
15ЩЩЩррШр5р5р5р5рй^та5^^

Ж. ЖЕКОВА

ШУМЕН

РАННОВИЗАНТИЙСКИ МОНЕТИ

ОТ ШУМЕНСКАТА КРЕПОСТ (491-681 Г.)

До заселването на аспаруховите българи отсам Дунав, североизточ-
ните земи са едни от най-плодородните територии на Византия, конто
стават плячка на започналите през VI-VII в. нови варварски нашествия.

Целият VI в. е изпълнен с непрекъснати борби, конто империята
е принудена да води със славяни, авари, араби. Особено драматични се
оказват 80-те години, когато голяма част от византийските крепости,
възстановени по време на голямата строителна дейност на Юстиниан I
са разрушени, а в тях се настаняват варварите. И ако през първата поло-
вина на шестото столетие нападенията са предимно в западните части
на Балканския полуостров, то по-късно те се преориентират към негова-
та източна част, където са и най-преките пътища водещи към столицата
Константинопол. През есента на 585 г. аварите заедно с подчинените им
славянски племена нахлуват в Долна Мизия и Малка Скития и превзе-
мат крепостите Марцианопол, Доростол, преминават Балкана и завземат
Месемврия. По време на аваро-византийската война от 597/598 г., кога-
то Византия очаква удар в северозападната част на полуострова, аварите
настъпват в неговите североизточни предели като установяват траен
контрол над Малка Скития. В резултат на техните действия са разруше-
ни почти всички крепости1.

След опустошенията, на конто е подложена през IV-V в., Шумен-
ската крепост е възстановена при управлението на Юстиниан I и скоро
се превръща в основно отбранително звено в региона. Тя е разположена
на възлово място, където се пресичат пътищата от Дунав през Старо-

1 Божилов И., ГЮЗЕЛЕВ В. История на средновековна България VII-XIV в.
София, 1999. С. 37-40.

Античная древность и средние века. 2004. Вып. 35
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планинските проходи към Константинопол и от морето на изток, към
вътрешността.

Шуменската крепост се намира на 3 км западно от град Шумен
и заема източната част на Шуменското плато. Издигната върху скалист
хълм и защитена от три страни с непристъпни склонове и яки стени,
крепостта е близка по разположението си на почти всички късно-
средновековни български крепости. Най-източната част на Шуменското
плато, при самия нос, поради намиращите се развалини е получила име-
то Хисар (Хисърлък). Тя е просъществувала през всички истори-чески
епохи и е играла водеща роля сред останалите укрепления на платото2.

Крепостта има форма на триъгълник, обърнат с острия си ъгъл на
запад. Северната и източната й страна се разстилат по самия ръб на
възвишението, а южната върви по склона му (Карта 1). Дължината на
оста изток-запад е 235 м, а широчината - 135 м, с обща площ около
25 000 м2. Хълмът е естествено защитен от север, юг и изток от стръ-
мни, скалиста склонове. Най-високата част е при северната страна на
триъгълника. Хребетът остава достъпен само от северозапад. Незави-
симо от естествената си защитеност той е бил ограден с дебели каменни
стени. Пространството, обхванато в крепостните стени е леко завито
по главната ос на северозапад.

През ранновизантийската епоха Шуменската крепост е двойно ук-
репена, като новият крепостей зид върви на разстояние 4 м от късно-
римската стена. Има 7 изцяло издадени навън кули с полукръгла и пе-
тоъгълна форма. Главният вход снабден с външна (катаракта)
и вътрешна (двукрила) врата е фланкиран от петоъгълни кули. Той
е пробит по цялата ширина на крепостния зид и съвпада с мястото на
римския. Втори вход (потерна) е пробит в южния сектор на южната
крепостна стена. Площта е гьсто застроена с еднотипни постройки, сред
конто изпъква най-представителната сграда - крепостната базилика.
Тя е едноапсидна, трикорабна постройка, изградена върху основите на
раннохристиянска църква. Извън апсидата, долепен до нея, се намира
баптистерий с писцина в средата, вдълбана в скалата. До нея се
е слизало чрез три издълбани в скалата стъпала. Друга базилика от VI в.
е открита в югоизточния ъгъл на крепостта, между византийския
и късносредновековния зид3.

2 АНТОНОВА В. Шумен и Шуменската крепост. Шумен, 1995. С. 9-10.
3 АНТОНОВА В. Новооткрити църкви на Шуменската крепост // ИНМШ. 1972.

Т. 5. С. 3-40.
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Сградите от този период са строени нагьсто с тесни улични пасажи
между тях. В по-голямата си част са разположени от вътрешната страна
на римската крепостна стена, служеща им за гръб. Уличните пасажи
водят до култовия център на крепостта. По своя архитектурен план те са
верижни с едно, две или три помещения. Намерените в тях археологи-
чески предмета определят и тяхното предназначение - жилищни или
стопански сгради. Интересна е картината на топографията на монетните
находки от крепостта. Те се отриват предимно в сгради разположени
покрай крепостните стени и по-малко в централната част на крепостно-
то пространство. Някои от тези сгради са детайлно проучени и се оказ-
ва, че съществуването им с преправки е продължило и през средновеко-
вието, те има приемственост в градоустройството, естествената причи-
на за което е тясното пространство.

От археологическите разкопки е добит разнообразен материал,
сочещ интензивния живот воден в крепостта. Най-многобройни са ке-
ра-мичните фрагмента от различии съдове, както и находките свърза-
ни с бита и въоръжението: вериги, халки, мотики, гвоздей, ножове,
шила, костени предмети, конско снаряжение, стрел и и т.н. Значителен
е броят на единичните и колективни находки от земеделски и занаят-
чийски сечива. Освен железарството, важен занаят е бил и каменодел-
ството, свързано със строителството. Още повече, че в непосредствена
близост до крепостта се намират каменоломни за доставка на строите-
лен материал4.

Общият брой монети от Шуменската крепост за разглеждания пе-
риод е 158 екз., конто се разпределят така (Диаграма 1):

Анастасий (491-518)-10;
Юстин I (518-527) - 25 (1 зл.);
Юстиниан I (527-565) - 72 (5 зл.);
Юстин II (565-578) - 36 (1 зл.);
Тиберий II (578-582)-3;
Маврикий Тиберий (582-602) - 11 (2 зл);
Констанс II (668)-1;

В количествено отношение най-многобройни са екземплярите
на Юстиниан I и то отсечените след реформата от 538 г. Разпределени
по монетарници представят следната картина: доминират константино-
полските емисии - 50 екз., следвани от никомедийските - 7 екз.

1 АНТОНОВА В. Шумен и Шуменската крепост. С. 25-26.
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и антиохийските - 7 екз., а сравнително малобройни са тези от Кизик -
6 екз. и Тесалоника - 2 екз. Монетите на Юстиниан I са от следните но-
минали: солид - 2, тремис - 3, фолис - 51, половин фолис - 15, дека-
ну мия - 1. Преобладават високостойностните емисии, което говори за
високата степей на монетооборот в крепостта. С емисиите на Юстин II
започва спад, а последните количества са от Маврикий Тиберий. Фо-
лисът на Констанс II е случайна находка, тъй като се явява изолиран от
останалата археологическа и нумизматична среда.

Нумизматичният материал се явява безспорно потвърждение на ар-
хеологическите данни - в края на VI в. крепостта е подложена на раз-
грабване, а крепостните й стени са разрушени. Въпреки, че емисиите на
Маврикий Тиберий са значително количество, те са постъпили до края
на 90-те години на VI в., тъй като най-късно датираните са отсечени
в 591/592 г. Разпределението на монетните находки при управлението
на всеки един император е неравномерно. Находките от Анастасий I са
от периода 507-512 г., след което негови емисии не постъпват. В цирку-
лационната среда почти отсъстват екземпляри от периода 512-518 г.,
когато неговото монетосечене е най-активно. Този дисбаланс намира
своето обяснение с дестабилизацията в североизточните територии, по-
роде на от избухналия през 513 г. бунт на федератите начело с Виталиан,
който обхванал земите на дн. Шуменска облает. Временно те били от-
къснати от централната власт, но след потушаването на вълненията жи-
вотът вероятно е възстановен5. Необяснима е обаче констатацията,
че находките от Юстин I са концентрирани във времето между 518-522 г.
Хронологически следват предреформените фолиси на Юстиниан I, конто
са сравнително малобройни. Основната маса Юстинианови монети са
отсечени в 40-50-те години на VI в., т.е. не са регистрирани монети отсе-
чени след 60-те години на века. Изводьт е, че пикът в монетооборота на
крепостта е в средата на VI в. Емисиите на Юстин II са съередоточени
в 70-те години на VI в., а повечето емисии на Тиберий II Константин са
отсечени в 580-582 г. В началото на 90-те години се поставят и екземпля-
рите на Маврикий Тиберий. След това вероятно е спрял и притока на мо-
нети в крепостта.

Сходни в количествено отношение са данните от градището край
Одърци6. Пикът в монетооборота на селището обаче е поставен при им-

5 ВЛАДИМИРОВА-АЛАДЖОВА Д. Нумизматични данни за крепостта Стана, Шу-
менско, през ранновизантийската епоха // Трудове на катедрите по история
и богословие. Шумен, 1998. Т. 2. С. 25-29.

6 ТОРБАТОВ С. Монетната циркулация в градището край Одърци (310 г. пр. Хр. -
610 г. ел. Хр.). В. Търново, 2002. С. 86-91.
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ператор Юстин II, когато селището преживява своя най-голям икономи-
чески просперитет. Втори, но по-малък пик е регистриран при импера-
тор Юстин I. Гибелта на селището е отнесена към годината 615, когато
при поредната аваро-славянска офанзива към Константинопол го засти-
га неговата гибел.

Най-голямото количество ранновизантийски монети в Северна
България (без Дуросторум и черноморските градове) е намерено
в Търново - 252 екз. Там обаче монетният пик е маркиран от емисиите
на император Анастасий - 76 екз. Археологическите и нумизматични
данни сочат, че обезлюдяването и разрушаването на ранновизантийския
град Закидева е станало през 619 г., вследствие на поредния разорителен
славянски поход към византийската столица7.

Освен монетите, конто са най-голямото количество за периода на-
мерено в региона, от Шуменската крепост произхождат и няколко редки
нумизматични паметника - екзагии. Това са своеобразии мерки за тегло
използвани за претеглянето на златния номинал и неговите подразделе-
ния. Намирането на екзагии е пряк свидетел за оживен търговски и па-
ричен обмен. В крепостта са открити 6 екземпляра - 5 от тях са предна-
значени за измерване на 1 номизма, а шестият екземпляр - за измерване
теглото на 3 номизми8.

Ранновизантийската крепост на Шуменското плато не е била изоли-
рана, а е в неразривна връзка с останалите крепости по и около Шумен-
ското възвишение. Нумизматичните данни от тези центрове също дават
интересна картина на монетната циркулация в околоността през разгле-
ждания период (Диаграма 2).

Североизточно от Шумен се намира друга значима късноантична
крепост - тази край днешното село Войвода. Крепостта край с. Войвода
се оформя като важно укрепено звено в охраната на провинция Долна
Мизия още в античната епоха. В изворите се споменава под името Ди-
нея9. Нейният разцвет е през III—IV в., след което започва постепен-ният
й упадък. Животът тук продължава до 60-70-те години на VI в. Монет-
ните находки от разглеждания период са 33 екз. разпределени така:
Анастасий - 3; Юстин I - 2; Юстиниан 1-18(1 зл.); Юстин II - 9; Тибе-
рий II Константин - 1. Вероятно животът в тази крепост е ликвидиран

7 ДОЧЕВ К. Ранновизантийски монети от Търново (V-VII в.) // Известия на
Регионален исторически музей В. Търново. 2002-2003. Т. 17-18. С. 287-298.

8 ВЛАДИМИРОВА-АЛАДЖОВА Д. Екзагии от Долна Мизия // Нумизматика. 1985.
№ 1.С. 22-30.

9 БЕШЕВЛИЕВ В. Географското минало на Плиска и нейната околност // ИНМШ.
1973. Т. 6. С. 3-14.
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при някои от варварските нашествия от 60-те години на VI в. Важен
показател за Войвода като търговски центьр са откритите мерки за тег-
ло. Екзагиите са 10 на брой, бронзови с изключение на една от стьклена
паста. Предназначени са за измерване на теглото на 1 солид, неговите
подразделения - семис и тремис, 2, 3 и 9 солида. Екзагиите свидетелст-
ват за големия диапазон, в конто се е движело теглото на златната но-
мизма диктувано от икономическите и политически фактори. Въпреки
че в крепостта не са открити златни монети, екзагиите показват нивото,
на което се е извършвала търговията в този късноантичен център10.

С особено значение е била и крепостта край днешното с. Стан.
Разположена върху един от ридовете на платото Стана, крепостта
е имала важна охранителна функция на пътя свързващ морето
с вътрешността. Общият брой монетни находки е 60 екземпляра, раз-
пределени по императори така: Анастасий - 3; Юстин 1 - 1 7 ; Юстиниан
I - 29; Юстин II - 10, Тиберий II Константин - 1.

Като място за поклонение на различии култове Мадара има важно
религиозно и военно-стратегическо значение за региона. В подножието
на скалния венец минава и пътят Плиска - Преслав - Веселиново, който
свързва Добруджа с проходите. Изградена е през V-VI в. върху платото
над скалния венец. Има неправилна форма следваща конфигурацията
на скалния венец. Монетните находки са намерени главно в подножието
на крепостта - големия навес, складовете за зърнени храни и т.н.
Те се разпределят така: Анастасий - 2; Юстин 1 - 3 ; Юстиниан 1 - 1 1 ;
Юстин II - 3; Маврикий Тиберий - I11.

От самия Преслав, в чертите на когото по-късно са включени
късноантичните крепости Бял бряг, Горни и Долни Страдини, находките
са значително по-многобройни - 37 екземпляра: Анастасий - 7; Юстин I
- 8; Юстиниан I - 6; Юстин II - 7; Тиберий II - 1; Маврикий Тиберий -
3; Фока - 1; Ираклий - 2; Константин IV - 2. Интерес представляват
екземплярите от VII в., конто са изключително рядко срещани в тези
територии.

В Плиска са намерени 13 екземпляра предимно от археологически
разкопки: Анастаси I - 2; Юстин 1 - 1 ; Юстниан 1 - 3 ; Юстин II - 2

10 ВЛАДИМИРОВА-АЛАДЖОВА Д., АТАНАСОВ Г. Нови данни за търговията на
късноантичното селище при с. Войвода, Шуменски окръг // ПМСБ. 1986.
Т. 12. С. 21-28.

11 ЙОРДАНОВ И. Средновековни монети и печати от Мадара // Мадара. 1992. Т. 3.
С. 201-210.
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и няколко неопределени от VI в.12 Както по-голяма част от строителния
материал, така и монетите вероятно са донесени от късноантичната кре-
пост край с. Войвода, която отстой само на няколко километра
отПлиска. Не случайно последните монети са от Юстин II - това
са последните емисии открити и във Войвода.

В противовес на това картината на монетните находки от Дуросто-
рум е различна. Колекцията на Перикъл Папахаджи съхраняваща се
в Нумизматичния отдел на НИМ на Румъния съдържа около
2500 византийски монети (V-XV в.) събирани в Силистра и околности-
те й. Екземплярите от Анастасий циркулирали там са от периода
512-518 г., т.е. в пълен противовес на данните от Шуменско13. Това оз-
начава, че избухналият през 513 г. бунт на Виталиан е обхванал именно
земите на дн. Шуменска облает.

Монетните находки от Шуменска крепост - 158 екз. й отреждат
водещо място в региона, като тези данни са напълно подкрепени от
археологическите. Гибелна за региона вероятно се е оказала аварови-
зантийската война от 597/598 г., точно регистрирана от емисиите на
Маврикий Тиберий.

На този* етап това е най-добре проученият обект в Шуменско,
в който поселищният живот е хронологически детерминиран в рамки-
те на XII в.пр.Хр - XV в. Докато през периода 491—681 г. Шуменската
крепост заема водещо място в региона, то след 681 г. съобразно новите
исторически условия, нейните фунции са сведени до военен фортпост
охраняващ подстьпите към двата столични центъра на Българската
държава - първо Плиска, а по-късно и Велики Преслав.
В действителност тя остава такава до третата четвърт на XIII в., след
което започва нейното икономическо израстване и постепенно прера-
стване в средновековен град.

12 ЙОРДАНОВ И. Монетите и печатите от Плиска (1899-1999) // Плиска-Преслав.
2000. Т. 8. С. 135-167.

13 DOBRE M. L'impact de la reforme d'Anastase sur la circulation monetaire
a Durostorum//Dobroudja. 1995. Vol. 12. P. 122-132.
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ZH. ZHEKOVA

SHUMEN

EARLY BYZANTINE COINS FROM THE SHUMEN FORTRESS (491-681)

The Shumen fortress is situated in the eastern part of the Shumen pla-
teau at about three km west of Shumen. Built on a rocky hill and protected
from tliree sides by steep slopes and strong walls, the fortress has a situation
similar to almost all late medieval Bulgarian fortresses.

The total number of coins from the Period 498-681 is 158 specimens
which have irregular distribution:

1. Anastasios I - 10;
2. Justin I - 25;
3. Justinian 1-72;
4. Justin II - 36;
5. Tiberios II - 3;
6. Maurikios Tiberios - 1 1 ;
7. Constance II - 1.

As it is clear, the most numerous are the emissions of Emperor Justinian
I especially after the reform of 538. The Constantinopolitan emissions pre-
vail, followed by the Nikomedian and Antiochian. After the VIth c, a kind of
monetary hiatus occurred in the northern lands, resulting from the depopula-
tion of these territories and the settling of new tribes which were ignorant of
the money as a medium of exchange. The life on Shumen fortress came to an
end may be in 597/598.
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Диаграма 2. Сравнителна диаграма на монетните находки от Шумен
и други селища през периода 491-681 г.
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