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EVOLUTIA CIRCULATIEI MONETARE ÎN SUMENUL MEDIEVAL ŞI
'REGIUNEA ÎNVECINATĂ ÎN PERIOADA 971-1204 1
Zenia Zekova

Perioada pentru care am studiat descoperirile monetare din Sumenul medieval şi regiunea
învecinată cuprinsă între anii 971-1204. Ea se distinge prin varietatea şi dinamica proceselor care au
influenţat-o. Această perioadă este plină de răsturnări de situaţie, nu numai pentru istoria bulgarilor,
dar şi pentru istoria bizantină. În anul 971 statul bulgar existent la sud de Dunăre îşi pierde
independenţa pentru aproape de 200 de ani. În tot acest răstimp fostele teritorii bulgăreşti au fost
încadrate în graniţelor Imperiului Bizantin şi au fost influenţate pozitiv de economia şi cultura
statului bizantin. Bizanţul însuşi este afectat de dezastrele provocate de atacurile pecenegilor, dar şi
luptelor duse pentru ocuparea tronului, lupte ce au dus în cele din urmă la lichidarea lui ca imperiu
unitar, de către puterile creştine occidentale.
În ziua de Paşti a anului 971, armata bizantină condusă personal de către împăratul Ioan I
Tzimiskes cucereşte capitala Bulgariei, Veliki Preslav 2 • Teritoriile ocupate sunt încorporate
sistemului administrativ al Bizanţului. Ţinuturile din jurul fostei capitale bulgare, denumită acum
Ioannopolis, sunt incluse pentru început în tema Trakia şi Ioannopolis şi sunt cârmuite de un strateg.
Mai târziu, această structură administrativă suferă schimbări, iar la sfărşitul secolului al Xi-lea,
teritoriile din nord-est sunt reunite în catepanatul de Paradunavon 3 .
În zonele ocupate, apar imediat schimbări, care duc la integrarea lor în sistemul
administrativ bizantin. Acest lucru este valabil în primul rând pentru teritoriile din nord-est, regiuni,
care sunt primele incluse în acest aparat administrativ. Schimbările se produc, mai ales, datorită
constituiri unei administraţii judiciare, fiscale şi vamale, militare şi ecleziastice puternice, care
implica existenţa unui aparat funcţionăresc numeros. În oraşele şi cetăţile mai importante se stabilesc
garnizoane militare. Din cauza faptului că izvoarele istorice care se referă la aceste teritorii sunt
destul de sărace, cei mai obiectivi martori ale acestei perioade devin sigiliile şi monedele. Cea mai
mare cantitate de sigilii de plumb s-a descoperit în Veliki Preslav (pe atunci, centru de reşedinţă al
strategiei), al căror număr depăşeşte 700 de exemplare.
Cu toată poziţia oficială adoptată de numismatica bulgară, care plasează începutul
dezvoltării economiei monetare în directă legătură cu instalarea durabilă a bizantinilor în Bulgaria,
după secolul al X-lea, un tot mai mare credit începe să aibă şi ipoteza care susţine existenţa şi
dezvoltarea unei pieţe monetare încă de la sfărşitul secolului al IX-iea. Această ipoteza are la bază,
creşterea cantităţilor de material numismatic descoperit în ultimii ani, mai ales în marile centre
orăşeneşti: Pliska, Preslav, Drăstăr, dar şi, în general, în regiunile înconjurătoare cercetate. Astfel a
4
apărut noţiunea de schimb monetar cu un "caracter insular" . După E. Oberlănder-Târnoveanu,
descoperirile numismatice din secolul al VIII-lea - prima jumătate a secolului al IX-iea răspândite în
Bulgaria de Nord-est, trebuie să fie privite ca "fiind plăţi politice efectuate în Bulgaria de către
5
Bizanţ, conform tratatului de pace încheiat în anul 815" . Astfel acest autor a pus în mod deschis
problema existenţei unui schimb monetar în timpul celei de a doua jumătăţi a secolului al IX-iea, în
nord-estul Bulgariei, ipoteză care contrazice teza lui I. Jordanov de "pătrundere monetară" în reprize,
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în principal ca pradă de război luate în cursul războaielor victorioase din timpul domniei lui Simeon.
Monedele antice descoperite până în acest moment în centrele bulgare din Evul mediu timpuriu au
dus la apariţia unei alte ipoteze - o "reactivare a monedelor antice ca mijloc de schimb în cadrul unei
comunităţi care nu avea monede proprii" 6 .
Un factor incontestabil este faptul, că aşa numitul hiatus monetar, în măsura în care putem
discuta despre existenţa lui, a apărut în teritoriile de nord-est la sfărşitul secolului al Vl-lea şi
începutul secolului al VII-iea. El nu este întrerupt de către follesi lui Leon al VI-lea, ci de monedele
împăratului Teophilos. Tocmai ele marchează noua faza de difuzare a monedelor bizantine în
teritoriile din nord-est. La Sumen sunt documentate peste 20 de exemplare (dintre care cinci sunt
solidi şi unul este un miliarension). Din timpul următorului împărat Vasile I sunt cunoscute 13
monede, dintre care şapte sunt din aur.
Bineînţeles o prezenţă deja constantă sunt emisiunile monetare a lui Leon al VI-lea, care
constau cu predilecţie din folles (doar un miliarension a fost descoperit în satul Pamucki). Cea mai
suprasaturată cu astfel de emisiuni monetare este capitala Veliki Preslav, de unde provin 60 de
exemplare, Pliska - opt, Sumen - cinci, iar alte 14 au fost descoperite în zonă.
În prezentul articol sunt supuse atenţiei descoperirile monetare din Sumenul medieval şi
împrejurimile sale (fără Pliska şi Veliki Preslav), datând din perioada (971-204). Acestea sunt
teritoriile care au format nucleul teritorial al Primului Ţarat Bulgar. Ca un foarte important izvor
material, monedele sunt un indicator original despre viaţa din cadrul teritoriilor nord-estice, marcând
procesele demografice, invazii şi dezastre. Drept moment de început al acestei perioade am luat anul
cuceririi capitalei bulgare Veliki Preslav, iar data care marchează sfărşitul ei este legată de cucerirea
Constantinopolui de către latini. De o importanţă deosebită pentru teritoriile bulgăreşti este
izbucnirea răscoalei fraţilor Asăneşti, din anul 1185/1186, al cărei succes final duce la restabilirea
statalităţii bulgare.
Caracteristic pentru teritoriul cercetat este faptul că aici sunt aşezate primele capitale ale
statului bulgar - Pliska şi Veliki Preslav. Ele se află la o distanţă de 20 de km de cetatea din Sumen.
Cetatea s-a dezvoltat pe un deal apărat natural, unde cea mai veche aşezare datează din secolul al XII
î.Ch. Mai târziu, aici este întemeiată o cetate, care este pe rând (locuită de un trib getic) tracică,
romană, bizantină timpurie şi bulgară. În anul 1388 Sumen este ocupat de otomani, iar în toamna
anului 1444, în drum spre Vama, Vladislav al III-iea Jagello, cucereşte după un asediu de trei zile
cetatea, pe care în cele din urmă o incendiază. Acesta este epilogul istoriei ei, deoarece prădată şi
incendiată ea devine improprie locuirii. Turcii mută oraşul în câmpie, unde se dezvoltă şi Sumenul
de azi.
Cetatea din Sumen e printre puţinele obiective arheologice din Bulgaria, care astăzi e pe
deplin cercetată şi restaurată. În afară materialului arheologic destul de bogat, un element important
de datare o constituie şi descoperirile monetare. Cea mai mare parte din complexul numismatic este
publicat, iar în ultimii ani datorită acestui tip de monumente a fost posibilă şi explicarea unor
momente importante din dezvoltarea istorică a acestei cetăţi. Cu toate că aşezarea a avut o existenţă
îndelungată, totuşi înflorirea ei economică începe de abia la sfărşitul secolului al XIII-iea şi continuă
până la ultima pătrime din secolului XIV. În circulaţia monetară a oraşului nu se înregistrează nici o
scădere, nici chiar după anul 1388 când este ocupată de otomani. Circulaţia monetară continuă până
la distrugerea ei fizică, în toamna anului 14447.
În circulaţia monetară a Sumenului medieval se observă două momente culminante. Unul
a avut loc în timpul perioadei bizantine timpurii şi celălalt în evul mediu târziu. Pentru perioada
1300-1396 aici s-a înregistrat cea mai mare cantitate de monede descoperite în Bulgaria, cu excepţia
capitalei Tămovo - 431 exemplare. Predomină emisiunile ţarului Ivan Alexander. Acest fapt indică,
P. Georgiev, Za monetnata cirkulacija v bălgarskata stolica prez VII-IX v., în Acta Musei Vamaensis, II, Numismatic and
Sphragistic Contributions to History of the Western Black sea coast, Vama, 2004, pp. 223-229.
7
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30 godini na XIV v. - 1444, în lzvestija na lstori~eski Muzej Sumen, 12, 2004, pp. 139-157.
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fără nici un fel de dubiu, la fel ca şi izvoarele şi datele arheologice, că Sumenul a fost al doilea ca
importanţă oraş al statului, un centru militar şi administrativ al teritoriilor bulgare din nord-est
(exceptând Despotatul dobrogean). În perioada 498-681, când s-a înregistrat primul moment
culminant în circulaţia monetară se cunosc 158 exemplare. Nu este întâmplător faptul că tocmai în
aceste două perioade istorice de apogeu a circulaţiei monetare Sumenul fusese centrul militar şi
administrativ care adună în jurul său un teritoriu detenninat - un hinterland. În celelalte perioade,
când circulaţia monetară este modestă, Sumenul însuşi nu reprezintă decât o parte periferică din zona
capitalelor Pliska şi Veliki Preslav.

Monede din perioada 971-1092
Semnul distinctiv al acestei subperioade cronologice îl constituie instalarea bizantinilor în
teritoriile bulgare nord-estice, la care până atunci Bizanţul a privit ca la unele ţinuturi desprinse
temporar din întregul lui teritorial. Din această cauză, în teritoriul cercetat, este foarte normal să
avem de a face cu o circulaţie monetară foarte animată. Dar acest fapt este remarcabil doar pentru
Veliki Preslav şi în centrele orăşeneşti mai importante. Pentru subperioada (971-1092) descoperirile
monetare din Sumenul medieval numără numai de 26 de exemplare, repartizate după cum urmează:
de la Ioan I Tzimiskes, un miliarension şi doi folles din clasa A 1.
clasa A - 2 - cinci exemplare
clasa B - nouă exemplar (cei mai numeroşi dintre follesi anonimi)
clasa D - două exemplare.
doi folles de la Constantin al X-lea.
În ciuda numărului mic de monede de bronz, aici s-au înregistrat şi cinci descoperiri de
monede de aur - câte un histamenon şi tetarteron de la Vasile al II-iea şi Constantin al VIII-lea, un
histamenon aparţinând lui Roman al III-iea, un tetarteron de la Constantin al IX-iea şi un histamenon
de la Mihail al VII-iea. Aceleaşi este şi numărul descoperirilor monetare pe le întâlnim în regiunea
Sumen - 26 de exemplare, dintre care şase sunt de aur.
După ocuparea lor de către bizantini, cele mai multe cetăţi bulgare sunt refăcute şi viaţa în
ele continuă să existe. Dar imediat după moartea lui Vasile al II-iea sunt abandonate. Sistemul de
linii fortificate de apărare creat de acest mare strateg militar este neglijat şi ca urmare a acestui fapt,
cetăţile devin o pradă uşoară pentru triburile migratoare. Un factor devastator pentru teritoriile din
nord-est a fost năvălirea pecenegilor din anul 1036, când vieţuirea din Dobrogea este anihilată în
mare parte. Despre invazia pecenegilor la Sumen vorbeşte şi ceramica descoperită (aşa numitele
cazane pecenege), ca şi alte materiale arheologice. Dar acest eveniment nu s-a dovedit a fi fatal
pentru viaţa din cetate şi din regiune, deoarece după anii 50 ai secolului al XI-iea începem să
descoperim din nou vestigii monetare. Această situaţie este valabilă şi pentru regiunile
înconjurătoare, inclusiv pentru V eliki Preslav. În schimb situaţia din zona Sumenului se deosebeşte
de cea întâlnită într-o altă fortificaţie importantă, cea de la Skala, unde ultimele emisiuni monetare
sunt follesi anonimi clasa B. Invazia pecenegilor a dus la pustiirea Dobrogei de sud, dar viaţa din
celelalte teritorii a fost restabilită 8 .
În anul 1094 au fost reluate expediţiile ce aveau drept scop prădarea cetăţilor, dar de data
acesta de către cumani. De prezenţa lor în zona actualului Sumen ne vorbeşte o inscripţie din
Preslav, descoperită lângă zidul nordic al Citadelei. Mediul arheologic în care a fost descoperită
inscripţia include ceramică din secolele XI-XIII şi monede aparţinând lui Alexios I şi Isaac al II-iea
Angelos. Din text, reiese clar, că în lunile de iarnă cumanii au trăit în jurul Preslavului 9 . În jurul
anilor 1064-1065, un alt trib, uzii, invadează Paristrionul.
Tezaurele înregistrate în această etapă cronologică din regiunea Sumenului au ca terminus
post quem mijlocul secolului al XI-iea. Patru din cele cinci descoperiri au un conţinut omogen. Ele
"V. Jotov şi G. Atanasov, Skala. Kreposl ot X-Xiv. dos. Kladenci, Terve/sko, Sofia, 1998, pp.126-134.
9
T. Totev, Za kumani v edin nadpis ot Preslav, în Kulturata na srednovelwvnija Tărnov, Veliko Tămovo, 1985, pp. 158-169.
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cuprind în mod exclusiv folles anonimi din clasa B (I 030/1042), care marchează cu exactitate
evenimentul care a determinat îngroparea lor. Cu siguranţă se poate afirma că este vorba despre
invazia pecenegilor din anul 1036, care a fost cea mai distrugătoare pentru teritoriile din nord-est.
Acestea sunt descoperirile de la Pravenci (128 de exemplare) 10, Srednja (32 de exemplare), Jankovo
(14 exemplare), Ris (61 de exemplare)". Două monede din aur, probabil o parte dintr-un tezaur mai
mare au fost descoperite la Kirkovo 12 • Cea de a cincia descoperire este cea de la Omarcevo. Ea se
deosebeşte de celelalte şi prin varietatea sa tipologică.
Monede din perioada 1092-1204
Un izvor important pentru epocă, în care sunt amintite cetăţile din teritoriile nord-estice,
este şi "Istoria" Anei Comnena, care descrie domnia excepţională a tatălui ei, Alexios I Comnenos.
În legătură cu expediţia lui Alexios contra pecenegilor din anul I 088, ea menţionează în afara
dealului din Pliskova şi "dealul lui Simeon, care este denumit de localnici, locul de adunare al
sciţilor" 13 • Cercetătoarea care s-a ocupat de cetatea Sumen, Vera Antonova a identificat dealul lui
Simion ca fiind chiar această cetate, al cărei nume, după părerea ei s-ar trage de la Simeonis Simeonis - Sumen 14 . Datele arheologice şi numismatice nu confirmă această ipoteză. Mai degrabă,
Dealul lui Simion trebuie să fie identificat cu movila din lângă satul Vojevodova, unde este
15
localizată Dinja medievală • Nu este exclus ca această înălţime să fie Fisek, colina de lângă satul
Cerencea, unde de asemenea s-a localizat o mare fortificaţie. În realitate, aspectul general al
descoperirilor monetare aparţinând împăratului Alexios I din teritoriile de nord-est este foarte
interesant. Emisiunile sale monetare sunt destul de rar întâlnite, inclusiv folles anonimi bătuţi înainte
de reforma din anul 1092. Exemplarele documentate până în acest moment din regiunea Sumen sunt
emise după anul I 092. Este vorba de I O exemplare, dintre care patru sunt tetartera. Ele provin din
fortificaţiile situate pe locul satelor de azi, Vojvodova, Mogila, Madara, Fiseka şi zona Novi Pazar.
Acestea sunt fortificaţii dispuse pe traseul drumului principal, care lega Constantinopolul, prin
trecătorile din Stara Pianina, de Pliska şi Durostorum, la nord. Monedele acestui împărat sunt în
principiu destul de slab răspândite în Bulgaria de nord-est: Preslav - şapte exemplare (trei exemplare
de dinainte de reformă), BalCik - unul, Devnja - unul, Vinica - unul 16 .
Întâlnim cam aceiaşi cantitate de monede şi în timpul împăratului Ioan al II-iea Comnenos
- un exemplar de la Sumen şi 1O din regiunea învecinată.
Mult mai numeroase sunt, comparativ, emisiunile lui Manuel I Comnenos - nouă
exemplare de la Sumen şi 18 exemplare din regiunea înconjurătoare. Se cunosc numai trei monede
aparţinând lui Andronicos I şi tot atâtea monede aparţin şi lui Isaac al Ii-lea. În regiunea învecinată
s-au înregistrat 14 exemplare aparţinând lui Isaac al II-iea şi 14 de la Alexios al III-iea Angelos.
Ne intrigă faptul că în Sumen nu s-a înregistrat o mărire vizibilă a monedelor Comnenilor,
la fel ca în celelalte cetăţi. Pentru subperioada 1092-1204 în Sumen medieval sunt cunoscute 16
exemplare, faţă de 69 de exemplare din regiunea înconjurătoare. Probabil aceste cantităţi reduse sunt
mărturie asupra, încă, slabei circulaţii monetare din cetate, datorită faptului că centrul regiunii se afla
la Veliki Preslav. Acesta continua să fie oraşul principal, nodul administrativ şi comercial principal,
în timp ce Sumen continua să îndeplinească doar rolul unei poziţii fortificate. Această particularitate
are explicaţia sa logică şi trebuie să o căutăm în faptul că cetatea a avut rol secundar şi în epoca
Primului Ţarat Bulgar. În anii în care oraşele Pliska şi Veliki Preslav au fost capitale, apărarea lor
dinspre est era asigurată, în primul rând, de fortificaţiile din pământ şi de asemenea de valurile de

Jordanka Jurukova, Bjuletin na kolektivnile nahodki v Bălgaria. în Arheologija, 4, 1978, p. 61
Eadem, Bjuletin na kolektivnite nahodki v Bălgaria, în Arheologija, 1-2, 1981, p. 129
12
T. Gerasimov, Kolektivni nahodki na moneti, în Izvestija na bălgarskija Arheoloceski Institut, 17, 1950, p. 318, nr. 32
13
Anna Comnena, Aleksiada, în Grăcki izvori za bălgarkija istorija, voi. VIII, Sofia, 1971, p. 61.
14
Vera Antonova, Sumen i Sumenskata krepost, Sumen, 1995, p. I O.
15
V. Bdevliev, Geografskoto mina/o na Pliska i nejnata okolnost, în Izvestija na Narodnija Muzej Sumen, 6, 1973, p. 59.
16
Gh. Mănucu-Adameşteanu, Monede bizantine din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, Bucureşti, 2003, pp. 112-113.
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apărare situate de a lungul văii Tica ş1 m zona sub-montană a Starei Planina • Descoperirile
monetare apar mai ales pe lângă incinta sudică a cetăţii şi pe lângă Biserica nr. 2 . Din cetate mai
provine şi un sigiliu de plumb din secolul al Xi-lea şi de asemenea sigilii mici din bronz,
18
caracteristice pentru secolele X-XI •
Evenimentul istoric de primă mână pentru această subperioadă este izbucnirea în anul
1185/1186 a răscoalei conduse de fraţii Asăneşti, care s-a transformat într-o mişcare de eliberare de
proporţii. În cele din urmă, ea va duce la renaşterea ţaratului bulgar. Cu toate că în istoriografia
bulgară este vehiculată ideea că răscoala a izbucnit în Tămovo, care de îndată a fost declarată
capitala ţaratului restabilit, totuşi izvoarele nu confirmă această ipoteză. Tămovo este menţionat
pentru prima dată de abia în anul 1196, în legătură directă cu evenimentele legate de asasinarea lui
19
Ioan Asan 1 • Fără îndoială, în calitatea sa de centru dinastic bulgar, Veliki Preslav a avut toate
atributele să devină oraş principal al statului restabilit. Acest fapt este documentat şi de izvoarele
scrise care menţionează că Preslav şi ţinuturile înconjurătoare sunt date fratelui mai mare Petăr,
drept stăpânire de familie. Din această cauză şi teritoriile din jurul Preslavului sunt amintite multă
vreme sub numele de regiunea Preslavska (Petrova oblast). Rămâne încă neexplicată chestiunea care
teritorii au fost incluse cu exactitate în stăpânirea lui Petăr. Probabil, după moartea sa, regiunea a
20
fost divizată. Din teritoriile lui Petăr s-au format două ţinuturi - Karbunska şi Preslav .
În însăşi zona cetăţii Sumen este atestat un exemplar din emisiunea controversată atribuită
21
lui Theodor-Petăr. Piesa s-a aflat în colecţia "Vasil Haralanov" . În evaluarea circulaţiei monetare
din Sumenul medieval în perioada 971-1204 nu trebuie să se ignore faptul, că în această etapă
cronologică în Bulgaria nu au existat, în realitate, centre urbane mari, exceptând Pliska, Preslav,
Durostorum şi oraşele de lângă Dunăre şi ţărmul Mării Negre. Cetatea Sumenului are "fericitul"
privilegiu de a face parte din sistemul de apărare ce asigura protecţia directă a capitalelor. Tocmai în
această mare apropiere de ele rezidă rolul de poziţie fortificată şi din această cauză cetatea nu se
dezvoltă din punct de vedere economic. Funcţiile sale strategice sunt apreciate la justa lor valoare de
abia în secolele al XIII-iea, cu ocazia devastatoarei expediţii bizantine de cucerire din anul 1278,
când viaţa din Preslav este aproape anihilată şi oraşul nu-şi mai poate exercita funcţiile sale de centru
administrativ al regiunii Preslav. Succesorul său devine Sumen, care înfloreşte şi se dezvoltă
economic. Acesta este momentul în care Sumenul se transformă dintr-o fortificaţie neînsemnată întrun adevărat oraş medieval într-un centru al regiunii, încorporând unul dintre cele mai importante
teritorii din Ţaratul de Tămovo.
În realitate, descoperirile monetare până la sfărşitul secolului al XIII-iea din cetatea
Sumen, marchează doar urmele de vieţuire, lară să indice o intensitate deosebită a circulaţiei. Pentru
perioada 971-1204 cantitatea de monede se ridică la numai 42 exemplare, iar în regiunea din jur se
cunosc alte 95 exemplare. Alte cetăţi importante din regiune unde s-au înregistrat o circulaţie
monetară importantă sunt: Madara - 14 exemplare, Vinica - 15 de exemplare22 , Stan - nouă
exemplare.
Descoperirile monetare din această subperioadă sunt direct legate de destabilizarea politică
din teritoriile bulgare petrecută la sfărşitul secolului al XII-iea. Cea mai timpurie descoperire
monetară este descoperirea de la Cerencea, în care ultimele monede sunt de pe vremea lui
Andronicos I Comnenos (1182-1185). Probabil cetatea de lângă Cerencea a fost cucerită de bulgari
23
24
în timpul expediţiei spre Preslav din anul 1185 . Tezaurele din Smjadovo şi Preslav25 , ale căror
17

S. Vaklinov, Formirane na starobălgarskata k11lt11ra, Sofia, 1977, p. 65.
Zenja Zekova, Shragistic Monumentsfrom Medieval Sumen trf'-15'h c„ în Studies in Byzantine Sigillogrphy, 2005, sub tipar.
19
N. Coniates, lstorija, în Grăcki izvori za bălgarkija istorija, voi. XI, Sofia, 1983, p. 51.
211
V. Gjuzelev, Ocerci vărhu istorijata na bălgarskija severoiztok i Cernomorieto XII-XV v., Sofia, 1995, pp. 13-15.
21
I. Jordanov, Oste vednag za monetite na Teodor-Petăr, în Numizmatika, 4, 1982, p. 24.
22
T. Totev, Srednovekovna Vinica. Sumen, 1996.
23
Zenja Zekova, Kolektivna nahodka s bilonovi vizantijski skifati Xll v. ot s. Cerenca, Sumenska oblast, în Numizmatika i
sfragistika, 2, 2000, pp. 54-61
24
Z. Gospodinov, Nahodka ot vizantijski moneti v okolnostite na Preslav, în IAI, 12, 1938, 2, p. 431.
2
~ I. Jordanov, Moneti i monetno obrastenie v srednovekovna Bălgaria 1081-1261, Sofia, 1984, nr. I 49.
17
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ultime monede sunt de pe vremea lui Isaac al II-iea Angelos ( 1182-1195) au fost ascunse în timpul
expediţie acestuia Bulgariei. Din punct de vedere cronologic cele mai târzii sunt descoperirile
monetare de la Vărbica I26 şi Vărbica II 27 , Sumen28 şi dintr-o localitate neprecizată din districtul
Sumen 29 , ascunse în jurul anilor 1200-1203.
Compararea datelor din descoperirile monetare din Sumen pentru perioada 971-1204, cu
descoperirile monetare din alte cetăţi din nordul Bulgariei a dus la înregistrarea unnătoarelor
rezultate: Tărnovo - 29 de exemplare30 , Rjahovec - 33 de exemplare31 , Cerven - 10 exemplare32 ,
33
Provadja - 6 exemplare . O imagine aproape identică se întâlneşte în descoperirile monetare din
cetăţile situate la sud de Stara Planina: aşezările de lângă Sevtopolis - 14 exemplare 34 şi de lângă
Djadovo - 39 de exemplare35 , cetatea Tujda lângă Sliven 13 exemplare36 , Melnik - 3 exemplare37 .
Modeste numeric sunt şi exemplarele din BalCik - 1O exemplare, Kavarna - 13 exemplare, Car Asen
- 19 exemplare 38 . Mult mai numeroase sunt descoperirile de la Vetren - 40 de exemplare39 , Vama 40
150 de exemplare , Skala - 318 exemplare 41 .
Circulaţia monetară din Sumenul medieval şi celelalte cetăţi din regiune în perioada mai
sus amintită este redusă la minimum. O circulaţie mai dinamică se înregistrează numai în centrele
orăşeneşti mai importante, acolo unde sunt concentrate mari garnizoane militare. Cantitatea mică de
monede înregistrată într-un loc, nu înseamnă că spaţiul respectiv este lipsit de viaţă. Anii grei, plini
de pericole şi nesiguranţă, au redus locuirea la spaţii limitate. Descoperirile monetare ne arată destul
de clar că pe teritoriile Sumenului de azi, invaziile pecenegilor nu au fost atât de distrugătoare şi că
viaţa chiar, într-un ritm mai lent, a continuat. Destabilizarea se accentuează după jumătatea celui de
al XI-iea secolului, când sistemul de cetăţi construit de Vasile al II-iea, care asigura apărarea dinspre
Nord este abandonat. Teritoriile din nord-estul Bulgariei se transformă într-un culoar prin care trec
toate hoardele barbare distrugătoare, astfel populaţia se răreşte şi sărăceşte din punct de vedere
economic. Acesta este motivul principal care a determinat circulaţia monetară să fie redusă la nivelul
de comerţ local, iar descoperirile monetare să consiste din exemplare izolate. Ele marchează pur şi
simplu viaţa dintr-un spaţiu locuit. În perioada 971-1204 cetatea din Sumen ajunge la cel mai înalt
nivel al dezvoltării, pentru a se restabili şi prospera din nou la începutul secolului al XIV-iea, până la
distrugerea sa definitivă din anul 1444.

26

N. Mu~mov, Kolektivni nahodki na moneti prez 1924 g., în IBAI, 3, I 925, p. 255.
T. Gerasimov, Monetni săkrovista namereni v Bălgaria prez 1962 i 1963 g., în IAI, 27, 1964, p. 451.
2
M Idem, Kolektivni nahodki na moneti, în IBAI, 15, 1946, p. 243.
29
T. Gerasimov, Kolektivni nahodki na moneti, în IBAI, 12, 1938, 2, p. 45 I.
3
K. Docev, Moneti i monetno obrăstenie v Tărnovo Xll-X/Vvv., Veliki Tamovo, 1992, pp. 11-15.
31
I. Băcvarov, Moneti ot Rjahovec, Veliki Tămovo, 1994, p. 20.
32
Lilijana Dimova, Monetite ol citadela/a, în Srednovekovnijat Cerven, voi. I, Sofia, 1985, pp. 273-287.
33
L. Lazarov, Demni za monetnata cirkulacija na Provadijskata krepost lpo materiali ol Dălgopolskija muzejl,
!Numizmaticni proucvanija i materiali, 3], Veliki Tămovo, 200 I, pp. 13-15.
4
VI. Pencev, Monetite ot srednovekovnoto seliste nad Sevtopolis, în Sevtopolis, voi. II, Sofia, 1984, pp. 137-138
35
B. Borisov, Djadovo. Mediaeval Settlement and Necropo/is (J I'h - I 2'h c.), voi. I, Tokyo, 1989, pp. 369-380.
36
Docka Aladfova în Irina Stereva, Katerina Vaceva, Docka Aladfova, Tujda-Sliven, voi. I, [Razkopki i proucvanija,
XXVIII. Sofia, 2001, pp. 97-114.
37
VI. Pencev, Melnik. Gradă! v podnogieto na Slavova krepost, voi. I, Sofia, 1989, pp. 208-209.
JM I. Jordanov, Dobrudja (491-1092) - selon Ies donnees de la numismatique el de la sphragistique, în Dobrudia. Etudes
ethnoculturel/es, Sofia, 1987, pp. 203-206.
39
G. Atanasov şi I. Jordanov, Srednovekovnijat Vetren na Dunav, Sumen, 1994, pp. 41-52.
40
V. Jotov, Archeologiceski prinosi kam istorijata na Varna prez srednovekovieto (/), în Acta Musei Vamaensis II.
Numismatic and Sphragistic Contributions to History ofthe Western Black Sea Coast. Vama, 2004, pp. 312-342.
41
V. Jotov şi G. Atanasov, op. cit., pp. 126-134.
27
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REPERTORIUL DESCOPERIRILOR MONET ARE
DIN ZONA SUMENULUI ÎN PERIOADA 971-1204
A) Tezaure
1. PRAVENCI
Tezaur compus din 124 folles anonimi clasa B. (J. Jurukova, Arheologia, 4 1978, p. 6).
2. RIS
Este compus din 61 de exemplare de folles anonimi clasa B. (J. Jurukova, Arheologia, 1-2, 1981, p.
129).
3. SREDNJA
Se compune din 32 de exemplare de folles anonimi clasa B. Nepublicat. RIMSumen, inv. Nr. 13533.
4.JANKOVO
Se compune din 18 folles anonimi clasa B. Nepublicat. RIM Sumen, inv. Nr. 4051-4054.
5. KIRKOVO (azi un cartier al oraşului Veliki Preslav).
Pe teritoriul satului s-au descoperit două monede bizantine din aur aparţinând Theodorei şi lui Mihail
al Vii-lea cu Maria. T. Gerasimov, Săkrovista s moneti namereni v Bălgaria prez I 967 g., în IAI, 31,
1969, p. 233.
6.0MARCEVO
Se compune din 414 monede de bronz distribuite după cum urmează: folles anonimi clasa A - 1 - 5
exemplare; folles anonimi clasa B - 2 exemplare; folles anonimi clasa C - 40 de exemplare; folles
anonimi clasa D - 122 de exemplare; folles anonimi clasa E- 17 exemplare; Constantin al X-lea - 68
de exemplare; folles anonimi clasa F - 5 exemplare; folles anonimi clasa G - 22 de exemplare; Roman
al IV-iea - 65 de exemplare; Mihail al VII-iea - 20 de exemplare; folles anonimi clasa I - 32 de
exemplare; neprecizate - 16 exemplare. Nepublicat. RIM - Sumen, inv. Nr. 14871.
7.CERENCEA
Se compune din 27 de stamena de bilion de la următorii împăraţi: Manuel I Comnenos - 13 exemplare
(emisiunea a III-a, Constantinopol), 11 exemplare (emisiunea a IV-a, Constantinopol); Andronicos I
Comnenos - 3 exemplare. Z. Zekova, în Numismatika i sfragistika, 2, 2000, pp. 54-61.
8.SMJADOVO
Se compune din 1048 de exemplare aparţinând următorilor suverani: Ioan al II-iea Comnenos exemplar (emisiunea a II-a); Manuel I Comnenos - 250 de exemplare (emisiunea a III-a), 360 de
exemplare (emisiunea a IV-a); Andronicos I Comnenos - 22 de exemplare; Isaac al II-iea Angelos 353 de exemplare. Z. Gospodinov, în IBAI, 12, 1938, 2, p. 431 şi I. Jordanov, 1984, nr. 165.
9. PRESLAV
Se compune din 33 de stamena de bilion: Manuel I Comnenos - I exemplar (emisiunea I-a), 6 exemplare
(emisiunea a III-a), I exemplar (emisiunea a IV-a); Isaac al II-iea Angelos - 27 de exemplare. I.
Jordanov, 1984, Nr. 149.
10. V ĂRBICA I
Tezaurul se compune din 906 stamena de bilion de la: Manuel I Comnenos - 33 de exemplare;
Andronicos I Comnenos - 4 exemplare; Isaac al II-iea Angelos - 175 exemplare; Alexios al III-iea
Angelos - 687 exemplare. N. Musmov, în IBAI, 3, 1925, p. 235; I. Jordanov, 1984, rr. 45.
11. V ĂRBICA II
Această descoperire este documentată de către dr. V. Haralanov, care a reuşit să vadă numai patru
exemplare: Andronicos I Comnenos - 2 exemplare; Isaac al II-iea Angelos; Alexios al III-iea. T.
Gerasimov, în IAI, 37, 1964, p. 237.
12. SUMEN
Tezaurul se compune din 93 stamena de bilion de la: Manuel I Comnenos - 27 de exemplare;
Andronicos I Comnenos - 2 exemplare; Isaac al II-iea Angelos - 43 de exemplare; Alexios al III-iea
Angelos - 16 exemplare. T. Gerasimov, Kolektivni nahodki na moneti, în IBAI, 15, 1946, p. 243 şi I.
Jordanov, Săkroviste ot bilonovi moneti ot XII v. ot Sumenskata krepost, în GMSB, 6, 1981, p. 44-48.
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13. DISTR. SUMEN, LOCALITATE NEPRECIZATĂ
Dr. Haralanov a înregistrat descoperirea a 200 de stamena de bilion, care aparţin lui Alexios al III-iea
Angelos. T. Gerasimov, în IAI, 12, 1938, 2, p. 451 şi I. Jordanov, 1984, nr. 201.

Some Developments in the Monetary Circulation in Medieval Sumen and its Hinterland (971-1204)
The evolution of the monetary circulation in the area of the medieval town of Sumen during the period

971-1204, can be divided at two sub-periods: 971-1092 and I 092-1204. The characteristic features of first sub-period
are shaped by the diffusion of the Byzantine coinage in the Bulgarian cconomy. During this period the quantity of
coin finds from Sumen and from its area is equal. The archaeological and monetary evidences confinned that during
the 11 'h c the Patzinak's invasions in the area of Sumen district were less destructive as they werc in Dobrudja.
However, there are some evidences to prove that the live in North-eastem Bulgarian tcrritories becomc difficult and
dangerous. That cxplains why the monetary circulation was not too active. During the period 971-1204 the f011ress of
Sumen reached only a fccble levei of economic development.
Later one, during the second sub-period, the gap between the levei of the economic development between
the Sumen fortrcss and the region around it starts to become more unbalanced. Meanwhilc 69 coins arc recorded from
the hinterland, at Sumen are so far known only 16 specimens. The explanation of this contrast is duc to the fact that
after 1185/1187, Veliki Preslav, located at about 25 km from Sumen became the second most important town aftcr
the capital ofthe Second Bulgarian Kingdom - Tărnovo. Only after the end ofthe 13•h c., when Preslav was destroyed
by the Byzantine anny, led by Michael Glavas, Sumen fortress became the most important fortified centre ofthe arca.
The economic boom of Sumen begins during the first half of the 14•h c„ when the town became the successor of
Veliki Preslav. Thank to the 14•h c. developments; Sumen becomes one of the most important towns within the
Second Bulgarian Kingdom.

CbcTOHHHe Ha MOHeTH3Ta UHPKYJJ3UHH e cpe11.HoeeKOBHHH WyMe11 H peruoHa npel nepuo11.a (971-1204 r.)
ncp110llbT (97 J-1204 r.)

B paMKHTC Ha KOrOTO me 6bllaT pa:irne)IaHH

MOHCTHl1Te HaX011Kl1 OT

cpe;"(HOBCKOBHl1ll WyMeH 11 pernoua, ce OTJ111'-JaBa c MHOroo6pa:JHCTO 11 )111HaMl1'-IHOCTTa Ha npOTl1'-tall.{11Te npouec11.
Toi1

e 11lribJlllCH

c

noopaT11

HC

caMO

3a 6b11rapcKaTa,

HO

11

3a

11113allTl1HCKaTa

HCTOp1111.

npe3

971

r.

11pocbmecrnysa11arn OTCaM .[ly11as ob11rapcKa Jibp)l(asa 3ary6sa cso11rn 11e1as11c11MOCT 3a 6JIHJO 200 ro11111111, 110 npe1
TOBa

speMe

e

BKJllO'ICHa

Cbnp11Koc11oseH11CTo

c

B

npe.ue1111Te

Ha

l1Mnep1111Ta,

s111a11THHCKaTa Jibp)l(as110CT,

Ky11Typa

KbllCTO
11

TbpllH

cTona11cTso.

ll0Jl0)1(11TCJIHOTO
CaMaTa

BJ111l!Hl1e

B111aHTHJ1

OT

npC)l(HB11Ba

1rnTaKJIHlMl1Te OT rIC'leHe)l(KHTe 11aweCTllHll, 6op611Te Ja Tpo11a " B Kpai11rn CMeTKa J111KBl111HPalleTO H KaTO e,w1111a
HMl1Cp11ll OT 1ananHHTC xp11CTl1llllCKH CHJIH.
I-la Be1111KJJ.eH 971 r. BH3aHTHHCKarn apMHll npeJIBO)l(.UaHa 1111'1110 oT 11MnepaTop i1oa11 I U11MHcx11i1
JaBJ!llh;:,~.;:; 6·,nrapcKarn CTOJIHUa Be11HKl1 npec11as (DO)l(HJIOB, r101e11es

1999, 297-299). 3aBOIOBallHTC Tep11rnp1111 ca

np11CbC1111HClll1 KbM a.LIM1111HCTpaTl1BHarn CHCTeMa Ha B111aHTHJI. 3eMl1Te OKOJIO 6HBWaTa 6b11rapcKa CTOJ111Ua
Hape'leHa Î1oaHOllOJ1 llbpBOHa'IaJJllO Ca BKJ110'1CHl1 B TCMa TpaKl1JI 11 Î1oaHOllOJ1, ynpaBJlllBaHa OT CTpaTCr. no-KbCHO
Ta:JH CTp)'Krypa Tbp1111 npOMCHH, a B Kpa11 11a

XI

B. CesepoHJTO'lllHTe JCMH BC'lc ce cpeu.iaT c 11a:Joai111eTo

CTapa,nyHaBOH (Jordanov 2003, 63-74).

l3 3aBJla.LIC1111Te Tep11Top1111 oe;urnra HaCTbnoaT npoMCHH, KOHTO rn npH061uasaT KbM BHJaHTHHCKarn
a.LIMHHHCTpaTHBHa CHCTeMa. Toua oa)l(H c llbJ!Ha CHJ!a Ja Ceoep0113TO'llll1TC, KOl1TO nbplll1 ca BKJllO'ICHl1 B T0311
ynpaBJ!CllCKH anapaT. npoMCHHTC Ce CbCTOl!T HaH-BC'IC B 113rpa)l(ll<lllCTO Ha CTpOttlla a,nMl1H11CTpaUHJI - CbllC6fta,
)lallb'IHa, BOCHHa, UbpKOBHa, BKJllO'IBau.ia MHOro6pocH 'IHHOBllH'ICCKl1 anapaT. B ll0-31Ia'll1Ml1Te rpaJIOBe 11 KpcrIOCTl1
ce ycrnHOBl!BaT BOeHHl1 rapH1130Hl1. Tblî KaTO Ja ncp11o)la 113BOp11TC OTHaCl!U111 cc .uo TC311 3CMl1 ca OCKb.UHl1, TO
6e1np11cTpacT1111 co11.ucre1111 cn1saT ne'laT11Te 11 M011eT11Te. Hai'i-ro1111Mo KOJ111'1ecToo MOJ111011ooy1111 c OTKp11To obli B.
npecJ!aB (ToraBa UCHTbp Ha CTpaTCrHll), '111HTO 6poi1 )lllCC BC'IC Ha11XBbp11JI 700 CKl.
Bb11peK11 11a11o)l(eH0To B ocjrn1111am1arn 6b11rapcKa 11yM111MaT11Ka TBbpne1111c, 'le 11a'!a110To Ha pa3ol1TOTO
nap11'1HO CTOllaHCTBO e npJIKO CBbplaIIo c TpaiîIIOTO 11acTa1111oaHe na Bl13aIIT11HU11TC B DbJlf ap11J1 cnen X B„ BCC 1100

roJillMa nony11J1pHocT 1a110•11ia Jia np11110611oa 11 MHe1111cro 1a HaJ111<111cTo Ha pa:io11T naJap omc npe3

IX

B. Oc11oeaime

3a TOBa Jla)IC YBCJ111'1CllOTO B rIOCJ1Clllll1TC ro11111111 KOJ111'1CCTBO ll)'Ml13MaTH'lell MaTcp11a11, 11a;.111paH HUH-BC'Ie B
rOJJCMl1TC rpa/1CKl1 l.{CHTpOBC - ll1111cKa, npec11ae, .[lpbCTbp, a 11 113061110 OT pa31'JlC)l(Jtalll1ll perno11. TaKa ce llOllBl1
11011JIT11CTO nap11'1110 06pbnte1me c "oCTpose11 xapaKTcp" (Obcrlăndcr-Târnovcanu
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Oberlănder-Tâmoveanu,

HYMHJMaTH'lllHTC

Haxo11KH

OT

VIII

-

m.pe.

11on.

Ha

IX

e.

pru11po<..1paHe1rn

e

CeeepoHJTO'!Ha EbnrapHll TpH6ea 11a ce prurne)f(11aT KaTO "11onHTH'ICCKH 11nawaHHll HJBbpweaHH e DbnrapHll OT
8HJaHTHll c11ope11 MttpHHll )loroeop OT

815

r." (Oberlănder-Tâmoveanu, ibidem). TaKa rnl1 11ocrne11 OTKpHTO

eb11poca Ja HaJJH'IHCTO 11pe3 eTopaTa 11onoeHHa Ha IX e. Ha MOHCTHO 06pbIUeH11e e CeeepoHJTO'IHa EbnrapHH e
11pOTHBOBCC Ha TCJaTa Ha 11. '1op11a11oe Ja el1H3011H'IHO "MOHCTHO 11pOHl1KBaHe" 11pe1111MHO KaTO BOCHl!a f!Jlll'IKa no
epeMe Ha ycneWHHTC CttMCOHOBH BOHHH. HaMepeHHTC JJ,O T03H MOMCHT aHTl1'1Hl1 MOHCTl1 B paHHOCpCllHOBCKOBHl1TC
6b11rapCKl1 UCHTpoee llaJJ.C rIOBOJl 11a 6bllC 113KaJaHO 11 11pyro MHCHl1C -

3a "peaKT11BaUl1l!Ta Ha aHTl1'1Hl1TC MOHCTl1

KaTO pa.3MCHHO cpellCTBO B ycnOBl1l!Ta Ha 6e3MOHCTHO o6wecTBo" (feoprnee
<l>aKT e

o6a'!e,

'IC T.H.

2004, 223-229).

MOHCTCH x11aTyc (llOKOJIKOTO MOlKCM 11a roeop11M

Ja TaKbB)

HaCTbfll1JI B

ceeepo11JTO'IH11Te Tep11Top1111 e KpaH Ha VI - Ha'!. Ha VII e. e npeKbcHaT He c ~1on11c11Te Ha Jlbe VI, ac MOHCT11Te Ha
11Mneparnp Teocj111J1. 11MeHHO Te 6eneJKaT 11oearn (~a.Ja Ha npOHl1KBaHe Ha Bl13aHTl1HCKl1 MOHCTl1 B ceeep0113TO'IHl1TC

20 CK3. (5 OT KOl1TO COJll11111 11 I Ml1Jl11apeHC11ll), llOKaTO OT
13 (7 OT KOl1TO 3JlaTH11). Pru611pa ce KOHCTaHTHO e BC'IC
113KJllO'll1TCJIHO cj1on11c11 (I Ml1Jl11apeHCl1ll OT c. naMyK'111). Hai160 CK3. (nn11cKa - 8, UJyMeH - 5, perno1rn - 14).

TCp11TOp1111. OT lllyMeHCKO ca llOKYMCHT11paHl1 HaJJ,
cne11eaw11ll

11MnepaTop Bac11n11i1

I

MOHCTl1TC

ca

np11CbCTBl1CTO Ha CMl1Cl111TC Ha Jlbe VI, K011TO ca
HaCl1TCHa C TC311 CMl1Cl111 e CTOJl11UaTa 8. npeCJJaB -

B HaCTOllWOTO cbo6weH11e me 6b11aT pa3rne11aH11 MOHCTH11Te Haxo11K11 oT cpe11HoeeKOBHl1ll WyMeH 11
Heroearn OKOJIHOCT (6e3

nn11cKa

11

B.

npecnae)

(971-1204

Ja nep11011a

r.).

Toea

ca 3CMl1Te

<!JopM11paJJ11

TCp11TOp11aJJIIOTO llllPO Ila nbpBOTO 6bnrapCKO uapcrno. KaTO eaJKeH 113Bopoe MaTep11aJJ MOHeTl1TC ca ceoeo6paJeH
11111111KaTop

11a )((11BOTa

e

ceeepo11JTO'IHHTe

npe11em1,

MapK11paw11

npouec11Te

Ha

JaceneaHe,

06eJJ110lll!BaHe,

Hawecrn11H H norpoM11. 3a Ha'laJJO Ha paJrneJKJJ.aH1111 nep11011 e np11cra ro11HHaTa Ha Jaemt.lll!BaHCTO Ha 6b11rapcKarn
CTOJJHUa

B.

npecnae,

a

Kpai1HaTa narn e

cebpJaHa c

npeeJeMaHeTo Ha KoHCTaHTHHOnon

1185/1186

11JKJ110'll1TCJ1Ho JHa'!eH11e Ja 6bnrapcK11Te JeMH e 1136yx11aJJ11ll npe3

oT naT11HUHTe.

C

r. 6yHT Ha 6parnrn AceHeeu11, '111HTO

ycnewe11 Kpai111oeeJK11a JIO BbJ06HOBHBaHCTO Ha 6bnrapcKarn JibplKaBHOCT.
XapaKTCpHO Ja paJrneJK11aHaTa Tep11TOp11ll e, 'IC TYK ca pa3rIOJIOlKCHl1 ribpB11TC CTOJll1'1Hl1 UCHTpOBC Ha
DbJJrapcKaTa llbplKaBa -

nn11cKa 11

B.

npecnae. Te OTCTOllT Ha pa.3CTOllHHC OKOJIO

20

KM OT WyMeHCKaTa KpenocT.

CaMaTa Tebp1111Ha e Bb3Hl1KHana Bbpxy eCTecreeHo 3aw11Te11 XbJIM, K"h.llCTO Hai1-cTapoTo noceneHHe 11aT11pa OT XII
B.np.Xp. no-KbCHO TyK ce H3rpalK11aT TpaKl1HCKa (0611rneaHa OT f!JICMCTO reT11), p11MCKa, paHHOBH3aHTl1HCKa 11
frbnrapcKa Kpenocrn. ripe3

1388

r. WyMeH e OBJlallllH OT OCMaHUl1TC, a npe3 CCCHTa Ha

1444

r. 11a flbT Ja BapHa,

Bnan11cnae III 51rei1no OTllCJlll Tp11 .llHH npe3 KOl1TO aTaKyea, npee1eMa 11 B Kpai1Ha CMCTKa onolKapHea Ta311 KpenocT.
Toea e en11non.T e Hei1HaTa HCTOp11H,

Tuii

KaTo pa.3rpa6eHa 11 H3ncneneHa, Tll cTaea Henp11ro11Ha Ja lKl1BOT. Typu11Te

npeMecTeaT rpana e paeH1111arn, KbllCTO 113pacrna H CbepeMeHHl1llT WyMeH.
WyMeHcKaTa Kpe11ocr e cpe11 MaJJKOTO apxeonorn'leCKH o6eKrn e obnrapHH, KOllTO 11Hec e HanbHHO
npoy'!eHa 11 pecrnepHpa11a. OceeH HJ06HHHHllT apxeo,1orn'!ecK11 MaTep11an eaJKeH naT11poeb'ICH ~laKTop ca 11
MOllCTHl1TC HaXOllKl1. no-rOJll!Ma '!aCT OT HYMH3MaTH'IHl1ll KOMflJICKC e CbWO ny6n11KyBaHa, a B llOCJIC.llHl1TC f0.lll1Hl1
6Haro)lapeHHC

Ila T03H

po11

naMCTHHU11

11CTOpH'ICCKOTO pa3Bl1Tl1C 11a TaJH

CTaHa

KpenoCT.

Bb3MOlKllO

H .llOH3llCHl!BaHCTO

Ha HllK011

BbllpCKl1 11e11peKbC!IaTl1ll KOHTHHIOHTCT

B

pa3UBCT 3a11o'!ea e11ea e Kpa11 Ha XIII e. 11 npOJibJl)f(aea )IO nocne1111arn 'ICTBbpT Ha XIV e.
rpana HC 11aCTbrIBa cp11e 11op11 11 CJICll

1388

MOMCHTH

OT

MOHCToo6oporn Ha

r. KoraTO e OBJlaJJ,1111 OT OCMaHUHTe, a MOHCTHaTa U11pKynaU11ll

1444

npOllbJIJKaea no caMoTO MY cjmJH'!ecKo yH11woJKaea11e npe3 ece11Ta Ha

B

eaJKHH

HCHH11l!T HKOHOMH'ICCKl1

2004, 139-157).

r. ()KeKoea

MOHCTHaTa U11pKyJJaU11ll Ha cpe11HOBCKOBHl11l WyMell ce Ha6mo11aeaT 11ea MOHCTHH ll11Ka -

pa1111oe11Jam11i1cK11ll 11epH011 11 11pe3 KbCHOTO cpe11HoeeKOBHe. 3a 11ep11ona (
rcrnHMOTO KOJll1'1CCTBO MOHCTH CJICll CTOJIHUaTa TbpHOBO -

431

1300-1396

npe3

r.) TYK e perncTp11pa110 11ai1-

CK3. (11peo6nanaeaw11 ca CMl1Cl111TC Ha uap 11eaH

AneKcaHllbp). ToJH cjiaKT 6e3c11opHo CO'll1 (KaKTo H apxeonorn'!ecK11Te H 113eopoeHTe 11aH1111), 'IC WyMeH e 611n
BTOp11llT 110 3Ha'IHMOCT

rpa.u

B llbplKaBaTa -

BOCHCll H aJJ,MHHHCTpaTl1BCH ue11Tbp Ila ceeepOH3TO'IHHTC 6bnrapCKl1

3CMl1 (6eJ Jlo6py;1JKaHCKOTO )!CCllOTCTBO). 3a epeMCTO OT
HaxonKHTC ca

158

(498-681

r.), KOraTO e pcrncrp11paH 11bpB11llT MOHCTCH lll1K

CK3. 11MCHHO 11pc3 TC311 nea 11CTOp11'1CCKl1 nep11o;ia WyMCH e BOCHllHllT H a.llM11H11CTpaTl1BCH

flCHTbp 06e11m111ea111 OKOJIO ce6e CH onpe,1ene11a n:p11TOpHll - XHHTepnaH11. npe3 OCTaHaJIOTO epeMe caMl1llT TOH e
'laCT OT 11epm~ep1111Ta Ha CTOJIHUHTC flnHCKa H

B.
MoHern OT 11ep11ona (971-1092 r.)

flpccnae.

0TJIH'IHTCJIHaTa 'ICpTa Ha T0311 xpOHOJIOrH'ICCKH 11on11epHOll e HaCTaHl!BaHCTO Ha BHJaHTHHUHTC B
ceeepOH3TO'IHl1TC
TCpHTOpHaJJHaTa

6bnrapCKl1
i1

lll!JIOCT.

3CM11,
CbBCCM

Ila

KOHTO

llOTOraea 8H3aHTHll

CCTCCTBCHO

e

na

HaCTbl1H

rne11a

BH1111MO

KaTO

Ha

epeMCHHO

OlKHBJICHHC

B

OTKbCHaTH

OT

MOHCT006oporn

Ha

pa3rneJKna11aTa TCpHTOpHll. TaKOBa o6a'!e e MapKHpaHO en11HCTBCHO BbB B. npecnae H ll0-3Ha'l11MHTC rpancKl1
UCllTpoee.

3a

llOJlllCpHona

(971-1092) MOHCTHHTC
I U11M11cx11i1 I

pa311pe11eneHH KaKTo cncnea. OT t1oaH
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2 cj1onHca

Knac

WyMCH

A-1. OT

ca

enea

26 CK3.,
c~OJIHCH

aHOHl1MHl1Te

Zenia Zekova

HaH-MHOro6pOHHl1 ca KOllH'!eCTBaTa OT KJlaC 8 - 9 eKJ„ Kllac A-2 - 5, KllaC D - 2, a TaKa CblUO 11 2 <l>o1111ca OT
KoHCTaHTl1H IX. 8bnpeK11 ocKb.UHOTO KOll11'lecTeo Me.nH11 MOHeT11, TYK ca perncTp11paH11 11 5 311an111 eM11c1111 x11crnMeHOH 11 TeTapTepoH oT 8ac111111i1 II, x11cTaMeHOH Ha PoMaH III, TernpTepoH Ha KoHCTaHT1111 IX 11 x11crnMeHoH
Ha M11xa1111 VII. CbutoTo e Ko1111'!ecrn0To 11 Ha MOHeT11Te oT 11JyMe11cK11 pernoH - 26 eKJ., 6 OT KOl1TO JJJaTHl1.
noeelJeTO 6b11rapCKl1 KpenoCTl1 np11 npeeJeMaHeTO 11M OT Bl13aHT11HU11Te ca BbJCTa11oeeH11 11 lKl1BOTbT B
TllX npo.nb11lKaea. CKopo c11en CMbpTTa Ha 8ac111111i1 II

o6a'le ca 11JocTaee1rn. C11cTeMaTa OT yKpeneH11

OT6paH11TellHl1 JBCHa CbJ.na.neHa OT T0311 ee1111K eoeHHa'iaJJHl1K e JaHeMapeHa, ec11e.ncTe11e Ha KOeTO KpenOCTl1TC
crneaT llCCHa n1111'!Ka Ja Hax11yeaiu11Te n11eMeHa. YH11u1olK11Te11Ho 1a ceeepo11JTO'IHl1TC Tep11Top1111 ce 0Ka1ea
ne'iCHClKKOTO Hamecrn11e OT l 036 r., KOraTO lKl1BOTbT B )lo6py.nlKa e noeceMCCTHO lll1KB11.n11paH. 3a ne'!eHelKKO
np11CbCTBl1C B lliyMCH roeopl!T HaMepeH11Te Cb.UOBC (T.H. ne'ieHelKKl1 KOTJ111) 11 .npyrn apxeo110f11'iCCKl1 MaTep11a.J111.
To o6a'!e He ce e OKaJa110 rn6emm 1a lKl1ROTa e Kpenocrra, a 11 ll 0Ko11Hocrra, TbH KaTo c11e.n 50-Te ro.u111111 ua XI e.
OTHOBO ca MapK11paH11 MOHeTHl1 HaxO.UK11. Ta311 Cl1Tya111111 C BaJJl1;11Ja 11 Ja pernoHa, BKlllO'i11TellHO 8. npecllall. 8
npOTl1BOBCC Ha TOBa .naHHl1Te OT 3Ha'il1Ma KpenocT KaTO CKalla ce11.ne-re11CTBaT, 'ie noc11e.nH11Te eMl1Cl111 ca aHOH11MH11
(~01111Cl1 KllaC 8. nelJCHelKKOTO HallleCTBl1C e onyCTOlUl1110 IOlKHa )lo6py.nlKa, HO lKl1BOTbT B OCTallaJJl1Te Tep11TOp1111 e

61111 BbJ06HoeeH (Horne, Arn1rncoe 1998, 126-134).
npe3 l 094 r. rpa611TellCKl1Te noxo.n11 6111111 BbJ061rneeH11, HO OT KyMaHl1Te. 3a np11CbCTBl1eTO 11M B
.nHemH11Te 111yMeHcK11 1eM11 ce11.neTe11cTea e.nm1 Ha.nn11c oT npec11ae OTKp11T Kpaw ceeepHaTa KpenocTHa cTe11a Ha
8bTpewH1111 rpa.n. Apxeo11orn'!ecKaTa cpe.na cpe.n KOllTO e 11aMepeH eKmo'!ea cb.noee o·.- XI-XIII e. 11 MOHeT11 Ha
A11eKc11i1 I 11 HcaK

II AHre11. Or TeKCTa CTaea 11cHo, 'le HllKOllKO oT 311MH11Te Meccu11 KyMaH11Te ca npelK11ee1111 0Ko110

npec11ae (ToTee I 985, 158-169). 0K0110 l 064-1065 r . .npyro n11eMe 3aJJl1Ba nap11cTp110H - Y311Te.
YKp11Tl1Te B T0311 0Tpll3bK OT opeMe KOlleKTl1DHl1 HaXO.UK11 OT lliyMeHCKO 11MaT 3a tenninus post quem
cpe.naTa Ha XI O. np11 'le'r11p11 OT neTTe llaXO.UK11 CbCTaObT e XOMOfeHeH - Cb.UbplKaHl1eTO 11M e 113Klll0'111TellHO OT
aHOHl1MHl1 (~01111Cl1 KllaC 8 ( l 030/35-1042), K011TO TO'IHO .naT11paT Cb611Tl1eTO .noee110 no Tl!XllOTO no11araHe o 3eMl!Ta.
CbC c11rypHOCT MOlKe .na ce TBbp.n11, 'ie TOBa e ne'ieHelKKOTO HaweCTBl1e OT

l 036 r., KOeTO e 11 HaH-

YHl1lUOlKl1TellHOTO Ja ceeepo111TO'IH11Te 1eM11. Toea ca 11axo.nK11Te npaseHuu (128 eKJ.) (IOpyKoea 1978, 61 ),
Cpe.nHH (32 eK3.), ~HKOBO (14 eK3.), Puw (6I eKJ.) (!OpyKoea 1981, 129). )lee 111arn11 MOHern, eepo11rno 'laCT OT

no-ro1111M TPeJop ca HaMepeH11 11 e Kupi<:oso (repac11Moe 1950, 32). neTarn HaxonKa e OT 0Map'-1eso 11 ce
pa31111'iaea no CBOeTO Tl1n0110fl1'iHO pa3H006paJ11e.
MoHeTH OT nepuo.na (1092-1204 r.)

8alKeH 111eop 1a enoxaTa, e KOHTO ce cnoMcHaeaT KpenocT11 oT ceeepo11JTO'IH11Te 1eM11 e "J.1crop1111rn" Ha
AHa KoMHl1Ha, on11ceaiua 61111cKaBOTO ynpae11e1111e Ha Hei1H1111 6aiua A11cKc11i1 I KOMHl1H. 8be epbJKa c noxo.na MY
cpeiuy ne'!eHe311Te OT l 088 r. TJI OT6e11J13Ba oceeH n1111CKOBa 11 "C11MCOHOBl1ll XbllM, KOHTO OT MeCTHl1Te lKl1Te1111 ce
Hap11'1a CKl1TCKO Cb6paH11c" (KOMHl1Ha 1971, 61 ). npoy'leaTellKaTa Ha lliyMeHCKaTa KpenoCT 8epa AHTOHOBa
11.neHT11<~11u11pa

C11Me0Hoe1111T XbllM c TaJl1 KpenocT, OTKb.UeTO 111eelK.na 11 11MeTO i1 - C11MeoH11c - lli11MeoH11c -

lliyMeH (AHTOHOBa 1995, 1O). Apxeo11orn'!eCKl1Te 11 HYMl13MaTl1lJHl1 .naHHl1 He no.nKpenl!T Ta311 x11noTeJa. no-CKOpO
C11Me0Hoe11J1 XbllM Tp116ea .na ce OTblK.necTe11 c Morn11aTa Kpaw c. 8oi1eo.na, Kb.UeTO ce llOKan11111pa cpe.uHooeKoeHaTa
)l11HeJ1 (lie111ee1111ee 1973, 59). He e 11JKll10'ieHo Toea .na e BbJe11weH11eTo ct>11ceK .no c. 4epeH'ia, Kb.UeTO CblUO e
110KaJJl1311paHa fOllJIMa KpenocT. B .neHCTBl1TellHOCT 11HTepecHa e KapT11HaTa Ha MOHen111 Haxo.nKl1 OT 11MnepaTop
A11eKc11i1 I oT ceeepo111TO'IH11Te JeM11. Heroe11Te eM11c1111 ca 11JKll10'l11Te11Ho pll.nKo cpeiua1111, BKll10'l11Te11110 11
aHOH11MHl1Te <1io1111c11 celJe1rn .no pec~opMaTa OT l 092 r. )loKyMCHT11paHl1Te .no T0311 MOMCHT CK3CMn1111p11 OT
lliyMCHCKO Ca OTCC'ICHl1 CllC.U l 092 f. - l 0 CKJ., 4 OT KOl1TO TCTapTCpOHl1. np0113XOlK.UaT OT KpCnOCTl1 .UO .UHCWll11TC
ce11a 8oi1eo.na, Morn11a, Ma.napa, ct>11ceKa, pai1oHa Ha Hoe11 naJap. Toea ca yKpen11eH1111 prono11olKeH11 no TpaceTo Ha
rnaeH1111 nbT, cebp1eaiu KoHCTaHT11Hono11 npeJ Crnpon11aH11HcK11Te npoxo.n11 c n1111cKa 11 )lpbcnp Ha ceeep.
MoHeT11Te Ha TOJl1 11MnepaTop ca no np11Hu11n c11a60 pa3npocTpaHe1111 e Ceeepo111TO'!Ha lib11rap1111: npec11ae - 7
eK3. (3 CKJ. npe.npec~opMeH11), DaJJ'll1K - 1, )leBHJI - l, 811H1111a - 1 (Mănucu-Adameşteanu 2003, 112-113). nolJTl1
CblUOTO e KOlll1'!ecTeoTo 11 OT HoaH li KoMHl1H - l eKJ. OT lliyMeH 11 l O oT pernoHa. CpaeH11Tem10 110-M11oro6poi1H11
ca eM11c1111Te 11a MaHy1111 I KoMHl1H - 9 eKJ. OT lliyMeH 11 18 eKJ. OT pernoHa. CaMo 3 ca MOHeTl1Te Ha AH.npoH11K I,
TOllKoea ca 11 Ha HcaK

II. OT perno Ha o6a'le ca perncrp11paH11 14 eKJ. Ha HcaK li 11 14 Ha AJJeKc11i1 III AHre11.

Y'ly.nea <l>aKTa, 'le e lliyMeH He ce Ha6mo.naea 111a'111Te11Ho yee1111'ieH11e Ha MOHeT11Te Ha KoM11111111Te,
KaKTO B OCTaHaJJl1Te KpCnOCTl1. 3a no.nnep110.ua (I 092-1204 r.) .na11H11Te OT cpe.nHoeeKOBHl1JI lliyMell ca 16 eKJ.
cpeiuy 69 eK3. OT pernoHa. 8epOllTHO Te311 MaJIKl1 K01111'1eCTBa, KOl1TO ce11.neTellCTBaT Ja ece 011\C c11a6aTa
u11pKy11au1111 e KpenoCTTa, ce .UblllKaT Ha ~>al\ra, 'le ueHTbpbT 11a 0611acrra - B. npec11ae, KOHTo e cpe.noToY11e Ha
a.nMl1Hl1CTpaTl1BHl1Te 11 TbprDBCKl1 Bpb3Kl1 e rnae1111J1T rpa.n, a lliyMeH npO.UbJJlKaea .na 113ribJlllllBa pOJll!Ta 11a
~lOpTnOCT.

Tro11 oco6e110CT 11Ma CBOeTO llOfl1'iHO 0611cHeH11C, KOeTO Tp116ea .na TbpC11M B OTpeneHaTa H ee'ie

BTOpOCTeneHHa p011ll OLUe B enoxaTa Ha nbpBOTO 6b11rapCKO uapCTBO. 8 f0.1111Hl1Te KOraTO CT01111U11 ca n1111CKa 11 8.
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CTpecJlaB TllXHaTa Ja!Ulffa Ce OCHryp11Ba npenHMHO OT H3rpanemne JeMJleHH yKpenJleHHll, a TaKa CbUlO H OT

1977, 65).
2. OT Kpenocrra

Ja!UHTHHTe no11cH no no11HHarn Ha p. Twia H npenn11aHHHHTe Ha "1JT0 1rna Crnpa n11aHHHa (BaKJlHHOB
MoHCTHHTe HaxonKH ce OTKpHBaT npenHMHO noKpati JOJKHarn KpenocTHa cTeHa H UbpKBa N~

npoHJXoJKna H MOJ1HBnosy11 OT XI B., a rnKa Cb!UO H xapaKTepHHTe Ja X-XI B. 6poHJOBH ne'laT'lCTa (Zhekova, in
press).
Cb6HTHCTO c nbpBoCTene11110 JHa'leHHe Ja TOJH nonnepHO.ll e H36yxHa11H11T npe3

1185/1186 r. 6yHT,

npenBOlK.llaH OT 6paT11Ta AceHeBUH H npepacHaJl B Mama6HO OCB06onHTeJ1HO nBHlKeHHe, KOeTO B Kpatiua CMCTKa
noBelK.lla no Bb3paJKnaHeTo Ha nb11rapcK0To uapcTBO. BbnpeKH Bb3npHeTOTO B 6b11rapcKaTa HCTOpHorpacjrn11
MllCHHC, 'le BbCTallHCTO HJ6yxsa B TbpHOBO, KOCTO senHara e npOBbJrnaceHO Ja CTOJlHlta Ha Bb306HOBCHOTO

I 196 r. BbB Bpb3Ka CbC
1983, 51 ). EeJ CbMHe1rne B Ka'!eCTBOTO CH 11a

uapCTBO, HJBOpHTe He nOTBbplK.llaBaT TOBa. TbpHOBO ce cnoMeHaBa 3a nbpBH nbT ensa B
c1,6HTH11rn 0Ko110 y6HHCTBOTO Ha Hoa11-Ace11 I

(XoHHaT

06mo6b11rapCKH nmiaCTH'leH UCHTbp Be11HKH npec11aB e HMaJl BCH'IKH npeHMyllleCTBa na 6bne rnaBeH rpan Ha
Bb3061lOBeHaTa nbplKaBa. 3a TOBa CBHnCTCJ1CTB3T H nHCMeHHTC HJBOpH, KOHTO Cb06UtaBaT, 'le CTpeCJlaB H OKOJlHHTC
3CMH ca na,neHH Ha no-roJICMHll 6paT CTeTbp KaTO ponoBO BJlaneHHe. 3aTOBa H JeMHTe OKOJlO CTpecJlaB nb11ro BpeMe
ce CllOMCHaBaT KaTO npec11aBCKa (CTCTposa) 0611acT. Bce ome HCHJllCHCH OCTaBa BbllpOCbT KOH TepHTOpHH TO'lHO e
BKJlJO'lBano e11anc11HCTO Ha CTeTbp. Bepo11THO c11en Herosarn CMbpT B 0611acrra e uacTunH110 pa3'lJleH11BaHe. OT
neTposarn 3CMll ca ce o6oco6HJ1H nse o6JJacrn - KapByHcKaTa H npec11aBcKarn (r10JeJ1eB

1995, 13-15).

OT patioHa Ha caMaTa WyMeHcKa KpenocT c noKyMeHTHpaH enHH eKJeM111111p oT cnopHoTo sce ome

1982, 24).
(971-1204 r.) HC 6HBa na ce

MOHCTOCC'lCHe OTllaCllHO KbM Teonop-CTeTbp, KOHTO e 6HJ1 B KOJleKUHll "BaCHJl XapaJJaHOB" (HopnaHOB
PaJrneJKnaAKH· MOllCTHarn UHpKy11aUHll B cpenllOBCKOBHHll UlyMeH npe3 nepHona

HrHOpHpa <l>aKTa, 'IC B T03H OTpll3bK OT BpeMe ro11eMH rpanCKH UCHTpOBC Ha npaKTHKa 11e Cb!UeCTByBaT.
"13KJllO'leHHC npaBllT CT11HCKa, CTpec11aB, .[lpbcn,p H rpanOBCTC no Kpai16pelKHCTO Ha .[lyHaB H 4epHO MOpe.
llJyMeHCKarn KpenocT HMa H "maCTHCTO" .aa 6bne 'laCT OT OT6paHHTeJ11JaTa JlHHHll OCHryp11sama HenocpencrneHarn
oxpa11a Ha CTOJlH'lHHTC UCllTpOBC. "1MeHHO TaJH npeKOMepHa 6J1H30CT c TllX, H OTpClKJla Cbn6arn Ha cjiopTllOCT H HC
noseJKna no HCHHOTO HKOHOMH'lCCKO pa3BHTHC. HeHHHTe CTpaTCrH'lCCKH npeHMymecTBa ca oue11eHH enaa B Kpa11 Ha
XIII B. Bc11encTBHC Ha YHH!UOlKHTeJlHHll BH3aHTHHCKH noxon OT

1278 r., lKHBOTbT B npec11aB e llO'lTH JlHKBH,mpaH H

rpanbT ce OKaJBa Hecnoco6e11 na H31lbJ1Hl!Ba ~lYllKUHHTC CH Ha anMHHHCTpaTHBeH ueHTbp Ha npernaBCKaTa o6JlaCT.
HeroB npHeMHHK H npOJlbJllKHTCJl crnsa HKOHOMH'lCCKH H3paCTHaJJHll BC'lC WyMeH. Tosa e MOMeHTbT, B KOHTO OT
HC3Ha'lHTCJIHa KpenOCT WyMeH npcpaCTBa B HCTHHCKH cpenHoBeKOBCH rpan, llCHTbp Ha 0611acT, o6xsamama enHH
oT Hai1-npHopHTen1HTe TepHTOpHH B TbpHOBCKOTO uapcrno. Ha npaKTHKa no Kpa11 Ha XIII B. MOHCTHHTe HaxonKH OT
WyMCllCKarn KpenocT caMO MapKHpaT llaJlH'lHeTO Ha lKHBOT, 6e3 na OT'lHTaT BHCOK HllTeHJHTeT Ha MOHCT006opoTa.
3a speMCTO

(971-1204 r.) KOJlH'leCTBOTO MOHCTH e ensa 42 eKJ„ a OT OKOJlHOCTTa - 95 CK3 . .[lpyrn 3Ha'IHMH
14 CK3„ Bmrnua - 15 CKJ„ CrnH - 9 CK3.

KpenoCTH B pernoHa, B KOHTO e perncTpHpa11 MOHCT006opoT ca Manapa -

B T03H nonnepHon yKpHTHTe Mo11enrn HaxonKH ca np11Ko CBbp3allH c no11HTH1JecKaTa necTa6HJJHJauH11 B
6b11rapCKHTe JeMH OT Kpa11 Ha XII B. Hati-paHo ce naTHpa HaxonKaTa OT "lepeH'f3, B KOllTO noc11emrnTe MOHCTH ca
Ha A11npo11HK I KoMHHH ( 1182-1

185). Bepo11rno Kpenocrra KpaA 4epeH'la e 6H11a orno10eaHa oT 6bJJrapHTe no
1185 r. ()KeKOBa 2000, 54-61 ). Tpe30pHTe OT CMHnoeo (rocnonHHOB 1938, 431)
H npecJJae (HopnaHOB 1984, N~ 149), B KOHTO nocHenHHTe eKJeMn1111pH ca OT ltlcaK II AHre11 ( 1182-1195) ca yKpHrn
no speMCTO Ha noxona Ha TOJH HMnepaTop KbM nb11rapH11. XpoH011orn1JeCKH 11ai1-KbCllH ca HaxonKHTe 8bp6Hua I
(MywMoB 1925, 255) H 8bp6m.1a li (repacHMOB 1964, 237), WyMeH (repacHMOB 1946, 243) H WyMeHcico
(repaCHMOB 1938, 451 ), TpC30pHpaHH OKOJlO 1200-1203 r.
CbnOCTaBKarn Ha naHHHTe c MOHCTHH HaxonKH OT WyMell 3a nepHona (971-1204 r.) c TeJH OT npyrn
Kpenocrn oT CesepHa nb11rapH11 naea cxonHH pe3y11Tarn: Tbp11oeo - 29 eKJ. (.[lo'leB 1992, 11-15), P11xoeeu - 33 eKJ.
(nb'lBapoB 1994, 20), 4epBeH - I o CKJ. (.[lHMOBa 1985, 273-287), npoBanHll - 6 CK3 (JlaJapoB 200 I, 13-15). rlo'lTH
BpeMe Ha noxona KbM npecJJaB OT

Cb!UaTa e KapTHHaTa Ha MOHCTHH HaxonKH OT KpenOCTH pa3110J10lKCHH Ha JOr OT CTapa llJlaHHHa: CCJIH!UaTa KpaA

14 eKJ. (CTeH'leB 1984, 137-138) H KpaA .[l11noeo - 39 eKJ. (Borisov 1989, 369-380), Kpenocrra TyHna
13 eKJ. (A11anJK0Ba 2001, 97-114), Me11HHK - 3 eKJ. (CTeH'leB 1989, 208-209). HeJHa'lHTeJlHH ca
eKJeMn1111pHTe H OT nan'lHK -10 eKJ„ KaeapHa - 13 CK3., Uap AceH - 19 eKJ. (Jordanov 1987, 203-206).
CpaBHHTCJlHO no-MHoro6poHHH ca HaxonKHTe oT 8CTpeu - 40 eKJ. (Arn1iacoe, HopnaHOB 1994, 41-52), BapHa - 150
eKJ. (HoTOB 2004, 312-342), CKana - 318 eKJ. (Horns, Arn11acoa 1998, 126-134).

Cesrnno11Hc no C11HBCH -

MoHCTHaTa

UHpKy11auH11

B cpenHoecKOBHHll

WyMeH

H ocrn11aJJHTe

KpenocTH

s

pernoHa

npeJ

pa3rneJKnaHHll nepHon e cseneHa no MHHHMyM. BHCOK HHTCH3HTeT Ha MOHCToo6opoTa e perncTpHpa11 enHHCTBeHO B
110-JHa'lHMHTC rpancKH UCHTpOBC, KbnCTO HMa cpenoTO'lHC Ha ro11eMH BOellHH rap11H30HH. ManKOTO KOJlH'leCTBO
MOHeTH He OJHa'laBa, 'le B nane11a Hace11eHO MllCTO Hl!Ma lKHBOT. TpynHHTe ronHHH H31lbJ1HeHH c onaCllOCTH H
HecHrypHOCT ca orpaHH'lHJlH JKHBOTa B 'lepTHTe Ha Hace11eH0To MllCTO. MoHeTHHTe HaxonKH 11cHo noKaJBaT, 'le B
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.lIHeWHHTe wyMeHCKH 3eMH ne'leHe:>KKHTe HawecTBHll He ca ce OKll'.laJIH rn6eJJHH " :>KHBOTa MaKap " c no-6aBHH
TeMnose e npo.r:tbJJ:>KHJJ. )].ecTa611n11JaUHl!Ta ce Jac11nea cne.u cpe.uaTa Ha XI e., KoraTo KpenocTHaTa CHCTeMa
H3rpa.ueHa OT Bac11J111i1 II, ornrypl!BaLUa JaLUHTaTa oT cesep e 113ocrnee11a. CesepomTO'lHHTe Jer.m ce npespbLUaT s
TepHTOpHll, npe3 KOl!TO npeMHHaBaT BCH'lKH onycTOWHTCJIHH eapsapCKH pei1.uoee. Hacene1menl ope.r:tl!Ba H
HKOHOMH'leCKH o6e.r:tHl!Ba. Toea CTaBa OCHOBHa npH'lHHa MOHeTIJaTa UHpKyJJaUHll .ua 6b.r:te cee.ue1rn .llO HHBOTO Ha
JIOKaJJHa nproBHll, a HaMHpaHHTe MOlleTH .ua 6b.r:taT OT nopll.LlbKa Ha e.r:tHHH'lHH eK3eMnJJllpH. Te npOCTO MapKHpaT
:>KHBOTa B .r:ta.r:teHO HaCeJJellO Ml!CTO. npe3 nepHOJia (97I-1204) illyMeHCKaTa KpenOCT .LlOCTHra .LlO HaH-HHCKOTO CH
HHBO Ha pa3BHTHe, 3a .ua ce 3aMorne " npocnep11pa OTHOBO B lla'la.JIOTO Ha XIV B., .LlO CBOl!Ta OKOH'laTeJJHa rn6en
npeJ 1444 r.
KoJJeKTHBHH MOHeTHH Haxo.r:tKH 1a nep110.ua (971-1204 r.)
I. nPABEHU:H. CbCTOH ce OT 124 eKJ. aHOHHMHH BH3aHTHHCKH MOHeTH KJJaC B.

fi.

!OpyKo<Ja, ApxeoJIOrHll, 4,

1978, c. 61.

2. PHW. CbCTOH ce OT 61 eKJ. aHOHHMHH BHJaHTHHCKH MOHeTH Knac 13. fi. JOpyKo<Ja, Apxeonornll, 1-2, 1981, c.
129.

3. CPE,LJ.Hll. CbCTOH ce OT 32 eKJ. aHOHHMHH BHJaHrnHCKH MOHern Knac B. Heny6J1uryaaHa. PHM-WyMeH, HHB . .N2
13533.

4. llHKOBO. CbcTOH ce OT 18 CKJ. aHOHHMHH smaHTHHCKH MOHeTH KJlac B. Heny6J1UK)l<JaHa. PHM-WyMeH, HHB .
.N2 4051-4054.

5. KHPKOBO (.r:tHec KBapTaJJ Ha B. npecnas). B 3eMJJHLUeTO Ha ceJJOTO 6HJJH HaMepeHH .use 3JlaTHH BH3aHHHCKH
MOHeTH - Ha Teo.uopa 11 M11xa11n VII c MapHll.

T. TepacUMoa, HAH, XXXI, c. 233.
6. OMAPl.fEBO. CbcTOH ce oT 414 Me.r:tHH MOHern pa3npeneneH11 KaKTo CHe.uea: AHOHHMHH c)ioJJHCH Knac A-l - 5
eKJ., AHOHHMHH cjion11c11 Knac B - 2 eKJ., AHOHHMHH qioJ111c11 KJJac C - 40 eKJ., AHOHHMHH qion11c11 Knac D - 122
eKJ., AHOHHMHH cjion11c11 Knac E - I 7 eKJ., KoHCTaHTHH X - 68 eKJ., AHOHHMHH cjioJJHCH Knac F - 5 eK3., AHOHHMHH
c)ioJ111c11 Knac G - 22 eKJ., PoMaH IV - 65 eK3., M11xa11n VII - 20 eKJ., AHOHHMHH 4ioJJHCH KJJac I - 32 eKJ.,
11eonpe.ueneHH - 16 eKJ. Heny6J1uryaaHa. PHM-WyMeH, HHB . .N2 14871.

7. l.fEPEHl.fA. CbCTOH ce OT 27 611noHOBH cK11qiarn OT cJJe.r:tHHTe 11Mneparnp11: Ma11y11J1 I KoMHHH - 13 eK3. (III
611n0Hoeo MOHeToce'!eHe KoHcTaHTHHonon) 11 l l eKJ. (IV 611n0Hoeo MOHeToce'!eHe KoHCTaHT1111011on); A11.upoHHK I
KoMHHH - 3 eKJ. )!(_ )f(eKoaa, HyMH3MaTHKa

11 cc~parncrnKa,

2, 2000, c. 54-61.

8. CMll,Ll.080. CbcT011 ce oT l 048 eK3. oT cJJe.r:tHHTe ena.ucreJ111: t1oaH II KoMHHH - l eK3. (II ce'!eHe), Ma11y11n I
KoMHHH - 250 eK3. (III ce'!e11e), 360 eK3. (IV ce'!e11e); AH.r:tpOHHK I KoMHHH - 22 CK3., HcaK II A11ren - 353 eKJ.
fi. rocnOOUHO<J, I16AH, XII/2, 1938, c. 431; Jf. ftopoaHO<J, 1984, .N2 165.
9. nPECJIAB. CbCTOH ce OT 33 6HJJOHOBH CKHC~arn: MaHyHJJ I KoMHHH - l eKJ. (I ce'leHe), 6 eK3. (III celJeHe), l
eK3. (IV ce'!e11e); HcaK II AHren - 27 eKJ. Jf. ftopoaHo<J, 1984, .N2 149.

10. BbPI>HU:A I. CbCTOH ce OT 906 611J10Hoe11 CK11c{larn: Ma11y11J1 I KoMHHH - 33 eKJ., A11.upo1111K I KoMHHH - 4
eKJ., HcaK II AHreH - 175 eK3., AJJeKCHH III A11ren - 687 eKJ. H. MywMo<J, I16AY!, III, 1925, c. 235; Jf. ftopoaHo<J,
1984, .N2 45.

11. BbPI>HU:A II. )].0KyMe11rnpa1111 ca OT .u-p XapaJJaHoe, KOHTO ycm1J1 .ua BH.LlH caMo 4 eKJ.: A11.upo1111K I KoMHHH
- 2 eK3., HcaK II AHreJJ, Anerni1 III AHren. T. I'epacUMo<J, YIAYI, XXVII, 1964, c. 237.
12. WYMEH. CbcTOH ce oT 93 611J10HOBH CKHc)iarn: Ma11y11J1 I KoMHHH - 27 eKJ., AH.r:tpOHHK I KoMHHH - 2 eKJ.,
HcaK II A11ren - 43 eK3., AneKCHH III AHren - 16 eK3. T. repaCUMO<J, I16AY!,

xv'

1946, c. 243; Jf. ftopoaHO<J,

fMC6, 6, 1981, c. 44-48.

13. WYMEHCKO. )].-p XapaJJaHOe e .uoKyMeHrnpaJJ 200 Me.r:tHH Kopy6ecrn Mo11ern, KOHTO 611n11 11a AneKCHH III
AHren. T. repacUMO<J, HAYI, XIl/2, 1938, c. 451; Jf. ftopoaHO<J, 1984, .N2 201.
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Diagram I

Coin Finds from Shumen and other
Settlements (971-1204)
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Diagram li

Coin Finds for the Period
(971-1204)
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