 162.
Загора, обл., I, 13, 23, 30, 43—5,
Кадж-кьой, II, 150; III, 150 сл.,
53, 54 сл.; II, 41; III, 32, 98.
,159 сл.
ЗасЪки въ проходитЪ, III, 92—3.
Кадъръ-Факлий, с., I, 103 сл., 110,
Зая, с., II, 25.
142, 145, 158; III, 49 сл.
Звъниградъ, ^Н, 22 сл.
Казанлъкъ, I, 7.
Зигере, II, 171.
Казълъ-агачъ, I, 222.
Зиго, пл., I, 57; проходъ, 64, 65;
Казълъ-Пелитъ, с., III, 105.
село, 65; II, 78 сл.
Кайбиляри, III, 15.
Зимничъ, I, 113.
Кайка-канара, II, 62.
Златенъ вЪкъ на Б., III, 95.
Кайка, с., II, 62.
Злокучене (Кюпрю-кьой), I, 33; II,
Калатисъ, II, 171.
56, 60, 65—7; III, 74 сл., 83 сл.
Калика, с., II, 154.
ЗмЪйка, ез., II, 154.
Калипетрово, II, 142.
Зографски поменикъ, II, 138.
Калоферъ, II, 22.
Зънзари, с., II, 25.
Калугерица, с., III, 85.
Камена, кр., I, 107.
И.
Кампа-лонгъ, III, 98.
Изворъ, с., I, 187.
Камчи-Махале, с., I, 144 сл.; К.Източна рим. префектура, III, 145.
махаленски боазъ, 144.
Илирия, III, 145; граница, 145.
Камчия, р., I, 35, 124 сл.; II, 55 сл.,
Индже. с., II, 46, 71.
70 сл.; III, 74 сл., 105 сл.; Кам
Индже-кьой, II, 71.
чия Луда, I, 8 8 , 91, 103, 144 сл.;
Инокъ, кр., I, 108.
II, 35, 53 сл.; III, 49 сл.; КамИраклия, III, 129.
чийски пжть, II, 59.
Иринополъ, II, 27.
Капидава, II, 147 сл., 155 сл., 171.
Ири-дере, с., II, 62.
Кара-Демиръ, с., I, 97, 110; II, 35.
Исакча, I, 113, 160; II, 130, 152 сл.,
Карасу-кале, I, 106.
161, 163; III, 144.
Карама, печ. князь, I, 52.
Истъръ, р., II, 81, 8 6 , 129 сл., 133
Караджиларе, с., I, 103.
сл.; III, 143; Истросъ, г., II, 149,
Караибилъ, с., II, 154.
171.
Карабунаръ, с., I, 148. III, 36.
Истлифносъ (Сливенъ), I, 49.
Карвуна, II. 163 сл., 171.
Истобони, гр., II, 158.
Карловицки миръ, I, 111.
Исуплий, с.,1, 104, 108, 142, 145 сл.;
Карной (Карново), I, 8 , 217—225,
II, 35; III, 48 сл.
227, 229 сл., 241.|
Ичера, с. и кр., I, 107; Ичеренски
Карнобатъ, I, 7, 24, 33, 45, 49, 50,
проходъ, 47.
69, 72, 74, 8 8 , 90, 105 сл., 110 сл.,
Ихтимански височини, I, 62; II, 136,
148 сл., 151, 177 сл., 183, 187 сл„

219—225, 239; Карноб. поле, 104,
192 ; Карн. крепость, 191 сл., 240;
И. 62, 67, 176 ; III, 14, 26; Кар
нобатски хисарлъкъ, III, 20.
Карсумъ, г., II, 149 сл.;
Карпъ, г., II, 171.
Кагпичанъ, III, 107.
Катасиртъ, III, 34.
Катунища, с., I, 107.
Кая-башъ, с. и кр., I, 104, 107, 110,
116—121, 145 сл., 188, 193. Каябашко езеро, 111—121; III, 13,39,91.
Керванъ-сараи, I, 169.
Керемитликъ, с., I, 8 8 сл., 145.
Келти (гали), I, 152, 163, 211 сл.
Киабрусъ, г. и р., I, 206.
Киевъ, II, 27, 146 сл.
Килия, г., II, 173; Килийски ржкавъ, II, 151.
Килифарски м-ръ, II, 34.
Клавдиевъ XI легионъ, 111, 113.
Клидионъ (Ключъ), I, 139; ^Н, 98,
133.
Климашъ (Лала-кьой), с., I, 148, 152.
Клокотница, III, 141.
Ковчазъ, с.,1. 27, 30; II, 80; III, 33.
Комарево, с., I, 31, 33, 91, 148 сл.,
177 сл., 182, 190 сл., 230 сл.; III,
40, 47 сл.
Конница българска, II, 64.
Конопъ, г., II, 147, 160, 171.
Констанциа, г., III, 15, 29.
Копсисъ, г., I, 5, 7, 187.
Кореники, м., III. 11.
Косово, III, 183.
Костена-р-Ька, III, 85, 106 сл., 137
сл., 142.
Костено-поле, III, 137.
Костенъ, с. и кр., I, 105, 145 сл.
Котлешница, р., II, 53.
Котелъ, I, 24, 33, 106 сл., 171, 240;
Котлен. проходъ, 44, 48, 53, 102,
107, 145, 192, 203, 239; II, 50,
95—100, 131; III, 11; Котленски
боазъ, III, 13.
Кочани, г., I, 41.
Крали Марко, I, 106, 167.
Кранея, II, 171, 173.

Крачанъ, кр., I, 105, 183 сл.
Крачунка, с., Ц, 25.
Крънча, с., II, 25.
Крънъ, I, 5, 7.
Ктения, кр., I, 218, 221.
Кубратъ, I, 36, 37, 40.
Кукля, с., II, 25.
Кумани, племе, I, 13, 16, 19—21 ,4 4 ,
47, 59 сл., 111, 147; II, 160 сл.
Кумани, с., II, 25.
Кумановци, с., II, 25.
Кутмичевица, III, 183.
Кучани, II, 39; III, 182.
Кюлевча, П, 61 ; III, 18, 51, 74 сл.,
83 сл., 107 сл., 134 сл.
Кюпрю-кьой, II, 60, 62.
Кюстенджа (Констатция), I, 36, 82;
II, 129 сл., 147 сл., 155 сл., 163
сл., 171 ; III, 145.
Кючукъ-Кайнардженски миръ, I,
112, 178.
Къзъ-кале, кр., I, 98.
Кълново, с., I, 129, 235; II, 56, 60;
III, 107.
Л.

Лардеа, 1, 18, 39, 40, 48, 49, 72 сл.,
105 сл-, 105 сл., 115, 143, 147,
184 сл.. 187 сл., 210, 218 сл.,
221; II, 170; III, 8 .
Леведъ, г., I, 209,
Левунионъ, I, 60, II, 84.
Лепенецъ, р., I, 64.
Лефке, I, 6 8 .
ЛЪсковецъ, с., 111, 113.
Либистъ, г., II, 171.
Липово-градище, III, 113.
Липений (Липлянъ), I, 62.
Литосория, III, 44.
Литопросопъ, г., I, 209.
Ловечъ, I, 14, 52, 209; II, 22.
Л озенъ-Градъ, 1, 27, 30, 72.
Ломъ, русенски, р., I, 78.
Лопушна, III, 105, 135.
Люле-Бургасъ, I, 27, 35, 36, 38—40;
III, 14.
Лъвова-Могила, III, ^46.
Лъвъ Хиросфактъ, Ш, 148 сл., 165 сл.

м.
Мадара, с., I, 33, 82, 8 6 , 91. 124,
161; II, 67; III, 74 сл., 100 сл.,
131 сл., 137 сл„ 142 сл. 145—170;
мадарски височини, I, 80; III, 84,
108 сл., 138 сл.; 1.45, 164; ма
дарски конникъ, III, 138; мадар
ска победа, III, 141; мадарска
р-Ька, I, 79.
Маджарско, 1, 35; маджари, II, 32,
64, 160 сл., 168; III, 33, 147 сл.
Македония, I, 16, 35; II, 130 сл.;
III, 183.
Македония, область подъ Балкана,
I, 62.
Макря-ливада, III, 15, 29.
Малъкъ Преславъ, И, 16.
Малка Скития, II, 152.
Манкерманъ (Киевъ), III, 167.
Мангалия, II, 171, III, 167.
Манихеи, I, 16, 17.
Маноличъ, с., I, 145.
Мандра, с., р., езеро, III. 35 сл.
Мандрия, III, 35 сл.
Маркерота, кр., I, 213 сл., 226.
Марашъ, р., I, 107.
Марафта, с , 1, 91.
Марсилъ, р., I, 205, 206.
Маргусъ, г. и р., I, 206.
Маронея, г„ I, 150.
Маркианополъ, I, 5, 82, 83, 205 сл.;
II, 57, 117 сл., 1 27-128, 131, 141,
165; III, 108.
Марица, I, 14, 35, 38; II, 57, 84, 99;
III, 22.
■'
Маркели, I, 7, 20,21, 26, 39, 40,72,
7 7 - 8 , ЕО, 105 сл., 109 сл., 111,
121 сл.. 143, 190—216, 217—225;
II, 3, 69, 96; III, 8 сл., 18, 21, 29,
39 сл., 44 сл., 72 сл., 103.
Марашъ, с., II, 46, 57, 60, 67.
Марковча, III, 85, 107 сл ., 137 сл.
Масатли, м , I, 207.
Мачинъ, II, 159 сл., 163.
Махмудия, г., II, 163.
Мегалополъ, II, 23, 117 сл., 145 сл.,
153, 157, 163.

Медвенъ, с., I, 103, 106 сл., 145,158.
Мелинофаги,
I, 211.
♦
Мелитина, г., I, 121.
Меотийско езеро, II, 129.
Месемврия, I, 5, 7, 12, 37, 39, 54,
56, 69, 90, 179, 182; II, 40, 64,
147, 157, 165, 168, 172 сл.; III, 10,
26, 29, 32, 33 сл., 73 сл., 8 6 .
129. 131, 141, 146.
Месомилеонъ, III, 24 сл.
Места, III, 31.
Мигали-Берисклафа (Преславъ), I,
229; II, 123.
Мигали-Терме, I, 49, 74, 217 сл.
Мидия, II, 172; III, 33 сл.
Мизия, I, 24, 29, 35, 42; II, 152 сл.
Милетъ, II, 145.
Милеона, III, 24 сл.
Мира, м., III, 13.
Мисионосъ, I, 8 , 79, 89, 229 сл.,
235—241; II, 67, 97, 158; III, 103.
Могила, с., I, 82; III, 110 сл.
Мокъръ, ц„ II, 23, 136 сл.
Мокренъ, кр., I, 33, 107, 110, 142,
182, 239; III, 14.
Монастирски върхове, 111,24, сл.,30.
Монкастро, III, 167.
Морава, III, 179.
Моравия, I, 35.
Моровиздъ, I, 41.
Москва, р., II, 22.
Мряморно море, I. 40.
Мурадъ-дере, с., I, 145. .
Мумджнларска морила, III, 138,184.
Мундрага, II, 168; 111,142 сл., 146— 170.
Н.

Надъръ-дервентъ, I, 24, 160.
Наиплий, с., ,1, 104.
Наръшки надписъ на ц. Симеона,
I, 154.
Насърлийски надписъ, |, 158; Насърлий, с., II, 61, 67 сл.
Наумъ, св., II, 101 сл.
Неданъ, с„ I, 216.
Нейково, I, 240,
Неново, с., III, 107.
Николицелъ, II, 151.

Никола, св., виз. п-цъ, II, 41; III, 130.
Никополъ на Д., I, 170, 178, 180;
II, 59, 158 сл.; III, 9, 74, 81 сл.;
Никополско, I, 13.
Никея (Хафса), I, 18, 6 6 .
Никополъ на р. Места, I, 5.
Николаево, с., I, 156.
Никополъ на р. Росица, I, 5, 6,44,
82, 101; II, 36, 57, 131; III, 108.
Нимфи, III, 113.
Нишъ, III, 178; Нишко, [, 13.
Новачка, гр., I, 106, 142, 158.
Новакъ-Дебеличъ, I, 106, 166 сл.
Нове, I, 5, 113, 213.
Новиодунумъ, 1, 213, II, 152, 171.
Новгородъ, II, 21.
Нози-Пазаръ, III, 108, 135, 162, 183.
Ново-село, Котленско, I, 107, 182;
II, 98.

О.
Осоговска пл., I, 154.
Осмарски боазъ, III, 162.
Османъ-Пазаръ, I, 33, 101, 162; II,
36, 55, 96 сл.
Оваджикъ, III, 29.
Овчарово, с., III, 110.
Овчеполско, I, 13, 41.
Ободрити, II, 38, III, 182.
Огньове въ войнитЪ, I, 6 8 ; II, 134.
Огражденъ, пл., III, 98.
Одессосъ, I, 11, 203; II, 23, 57; III,
108, 145.
Одринъ, 1, 35, 40. 48, 6 6 сл., 72—8,
106, 111 сл., 123 сл., 143,184 сл.,
204, 209,
2 1 4 -2 1 6 ,
242 сл.;
И, 54, 57, 59, 65, 132, 166; III,
7 сл., 14, 15, 27, 37, 61, 75 сл..
8 6 , 97, 99, 129, 131, 141, 145, 166;
Ядрианополъ, I, 14, 15, 17, 18,
21, 33, 53, 75, 76, 187; Одринска
победа, III, 141; Одрин, миръ, I,
162
Олани, с., П, 25.
Омортаговъ мостъ, I, 32, 121; 11,
3 сл., 46 сл., 57; Омортагова ко
лона, II, 51.
Оркели, кр., I, 210 сл.

Осъмъ, р., И, 136, 138; Ц1, 145.
Охридъ, Н, 104, 110 сл.; III, 183.
П.
Пакурианъ, виз. полководецъ, I, 17.
Палатиолонъ, II, 8 6 .
Панаири: Карнобатски, 224; ЕскиДжумайски, 203.
Панионъ, III, 129.
Панония, I, 35.
Партенополъ, II, 171.
Парижки миръ, I, 112.
Параория, III, 24.
Пасбища, I, 50.
Пачево, кр., I, 108.
Пауталия, I, 5.
Пейна, с. II, 25.
Перуша, кр., I, 98.
Перинтъ, I, 211.
Петрова хора, III, 81.
Печенеги, I, 13—19, 39, 51, 60 сл.,
111, 114 сл., 147 сл., 217; II, 6 6 ,
72 сл., 168 сл.
Пирати, I, 84—5, 211 ; II, 156.
Плачковица пл., I, 41.
ПлЪвенъ, I, 113.
Пинкусъ, г., кр. и р., I. 206.
Плиска, I, 8 , 9, 33, 36, 42, 48, 82,
107 сл., 121 сл., 149, 159, 233 сл.;
II, 5 сл., 43 сл., 57 сл., 95 сл.,
100 сл., 129 сл., 171 ; III, 12 сл.,
47 сл., 57 сл., 72 сл., 100 сл.,
145—170, 177 сл.; Плисковско поле
II, 60 сл., III, 107.
Пловдивъ, I, 16, 21, 64, 6 8 , 111,
112, 208, 209, 2 1 4 - 1 6 ; И, 98 ; III,
27, 29, 30, 62, 73, 181 ; Пловд.
епархия, I, 209.
Подвисъ, с. и кр., I, 145 сл„ 147.
Понте, кр., II, 8 6 . I
Понтийско море, I, 34, 211 сл.; Понтусъ Евксиносъ, II, 145, 149, 151.
Поросъ, III, 36.
Рог1а Геггеа, I, 24.
Преславъ на Балкана, I, 5, 8 , 9,
15, 21, 26, 31—33, /45, 52, 62, 69,
81, 94 сл., 110 сл., 121 сл., 129

133, 1 4 8 -9 , 159, 162, 229 сл.,
234 сл., 2 4 1 -2 5 0 ; II, 3 сл., 42
сл., 52 сл., 95 сл., 100 сл., 116
— 176; III, 11 сл., 57 сл., 73,
145— 170, 177 сл.; Преславска пл.,
I, 78 сл., 109 сл., 248 ; И, 56 сл,,
95 сл.; Преслав, устие, I, 109;
Преслав, проломъ, II, 29 сл.
Преславъ на Дунава, I, 9, 39, 242;
II, 16, 116—176. Переяславецъ, II,
4, 8 сл., 21, 1 1 6 -1 7 6 ; III, 145 сл.
Престолонаследие, III, 183.
ПрилЪпъ, с., I, 91, 146 сл., 174, 179.
Проватосъ, кр. въ Одринско, I, 70,
123; II, 3, 4, 82; III, 14 сл.,
27, 181.
Провадия, I, 7, 24, 34, 95 сл., 161;
клисура, I, 79, 92; рЪка, I, 79;
планина, I, 78, 81; III, 105, 135;
проходъ, II, 89, 131; градъ, II,
65, 124, 170 ; III, 10 сл., 41, 74 сл.,
105 сл,, 135 сл., 169; поле,
III, 106.
Проватосъ (Овче-поле), I, 41.
Пропонтида.Ч, 81; II, 145.
Прославица, И, 149.
Проходи : Върбишки I, 15, 25—33,
45, 49, 53, 91, 9 4 -1 2 1 , 134,
135, 166 сл., 183 сл., 203 сл.,
224, 231, 237 — 241, 245 сл.;
II, 8 , 12, 16, 29 сл., 56 сл., 95
сл., 131 ; III, 12, 14 сл., 40 сл.,
75, 94 сл., 162. Берегава, Верегава, I, 8 , 11, 12, 22, 23—37, 38,
39, 41, 7 8 - 9 4 , 111, 123, 1 5 4 -9 ,
177—181, 192, 224, 240, 246 сл.;
II, 3, 41, 56 сл., 83 сл., 95, 131;
III, 12, 14 сл., 21 сл., 27 сл., 78
сл., 94 сл., 99 сл., 107 сл., 145,
162. Сидира, I, 8 , 13, 14—33, 38,
40, 43—50, 54 сл., 70 сл., 109 сл,,
114—117, 120— 181, 182, 185 сл.;
191 сл., 216, 2 2 9 -2 4 1 , 245 сл.; II,
3, 16 сл., 41, 52 сл., 83 сл., 140;
III, 20, 32, 33, 78 с л ., 145, 155,
162. Стратиджа—Черковна, I, 102;
Преславски, 80, 92, 97, 109 сл.;
въ Източния Балканъ, 159; въ

Централ. Балканъ, 159; Рупелийски, 139; Сливенски, 43—54,
^ 151, 160 сл.; Селищенски, при
Сливенъ, 47 ; Салихлерски, 99;
Стражко-поле, 108 ; III, 103; Сабуленъ, 24; Сондисъ, 2 4 , Твърдишки, 77, 111 ; Мъглишки, 111 ;
Чалжкавашки (Сидирски), 15, 24
—33, 43, 45—7, 49, 53, 108, 111,
114, 181, 183 сл., 192 сл., 203 сл.,
224, 230 сл., 237 сл., 245 сл.; II,
8 , 40, 46 сл., 95; III, 12, 15 сл.,
19, 40 сл., 47 сл., 73 сл., 94 сл.,
101 сл.; Шипченски, I, 111, 114,
179; Катърджи-йолу, I, 105, 183
сл., 191 ; Козяшки, I, 240; II, 36,
96; Кайбилярски, III. 32; ПредЪлъ, II, 97 ; Вакъвски, III, 32 ;
Термопилски, III, 99; Марашки,
I, 91, 107 сл., 114, 184 сл.; И,
96 сл.; III, 103; Месемврийски,
I, 23, 34; II, 89, 131, 170; Калгамачъ, I, 102; II, 36, 96 ; Яйваджишки, I, 203 ; Ясеновски, I,
47: Яйтоски, I, 34, 114, 160 сл.,
II, 131, 170; III, 78; Балкански,
I, 18, 20; Провадийски, II, 89,
131 ; Лопушненски, I, 34; Котленски, II, 95—100; Ш, 11, 12,
50 сл., 103 ; Струмишки, III, 93,
98, 102; Ири-деренски, I, 80 сл..
92; н, 56; III, 145; Имитлийски;
I, 111.

Псковъ, II, 22.
Пулимандра, III, 35 сл.
Пърша, с., II, 25.
Първа Юстиниана, 1, 7.
I Италийски легионъ, I, 113.
Пжтища : Ришъ—Байрямъ-дере, I,
154 сл.; Ришъ—Ялександрово—
Смядово, 154 сл., Камчи-махале
—Исуплий—Градецъ—Ичера—Сотиръ—Сливенъ, 145 ; Камчи-ма
хале—Керемитликъ— Черно-море,
145 ; Плиска—Чаталаръ — Драго
ево — Риш. проходъ — Комарево124 сл.; ПрилЪпъ—Сунгурлари—
Баска—Лардея, 146; ПрилЪпъ—

Сунгурлари — Баска—Лули, 146 ;
Прил-Ьпъ—Сунгурлари— Бей-кьой
—Маркели (Нладаглий)—Сейменъ,
146; Ришъ—Златаръ—Салманово
—Насърлий—Плиска, 157; Ришъ—
Тушовица—Върбица, 158; Плиска
—Берегавски проходъ, 81 сл.;
Преславъ—Чалжкав. пр., 165 ; на
Евлия Челеби, 170—1 ; Чалжкав.
пр.—Странджа пл., 204 ; Чалж
кав. пр.—Дервент. пл., 204 ; Плов
дивъ—Янхиало, 204; Сливенъ—
Маркели — Янхиало, 204, 207 ;
Карной — Ялмазъ — Фремниякъ—
Динеболи—Мисионосъ, 229—241 ;
римски, 126, 127, 129, 131, 156,
158; II, 46, 47, 52.
Р.
Разбойна, с., I, 236 сл.
Разбой, м., II, 50, 74; III, 12, 17,
69, 135.
Разградъ, I, 33, 177 сл.; 11, 57, 59,
98; III, 143.
Расово, II, 154; III, 151.
Расимъ, езеро, I, 51; II, 24, 152,
154 сл., 160.
Рациария, г. и р., I, 5, 206; II, 44.
Регионъ, III, 129.
Риболовство, II, 148.
Рила, III, 30; монастиръ, II, 34.
К1ра ТЬгааа, III, 145.
Ритя, с., II, 25.
Ришъ, с., III, 47 сл.; долина, III, 12
(вж. Чалжкавакъ).
Родопа, провинция, I, 224 сл.
Родопи, 1, 14; II, 80; 1.1, 30, 37.
Родосто, II, 25; III, 129.
Рокобе, г., II, 171.
Русокастро, I, 74, 143, 148, 217—19,
221, 227, 228; II, 176.
Рударство, I, 141 сл.
Руня, с., II, 25.
Руспу-хисаръ, I, 103, 104, 151, 189.
Руси, I, 21; II, 2ь, 160 сл.
Русе, I, 33, 102, 112 сл.; II, 54, 98,
159.

Русионъ, г., II, 25.
Ряховица, кр. и с., I, 63, 64.

С.
Сава, р., II, 57.
Сава Звъниградски, II, 23.
Садово, с., I, 103, 145, 158.
Сакаръ пл., I, 36, 38, 40, 55 сл.,
67 сл.; II, 80 сл.; III, 14, 20 сл.,
29 сл., 38 сл.
Салмидесосъ, I, 211.
Салманово, II, 61, 67 сл.; III, 73.
Самуиловъ надписъ, I, 154.
Самуилъ, II, 23.
Санджикларе, с., I, 105.
Саранлий, III, 29.
Сарай, с., I, 171, 188, 190; II, 75;
III, 91.
Сармати, |, 16; II, 129 сл., 147,151.
Сарамъ-бей, с., I, 112.
Свенцаний (Звечанъ), г., 1 62.
Свещено-езеро въ Балкана, I, 8 ,
39, 116-120.
Св. Димитъръ Солунски, I, 37.
Св. Спасъ, връхъ и м-ръ, I, 72,
189, 190; III, 24 сл.
Свети-Илиенски върхове, III, 30.
Светославъ, киевски князъ, I, 21.
Св. Пантелеймонъ, м-ръ, II, 14, 16,
31 сл.. 106 сл.; III, 150.
Свищовъ, I, 113, II, 158.
Свинарство, I, 173.
Севастополъ, |, 209.
Севери, I, 11, 28, 29, 34, 42; 11.21,
22, 39 сл., 83. 87; III, 74.
Сейменъ, с., I, 105, 190; И, 25.
Секуриска, II, 8 6 .
Сексанта Приета, II, 98.
Селте, печ. князъ, I, 52.
Сема, р., II, 21.
Серско поле, III, 98.
Сердика, III, 7, 55.
СЪдларево, с., 1, 108.
Сиври-тепе, III, 162 сл.
Сигменъ, с., I, 148.
Сидира, вж. проходи. {
Силистра, I, 40, 48, 53, 69, 77, 112,
113 сл.,^144? 165, 174, 233 сл.,

242 сл., 250; II, 55, 84, 140 сл.,
158, 161 сл.; III, 135, 144, 145.
Силиврия, III 129.
Симеоновъ връхъ, I, 19, 48, 78, 236;
II, 67, 139; III, 146, 163 сл.
Сингидунумъ, I, 39; II, 157.
Сирийци, I, 121; III, 80.
Сицибида, II, 8 6 .
Скамандрв, II, 175.
Скафида, II, 176.
Скамари, II, 83, 8 8 сл.
Скендерлий, с., I, 90, 151—2, 193,
231; III, 103.
Скити, I, 16; III, 143; Скития, II,
130,]131, 132, 147, 151; Малка, I,
35; Скитско сборище, II, 140;
III, 163 сл.
Скопие, I, 62; II, 57; III, 133.
Скупи, II, 57.
Скутарионь, г. и кр., >, 67, 6 8 сл.;
II, 4.
Скутари, III, 133.
Славомиръ, III, 9, 18, 74 сл., 81 сл.
Славяне, II, 7, 20 сл., 36 сл.; III, 182.
Славунъ, князъ на северитЪ, I, 34;
И, 40, 83, 8 8 сл.
Славиния, III, 72, 75.
Сливенъ, I, 7, 24, 25, 40, 43—53,
56, 69, 106, 107 сл.. 111, 135 сл.,
143, 171, 184, 213 сл., 221 сл.,
237-241; II, 26, 62, 97, 131; III,
14. Сливен, поле, I, 108, 192.
Сломеръ, с., III, 82.
СмЪдово, I, 33, 72, 87 сл., 91, 129,
173-181, 232, 247; II, 55. 59 сл.,
6 6 ; III,
47 сл., 52 сл., 73 сл.,
81 сл., 104.
Смолени, II, 21, 41; 111, 30, 62.
Созополъ, I, 5, 90, 176, 222; II, 165,
172 сл., 176; III, 36.
Солунъ, I, 16; 11,25; III. 32, 33,76,98.
Сомовитски височини, III, 145.
Сотирополисъ (Сотиръ). I, 107.
София, г., I, 113; II, 64, 158; III, 7.
72, 76, 169, 178; Софийско, 1,13,
Сперхей, р., III, 193,
СрЪдня-гора, I, 63.

Стана-пл., I, 51, 78 сл.; II, 56, 62,
| 99, 170.
Ст.-Загора, 1, 40, 42, 64, 76—7, 106,
111, 144, 185, 204, II, 97 сл., 158;
III, 141.
Стидовски Балканъ, I, 105, 182;
Стидово градище, I, 98.
Стоби, II, 57.
Стобуни (Ихтиманъ), I, 241.
„Сто могили“, область, I, 13. 50— 1,
61; II, 6 8 , 72 сл., 96, 170.
Сторгозия, II, 22.
Стралджа, с., I, 33, 108, 110 сл. II,
96; Стралджанско блато, II, 203,
207; III, 91.
Странджа пл., 1, 27, 30, 36, 38, 40,
54, 55 сл., 69 сл.; II, 34, 41, 80 сл.;
III, 14, 20 сл., 29 сл., 38 сл.
Стратидже, с., II, 36, 60.
Стринава, кр., I, 7; II, 25; 111, 112.
Струмица, г. р., II, 26; III, 98, 133.
Студена, кр., I, 98.
Струма, р., I, 139; II, 64, 99; III, 31,
73, 76, 178. Струмска область,
II, 26; III, 7. Стримонъ, II, 82.
Султанъ-тепе, III, 146.
Сула, р., II, 21.
Сулчу, печ. князъ, I, 52.
Сунгурларе, с., 1, 105, 147 сл., 182,
сл.; III, 40, 48 сл.
Суходолско градище, I, 98.
Сюлейманъ-кьойски надписъ, I, 38,
58; II, 40; III, 15, 21. 25, 29, 129.
Сърбъ сандъги (Сръбска гробница),
III, 132, 135.
Сърнена-гора, I, 63.
Съртъ-махале, с., I, 232.
Т.
Таврокомъ, кр., I, 186, 228.
Таврезиумъ, II, 104.
Тайфали, III, 143.
Татикий, виз. полководецъ, I, 17.
Татари, 1, 100, 160, сл.; II, 26, 98,
160 сл., 174.
Татушъ, печ. главатаръ, 1, 19.
Татумирче, I, 167.
Таушанъ-тепе, с., връхъ, I, 63, 187.

Тека, татар. князъ, I, 160 сл.
Теменосъ, III, 166.
Теодосиополъ, I, 121.
Теодора, кр., II, 8 6 .
Теофилактъ, кр., I, 108.
Тепе-гьозъ, връхъ, кр., I, 103 сл.,
189.
Терзилий, с., I, 183.
Тессалоникъ, III, 143.
Тетевенски балканъ, III, 30.
Тивериополъ, II, 26.
Тига, кр., II, 76.
Тизенгаузенъ, I, 160 сл.
Тимокъ, р., I, 41.
Тимочане, II, 39, III, 182.
Тирахъ, печ. князъ, I, 13, 16.
Тиса, р., И, 65 ; III, 58.
Тича, с., I, 33; II, 10, 9 5 -1 0 0 .
Тома, виз. полк., II, 39; III, 180—1.
Томи, II, 171.
Тонзусъ, г. и р., I, 206.
Тонзополисъ, гр., I, 187.
Топлица, при Хасковските бани,
I, 14.
Топузлари, с., I, 228.
Тракия, I, 14, 16, 17, 21, 35—38,
60 сл.; II, 130; III, 143, 145; Трак.
поле, I, 108; Трак. провинция,
I, 214 сл.
Трапоклово, с ., 108.
Трансмариска, II, 8 6 , 132.
Траяновъ друмъ, I, 156; II, 22.
Тр-Ъвна, III, 136, Тревненска по
беда, III, 141.
Треска, р., II, 57.
Тройца, с., II, 49, 170.
Тропеумъ Трайани, II, 157, 171.
Троя, II, 175.
Тугорканъ, куман. князъ, I, 6 6 .
Тузлукъ, I, 114.
Тукулбуги, татар. князъ, I, 160 сл.
Тулча, II, 151, 163 сл.
Тулово, с., поле, I, 80, 163.
Тулисъ, г., I, 80, 211.
Тунджа, р., I, 35—38, 69, 803, 106.
111, 145; II, 6 сл., 57, 76 сл.;
III, 20, 24 сл., 28 сл.
Туркинча, с., II, 25.

Турну-Северинъ, I, 83.
Тутза, гр., II, 42, 76 сл.
Тутза (Тича), р., I, 22, 31, 38,
—1, 239; II, 3 сл., 52 сл., 8 / с.
97, 157; III, 54 сл.
Тутраканъ, I, 16, 33, 113,
180; II,
8 6 , 132; III, 141, 144, 167.
Тутхунъ, III, 166.
Тушовица, с., I, 98—9.
Търново, I, 5, 8 , 44, 45, 48, 53, 64,
76, 102, 159, 169; II, 26 сл., 34,
124; III, 81, 100. Търновски над*
писъ, II, 4, 45.
Търновца, с., I, 102.
Търново-Сейменъ, I, 3 8 , III, 22, 30.
Тъпанъ, м., I, 126.

У.
Угри (маджари). I, 16.
Узи, I, 13, 15, 16, 51 ; II, 24, 160 сл.
Узолимно, езеро, I, 51; II, 24; III-,
145. '
Узуни, с., II, 25.
Узунджово, III, 29.
Узунъ-кюпрю, г., I, 83.
Узу-еялетъ, II, 164.
Урумъ-Факж, III, 14, 15, 21.
Устия : Преславско, I, 94—5; Тър
новско, 95; Балванъ-махаленско,
95; Провадийско, 95.
Устие, кр., I, 95—6.
Ускудама, II, 57.
Утусъ, гр., кр. и р., I, 206.
Ф.
Факия, о , I, 176.
Феклачъ, с., I, 103.
Ферой (Берой) II, 158.
реггаНа, кр., I, 141.
Фикелъ, кр., I, 70.
Филипополъ, II, 82, 158, III, 29,
80, 1 0 0 .
Филипи, II, 82 ; III, 80.
Финикияне, II, 145.
Флота, виз., I, 18, 39; II, 165 ся.;
III, 150.
Франки, I, 13; III, 87, 181.
Фремниякъ, гр., I, 8 , 229—241 ;
III, 103.

х.
Хазари, 1, 16; II, 26, 160 сл.
Хариополъ, I, 17. ^
Харманлий, I, 21; Ш, 29.
Хафса, II, 41, 80.
Хемъ ( = усъ), III, 10, 14, 21 сл.,
37 (вижъ и Балканъ).
Хемски порти, I, 140—1.
Хемимонтъ, провинция, I, 183, 214
сл., 228.
Хераклий, виз. императоръ, 1,16,35.
Херве, рицарь, I, 13.
Хисаръ, 111, 162 сл.
Хисаръ-капия, въ Пловдивъ, I, 139.
Ноггеа-Магд1 , I, 83.
Хоталъ, с., I, 91.
Хрелюва кула, И, 34.
Християнъ, главатарь на скамари
т е, 1, 34; II 83.
Християнство, III, 182 сл.
Хуни, III, 90, 145.
Хърсово, с., II, 149, 15); III, 151.

Ц.
Цариградъ, I, 14, 15, 16, 18, 21, 22,
36, 38, 69, 72; II, 27, 160 сл.,
165 сл.; III, 5, 6 , 33 сл., 72, 129,
130. Ц. съборъ въ 879 г., 1, 41.
Църна, р., II, 57.

Ч.
Чакмаклъкъ, м., I, 81.
Чалжкавакъ, с., I, 24, 128 сл.,
148—9, 248; II, 54 (вж. Ришъ).
Чамурлу, с., I, 81.
Чаталаръ (Крумово), с., I, 31, 113,
125 сл.; II, 31, 44 сл., 55 сл., 99,
140, 170; 1ц, 12, 20, 90, 162; Ч.
надписъ, I, 38, 42; II, 5 сл., 44
сл., 96.
Чекендинъ, с., I, 78.

Челгу, печ. главатарь, I, 17.
Ченге, с., I, 43.
Черна-вода, II, 151 сл.
Черковна, с., II, 36 .
Черкези, I, 179.
Черни-връхъ, III, 25.
Черно-море, I, 12, 18, 25, 38—9, 42,
145, 176, 242; II, 137, 144 сл.; III,
10 сл., 22, 29. Вж. Понтуеъ.
Черменъ, II, 158; III, 132.
Чеславъ, II, 101 сл.
Чика, I, 22; II, 6 сл., 76 сл.; III, 20.
Чобанъ-дере с., I, 102.
Чобанъ-азмакъ, р. III, 29.
Чорлу, I, 6 6 .
Ш.

Шаръ-пл., I, 62—4.
Шаханъ-йолу, I, 97; II, 32.
Шехово, с., I, 103, 145.
Шуменъ, I, 7, 24, 33, 48, 50, 69,
73, 79 сл., 91, 110 сл., 142, 161,
177-181, 232 сл.; II, 3, 36, 45,
55 сл„ 60 сл., 67 сл., 96 сл.,
123, 170 сл.; III, 10, 73, 8 6 , 107
сл., 135 сл.; Шумен.-поле, I, 79
сл.; Шум. пл. I, 78 сл.,,Н, 56 сл.,
63 сл.; III, 140, 145 162 сл.;
Шумен, надписъ, И, 3, 29, 45.
Я.
Яказлий, III, 21, 22, 36.
Ямболъ, I, 67, 69, 70, 72, 106 сл.,
109, 111 сл., 114, 143, 179, 184
сл., 188 сл., 192 сл., 204, 221 сл.,
240; II, 26, 59, 175; III, 21, 24
сл., 29; Ямб. поле, I, 192.
Янково-Ново, III, 105 сл.
Ясж-Тепенско поле. III, 106.
Ятросъ, г. и р., I, 206.
Янково, с., I, 83 сл., 8 6 , 235.
Яшки миръ. I, 112.
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ВмЪсто
сж тождествени

Да се чете

не сж тождествени
21
24
предъ „Въ 1924 г.“ да се
—
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