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Дисертацията е разработена в три части – текст, 
приложения и каталози, съдържащи общо 641 страници. 
Текстът се състои от увод, три глави, заключение, общо 
373 страници. Приложеният списък на литературата и 
съкращенията, касаещ също приложенията и каталозите е 80 
страници.
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УВОД
С победния поход на император Йоан Цимиски (969–

976) към българската столица Велики Преслав и Дръстър 
през 971 г. се поставя началото на двувековен период на 
византийска власт над българските земи. Завзетите територии 
се организират по византийски военен и административен 
модел. Контролът на империята над тези земи, макар понякога 
да е частичен, продължава до въстанието на Асеневци във 
Велико Търново в 1185 г. Земите на Долния Дунав стават арена 
на сблъсъка между Византия и късните номади – основно 
печенеги, узи, кумани. 

В историческите изследвания за периода ХІ–ХІІ в. има 
известно подценяване на противопоставянето на Византия на 
късните номади – сравнено с вниманието към войните на изток 
с арабите и селджуките, на запад с норманите и Унгарското 
кралство, а също така и сблъсъците с преминаващите през 
византийските територии кръстоносци от първите три 
кръстоносни похода. 

Поставената за изследване тема е трудно да бъде 
цялостно изчерпана. В бъдеще тя все повече ще буди интерес 
у историци и археолози, които също така трябва да се 
опитат да преодолеят своите национални пристрастия и да 
поставят началото на напълно „обективен“ етап на излагане и 
интерпретиране на наличните изворови данни. 
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Цели и задачи на изследването
Целта на изследването е да се проучат нашествията 

на късните номади в българските земи в края на XI–XII в., 
противодействието на тези нашествия от страна на империята, 
последствията от тези военни конфликти и настъпилите 
етнодемографски промени. Това е продиктувано от по-малкия 
в сравнение с края на X–XI в. като обем изворов материал, с 
който историци, археолози и нумизмати разполагат. В повечето 
подобни изследвания се дава предимство на предходния 
период, и това е нормално предвид наличните извори.

Първо трябва да се обърне внимание на военно-
административното устройство на завладените български земи 
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в края на X–XI в. и на нашествията на късните номади – основно 
печенеги от втората четвърт до средата на XI в., като това са и 
първите поставени за изпълнение задачи. Публикуваните през 
последните тридесет години нови изворови данни – предимно 
археологически, нумизматични и сфрагистични, дават добра 
основа тези проблеми – макар и по-накратко, да бъдат отново 
обект на проучване.

Следващата поставена задача, явяваща се и основна, е 
по-подробно разглеждане на отношенията между Византия 
и късните номади в периода края на XI – средата на XII в. 
Изворовите данни са твърде малко. Военните стълкновения 
между империята и късните номади са едни от малкото, които 
са намерили отражение в писмените извори. 

Третата задача, която в съвременното състояние на 
историческата наука и на помощните исторически дисциплини 
все повече ще заема първенствуващо място, е проучването 
на етднодемографските процеси за периода. Въпреки че 
изследователите все още не могат, а и просто няма как да 
избягат от историческото повествование, изследването на 
етническите и демографски промени е задължително при 
всички подобни научни дирения.

Допълнителните задачи, които биха могли да спомогнат 
за обхватно и аналитично разглеждане на темата, са: опит 
за систематизация и каталогизиране на археологическите 
артефакти, имащи връзка с настанилото се по българските земи 
къснономадско население; изготвяне на каталог на сборните 
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монетни находки, укрити в периода 969–1180 г., от територията 
на България, Сърбия и Румъния; събиране в табличен вид 
на данните за монетната циркулация в по-важните градове 
и селища от територията на България, Сърбия и Румъния; 
систематизиране на известните сфрагистични паметници, 
имащи отношение към темата на дисертацията.

Методика
Методиката на изследването се определя от 

наличните изворови материали. Събитията са разгледани по 
хронологично-тематичен ред, като се съблюдават, доколкото 
е възможно, отделните теми, които трябва да бъдат проучвани 
паралелно и където е възможно да се прилагат и археологически 
материали. 

Основният метод е прилагането на сравнителен 
анализ на данните от отделните групи извори – писмени, 
нумизматични, сфрагистични, археологически, топонимични, 
ономастични. При интерпретацията на паметниците на 
материалната култура – монети, печати и археологически 
материали, се използват количествено-статистически методи 
в рамките на сравнителния анализ. При представянето на 
археологическите паметници се прави също така и кратък 
стилов анализ. 

Прегледът на българската и чуждата литература по 
темата на изследването е неразделна част от методиката. 
Разгледани са различните мнения на основните автори.
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Хронологически и териториален обхват
Начална дата на изследването е краят на Х в., и по-

конкретно 971 г. – крайна дата е избухналото през 1185 г. 
въстание на Асеневци и възстановяването на средновековната 
българска държава.

Първият период, който е обект на проучването, 
обхваща годините 971–1025 г. и акцентира основно на новата 
военноадминистративна организация в североизточните 
български земи – вече под византийска власт. Следващият 
исторически период обхваща годините 1025–1081 г., като 
тук вече основно се разглеждат къснономадските нашествия 
на юг от р. Дунав, но успоредно се разискват и проблемите 
на византийската административна структура в днешните 
български земи. Последният исторически период, който е 
разгледан обхваща времето на къснономадските нашествия на 
Долния Дунав при управлението на Комнините (1081–1180).

Териториалният обхват на проучването включва основно 
североизточните територии на Балканския полуостров – 
Дунавската равнина и най-вече историко-географската област 
Добруджа, а също така и граничещите с нея области, в които 
изпъкват старите български столици Плиска и Преслав. В тези 
земи наблюдаваме процес на приобщаване на новодошлото 
варварско население към стопанството и културата на 
Византийската империя, а също и появата на смесено по 
етническия си характер население. 



8

Отправя се поглед и към всички съседни територии, за 
които има писмени и археологически данни за нахлувания и 
отсядания на късните номади. Северната граница е р. Дунав, но 
тя е условна, особено при разглеждането на етнодемографските 
процеси, а е известно, че от периода има и византийски военни 
акции като противодействие на номадите и на север от реката. 
Поради това е отправен поглед и към процесите в историко-
географските области Влахия, Молдова и Трансилвания, тъй 
като именно през тези територии се осъществява миграцията 
на къснономадски племена в посока към и отвъд Долен и 
Среден Дунав. 

В Централните и Северозападните Балкани границите 
на изследването включват долините на реките Морава и 
Вардар, Софийското поле, Среднодунавския басейн, тъй 
като във византийските хроники са описани разселвания на 
номади в Софийското поле, Нишко, Мъгленско и земите около 
Белград. 

Другата географска област, където се развива сблъсъка 
между Византия и късните номади, е Тракия. Тук неведнъж 
се провеждат решителни битки, а на няколко пъти под 
въпрос е поставено самото съществуване на Византийската 
империя. Нашествията на номадите достигат неколкократно 
до Константинопол, Солун и дори до същинска Гърция. 
Аргументирано ще бъдат разгледани изворовите данни, 
показващи поселването на късни номади южно от Стара 
планина.
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Извори
Писмени извори
По произход и език писмените извори по разглежданите 

проблеми са основно византийски, като сред тях преобладават 
историческите съчинения: хроники и истории. 

Основни извори за събитията около падането на 
българската държава под византийска власт и настъпилите 
военно-административни промени, т.е от края на Х – средата 
на ХІ в., са „История” на Лъв Дякон, „Исторически обзор” на 
Йоан Скилица и така нар. „Ескориалска тактика”.

Сведения за късните номади в разглеждания период и в 
частност за обичаите, бита и ранната история на печенегите – 
първата половина на Х в., ни дава още император Константин 
Багренородни. За ХІ в. тези сведения се допълват от хрониката 
на Йоан Скилица и неговият продължител, „Хронография” на 
Михаил Псел, още в завършената около 1079/80 г. „История“ 
на Михаил Аталиат и в хрониката на Йоан Зонара. Допълващи 
сведения за нашествията на печенегите през XI в. намираме 
в „Стратегикона“ на Кекавмен и в речите на Йоан Мавропус. 
От агиографската книжнина като второстепенен извор за този 
период трябва да се отбележи житието на Св. Кирил Филеот. 

Основен писмен извор за следващият период – края 
на ХІ – началото на ХІІ в., е „Алексиада” на дъщерята на 
император Алексий І Комнин (1081–1118) – Анна Комнина 
(1083–1148). 
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Византийските писмени извори за нашествията на 
късните номади на Балканите през XII в. са значително 
по-оскъдни, но донякъде с основание това се обяснява 
и с намаляването на варварските инвазии в този период. 
Основните извори са съчиненията на византийските писатели 
Йоан Кинам и Никита Хониат. Други византийски автори, 
в чиито творби (писма, речи) има сведения, са Теодор 
Продром и Михаил Италик. От епистоларния жанр важни 
са писмата на византийския интелектуалец Йоан Цец до 
митрополита на Дръстър – Леон Хрисианит. Ценни податки 
има и в съхранявания във Венеция Codex Marcianus, в който 
са включени стихотворения от известни поети и неизвестни 
нам автори.

От домашните писмени извори могат да се използват 
няколко апокрифни летописа, които потвърждават някои 
сведения на византийските автори и разкриват спомена от 
нашествията на късните номади, съхранил се в историческата 
памет на българското население: Българският апокрифен 
летопис, Видение и Тълкувание Даниилово, Сказание Исайево.

В сирийските и арменските извори данни за 
интересуващата ни проблематика има в хрониката на Михаил 
Сирийски и в хрониката на Матей Едески. Сред арабските 
извори сведения намираме в историята на Яхъя ибн Саид 
(средата на XI в.) и географията на Ал-Идриси (1154 г.).

Важен извор за периода е и древноруската летопис 
„Повесть временных лет”, в която освен, че са описани 
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руските нашествия на Балканите в X–XI в., дава също така 
данни за някои от къснономадските нашествия и миграции 
към земите на Долния Дунав. Особено ценни са сведенията, 
които се отнасят до руските походи към долнодунавските земи 
през XII в. и за наличието на руско население в тези територии 
към средата на века. 

От западните извори (на средновековен латински език) 
трябва да се отбележи така нар. Унгарски Аноним (Gesta 
Hungarorum), който най-вече е застъпен в унгарската рисувана 
хроника от XIV в., също и хрониката на Йоан Туроци от XV в. 
и др. Изворови данни, касаещи къснономадските нашествия, 
има и в някои скандинавски саги, включени в историята на 
Стори Стурулсон. 

Археологически паметници
Представа за материалната култура за периода имаме 

най-вече от публикуваните резултати на археологическите 
проучвания на различни крепости, селища, некрополи. 
Изворови данни ни предоставя, макар и в този период вече 
да не е така етноопределяща, и керамиката. Сведения ни 
дават и металните находки от периода (амулети пандантиви, 
апликации), въоръжението и снаряжението, изделията от кост. 
Важни сведения могат да се извлекат и от публикуваните 
къснономадски некрополи и единичните гробове.



12

Нумизматични паметници
Основната поставена задача при работата с 

нумизматичния изворов материал, е да се анализират 
известните и някои непубликувани сборни монетни находки 
(съкровища) от територията на България, Сърбия и Румъния, 
които са били укрити в периода 969–1180 г., и да се групират 
според историко-географски региони.

Когато е възможно, трябва да бъдат привлечени и 
данните за монетната циркулация в отделни градове и селища. 
Макар и този вид историческа информация понякога да е 
противоречива и несигурна, тя дава данни за прекъсване, спад 
или възобновяване на обитаването на дадено населено място, 
а също така и за интензитета на стопанския живот.

Сфрагистични паметници
Огромно значение за проучването на проблематиката 

имат сфрагистичните паметници – oловните печати, с които е 
била скрепявана кореспонденцията на византийския император, 
както и на византийски офицери, чиновници, духовници и 
частни лица. На практика печатите са единствените нови 
писмени извори за периода.

Епиграфски паметници
Известни са и няколко спомагащи за изучаването на 

изследваната проблематика епиграфски паметници, някои от 
които, макар и доста неясни, трябва поне да бъдат отбелязани.
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Основни научни изследвания по проблематиката
Първото подробно изследване, посветено на 

отношенията между Византия и печенегите, дължим на 
знаменития руски византинист В. Г. Васильевский. Цялостно и 
детайлно изследване за периода има в том ІІ на фундаменталния 
труд на големия български историк В. Златарски „История на 
българската държава през средните векове“. 

Още в първата третина на ХХ в. българските учени В. 
Златарски и П. Мутафчиев влязоха в остра полемика с N. Iorga и N. 
Bănescu и поставиха началото на един научен спор между между 
българската и румънската историографии относно етническия 
състав на населението на Долния Дунав през XI–XII в. 

През 60–70-те години на XX в. нова генерация от 
историци и археолози от България и Румъния изследва 
проблематиката, като вече разполага и с нов нумизматичен, 
сфрагистичен и археологически изворов материал. В две свои 
монографии румънският археолог и историк P. Diaconu разгледа 
историята на печенегите, узите и куманите на Долния Дунав – 
основно добавяйки нови археологически материали. Основен 
труд и досега по разглежданите проблеми е монографията 
на I. Barnea, в която за първи път интердисциплинарно беше 
разгледана историята на Добруджа през средните векове. 

В българската историография проблематиката е 
разгледана от В. Тъпкова-Заимова. Освен книгите на N. 
Bănescu и В. Тъпкова-Заимова, специално на въпросите на 
византийската администрация на Долния Дунав са посветени 
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изследванията на Т. Василевски, И. Божилов, Д. Стоименов, 
И. Йорданов, A. Madgearu. Със значим принос са множеството 
статии и монографии за културата на късните номади в 
Югоизточна Европа – в частност географската област Молдова 
на V. Spinei.

Различни въпроси касаещи къснономадските нашествия 
на Балканите бяха разгледани от руските византинисти Г. Г. 
Литаврин и М. В. Бибиков. Обширна монография, посветена 
на византийската „граница“ на Балканите през периода X–
XII в., направи британският учен P. Stephenson. На историята 
на Добруджа през периода края на X–XII в. са посветени 
монографичните изследвания на И. Божилов и G. Mãnucu-
Adameşteanu. Различни проблеми, сред които и тематиката 
за „образа“ на късните номади и в частност на печенегите са 
разгледани от E. Malamut, H. Ahrweiler, Т. Крумова, F. Curta. 
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ГЛАВА І. Българските земи и късните номади в 
периода края на X – края на XI в. 

ЧАСТ 1. Към историята на североизточните 
български земи в периода 971-1025 г.

След успешната за Византия военна кампания през 
пролетта и лятото на 971 г. покорените български земи стават 
част от военно-административното устройство на империята. 
Още в хода на военните действия се поставя началото на ново 
управление като за някои градове и области са назначени 
византийски сановници. 

При разглеждането на събитията от периода 971-1025 
г. не са взети под внимание сведенията на т. нар. „Записка на 
готския топарх“. Впрочем такъв подход е приет и в някои от 
последните проучвания по разглеждания проблем.

Крепости на Долния Дунав. Монетна циркулация в 
периода 971–1028 г.

Може да се приеме, че укрепителните работи по 
крепостите на Долния Дунав са почнали веднага след 
приключване на войната с киевските руси през лятото на 
971 г. – извод, който се основава на писмените извори, но се 
потвърждава и от археологическите проучвания – особено на 
крепостите, разположени по пътя, свързващ Плиска и Преслав 
с Дръстър. 

За земите на Долния Дунав в периода края на X – 
началото на XI в. е характерна интензивна монетна циркулация. 
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И това е напълно естествено. Вече в рамките на империята в 
тези територии са разположени военни гарнизони. Също така 
в големите градове по Дунав – Дръстър, Пъкуюл луй Соаре, 
Диногеция, Исакча, Нуфъру се е извършвала оживена търговска 
дейност, както между Константинопол и Долнодунавските 
земи, така и между местното население и отвъддунавските 
обитатели (късните номади, руси).

Оловните печати също показват къде е възможно 
да са били настанени военни гарнизони. Освен в главните 
крепости по р. Дунав и старите български столични центрове, 
макар и рядко, оловни печати се откриват и в крепостите от 
вътрешността на Добруджа.

Военно-административно устройство на 
североизточните български земи под византийска власт в 
периода 971-1025 г.

Според данните на оловните печати изпъкват три 
или два (?) центъра на византийската власт в Североизточна 
България в периода 971-989/990 г.: Дръстър, Йоанопол 
(Преслав), Преславец (Преслав ?).

Опасенията от печенежки нападения и възстановяването 
на крепости лично от византийския император ясно показват, 
че е трябвало да се вземат временни отбранителни и 
административни мерки. Точно такива са били създаването на 
кратко просъществувалия катепанат Теодоропол и стратегията 
Йоанопол и Доростол. 
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Започнала организация на византийските владения в 
Делтата на Дунав. В Ескориалската тактика е засвидетелстван 
катепан на Месопотамия и стратег на Западна Месопотамия. 
Приема се, че катепанатът Месопотамия и стратегията Западна 
Месопотамия са разположени около Дунавската Делта. 

През есента на 971–975 г. е била образувана известната 
от Ескориалската тактика стратегия Тракия и Йоанопол. От 
същата тактика разбираме за съществуването на стратегията 
Дристра, образувана в периода 971–975 г., но не е ясно дали е 
била подчинена на катепаната Месопотамия. 

Според сведението на Йоан Скилица в 999/1000 г. 
император Василий II (976–1025) изпратил срещу българските 
крепости на север от Стара планина армия, водена от патриций 
Теодорокан и Никифор Ксифий. Превзети били „Големия и 
Малкия Преслав“ и Плиска.

Единодушно се приема, че византийската власт 
над североизточните български земи била премахната с 
освобождаването на тези територии от българския владетел 
Самуил (997–1014). Първоначално тези събития бяха датирани 
в 976 г., после в 986 г., но като че ли най-вярната дата е 989/990 г. 

Мисля, че доста основателни са мненията, че 
възстановяването на българската власт на североизток не 
е засегнало Дръстър и византийските територии около 
Дунавската Делта, тъй като в историята на Йоан Скилица не 
е отбелязано отвоюване на Дръстър от византийските войски 
в 1000 г.
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От известните писмени, нумизматични и археологически 
извори може да се допусне, че възстановяването в периода 
989/990–1000 г. на българската власт в част от земите на 
днешна Североизточна България и Добруджа е може би дело 
не само на Самуил, но също така и на местната българска 
аристокрация, обитавала тези територии.

Малкият Преслав / Преславец на Дунав
Дискусията къде се локализира Малкият Преслав винаги 

е предизвиквала интереса на всеки изследовател, работещ по 
проблематиката. Известни са: Преславец на Дунав – известен 
от руските хроники; Преславец – засвидетелстван от легендата 
на византийските оловни печати; Барасклафиса – упоменат от 
Ал-Идриси; Прославица – отбелязана на италиански морски 
карти от периода XVI–XVIII в.

Основно е мнението за локализирането на Преславец 
при днешното село Нуфъру (старото име е Прислава) при 
Дунавската Делта. Според P. Diaconu, писмените извори 
предполагат търсенето на Малкия Преслав в близост до 
Големия Преслав. Той и посочи като възможна локализация 
аула при село Хан Крум.

Последното мнение на И. Йорданов в известна степен 
доразви хипотезата на P. Diaconu. Българският учен приема, 
че Големият и Малкият Преслав всъщност са един и същ 
град – Преслав, като с Малкия Преслав е бил обозначаван 
вътрешният град, а с Големия Преслав – външният град. 
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Стратегията в Дръстър и печенегите в 1017 г.
Стратегията в Дръстър / Доростол продължава да 

съществува в началото на XI в., като е известен и един неин 
управител – Цоцикий, чието управление се датира около 1017 
г. Според известието на Йоан Скилица, Цоцикий предупредил 
с писмо обсаждащия в същото време Кастория (Костур) 
император Василий II, че управляващият Перник български 
войвода Кракра се съединил с българския цар Иван Владислав 
(1015–1018), привлекли печенежки отряди за съюзници 
и целели да нападнат Византия. Императорът прекратил 
навлизането си във вътрешността на българската държава 
поради сериозните опасения от българо-печенежко нападение 
от североизток. 
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ЧАСТ 2. Българските земи и нашествията на 
късните номади в периода 1025–1081 г.

Печенежките нашествия на Балканския полуостров 
в периода 1026-1036 г.

През 1026/27 г. е първото регистрирано в писмените 
извори самостоятелно нахлуване на печенегите в земите на 
юг от р. Дунав. Основното мнение е, че този поход е засегнал 
византийските теми Сирмиум и България. 

В периода 1032–1036 г. печенегите извършват четири 
нападения в земите на Балканския полуостров. Сравняването 
на данните за сборните монетни находки, укрити в периода 
1026/27–1036 г. с тези за единичните монетни находки от по-
важните градове позволява да се направят важни изводи.

Тези печенежки нападения не са завършили с усядане 
на номадско население, но може да се допусне че отделни 
номадски отряди са презимували на юг от Дунав. Такъв 
извод може да се направи например от свързаните безспорно 
с печенегите археологически находки, които са намерени в 
пластове, от последния период на обитаване в крепостите при 
Цар Асен, Скала, Одърци.

Тема България
След покоряването и на югозападните територии 

на Първото Българско царство в 1018/19 г. върху неговите 
територии е създадена тема България (не е ясно кога точно е 
била създадена тази административна единица). Разглеждат се 
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границите на тема България и случаите в които управителите 
на темата са противодействали на нахлуващите номади.

Тема Сирмиум
Сирмиум (Срем) е последната българска крепост, 

завладяна от византийците през 1019 г. Върху територията 
на Сремската област в северозападните части на 
Балканския полуостров е образувана византийската военно-
административна единица тема Сирмиум, а за неин управител 
бил назначен Константин Диоген. Известен е печат на 
Константин, антипат, патриций и дук на Тесалоника, 
България и Сърбия (?), за който се предполага, че принадлежи 
на Константин Диоген. Приема се, че Сирмиум и Сърбия 
всъщност са една и съща военно-административна единица 
във Византия, но има и мнения, че са две отделни области.

Тема Паристрион
Разгледани са различните мнения кога е създадена 

тема Паристрион. Писмените извори ни дават данни, че най-
вероятно темата е образувана преди 1043 г. Границите на 
темата са най-общо следните: на север – р. Дунав, на юг – 
Стара планина, на изток – Черно море, а западната граница е 
неясна, но вероятно е стигала докъм границите на Видинската 
епархия. Освен най-важният дунавски град Дръстър като 
значими други центрове могат да бъдат посочени: Пъкуюл луй 
Соаре, Диногеция, Исакча, Преслав / Преславица (?).
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Данни къде биха могли да са резидирали, стратези, 
подчинени на катепана на Паристрион, дават разгледаните в 
глава I печати на стратези на Преслав, Преславица, Плиска и 
Дръстър, които биха могли да бъдат датирани и към средата 
на XI в. В текста отнасящ се до тема Паристрион е направен 
преглед на известните ни според писмените извори и оловните 
печати управители на административната единица.

Византийско-печенежката война от 1046/47–1053 г.
През 1046–1047 г. е следващото голямо нападение на 

печенегите на юг от долното течение на р. Дунав. Според Йоан 
Скилица в тия години сред печенегите започнала племенна 
вражда между главния им водач Тирах и най-добрия им 
военноначалник Кеген, който неведнъж спирал нападенията 
на узите. Кеген заедно с две от печенежките племена дошъл в 
района на Дръстър. Малко след това печенежкият вожд е приет 
от император Константин IX Мономах (1042–1055), покръстен 
е заедно със съплеменниците и му е дадена високата титла 
патриций. Кеген получава за управление три крепости на р. 
Дунав.

Още тази първа вълна настанили се печенеги е 
натоварена с функции на федерати. Известни са два печата с 
името на Йоан Кеген като „магистър и архонт на Печенегия”. 
Предполага се, че печатите принадлежат на въпросния 
печенежки вожд или на негов родственик – датират се около 
1050–1051 г. Тези печати дават също така данни, че след 1046/47 
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г. на територията на тема Паристрион е била образувана 
административна единица, която може да бъде определена и 
като печенежки „архонтат”. 

Кеген не само че отбранявал поверените му територии, 
но и извършвал нападения северно от Дунав. Това още повече 
усложнило отношенията с вожда на печенегите Тирах. Огромни 
пълчища печенеги под предводителството на Тирах успели 
да преминат реката и започнали да опустошават Северна 
България. Печенегите на Тирах били разбити и се стигнало до 
познатото от векове приятелско поселение на варварски народ 
в земите на империята – в опустели земи от тема България – 
Софийско, Нишко, Овче поле, придружено с покръстване и пр.

Разглеждат се византийско-печенежките конфликти в 
периода 1049–1053 г.,  завършили с византийския разгром при 
старата българска столица Преслав. Наскоро след това бил 
сключен тридесетгодишен мирен договор. Представени са 
нумизматичните данни, които дават допълнителни сведения 
за тези военни стълкновения.

Конфликтите между Византия и късните номади в 
периода 1059–1072 г.

Мирът не просъществувал дълго. През 1059 г. император 
Исак I Комнин (1057–1059) тръгнал на поход срещу унгарците, 
но, пристигайки в София, сключил мир и се насочил срещу 
възползвалите се от военната ситуация печенеги на друг техен 
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вожд – Селте. Номадите били разбити някъде около Дунав, а на 
връщане византийската войска пострадала от преждевременно 
дошлото зимно време край Ловеч.

Точно когато като че ли Византия успяла да реши 
проблемите с печенегите, друго номадско племе – узите, 
предприело голямо нападение. През 1064/65 г. узите преминали 
Дунав в големи маси и опустошили земите на темите България, 
Тракия, Македония, а предните им отряди достигнали чак до 
Солун, Илирик и същинска Гърция. Направен е преглед на 
нумизматичните данни даващи информация кои територии са 
пострадали при това варварско нашествие. 

Вероятно след византийско-унгарската война от 1059 г. 
от тема България са отделени териториите около София и била 
образувана малката тема Сердика, за да се противoдейства 
по-добре срещу бъдещи унгарски нападения. 

Бунтът на Долнодунавските градове през 1072/73 г.
В 1072/73 г. избухнал бунтът на Долнодунавските градове 

срещу централната власт в Константинопол. Като причина 
за бунта на Долнодунавските градове в 1072/73 г. се изтъква 
спирането на изплащането на заплатите на натовареното с 
функции да охранява тези територии от външни нападения 
военното население. Михаил Аталиат определя бунтуващите 
се като миксоварвари. Няколко от градовете, където имало 
гранично население, се обединили с печенегите и замислили 
бунт против императора. Смесеното население в градовете 
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се е получило най-вече от постъпването на номадски воини 
(печенги и узи) на византийска военна служба. Разглеждат се 
мненията на различни учени какво трябва да се подразбира 
под „миксоварвари“. 

За да бъде успокоено положението, по настояване на 
част от вярното на императора местно население, централната 
власт назначила за катепан в Дръстър Нестор, който бързо 
се приобщил към бунта, понеже имал „племенна близост с 
рода“ на местните жители, а и също така защото видял, че 
властта над крепостта се държи от печенежкия вожд Татуш. 
Бунтът завършва неуспешно, но откъсва Паристрион за близо 
двадесет години от Византия. 

Към 1078/79 г. бунт оглавил павликянинът Лека, родом 
от Пловдив. По същото време в Месемврия водач на други 
отцепнически действия бил българинът Добромир, но и той 
бързо се подчинил на централната власт в Константинопол. 
Известни са оловни печати на Теодор Добромир – личност, 
която би могла да е идентична с бунтувалия се в Месемврия и 
известен ни от писмените извори Добромир. 

Направен е преглед на сборните монетни находки, които 
биха могли да се свържат с военно-политическите събития на 
Долния Дунав през 70-те години на XI в. 
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ГЛАВА ІІ. Българските земи и нашествията на 
късните номади във времето на Комнините (1081–1180) 

ЧАСТ 1. Алексий I Комнин (1081–1118) и късните 
номади

Византийско-печенежкия конфликт в периода 1083–1086 г.
В началото на своето управление император Алексий I 

Комнин бил изцяло ангажиран във войната срещу норманите 
в Западните Балкани. И все пак в писмените извори има и 
бегли податки, че макар и спорадично е имало конфликти и с 
късните номади. От типикона на великия доместик Григорий 
Пакуриани научаваме, че някъде в периода 1081 – декември 
1083 г. той е разбил нахлулите печенеги, а след това пък е 
претърпял поражение от куманите, като даже е попаднал в 
плен.

Според известието на Анна Комнина около 1086 г. 
нова вълна от номади се появила на Долния Дунав. „Едно 
скитско племе“, което било притискано от „савроматите“, 
потърсило спасение с бягство южно от р. Дунав, но за да може 
да премине безпрепятствено трябвало да сключи договор с 
„крайдунавските обитатели“ и техните първенци – Татуш, 
наричан Хали, Сестлав и Сача.

Съществуват различни мнения какво е новодошлото 
скитско племе. Според В. Златарски новите заселници са 
узи, като тази теза изглежда най-издържана, понеже в 1080 г. 
обитаващите Южноруската степ узи са разбити от Владимир 
Мономах (1113–1125), син на киевския княз Всеволод 
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Ярославич (1078–1093), и това вероятно ги е принудило да 
търсят нови поселения.

Властващите на Долния Дунав. “Татуш, наричан 
още Хали”

Водач на печенегите във войната между Византия и 
печенегите през 1086–1087 г. бил Татуш. Първите сведения 
за него са от 1072/73 г., когато избухнал бунта на Нестор. В 
историческата литература съществуват различни мнения за 
етническата принадлежност на Татуш. Доминиращото мнение 
е, че той има тюркски, печенежки произход. Румънската 
историография се опитва да доказва напълно неаргументирана 
теза за принадлежността на локалните държавни формации 
на Татуш, Сестлав и Сача към „румънизма” и „румънските 
държавни кристализации”. N. Iorga и N. Bănescu пък намират 
сходство между румънското според тях име Татул и Татуш, 
като това тяхно мнение след това бе опровергано още от П. 
Мутафчиев, а също така и от някои румънски лингвисти и 
историци. Напоследък аргументирано бе изложена тезата за 
наличието на ирански етнически елементи сред печенегите, 
като за такъв може да бъде приет и Татуш.

Походът на Алексий I Комнин към Дръстър в 1087 г.
Едно от най-значимите събития за втората половина на 

ХІ в. е походът на император Алексий І към Дръстър в 1087 г. 
Походът е неуспешен за Византия и завършва с катастрофално 
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поражение на византийската армия при Дръстър, но поставя 
началото на края на печенежката опасност – край, който идва 
след битката при Левунион на 29 април 1091 г.

Нови данни за похода на Алексий І към Дръстър в 1087 
г., а също така и изобщо за събитията в края на ХІ в. могат да 
дадат най-вече нумизматичните и сфрагистичните паметници.

От Дръстър до Левунион. Войната между Византия 
и печенегите в периода 1087–1091 г.

Неуспехът на Алексий І Комнин при Дръстър не означава 
край на усилията за възстановяване влиянието на Византия на 
север от Стара планина и на Долния Дунав в частност. Алексий 
започнал сериозни усилия за реорганизация на армията си, 
а също и за привличане на съюзници. След крушението при 
Дръстър, Алексий сменя тактиката, действа по-предпазливо, 
разучава врага, реорганизира армията си и намира съюзници в 
борбата с печенегите. Както и в битките с норманите, Алексий 
в началото търпи тежки поражения, но постепенно успява да 
спечели някои по-малки сражения, които му дават известна 
увереност и впоследствие успява да победи както норманите, 
така и печенегите.

Византийско-куманската война от 1094/95 г.
Следващият военен сблъсък на Византия с късните номади 

е през 1094/95 г., когато в Източните Балкани нахлули куманите, 
предвождани от вождовете си Тугоркан и Кичес. Нападението е 
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с цел грабеж, а повод са предявените претенции към престола от 
един мним син на бившия импертор Роман IV Диоген. 

Анна Комнина съобщава, че куманите разбрали от 
власите пътищата през проходите и по този начин преминали 
Стара планина и се озовали пред Голое, където местните 
жители пленили управителя на крепостта, а куманите приели 
с радостни възклицания, същото сторили и жителите на 
Дямпол. Може да се допусне, че в градовете южно от Стара 
планина навярно освен българско население е имало и смесено 
такова (печенеги, узи и др.), напуснало земите на Долния 
Дунав, които често са ставали обект на нападение. Може би 
част от граничното население от Паристрион е било изтеглено 
в крепостите в Подбалкана. Навярно част от подбалканското 
население се подчинява на нашествениците през 1094/95 г., 
не само защото иска да избегне опустошенията над земите 
си, но също така и понеже има близки отношения с номадите. 
Разгледани са нумизматичните и сфрагистични паметници, 
които биха могли да имат връзка с тези събития.

Следващото нападение на куманите на Балканския 
полуостров е през 1114 г. Преминаването на куманите 
вероятно е станало през наричания още “Vadul Cumanilor“ 
(кумански брод) при Калафат. Веднага императорът се 
насочил към Видин, но номадите бързо отстъпили северно от 
Дунав. За първи път от доста години опасността за Византия 
от късните номади се измества от североизточните територии 
на Балканския полуостров.
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Част 2. За византийско-печенежката война в 
1121-1122 г.

Византийско-печенежката война в 1121-1122 г. е едно 
от малкото засвидетелствани в писмените извори събития, 
даващи данни за военнополитическите и етнодемографските 
процеси на Долния Дунав през XII в. Най-подробно войната е 
анализирана от руския византинист М. В. Бибиков в коментара 
му към „История“ на Йоан Кинам, където изчерпателно са 
разгледани почти всички писмени извори и са събрани и 
систематизирани публикуваните до 1995/96 г. посветени на 
темата мнения. 

Прието е, че с тази война е свързано последното 
споменаване на печенегите в писмените извори за земите на юг 
от река Дунав. Поставяни и дискутирани са редица въпроси: 
откъде печенегите са преминали р. Дунав; къде са се развили 
военните действия; какъв е съставът на варварската войска 
(печенеги или включва и други номадски племена)? Различни 
мнения има и за датировката на събитията.

Писмените извори не ни дават информация откъде 
е преминала печенежката войска за да стигне до Тракия. 
Анализирайки природните особености и археологическите и 
нумизматични данни, може да се допусне, че преминаването 
на Дунав от номадската войска в 1121 г. е станало в района 
около Дунавската делта или близо до нея – и при Исакча и 
при Диногеция има удобни за преминаване бродове, като след 
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това е опустошен южния Дунавски бряг до Дръстър. Оттук 
вероятно част от нашествениците са продължили движението 
си на запад покрай реката, а други са се спуснали на юг по 
стария път, свързвал Дръстър и старите столични центрове 
Плиска и Преслав. 

Несъмнено един от любопитните въпроси е за мястото 
на прословутата решителна битка между Византийската 
империя и печенегите. Мнозина автори които пишат за този 
военен конфликт, сочат, че битката се е състояла при Берое 
(Стара Загора), дори определят конфликта като „Беройска 
война”. Известно е само, че византийският император Йоан 
II Комнин презимувал в Берое, където извършвал военните 
приготовления, а също успял да привлече някои от номадските 
вождове на своя страна и за повече изворите не споменават. 

Доста автори приемат, че нахлулите номади са печенеги, 
но дори и в по-голямата си част нахлулата варварска маса да е 
печенежка, изворите ни дават сведения, че наред с печенегите 
има и други номадски племена. Най-вероятно номадската 
войска се е състояла от различни племенни общности. Може 
да се приеме, че основната част е била от печенеги и узи. Както 
при всяко миграционно движение, те са увлекли със себе си 
и други номадстващи племена, като например населяващите 
по това време земите на Северното Причерноморие – кумани. 
В писмените извори от XI–XII в. има и други сведения за 
навлизащи на юг от река Дунав смесени варварски маси.
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Сражението завършва с поражение на печенегите, като 
пленените са зачислени във военните списъци на империята. 
Макар и мястото на заселване на тези вероятно нови федерати 
да не е известно, може да се допусне, че те са били изпратени 
в централните части на Балканския полуостров, в Софийското 
поле или Поморавието с оглед на все по нарастващата сила и 
териториални амбиции на Унгарското кралство.
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Част 3. Куманските нападения на Долния Дунав при 
управлението на Мануил I Комнин (1143–1180)

За византийско-куманската война от 1148 г.
След византийско-печенежката война през 1121–1122 

г. балканските територии на Византийската империя не били 
обект на нападение от североизток в продължение на четвърт 
век. Следващото регистрирано в изворите византийско-
номадско стълкновение е през 1148 г.

Особено внимание е отделено по въпроса за 
локализацията на споменатият във връзка с тази война „един 
доста забележителен град“ и едно укрепление / крепост на 
име Демничик, което е превзето от куманите. Пръв М. В. 
Бибиков предположи възможността споменатият от Йоан 
Кинам „забележителен град“ да е различен от описания като 
укрепление Демничик. Това бе голям прогрес в опитите да 
се възстановят събитията от интересуващата ни война в 1148 
г., но за съжаление това интересно предположение остана 
незабелязано от изследователите. Позовавайки се на едно 
от писмата на Йоан Цец до Леон Хрисианит, М. В. Бибиков 
смята, че превзетият град е Дръстър.

Наличните писмени, археологически и нумизматични 
данни допускат да се подкрепи мнението на М. В. Бибиков, 
че споменатият от Йоан Кинам като завладян от куманите 
„забележителен град“ би могъл да бъде именно Дръстър. 

Въпреки че в съвременната историческа литература се 
е наложило мнението, че етническият състав на нахлулите в 
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пределите на Византия номади да е изключително от кумани, 
има данни, които предполагат наличието и на други номадски 
етнически елементи в куманската войска. Направен е преглед 
на нумизматичните данни, които могат да спомогнат за 
проучването на този военен конфликт.

Куманските нашествия в земите на Долния Дунав в 
периода 1150-1185 г.

След войната от 1148 г. до въстанието на братята Асен и 
Петър през 1185-1187 г. и възстановяването на средновековната 
българска държава в изворите са регистрирани само още две 
кумански нападения. Някъде между 1150 и 1154/5 г. куманите 
нахлуват през Дунав. Следващото куманско нападение е през 
1160 г.

Нападенията на куманите на Долния Дунав в средата и 
третата четвърт на XII в. са типично грабителски набези и не 
целят усядане южно от р. Дунав. На този етап от проучванията 
нови данни за тези събития може да ни предостави единствено 
нумизматиката и по-конкретно сборните монетни находки. 
С променлив успех Византия успява да противодейства на 
куманските нападения и, макар и номинално, запазва властта 
си в североизточните части на Балканския полуостров.
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ГЛАВА ІІІ. Етнодемографски процеси на Долния 
Дунав в периода края на X–XII в.

Българите
В по-старата българска историческа литература 

бе застъпена тезата за неизменното българско етническо 
присъствие в земите между р. Дунав и Стара планина през 
XI–XII в. В последните няколко десетилетия новите изворови 
материали, добити при археологически разкопки, дадоха 
основание да се допусне, че вътрешността на Добруджа и 
Лудогорието са обезлюдени след печенежките нашествия от 
1032–1036 г. Населението се концентрира в крайдунавските и 
черноморските крепости или пък мигрира към днешна Южна 
и Югозападна България.

Каква е съдбата на българското население, населявало 
повече от три века тези територии? Една част от него е 
потърсило убежище в крепостите охранявани от византийски 
гарнизони, където може би и е било натоварено с гарнизонна 
служба. Други, вследствие на печенежките нахлувания от 
1032–1036 г. напускат селищата във вътрешността и навярно 
се оттеглят на юг от Стара планина.

Данни за тези процеси ни предоставят керамичният 
и нумизматичният материал. В нововъзникналите селища 
в Подбалканската област се появява типичната за X в. 
старобългарска керамика, работена на крачно грънчарско 
колело керамика, а най-ранните монети са анонимни фолиси 
клас А 2–А 3 и клас B.
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Ромеите
Включването на североизточните български земи 

в рамките на византийската империя в 971 г. предпоставя 
възстановяване на военноадминстративните, църковните 
и търговските отношения с другите части на Византия. 
Освен настанените гарнизони в по-важните крепости, в 
новозавладените територии се пренася и един немалоброен 
административен и църковен апарат – оловните печати 
засвидетелстват военно-административни управители, 
офицери, началници на митници / комеркиарии и църковни 
лица – митрополити и епископи.

Използването на термина „ромеи“ е условно – такива са 
били всички граждани на империята независимо от етническия 
си произход. Това ново за придунавските земи население се 
е концентрирало в градски центрове като: Преслав, Дръстър, 
Преславец, Варна, Томи, Диногеция-Гарван, Исакча, които са 
били главните средища на византийската административна 
и военна власт. С тях е имало и един немалък обслужващ 
персонал, отговарящ за снабдяването и комуникациите, а също 
така и немалко търговци. 

Печенегите и узите
Поселищна и материална култура на печенегите и 

узите на Долния Дунав
Според писмените извори се очертават няколко основни 

територии на Балканския полуостров, които са били заселени 
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от печенеги и узи: Долния Дунав (десния бряг на р. Дунав): 
Дръстър, Вичина, Главиница и други градове (печенеги); 
Добруджа, „Стохълмието“ (?) (печенеги и узи); района на 
старите български столици Преслав и Плиска (печенеги); 
Централна Северна България, Ловеч (печенеги); Софийското 
поле, Поморавието и Овче поле-Източна Македония 
(печенеги); Одринска Тракия (узи); Мъгленско (печенеги).

По-пълни данни за такова заселване могат да ни дадат 
археологическите материали, които могат да бъдат отнесени 
към материалната култура на късните номади и в частност 
на печенегите и узите: керамика, пандантиви, апликации, 
въоръжение и снаряжение. Важни данни предоставят и 
известните гробни комплекси – некрополи и единични гробове.

Керамика
Към кухненската керамика, приписвана на печенегите, 

се отнасят глинените котли с вътрешни уши и някои типове 
гърнета, изработени на ръка или на бавно колело. Според 
класификацията на Л. Дончева-Петкова и на Д. И. Димитров 
сред въпросните котли – II тип, се отличават две различни 
форми. Общото и за двете е заобленото дъно, някои котли са 
с форма на двоен пресечен конус, а други наподобяват почти 
изправен цилиндър.

От територията на България към печенежката 
материална култура се отнасят и различни по форма и техника 
на изработване гърнета, похлупаци и свещници, някои от тях 
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правени на бавно колело, а други на ръка. От крепостта при 
Цар Асен са известни цяло гърне и множество фрагменти от 
гърнета, смятани за печенежка продукция.

Металопластика
Пандантиви амулети от района на Долния Дунав
Сред разнообразните археологически паметници 

на металопластиката, които са отнасяни към материалната 
култура на нахлуващите и настанили се в земите на Долния 
Дунав през XI-ХІІ в. късни номади – преизползвани детайли 
за конска амуниция, така нар. амулети конници, сфероконични 
звънчета и др. – принадлежат и различни по форма пандантиви, 
определяни още и като амулети: Група І. Листовидни / 
сърцевидни ажурни; Група ІІ. Правоъгълни / трапецовидни; 
Група ІІІ. Луновидни и палметовидни.

Бронзови амулети конници 
Сред паметниците на металопластиката, които се 

свързват с присъствието на печенегите на Долния Дунав, 
са и бронзовите амулети конници. В Евразийските степи за 
периода VII–XI в. се разграничават основно два типа амулети 
конници – „оседлан кон, надясно“; „кон с ездач в галоп, наляво 
или надясно“. Откриват се на територията на Северен Кавказ 
и от р. Волга в западна посока в Южноруската степ, Молдова, 
Долния Дунав, изработват се чрез отливане от бронз, мед или 
олово. Има мнения както че са били окачвани като пандантив, 
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така и че са били апликирани към облеклото. Предполага се, 
че са служили като отличителен знак на конни воини или като 
амулети, но единодушно се изтъква аланският им произход. 

Откриването на амулетите кончета в добре датирани 
комплекси от средата на XI в. от Североизточна България 
не кореспондира с мнението на някои автори за българския 
им произход. Вероятно те са донесени от настанилите се на 
Долния Дунав печенеги, увлекли в миграцията си и иранско 
население, или пък са просто мода, взаимствана от аланите, 
обитаващи Северен Кавказ.

Кръгли апликации 
С материалната култура на печенегите се свързват и 

кръглите медни (посребрени или посребрени и позлатени) 
и сребърни (позлатени) апликации. Имат различна форма, 
големина и орнаментация, изработват се чрез леене – една от 
хипотезите е, че са произвеждани във византийски ателиета 
в Северното Причерноморие, но досега няма данни за 
археологически проучен производствен център за кръгли 
апликации в тези земи. В България най-много апликации са 
открити в къснономадския некропол при Одърци.

Други: група интересни апликации, приписвани на 
печенегите са така нар. листовидни апликации начелници; 
бронзовите сфероконични звънчета – част от конската сбруя; 
предмети на въоръжението и снаряжението; предмети от кост 
и пр.
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Жилища
Дошлите в българските земи късни номади 

преизползват заварените поселения и жилищата в тях. В 
някои археологически обекти на Долния Дунав има данни за 
наличието на жилищни структури, изградени от настанилото 
се по тези земи през XI в. къснономадско население.

Некрополи
Погребалният обред на печенегите обикновено се 

разглежда като част от огузо-печенежкия погребален обред, 
който се практикува чрез трупополагане. При публикуваните 
некрополи се наблюдават различни погребални практики. 
Приема се, че за огузо-печенежкия погребален обред 
ориентацията – според поставянето на главата, е запад-изток, 
а за куманския е изток-запад. Известни са и къснономадски 
гробове, които са със съвсем друга ориентация. Като езически 
/ „къснономадски“ се определят и някои хокерни гробове от 
нашите земи. При ритуала е имало разчленяване на погребания, 
а също е полаган скелет (или глава) на кон или друго едро 
домашно животно. Единичните гробове са най-често в малки, 
високи до 1 м могили или вторични гробове в могилни насипи 
от Бронзовата епоха и Античността. 

Важни данни за присъствието на късните номади в 
земите на юг от р. Дунав ни дават некрополите и единичните 
гробове. От свързваните с присъствието на късните номади 
гробни комплекси в българските земи през XI–XII в. се 
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отличават няколко вида: вторични гробове в могилни насипи; 
единични гробове и групи от гробове от градски центрове; 
некрополи.

Територии на Балканския полуостров заселени от 
печенегите и узите през XI–XII в.

Добруджа
На този етап археологическите данни дават добра 

представа за печенегите, обитавали земите на историко-
географската област Молдова, но за земите на Влашката низина 
те са твърде оскъдни. Новодошлото печенежко население се 
е настанило основно в Северна България. Писмените извори 
и археологическите материали (керамика, металопластика, 
изделия от кост) свидетелстват за печенежкото присъствие в 
Дръстър; може би в периода 1072/73–1087 г. градът бил владян 
от клана на Татуш. Според археологическите материали 
печенеги са се заселили и във Ветрен, Пъкуюл луй Соаре, 
Дервент, Олтина, Капидава, Дионегеция, Исакча, Тулча, 
Нуфъру и други градове и селища по добруджанския дунавски 
бряг. Във вътрешността на Добруджа печенегите са обитавали 
района около село Одърци. Печенеги са се поселили и във 
Варна, откъдето има находки на къснономадски амулети.

Плиска и Преслав
Печенегите са се настанили и в старите български 

столици Плиска и Преслав, като от Преслав данните към този 
момент са по-малко. 
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Централна Северна България
Район, заселен от печенегите, е и Централна Северна 

България. От средновековните селища при Гиген, Кривина 
и Плевен произхождат фрагменти печенежки котли, а от 
средновековното селище при Стърмен е открита петстенна 
апликация, имаща аналог в подобна от къснономадския 
некропол при Одърци. От Гиген и Нове има находки на бронзови 
кончета амулети, а в Кривина единичен къснономадски гроб. 
От средновековната крепост Ловеч произхождат два костени 
кистена, свързващи се с печенегите. Регистрираните на два 
пъти в писмените извори военни действия в Централна Северна 
България между печенегите на Селте и Византия и наличните 
археологически материали позволяват да се допусне, че в тези 
земи са се поселили печенеги или по-точно кланът на Селте, 
като дори за известен период от време те са водели активна 
политика.

Западна България, Поморавието, Македония
Заселването на печенегите в Софийско, Поморавието и 

Североизточна Македония е достатъчно добре документирано 
в писмените извори и се допълва от топонимичните данни. 

Южна България
Макар и досега в научната литература основно 

да се е коментирало поселването на късните номади в 
Северна България и по-специално в Добруджа, събраните и 
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систематизирани изворови данни показват, че инфилтрации на 
късномадско население е имало и на юг от Стара планина в 
историко-географската област Тракия, а може би и в Родопите. 

Голяма част от археологическите материали, свързани 
с късните номади, поселили се в нашите земи през XI–XII 
в., все още са непубликувани. Въпреки това известните към 
момента находки от крепости и селища и данни от некрополи, 
свързвани с печенегите и узите, достатъчно добре разкриват 
мащабите на това заселване, което само по себе си е един дълъг 
миграционен процес, протичащ успоредно с приобщаването 
на новодошлите варвари към културата на византийската 
империя и постепенното им претопяване сред балканските 
народи. 

Куманите
В края на XI в., доскорошните съюзници – куманите, 

започват да стават заплаха за Византия. Не е ясно кога трябва 
да отнесем първите им заселвания в днешните български земи. 
Материалната култура на късните номади трудно може да ни 
даде информация къде точно е имало куманско население, това 
навярно се утежнява и от факта, че куманите едва ли усядат 
някъде за по-продължително време в ранния период от своите 
нападения на Балканите. В писмените извори от XI–XII в. не е 
засвидетелствано масово усядане на кумански племена южно 
от Дунав (изключение е известната „прония” на кумани в 
Мъгленско от 80-те година на ХІІ в.). Куманското население за 
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разлика от печенежкото, което масово се заселва на Балканите, 
прониква най-вече като наемна военна сила – отделни групи.

Власите
Сред оскъдните писмени сведения за историята на 

Балканския Североизток през XII в. има два важни пасажа у 
Никита Хониат и Йоан Кинам за някои военно-политически 
събития в годините 1164/65 и 1166. Друг трети извор – 
едно анонимно стихотворение в Codex Marcianus, дава 
допълнителни данни и отчасти потвърждава сведението, 
дадено ни от Йоан Кинам.

На основата на изворовите данни е направено 
предположението, че власите, споменати от Йоан Кинам, са 
обитавали земите южно от р. Дунав. Сведенията на Codex 
Marcianus разкриват, че навлязла в Унгарското кралство 
армия, водена от Йоан Дука през 1166 г., вероятно е включвала 
и войници от някои от къснономадските народи, настанили се 
във Византия през XI–XII в., или пък влашки военни отряди.

Руси / Варяги
Освен масата от къснономадски племена, изпълняващи 

задачи на федерати на Долния Дунав, макар и рядко и за кратко 
според изворовите данни, се заселват и руски групи, най-вече 
военни лица, изпълняващи също така гранични функции. 
Руските летописи ни разкриват няколко епизода, касаещи 
руски походи към Долния Дунав през XII в. и наличие на 
руски колонии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нашествията на късните номади – печенеги, узи и 

кумани южно от река Дунав през XI–XII в. съществено изменят 
етнодемографската картина в северните и централните части 
на Балканския полуостров. Писмените извори са оставили 
най-много сведения за единия от тези три етнически масива – 
печенегите. Най-разпознаваеми са и археологическите извори 
за печенегите. 

Влизайки в териториалната и военно-политическа 
периферия на Византия, някои от вождовете на късните 
номади обособяват собствени полудържавни обединения 
– най-ярките примери са вождовете Селте, Татуш, Сеслав, 
Сача. Други пък като Валцар / Валацертис (?), Уза, Караджа 
и др. изпълняват службата си към империята и се изкачват по 
административната стълба. Настанилото се къснономадско 
население се приобщава към политическите традиции и 
културата на Византия и южнославянските народи попадащи 
в културния кръг на империята – българи и сърби. Успоредно 
върви процес и на етнодемографско „смесване“, най-вече в 
земите на Долния Дунав – византийските хронисти от края на 
XI–XII в. наричат тамошното население „миксоварвари“. 

Политическото съперничество понякога прераства 
в подкрепа на бунтове срещу императорската власта. Най-
яркият пример е въстанието от средата на втората половина 
на ХІ в., начело с византийския сановник Нестор който посяга 
дори към императорската корона. Въпреки че въпросният 
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бунт завършва безуспешно, тия събития отделят Паристрион 
от Византия за почти двадесет години.

За периода XI–XII в. най-голямо значение в 
етнодемографските промени на Долния Дунав имат печенегите. 
Приобщаването на печенегите и смесването им с местното 
население дава своя принос за оформянето на етническия 
облик на някои от днешните балкански народи. Настанените 
в Софийското поле, Североизточна Македония и Поморавието 
печенеги най-вероятно са в основата на съвременната българска 
етнографска група шопи, вляла се поради историческите 
превратности през XIX–XX в. и в сръбската народност. В 
Северна и Южна България има достатъчно засвидетелствани 
топоними показващи установяването на печенежко и най-вече 
на куманско население, което обаче трайно усяда на юг от 
Дунав в XIII в. 

Периодът на двувековна византийска власт в българските 
земи завършва с възстановяването на българската държава от 
братята Асен и Петър в 1187 г. В опитите на византийските 
императори от династията на Ангелите да потушат въстанието 
на Асеневци виждаме продължение на политиката от времето 
на император Василий II на непримиримост към отделянето на 
територии от Византия на Балканския полуостров. Този модел е 
следван и през периода XI–XII в. Покорила или „загубила” своя 
съсед на север – северозапад, империята отделя военен ресурс 
срещу опитите за обособяване на племенни полудържавни 
формации (определяни като печенежки или на миксоварвари), 
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въпреки че те са имали по-скоро стабилизиращо значение за 
земите на Долния Дунав. 

Византийските императори от втората половина на ХІ 
– края на ХІІ в. допускат грешката на предшествениците си 
от края на X–XI в., но вече спрямо новите реални господари 
на долнодунавските територии, предприемайки срещу тях 
много често изтощителни и понякога завършващи с тотален 
разгром военни кампании във време, когато бъдещето на 
Византия се решава в Мала Азия във войните с наследниците 
на войнстващите огузи – селджукските турци.
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АВТОСПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ
1. Направен е възможно най-цялостен опит за 

систематизация на известните писмени, нумизматични, 
сфрагистични, епиграфски, археологически, топонимични и 
ономастични извори по темата.

2. На основата на добре датирани паралели, включените 
археологически паметници – така наречените къснономадски 
„печенежки амулети”, за първи път е предложена 
класификация в групи: листовидни / сърцевидни, 
правоъгълни / трапецовидни, палметовидни / луновидни.

3. В авторски научни публикации и в текста на 
дисертацията са използвани нови 11 броя оловни печати 
на византийски сановници даващи данни за византийската 
администрация в българските земи за разглеждания период. 

4. В авторски научни публикации и в текста на 
дисертацията са съобщени нови 12 бр. сборни монетни 
находки от Североизточна България, които могат да бъдат 
свързани със събития от разглеждания период.

5. С публикуването на металографски анализи на 
висулки „кончета с мъжка глава” и направените изводи 
е отхвърлена досегашната теза за „прабългарската” 
идентификация на същите.

6. Предложена е нова интерпретация на един 
епиграфски паметник от крепостната стена на Адрианопол и 
връзката му с нападенията на печенегите при управлението на 
император Михаил VІІ Дука (1071–1078).
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