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I.  Общи характеристики на дисертационния труд: 

Дисертацията е изградена от широк кръг подтеми. Предмет на изследването е 

арабското управление в Сицилия в периода IX–XI в., а негови конкретни обекти –

завоюването, изграждането и функционирането на институционален апарат, както и 

характеристиките на културните взаимодействия. Представената проблематика е 

свързана не само с процеси, протичащи в границите на остров Сицилия, но и с такива 

от по-широкия географски район на Централното Средиземноморие, религиозно-

политическия ареал на исляма и зоните на политически и междукултурен контакт с 

християнския свят. 

Цели и задачи: 

Дисертацията има за цел да проследи и интерпретира процесите, свързани със 

завладяването, институционалната среда и културните взаимодействия във времето на 

арабското управление на остров Сицилия (IX–XI век). Нейното постигане е пряко 

обвързано с последователното изпълнение на следните задачи: 

1. Проследяване на историческия контекст; 

2. Установяване на причините за продължителността на завоевателния процес; 

3. Систематизиране на сведенията за институциите в периода на арабско 

управление; 

4. Открояване на спецификите в функционирането на институциите; 

5. Установяване на параметрите и особеностите на културните взаимодействия в 

границите на острова и с външния за него свят; 

6. Синтез на получените резултати от изследването.  

Методи: 

Разнообразието от проследявани теми и процеси налага в дисертационния труд да 

бъдат приложени съвместно няколко метода. Използвани са сравнителен метод, както и 

системен анализ и синтез. Разновидностите на тяхното прилагане са две – спрямо 

изворовия материал и спрямо научните тези.  

Сравнителният метод има водеща роля за калибрирането на сведенията от 

изворите, а също и за проследяването на историографските интерпретации и разликите 

в тях. Основните исторически извори, които са обект на сравнение в първа глава са 

хрониките на ибн ал-Ат _δр, ибн ‘Ад _βрӣ и ал-Нуўайрδ. В глави втора и трета 

параметърът на сравнения се разширява, тъй като и броят проследявани теми е по-

голям. Освен между арабските, гръцки или латински извори многократно се прави 
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съпоставка и между арабски и гръцки, арабски и латински или гръцки и латински 

извори. Сравняването на две, три или повече научни тези също е от особена важност за 

изследването тъй като проследяването на доводите и дискусиите по даден въпрос е 

необходимата предпоставка за заемането на обоснована изследователска позиция. 

Прилагането на системен анализ подпомага решаването на изворови или 

историографски казуси, поради което той е използван във всички части от 

дисертацията. Анализирането на отделните изследвани аспекти е съпътствано от синтез 

на резултатите. Именно анализът и синтезът имат ключово значение за формирането на 

изводи и постигането на основната цел на дисертационния труд. В концентриран вид 

методът на синтез е приложен в изводите към всяка от главите и в заключителната част 

от дисертацията. 

Терминологични и хронологични рамки 

От самото началото на настъплението в Сицилия мюсюлманите не са хомогенна 

етническа група. Водеща при определянето и самоопределянето както при 

мюсюлманите, така и при християните, през изследвания период е религиозната 

принадлежност. Това е причина голяма част от изследователите да предпочитат 

названието „мюсюлманско управление”, „мюсюлмански период” или „арабо-

мюсюлмански период”. Етнонимът „араби”, използван в заглавието на дисертационния 

труд, обозначава източника на военната инициатива и осъществителя на власт в 

Сицилия в лицето на арабския етнос. В изложението думите „араби“ и „мюсюлмани“ са 

използвани като синоними. Това припокриване не отразява смислова идентичност, а 

само следва установената в историческите извори езикова практика. При случаите, в 

които се изисква разграничаване на етнически групи в рамките на ислямската общност, 

те са обозначени със съответните етноними. 

Понятията „Дβр ал-ислβм” (дом на исляма) и „Дβр ал-ψарб” (дом на войната) 

заемат централно място при обозначаването на собственото и чуждото пространство за 

мюсюлманите през разглеждания период1. Като част от ислямската светогледна 

система, те са подходящи разграничителни категории и като такива са използвани в 

дисертационния труд. Специфичните термини и понятия са обяснени по реда на 

тяхната употреба в хода на изложението. За улеснение в ориентацията в края на 

дисертацията е обособен индекс на използваните термини и понятия. 

                                                           
1 Въпросът е разгледан подробно в: Евстатиев. Симеон. Религия и политика в арабския свят. Ислямът в 
обществото. София: Изток-Запад, 2012, с. 199–205 
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Посочените в заглавието хронологични рамки също изискват уточнение. 

Гранични дати за арабския период в Сицилия са: юни 827 г. (начало на настъплението 

на острова) и февруари 1091 г. (завладяването на Ното, последния мюсюлмански град, 

от норманите). Представените в дисертацията събития и процеси имат както 

предистория, така и развитие в следващия исторически етап. Въпреки че за основен се 

приема времевият диапазон IX–XI век., той не бива да се разглежда като абсолютен по 

отношение на текста, тъй като анализът в част от подструктурите изисква да се вземат 

предвид по-ранни или по-късни събития и процеси. 
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III.  Кратко изложение на изследването 
 

 Съществена част от дисертационния труд представлява въвеждащата част. В нея 

посочвам целите и задачите на изследването, обособявам методите за тяхното 

постиганe, терминологичната рамка и използваният метод за транслитерация от 

арабски език. Във въведението представям също състоянието на проблема – 

използваните изворова база и научни изследвания по темата на дисертационния труд. 

Изворите са разпределени на езиков принцип: арабски, гръцки, латински, иврит. 

Направен е оценъчен обзор на научните публикации. За яснота и лесна ориентация 

изследванията на съвременни автори са разпределени в две групи: „базови” и 

„специализирани”. Като „базови” разглеждам разработките, които са съсредоточени 

върху историята на ислямското настъпление и управление в Сицилия. Под 

„специализирани” разбирам изследванията, които имат отношение към отделен аспект 

или няколко аспекта, представляващи интерес за дисертационния труд. Към 

специализираните изследвания спадат градски и регионални проучвания, разработки 

върху материалното наследство, топонимията, лингвистичните процеси и трудове, 

посветени на административното устройство, културния синкретизъм и други значими 

за моето изследване проблеми. В края на въведението отделям специално внимание на 

образа на средновековна Сицилия в българската историография. Представени са 

разработваните от българските историци въпроси, които имат допирни точки с 

историята на острова в периода IX–XI век. 

 

Глава 1: Седемдесет и пет години завоюване 

 

Завоюването на Сицилия обхваща времето от акостирането на арабските кораби 

в пристанището на град Мадзара на 17 юни 827 г. до падането на Таормина –

последната византийска крепост на острова, на 1 август 902 г. Сведенията за хода на 

военните действия идват основно от арабски източници. Изворовата база и темата на 

дисертационния труд поставят арабо-мюсюлманските войски в центъра на 

разглежданите в настоящата глава проблеми. Византийските автори подминават 

събитията до степен, която кара съвременни историографи да говорят за „липса на 
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интерес”2 от страна на историците на Империята. Отсъствието на източници е причина 

да не обособя начинанията на византийските войски в отделна подструктура, а да ги 

представя съвместно с действията на завоевателите. 

Основната ми цел в глава 1 е да определя факторите, които оказват влияние за 

продължителността на завоевателния процес. За постигането ѝ се спирам на следните 

аспекти: 

� Очертаване на геополитическата ситуация в региона; 

� Анализ на ролята на лидерския фактор (конкретно сведенията за 

ръководителите на мюсюлманските войски); 

� Синтез на описаните в изворите проблеми при провеждането на военните 

действия по суша и море; 

В повечето случаи средновековните автори само регистрират сблъсъците между 

византийските и арабските войски и отбелязват победителя. Липсата на непосредствен 

поглед е друга основна слабост на изворовата база. Единствените преки източници за 

завоюването са писмото на монаха Теодосий и „Кеймбриджката хроника”. В 

биографичния сборник „ Рийβд� ал-Нуфζс”  е включен разказ на участник във военните 

действия. Останалите цитирани автори пишат по-късно, като компилират недостигнали 

до нас сведения. Много са случаите на смесване и разминаване на имена и 

хронологична последователност на събитията. При късните арабски хроники се 

наблюдават типови описания (например: „излезли–превзели много крепости” ; „излезли–

сражавали се–били разбити” ; „обсаждали–превзели–заграбили богата плячка” и т.н.), 

при което липсва информация за средата на осъществяване на действията и 

подробности за участниците в тях. 

Успоредно с инициативите в Сицилия арабо-мюсюлманските войски предприемат 

военни кампании в континенталната част на Италия. Резултат от акциите им срещу 

християнските владения са обсадата на Рим през август 846 г., създаването на емирати 

в Таранто (846 г.) и Бари (847 г.) и множество набези и грабежи, извършени по 

крайбрежията на Италия и съседните острови. Тези действия поддържат напрежението 

в региона и са израз на завоевателните стремежи в двора на Аглабидите. В настоящата 

част от изследването се съсредоточавам върху военните действия в Сицилия, но също 

                                                           
2 Nef, Annliese; Prigent Vivien. Guerroyer pour la Sicile (827–902). – In: La Sicilia del IX secolo tra Bizantini e 
Musulmani. Simona Modeo, Marina Congiu, Luigi Santagati (eds.) Caltanissetta–Roma: Salvatore Sciascia 
Editore, 2013, p. 14 
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така разглеждам и провежданите нападения срещу външни за острова територии, при 

които пристанищата на острова са използвани като изходен пункт. 

 Основна причина за продължителността на войната Анлиз Неф и Вивиен 

Прижент виждат в методите на действие на мюсюлманските войски. Авторите 

определят поведението на войските като „партизанско”, ориентирано към 

реализирането на ограничени в пространствено отношение цели и несъобразено с 

нуждите от осигуряване на припаси. Проучванията на Неф и Прижент сочат, че 

политиката на византийските императори спрямо военния конфликт в Сицилия е 

непоследователна
3. Те определят характера на част от византийските походи като 

„реактивен” и обвързан със случващото се в останалите части на Империята4. 

Друга гледна точка за продължителността на завоюването представя Леонард 

Киарели. Според него в основата на проблемите на мюсюлманското настъпление стоят 

от една страна желанието на Аглабидите назначени от тях управители да ръководят 

делата в Сицилия, а от друга – стремежът на вече установилите се на острова 

мюсюлмани към самостоятелност5.  

Франческо Габриели формулира два главни фактора за продължителността на 

войната. Според него водещо значение имат вътрешно-политическите проблеми в 

северна Африка и упоритата съпротива на местните християни във Вал Демоне 

(североизточната част на Сицилия)6. 

Тереза Волинска прави анализ на слабостите на византийската политика в 

Сицилия. Тя достига до заключението, че в началото на арабското настъпление 

Империята подценява ситуацията и едва впоследствие полага усилия за нейното 

овладяване. Волинска вижда израз на тези усилия в изпращането на подкрепления за 

воюващите на острова християни. Като основен фактор за неуспеха на Византия тя 

посочва кризата във византийския флот. Друг водещ елемент според нея е положението 

в източните части на империята, което не позволява Византия да се съсредоточи върху 

военните действия в Сицилия7. 

В периода на византийско управление в Сицилия са приложени методите на 

административно обособяване и управление, присъщи и за останалите провинции на 

                                                           
3 Nef, Annliese; Prigent Vivien. Guerroyer pour la…, pp. 20–21 
4 Ibid., pp. 22–23 
5 Chiarelli , Leonard. A History of Muslim Sicily. Malta: Midsea books, 2011, p. 32 
6 Gabrieli , Francesco. Gli Arabi in Sicilia. – In: Gli Arabi in Italia: Cultura, contatti e tradizioni. Francesco 
Gabrieli ; Umberto Scerrato (eds.), Milano: Garzanti-Scheiwiller, 1985, p. 35–48 
7 Wolińska, Teresa. Sycylia w Polityce Cesarstwa Bizantyńskiego w VI–IX wieku. Lodz: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Lodzkiego, 2005, s. 220–222 
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империята. След завладяването на източните провинции  на Византия от арабите 

островът придобива стратегическа важност. Той се превръща във византийски 

авантпост за действия срещу арабите в района на Централното Средиземноморие. 

Същевременно в административното управление на тема Сицилия се наблюдават и 

периоди на нестабилност и за това свидетелстват организираните на острова бунтове 

срещу властта. 

 Интересът на арабите към острова е резултат от стремежите им за завладяване 

на територии в Средиземноморието. Първоначално действията им в Сицилия имат 

грабителски характер. Изворите не са единодушни за официалната мюсюлманска 

позиция по отношение на прехвърлянето на войски в Сицилия. Представените в главата 

данни показват, че на събранието в Кайруан през 827 г. са изразени колебания за 

предприемането на военни действия.  

Късните арабски хроники подчертават разнородния етнически състав на войските, 

които се отправят към Сицилия. Възможността за издигане на местни лидери от 

многоетническата войска е причина за намесите на аглабидите, в защита на 

династичните им интереси. Местните водачи, които не са близки до властта и не се 

ползват с доверие в аглабидския двор, не получават достатъчна подкрепа от аглабидите 

за настъплението. От друга страна поставените лица не познават местните условия и 

войската, която трябва да ръководят.  

 Личността на военноначалника има водещо значение за мюсюлманските войски. 

По традиция той е не само пълководец, но и религиозен водач, натоварен с 

отговорността да подпомогне възтържествуването на исляма. Направеният обзор върху 

ръководството на арабо-мюсюлманските войски показа няколко тенденции, които 

могат да се окачествят като слабости и съответно да се разглеждат като фактори, 

повлияли върху продължителността на завоюването: 

� Проблемите със снабдяването и ограничените ресурси в началния период на 

завоюването; 

� Честите смени на ръководните кадри; 

� Проявите на разединение в редиците на войската; 

� Извършените убийства на военачалници; 

� Липсата на последователност и приемственост в действията на ръководителите 

на настъплението; 

� Военните намеси в Южна Италия и Малта, които отслабват натиска срещу 

византийските владения на острова. 
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Периодичното пристигане на подкрепления за воюващите страни е отчетливо 

застъпено в изворовата база. Същевременно тази периодичност е пряко зависима от 

променливите политически линии в двете метрополии – Кайруан и Константинопол. 

Като изходен пункт на византийските подкрепления арабските извори недвусмислено 

назовават византийската столица, но по отношение на пристигащите мюсюлмански 

флоти тази категоричност не винаги е налице. В началото на военните действия 

неколкократно се споменава за пристигане на флота от ал-Андалус въпреки липсата на 

предварително сключен съюз между аглабидите в Северна Африка и умаййадите в ал-

Андалус.  

Основните бойни действия се водят по суша. Усилията на арабските войски са 

насочени към превземането и удържането на властта над градовете. Изворите 

регистрират няколко „големи” сражения във войната, но сред тях не може да се открои 

главен сблъсък между двете войски. Надмощието на фронта е променливо. Част от 

сраженията не са предварително планирани и се водят между арабски отряди, излезли 

за грабеж, и византийските войски в съответния район. След падането на 

Кастроджовани (859 г.) в ръцете на мюсюлманите, периметърът на византийски 

територии се свива в източната част на острова и въпреки това още почти петдесет 

години са необходими за окончателна победа на мюсюлманите.  

Най-напрегнатите и продължителни военни действия са осъществените в хода на 

конфликта обсади. Те показват слабостите на мюсюлманската войска в материално 

отношение. Изворите сочат, че в редица случаи мюсюлманите се отказват от обсади 

поради това, че са неспособни да ги доведат до успешен завършек. Друга тенденция е 

сключването на договори с християнското население, при което то запазва властта в 

свои ръце. Разпространението на практиката е засвидетелствано от многократните 

случаи на отмятане от договорите от страна на местното население и предприеманите 

повторни завоевателни действия от мюсюлманите. 

 Географският фактор прави боеспособния флот значим елемент от действията по 

завладяването и съответно за отбраната на острова. Представените изворови данни 

сочат, че в основния случай сраженията по море се осъществяват като самостоятелни 

акции, които не са обвързани пряко със сухопътните военни действия. Съотношенията 

на силите отново е променливо. При посочването на броя на плавателните съдове, 

които идват в подкрепление, влизат в битка или попадат в плен арабските автори 

посочват най-често 1, 10, 100, 120, 140, 3, 30, 300, 4 или 40 кораба. Възможно е тези 

цифри да са обобщаващи и поне в част от случаите да не отговарят на 
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действителността. Проведените морски сражения около Сицилия не могат да бъдат 

локализирани на базата на съществуващте извори. Наблюдава се самостоятелното 

предприемане на рейдове на арабския сицилиански флот по италианското крайбрежие, 

както и участието му в съвместни действия  със северноафриканския флот.  

 След мюсюлманското завоюване Сицилия получава статут на провинция 

(ўилβйа)8 на Аглабидския емират. През периода на арабското управление на острова се 

изграждат и функционират различни по вид обществени и управленски органи. 

Тяхното изследване е от съществено значение за разкриването на методите на 

управление и характеристиките на обществения живот.  

 

Глава 2: Институциите – създаване и функциониране 

 

Основната ми цел във глава 2 е да проследя белезите на промяна в 

институционалната среда през двата века ислямско управление. Нейното постигане не е 

лесна задача и доказателство за това е фактът, че все още няма цялостно научно 

изследване върху ислямските институции в средновековна Сицилия. Информацията за 

видовете институции в изворите е несъразмерна – част от тях само се споменават, а 

съществуването на други е известно единствено по материални следи. Оскъдната 

изворова база не ни позволява да уточним какво представлява „институцията“ в 

контекста на изследвания период. Под „институции” в настоящата глава имам предвид 

устойчиви, надиндивидуални форми на ангажираност и действие в полза на дадена 

общност
9. Непропорционалността на сведенията е причина да концентрирам 

вниманието си върху тези институции, които са най-добре засвидетелствани в 

историческите извори, а именно: ал-шζрβ10, монетен двор, съдебна администрация, 

данъчна администрация, затвори, училища, рибβφи.  

Ключово значение за проследяването на промените има разкриването на средата 

на възникване и функциониране на институциите. В първия параграф – „Управление”, 

са обособени основните характеристики и процеси, съпътстващи арабското управление 

на острова. През периода IX–XI в. остров Сицилия е под управлението на три династии: 

Аглабиди (827–909 г.), Фатимиди (909–948 г.) и Калбиди (948–1052/3 г.). Последните 
                                                           
8 Основна административно-териториална единица в ислямските страни. В българската историография се 
използва еквивалентният турски термин „вилает”.  
9 Под „устойчиви” следва да се разбира „проследими във времето”, а под „надиндивидуални” –
обществени групи, обединени от религиозен, родов, професионален или друг, признак. 
10 Думата „шӯрā”  означава съвещание, а институцията „шӯрā” представлява своеобразен консултативен 
орган. Вж.: EI2 vol. 9, pp. 504–506  
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години от арабския период (1052/3–1091 г.) преминават под знака на вътрешни вражди, 

разпределение на територии между местни лидери, византийски походи, настъпление и 

завладяване на острова от норманите. Всеки от обособените подпериоди е свързан със 

събития и процеси, намиращи пряко отражение върху институционалната среда. 

 Вторият параграф: „Мюсюлмански институции” представлява ядрото на 

настоящата глава. Институционалните структури са привнесени от мюсюлманските 

земи в новата провинция, което поставя необходимостта да бъде проследена 

взаимовръзката „център-периферия”. Подходът, който използвам, включва представяне 

на възникването и базовите характеристики на съответната институционална структура 

в исляма, разкриване на сведенията за наличието ѝ в Сицилия, анализ на изворите и 

съпоставка между характеристиките на институцията на острова и извън него.  

Частта, посветена на немюсюлманксите институции (параграф 3) е опит да се 

очертае институционалният живот на християните и евреите. По обем тази част не е 

пропорционална на останалите и причината за това е липсата на изворов материал. 

Осъществените в главата анализи ми дадоха възможност да заключа, че 

създаването на ислямските институции на остров Сицилия следва възприетите модели 

в Северна Африка. Под влиянието на политическите процеси то протича в два основни 

етапа. Първият се припокрива с властването на Аглабидите (827–909 г.) и през него на 

острова започват да функционират данъчна и съдебна администрация, както и монетен 

двор. Вторият обхваща фатимидското и първата половина на калбидското управление 

(т.е продължава до средата на XI в). Под влиянието на политическите промени в 

Сицилия се провеждат реформи за уеднаквяване на институционалните практики с тези 

във фатимидска Африка. Освен периодичното пристигане на нови управители и 

длъжностни лица, изворите отбелязват и заминаването на знатни сицилианци за 

Африка, вероятно с цел обучение и въвеждане в школата на имама-халиф11. Изворите 

показват, че на острова съществува отпор срещу институционалните нововъведения. 

Най-ясно изразено е несъгласието с данъчните реформи. През втория обособен период 

за първи път се засвидетелства наличието на рибβφи и училища. Данни за тях дава ибн 

χаўπал. Географът остро критикува начина, по-който функционират двете институции 

на острова, но обективността му не може да се установи поради липсата на други 

източници. 

                                                           
11 BAS ar., p. 175 
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Процесите на политически хаос през последните години от арабския период се 

отразяват и на институционалната среда. Изворите отбелязват дистанциране от 

управляващите среди в Северна Африка и нарастването на местната инициатива за 

участие в управлението. Данните, че през 40-те години на XI век Палермо се управлява 

от шζрβ насочват към възможността, в условията на политическа раздробеност, 

институцията да е придобила водеща роля в столичния град. 

Характерна тенденция за целия период IX–XI в. е стремежът за институционален 

контрол, проявяван от управляващите среди в Северна Африка. Доказателства за това 

се откриват в нумизматичните данни и в информацията за изпращаните на острова 

длъжностни лица. Показателни за взаимоотношенията метрополия-провинция са и 

сведенията в единствения сицилиански извор от периода – „Кеймбриджката хроника”, 

където събитията на острова са представени в тясна взаимовръзка с тези в Африка.  

За устойчивостта на създадените в Сицилия ислямски институции говори 

функционирането на част от тях и по време на норманското управление (1061–1198 г.). 

Направеният в главата преглед показа, че мюсюлмански рибβφи, училища, елементи от 

данъчната администрация и монетният двор продължават да съществуват и след 

преминаването на острова отново под християнско управление.  

Институционалният живот на немюсюлманите през целия период IX–XI в. 

остава неясен. В изворите спорадично се посочва съществуването на църкви и 

християнски общности, които са в незавидно положение. Сведенията за юдеите на 

острова са основно от XI век, поради което институциите на тяхната общност също не 

могат да бъдат разгледани в пълнота. Отбелязаното съществуване на юдейски съд в 

Сиракуза през XI век показва институционална обособеност на религиозната група.  

През периода IX–XI в. културните взаимодействия в Сицилия се осъществяват 

под влиянието на различни фактори. От една страна мюсюлманските заселници са 

носители на нов културен модел спрямо съществуващата среда. От друга – на острова 

продължават да живеят обособени групи християни и юдеи. Намирайки се на границата 

с Дāр ал-ψарб, провинцията е изложена на влияния както от ислямския така и от 

християнския свят. 

Глава 3: Културни взаимодействия 

 

Главата е структурирана в седем параграфа, които проследяват специфични черти 

на културните взаимодействия. Основната цел е на базата на обособените тематични 

компоненти да се изгради представа за културната среда на острова през периода IX–XI 
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в. Параграф 1 „Завладяването на Сицилия през християнския светоглед” има 

въвеждаща функция и целѝ да очертае позицията на представители на местната 

културна среда спрямо мюсюлманите-завоеватели. Параграфи 2 („ Културни измерения 

на „ съжителството” между мюсюлмани и християни”)  и 3 („Мюсюлмани и юдеи” ) 

разглеждат въпроси от междурелигиозните взаимодействия. В параграф 4 („ Сицилия 

като част от Дβр ал-ислāм” ) проследявам теми от междуетническите отношения в 

рамките на мюсюлманската общност на острова и културните и търговски връзки с 

останалите ислямски земи. Параграф 5 („Взаимодействия с външния немюсюлмански 

свят”) хвърля светлина върху мирните отношения между ислямска Сицилия и 

християнските земи. Параграф 6 („Норманите – новите завоеватели”) разглежда 

позициите на юдеи, християни и мюсюлмани спрямо настъплението на норманите, 

както и тази на новите завоеватели към завареното население. Последният параграф е 

посветен на културното наследство. В него са представени емблематични материални 

свидетелства за културните процеси в Сицилия през периода IX–XI в. както и част от 

дискусионните теми, свързани с тях. Текстовете към всеки от параграфите следват 

собствена вътрешна логика, представят различни извори и историографски проблеми и 

това обяснява тяхната несъразмерност. 

Повече от сто години от разглежданите общо триста минават под знака на войната 

(75 г. завоюване от мюсюлманите и 30 г. завоюване от норманите). Това е време, в 

което позициите „завоюващ” и „завоюван” и различията в религиозните норми са 

водещи и за междукултурните взаимодействия на острова. Същевременно нито една от 

трите конфесионални общности (мюсюлмани, християни и юдеи) не поддържа 

стриктен изолационизъм спрямо останалите.  

Осъществените в трета глава анализи дават възможност да се заключи, че 

определящо за културната среда на острова през периода IX–XI в. е разнообразието от 

етноси, говорими езици, световъзприятия, стоки и идеи. На етнически и езиков 

принцип като отделни групи могат да бъдат обособени араби, бербери, гърци12, евреи, 

нормани. Повод за интерпретации дават разгледаните данни и хипотези за доктринални 

различия и идейни течения като му‘тазилизмъм, антиму‘тазилизмъм и ибβд≥δзъм. 

Неизяснени и непотвърдени остават сведенията за групата „муша‘мид _ζн”, както и  тези 

за съществуването на общности от мосараби, τζфδ и богомили.  

                                                           
12 Местните християни, които в арабските извори са обозначени като „рζм”.  
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От особено значение за културното разнообразие в Сицилия са контактите с 

външния свят. Отбелязаните в главата сведения за преписване и превеждане на 

литературни, религиозни и научни текстове, регистрираните в писмените извори и от 

културното наследство връзки със Северна Африка, ал-Андалус, Близкия изток и 

италианските градове представят арабска Сицилия като зона на активни контакти. На 

база на разгледаните случаи се очертава динамичният образ на културната среда, която 

е подвластна на промени и зависима от политическите и икономически процеси в 

региона. Основна характеризираща я черта е влиянието ислямската религия. 

Разгледаните в  параграфи 6 и 7 теми сочат, че това влияние носи специфичен културен 

опит, който продължава да се реализира под различни форми и през норманския период 

от историята на острова. 

 

IV.  Резултати 

Арабското настъпление в Сицилия е предшествано от избухването на мащабно 

въстание, оглавено от византийския турмарх Еуфимий, през 826 г. Представените 

извори дадоха възможност да се заключи, че противодействието срещу въстаниците от 

страна на местната византийска власт в началото на бунта е слабо. Три са основните 

изследователски тези за инициативата на Еуфимий – според една част от 

изследователите въстанието е подклаждано от икономически мотиви. Втората отдава 

преимущество на политическите амбиции на въстаника, а според третата е налице 

комбинация между икономическите и политическите фактори. 

Търсенето на помощ от Еуфимий при арабите в Северна Африка води до нов етап 

в арабо-византийските отношения в региона. Обзорът на изворите показа, че при 

вземането на решението за прехвърляне на войски в Сицилия, в аглабидския двор са 

изказани различни мнения и не е постигнато единогласие. Данните сочат, че за 

осъществяването на военната инициатива основна роля имат аглабидският емир 

Зийāдат Аллβх, който заповядва настъплението да се осъществи, и юристът Асад ибн 

ал-Фурβт, който става и първия арабски военноначалник в Сицилия. 

В Първа глава подробно разгледах ролята на лидерския фактор и протичането на 

военния конфликт между арабите и византийските войски на острова. Осъществените 

анализи дават възможност да се очертаят водещи и второстепенни причини за 

продължителността на военния конфликт. Основните проблемни звена за 

мюсюлманското настъпление са:  
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� Снабдяването с припаси; 

� Липсата на единна целенасочена политика за подпомагане на мюсюлманските 

войски от страна на управляващите в Кайруан; 

� Честите смени на ръководните кадри; 

� Липсата на последователност и постоянство в осъществяването на 

настъплението. 

Сведенията за византийската политика спрямо конфликта са по-малко и дават 

възможност като водещи проблеми да бъдат посочени: 

� Съсредоточаването на войските в източната част на острова и възприетата 

отбранителна стратегия; 

� Спорадичните подкрепления от Константинопол, които не съумяват да 

предприемат настъпление в завоюваните от арабите територии, понякога са твърде 

малобройни, за да повлияят на съотношението на силите. Поведението и на двете 

войски не може да се окачестви като офанзивно и е по-скоро позиционно. 

Вероятна причина за бързото завоюване на западната част на острова от арабите е, 

удостовереното от археологическите проучвания обезлюдяване. След установяването 

си в западните области, мюсюлманските войски осъществяват сезонни набези срещу 

християнското население в източната част с цел разоряване и заграбване на провизии. 

Нерядко това са и единствените техни действия, регистрирани в изворите за съответна 

година.  

Други слабости на арабското настъпление, които също повлияват на хода на 

завоюването са: разнородният етнически състав на войските и проблемите с 

консолидацията на силите; осъществените покушения срещу собствени военни лидери 

и периодите на политически хаос; изпращането от Африка на поставени лица, които 

трябва да застанат начело на войските, но не се ползват с одобрение; излъчването на 

местни лидери, които, обаче нямат подкрепата на аглабидския двор. 

Ролята на арабските военноначалниците за настъплението е безспорна. Като най-

активни и предприемчиви изворите отбелязват следните водачи: 

1. Асад ибн ал-Фурβт, който повежда настъплението и обсажда Сиракуза през 

есента на 827 г. 

2. ωафβджа ибн Суфйβн, който е начело на арабските войски през 60-те години на 

IX век. 

3. Джа‘фар ибн Муψаммад , който ръководи успешната деветмесечна обсада на 

Сиракуза през 878 .г 
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4. Ибрβхδм II, който завоюва Таормина през 902 г. и довежда мюсюлманското 

настъпление в Сицилия до успешен завършек. 

Групирането на сраженията и обсадите като сухопътни и морски даде възможност 

ясно да се очертае доминацията на действията по суша. Освен като по-многобройни 

сухопътните сражения и обсади могат да се окачествят и като по-резултатни и 

решаващи за изхода от войната.  

Макар да имат второстепенен характер и да изпълняват по-скоро спомагателни 

функции, морските битки и обсади са значим компонент от военните действия. Най-

мащабните морски обсади в хода на настъплението са осъществени над град Сиракуза 

през 827–828 г. и 878 г. Поддържането на боеспособен флот от мюсюлманите в 

Сицилия и използването му както срещу пристигащите византийските подкрепления, 

така и за нападения срещу италианските градове и остров Малта показва, че флотът е 

възприеман като съществена част от мюсюлманските военни планове в региона. 

Изворите отбелязват множество различни елементи от действията и похватите на 

двете войски в хода на седемдесет и петгодишната война. Засвидетелствани са 

поражения и победи, показни екзекуции, засади, предателства, преговори, сключване и 

нарушаване на договори, използване на окопи, тайни проходи, каменометни и други 

съоръжения, а също палежи, грабежи, глад и придобиване на богата плячка.  

В резултат от военния конфликт между мюсюлманите и християните се изменя 

демографският облик на Сицилия. Смъртността и емиграцията довеждат до намаляване 

на християните, а имиграцията на мюсюлманско население от Северна Африка – до 

увеличаване броя на мюсюлманите. Победата и установяването на контрол върху 

цялата територия на острова, изправят завоевателите пред предизвикателството и 

задължението да създадат и поддържат институционален апарат.  

Във Втора глава разгледах характеристиките на арабското управление, 

историческото развитие на седем ислямски институции, както и данните за 

немюсюлманските институции в Сицилия. Систематизирането на сведенията показа, че 

при институционализирането на острова се следват моделите, установени в Северна 

Африка. Особено изразително тази връзка се наблюдава в съдебната администрация, 

тъй като основна част от отбелязаните в изворите юристи са изпращани с назначение от 

Кайруан. Тенденцията се запазва и при преминаването на властта от сунитите 

(Аглабиди) към шиитите (Фатимиди и Калбиди). Изворите дават възможност да се 

заключи, че през арабския период в Сицилия доминират маликитските правни 

интерпретации.  
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Представих възможностите на ранен етап от настъплението в Сицилия да е 

институционализиран съвещателният орган ал-шӯрā. Терминът се появява 

недвусмислено едва в изворите от XI в., поради което съществуването на институцията 

на по-ранен етап остава спорно.  

Като най-ранно възникнала институционална структура обособих  монетният 

двор. Той продължава да съществува в Палермо през целия арабски период, а също и 

след завладяването на острова от норманите.  

Арабското настъпление в Сицилия е съпътствано от създаването на данъчна 

администрация. При представянето на данъчните структури установих, че на острова е 

приложена класическата за исляма данъчна система, която има за основа събирането на 

данъците ‘ушр, ϊарβдж и джизйа. Освен тях през X век са засвидетелствани още данък 

от една пета (ϊумс), пристанищни, търговски и риболовни такси. Синтезът на данните 

показа, че по отношение на данъците върху Сицилия през целия изследван период се 

осъществява контрол от управляващите в Северна Африка. От представените сведения 

ясно се вижда, че провеждането на данъчни реформи от фатимидите среща 

неодобрението на местните мюсюлмани и е причина за бунтове срещу властта. 

Историческите извори ми дадоха възможност да  установя 

институционализирането на поредица от ислямски длъжности в Сицилия за нуждите на 

съдебния апарат и данъчната администрация. Въвеждането им, а също и функциите, 

които изпълняват, следват вече утвърдените в Африка модели. 

Разгледаните исторически извори  позволиха да заключа, че през периода ΙΧ–ΧΙ в. 

в столицата Палермо има най-малко два затвора, които се намират в различни части на 

града. По своите характеристики сицилианските затвори не се различават от тези в 

останалите арабски земи.  

По отношение на училищата в арабска Сицилия, установих че през 70-те години 

на X в. съществува и функционира мрежа от начални училища („куттāб” и „мактаб”). 

Макар сведенията да са малко, позволяват да се отбележи, че образователната 

институция е приспособена и продължава да съществува след преминаването на 

острова в ръцете на норманите. 

Сведенията за съществуването на рибβφи дадоха възможност да обособя няколко 

извода. Построяването на рибβφи по всяка вероятност е съпътствало продължителното 

арабско настъпление на острова. В най-ранния период от съществуването си, те са 

представлявали бази за подготовка на мюсюлманските войски и охрана на граничните 

области. Седемдесет години след края на настъплението те вече не са изпълнявали 
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военни функции. Единствените писмени сведения за рибβφите в Сицилия през 

арабския период принадлежат на географа ибн χаўπал. Критиките, които той отправя 

към обитателите и начина на живот в рибβφите стават повод за различни 

изследователски интерпретации. Като най-правдоподобна сред тях приемам тезата на 

Алекс Меткалф, че в условията на шиитско управление, в рибβφите търсят убежище 

местни сунити. Отстояването на сунитската доктрина от техните обитатели е вероятна 

причина за негативната оценка на ибн χаўπал, който е привърженик на шиизма. Повече 

от двеста години по-късно, съществуването на рибβφи е описано и от ибн Джубайр , 

който посещава Сицилия през норманския период. Информация за институционалния 

статут, и при ибн χаўπал, и при ибн Джубайр липсва. Макар оценките им за 

сицилианските рибβφи да са поляризирани (крайно негативна и одобрителна) общо и 

при двамата автори е, че не посочват наличие на военни функции. Тенденцията 

военният бит в рибβφите да отстъпва пред осъществяването на мирни религиозни или 

други функции е характерна за ислямските средиземноморски земи, като в общи рамки 

процесът приключва към XIII–XIV в. От данните на ибн χаўπал може да се съди, че в 

Сицилия този процес е протекъл на по-ранен етап и през 70-те години на X в. вече е 

завършил. 

Осъществените анализи ми дадоха възможност да обособя специфики в 

институционалния живот на острова. Разгледани бяха сведенията и интерпретациите за 

издаването на джизйа печати, като удостоверение за заплащането на данъка джизйа от 

немюсюлманското население. Макар причините за въвеждането на мярката да не са 

известни, от нея може да се съди за стремежа към регламентация на данъчното 

облагане на немюсюлманите и стриктното ѝ прилагане. Джизйа печатите са открити в 

планински район във вътрешността на острова и е възможно да са показател за липсата 

на регистри на християните в областта или за затруднение в комуникацията между 

властите и съответната група население.   

Като друга местна особеност, може да се приеме възможността през XI в. в 

Сицилия събирането на десятъка да продължава да се базира на византийския данък 

зеугарион. Използването на волския впряг като мярка за определяне на стойността на 

данъка е отбелязано като местна особеност единствено от късния хронист ал-Нуўайрӣ, 

което затруднява възможностите за интерпретации. 

Немюсюлманските институции в Сицилия в периода IX–XI в. не са добре 

засвидетелствани в изворите. Християнската църква продължава да съществува в 

неблагоприятните условия на чужда религиозна доминация. Миграцията на християни, 
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преследването на духовенството, превръщането на църковни храмове в джамии и 

липсата на постоянни финансови постъпления са сред вероятните причини за упадъка 

на институцията. Беше разгледан и единственият извор за заемането на 

административна длъжност от християнин. Съществуването на тази длъжност към 

нотариата в Палермо е напълно възможно и се оправдава от необходимостта от 

посредник между християнската общност и мюсюлманските власти.  

Животът на юдеите в Сицилия след завоюването продължава да се регламентира 

и организира в рамките на тяхната затворена общност. Най-много са сведенията за 

юдеите в Палермо. Те поддържат отношения с юдейските общности в 

Средиземноморието и притежават собственост. Сведенията за съществуването на 

еврейско съдилище в Сиракуза през 20-те години на XI в. позволяват да  заключа, че в 

рамките на своята общност евреите се ръководят и съдят спрямо собственото си 

обичайно право.  

В Трета глава се спрях на културните взаимодействия в рамките на острова и с 

външния за него свят през ислямския период. Избраният тематичен подход даде 

възможност да се проследят и анализират значими теми от културната среда. 

Представянето на християнската позиция за мюсюлманското настъпление на 

острова показа, че успехите на завоевателите всяват страх сред местното население и се 

осмислят като Божие наказание за извършените грехове. Интерпретирането на 

сведенията от „Видение Данаилово” в тази посока, показа, че съществува вероятност 

анонимният автор на текста да е бил пряк свидетел на началния етап от арабското 

настъпление в Сицилия. 

 В параграфа, посветен на културните отношения между мюсюлманите и 

християните, бяха разгледани няколко специфични случая. Подробно внимание беше 

отделено на сведенията, че християните в Палермо са отдавали почит пред тялото на 

древногръцкия философ Аристотел в църква, която е преустроена от мюсюлманите в 

джамия. Анализът на сведенията, показа, че култовата практика, която е извън 

християнските и ислямски норми към 70-те години на X в. вероятно не срещала 

противодействието на двете религии. 

 Друга тема от междукултурните контакти, която разгледах е тази за сключването 

на смесени бракове между мюсюлмани и християнки, при които наследниците от 

мъжки пол са въвеждани в исляма, а тези от женски – в християнството. 

Противоречивостта на сведенията и липсата на аналог в други ислямски земи са 

причини за съществуването на разнопосочни  изследователски тези. Никоя от тях не 
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може да бъде еднозначно потвърдена. Във връзка с тази тема представих научната 

дискусия за ислямизирането на местни християни. Анализът на изворите и 

съпоставките на доводите на изследователите показаха, че липсват предпоставки да се 

смята, че християнското население е подлагано на натиск за промяна на религията си и 

че големи групи от него са предприели подобна стъпка.  

 Представих източниците и тезите в българската историография за възможността 

през XI в. в Сицилия да е имало богомилска общност. Синтезът на сведенията показа, 

че при съществуващата изворова база тази хипотеза не може да бъде доказана или 

отхвърлена. 

 При проследяването на отношенията между мюсюлманите и юдеите установих, 

че контактите са съсредоточени основно в областта на търговията. Данните от XI в. 

ясно показаха посредническата роля на еврейските търговци и тяхното значение за 

осъществяването на търговските връзки между Сицилия и африканските градове. 

Като част от Дβр ал-ислāм, Сицилия се превръща в средище на културен обмен. 

Той има както материални, така и интелектуални измерения. Представените сведения 

ми позволиха да заключа, че основните връзки се поддържат с Африка, но контакти се 

осъществяват също с Близкия изток и ал-Андалус. 

Проследяването на взаимодействията с Дβр ал-ψарб показа, че съществуват 

търговски отношения между сицилианските мюсюлмани и италианските пристанищни 

градове. Макар те да представляват специфична зона на междукултурен контакт, 

ролята им не бива да се преувеличава. Обзорът на сведенията ми даде основание да 

заключа, че отношенията са ограничени в рамките на професионалната търговска 

общност. Досегът и отражението на тези взаимодействия със съответната културна 

среда не може да се определи с точност. 

Новите завоеватели – норманите са посрещнати със сходни страхове и 

отношение, с каквито и мюсюлманите два века по рано. Представените извори 

показаха, че, както мюсюлманите, така и местните християни и юдеи виждат заплаха в 

норманското настъпление. Тридесетгодишната война с норманите е съпътствана от 

нови демографски промени в Сицилия. Тя има и пряко влияние и върху културните 

процеси в региона. Въпреки че броя на емигрантите не може да се установи, за 

мащабите на преселението свидетелстват множество източници. Значителна част 

сицилиански мюсюлмани се установяват в ал-Андалус и Северна Африка. За 

урегулирането на отношенията между новите завоеватели и местното мюсюлманско 

население са въведени поредица административни мерки. Културните връзки между 
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арабския и норманския период се обуславят от съществуващата мюсюлманска общност 

на острова и възприетата от норманите политическа линия на заимстване на елементи 

от ислямския институционален апарат. 

Културно наследство от арабския период представлява специфична, поради което 

и особено ценна част от общата богата палитра на културното наследство в Сицилия. 

Откритите останки от крепостни стени, сгради, некрополи и др. са ценен източник на 

сведения за устройването на мюсюлманите на острова и предприетите от тях 

строителни дейности. Обзорът на недвижимото и движимото наследство показа 

съществуването на византийски и персийски влияния. Изследванията върху движимото 

наследство удостоверяват използването на вносни предмети на острова, както и 

употребата на произведени в Сицилия съдове в района на Централното 

Средиземноморие. Представените данни сочат, че най-добре ислямското културно 

наследство е засвидетелствано в района на столичния град, Палермо. Синтезът на 

информацията позволи да заключа, че културни елементи от ислямския период са 

приспособени и използвани по време на норманското управление. 

Настоящето изследване показа, че приобщаването на Сицилия към владенията на 

исляма изменя съществуващата обществена среда и е съпътствано с изграждането на 

нови институционални модели и осъществяването на различни по вид междукултурни 

отношения. Тези процеси представляват широко изследователско поле, от което в 

дисертационният труд бяха изведени, структурирани и подложени на анализ ограничен 

брой теми. Нерешените изследователски въпроси позволяват така структурираният 

текст да бъде развиван и обогатяван. Съобразно структурата му, проучванията могат да 

продължат в няколко направления:  

1. Детайлизиране на византийската политика – подготовката, организацията и 

провеждането на походи срещу арабите в Сицилия през периода IX–XI в. 

2. Определяне на позициите и политиката на ал-Андалус спрямо Сицилия, а също 

и детайлизиране на сферите на контакт през периода IX–XI в. 

3. Обособяването и изследването на други институционални структури. 

Например службите, съблюдаващи за обществения ред (ал-шурφа), за които има 

сведения, статутът и организацията на войските след края на активните военни 

действия (902 г.) и др.; 

4. Съпоставка на положението на немюсюлманските институции в Сицилия с 

това в останалите ислямски земи през периода; 
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5. Изследване на ролята на равините за юдейските общности в Сицилия по 

сведенията в писмата от Каирската гениза; 

6. Детайлизиране на междукултурните отношения с привеждането на други 

извори и примери; 

7. Проследяване на политиката на италианските градове спрямо острова в 

периода IX–XI в.; 

8. Представяне на различните видове материално наследство във взаимовръзка 

със средата на тяхното създаване; 

9. Детайлизиране на сведенията от топографията и ономастиката във връзка с 

културното наследство от периода. 

10. Проследяване на участието на население от българските земи във 

византийските походи срещу арабска Сицилия през XI в. 

11. Изследване на ролята на местните мюсюлмани за възприемането на ислямски 

културни елементи в условията на норманското управление. 

12. Проследяване на процесите по емиграцията на население от Сицилия към 

Средиземноморските ислямски земи по време на норманското настъпление и 

приспособяването му в новите условия. 

 Текстът би могъл да бъде подобряван и обогатяван с привеждането и 

съпоставянето на повече излседователски позиции и хипотези. Подемът в изледванията 

върху историческите процеси и културното наследство от ислямския период в 

Сицилия, който наблюдавам в последните години, ми дава увереност, че настоящият 

труд е актуален и представените проблеми ще продължат да бъдат уточнявани, 

пояснявани и преосмисляни в научните среди.  

 

V. Обобщение на приносите: 
 

Изследванията върху Централното и Западното Средиземноморие през 

средновековието в българската историография все още са рядкост. Същото се отнася и 

до проучванията, имащи за тема света на исляма през посочения исторически период. 

Проблематиката, свързана с темата на дисертацията, убягва от полезрението на 

българските историци, но е широко разглеждана в научните среди извън страната ни. 

Основен подтик за разработването на темата бе липсата на подобно изследване до този 

момент в българската историческа наука. Актуалността на дисертационния труд 

произхожда от необходимостта да се разшири спектърът от изследвани региони и 
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тематични области в българската медиевистика, както и от актуалността на научните 

разработки в областта на средиземноморската история и значимостта, която 

съвременната историопис отделя на интердисциплинарните изследвания. 

За западната историография поставената тема е добре позната, което не я прави 

изчерпана или неактуална. В последните години изследванията върху мюсюлманска 

Сицилия навлизат в етап на детайлизиране и проблематизиране на все по-широк кръг 

от теми. На база на познатата ми научна литература по темата, като приноси спрямо 

външната научна среда определям следните компоненти от дисертацията: 

1. Структурирането и представянето на военните действия по видове (глава 1); 

2. Обособяването на седем мюсюлмански институции в Сицилия (глава 2) и 

изследването им във взаимовръзка с политическата и обществената среда на острова и 

общия контекст на възникване и функциониране на тези институции в ислямския свят; 

3. Изработената структура на глава 3 („Културни взаимодействия”), в която в 

последователни параграфи се разглеждат: началната позиция на християните спрямо 

арабското настъпление; отношенията мюсюлмани-християни и мюсюлмани-юдеи; 

взаимодействията в рамките на ислямския свят и с християнските земи; промените в 

културната среда по време на норманското настъпление и запазеното културно 

наследство от периода IX–XI в. 

4. Интерпретацията на старобългарският апокрифен текст „Видение Данаилово” 

като източник на информация за християнската гледна точка за завоюването на острова 

от мюсюлманите (глава 3); 

5. Интерпретацията на сведенията за съществуването на богомилска общност в 

Сицилия (глава 3) 
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VI.  Списък на приложенията 

 

Приложение 1– Природо-географска карта на остров Сицилия 

Приложение 2 – Основни обсади в периода на арабското настъпление в Сицилия (827–

902 г.) 

Приложение 3 – Събитията в Сицилия (IX –XI век), отразени в миниатюрите на 

Мадридската хроника на Скилица 

Приложение 4 – Индекс на термините, използвани в арабските извори за обозначение 

на плавателните съдове, участващи във военните действия между арабите и Византия 

за Сицилия (827–902 г.) 

Приложение 5– Сицилиански монети от периода IX–XI век 

Приложение 6 –Сицилия в ислямските географски карти 

Приложение 7 – Палермо и Махдия в картите от „Книга на Чудесата” 

Приложение 8 – Изображение на страница от преписът на Евангелие от Лука на 

Еуфимий (1043 г) 

Приложение 9– Изображение на страници от Корана от Палермо 

Приложение 10– Шахβдата в Корана от Палермо 

Приложение 11 – Арабите в Сицилия IX - XI век. Материално културно наследство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

VII.   Публикации по темата на дисертационния труд  

2015 

Владимирова, Десислава. Характеристики на сицилианските затвори (IX–XI в.) В: 

Сборник с доклади от Докторантски и постдокторантски четения на Исторически 

факултет 2014 г. София: ИФ-94, 2015, (под печат) 

2014 

Владимирова, Десислава. Морски битки и обсади в хода на арабското настъпление на 

остров Сицилия (827–902 г.) – извори, хронология, проблематика. В: Сборник с 

доклади от Докторантски и постдокторантски четения на Исторически факултет 

2013 г. София: ИФ-94, 2014, с. 23–47  

Владимирова, Десислава. Сицилия между дар ал-ислβм и дар ал-ψарб – проблеми на 

мирните междурелигиозни отношения в периода IX–XI век. В: Сборник с доклади от 

Кюстендилски четения 2014 г. (под печат) 

Владимирова, Десислава. Материалното наследство като перспектива пред научните 

изследвания върху арабския период в Сицилия (IX–XI век). В: Mediaevalia (под печат) 

2013 

Владимирова, Десислава. Как дойде злото? – Монахът Теодосий за падането на 

Сиракуза (878 г.) и положението на християните в мюсюлманска Сицилия. В: Quod 

Deus Vult! Mediaevalia (Специално издание), с. 140–153  

Владимирова, Десислава. Арабите в Сицилия ІХ–ХІ век – обзор на писмените извори 

и подходи при работата с тях”, В: Сборник с доклади от „Първа обща докторантска 

конференция по социални и хуманитарни науки” (под печат) 

Владимирова, Десислава. Бунтът на Еуфимий (826–827) – аналитична ретроспекция 

на събитията и опит за изграждане профил на личността. В: Сборник с доклади от 

Кюстендилски четения 2013 г. (под печат) 

2012 

Владимирова, Десислава. Посланието на победителите в битката при Мизилмери 

(1068 г.) според хрониката на Гофредо Малатера. В: Сборник с доклади от 

Докторантски и постдокторантски четения на Исторически факултет 2012 г. 

София: ИФ-94, 2014, с. 46–52 



29 
 

Владимирова, Десислава. Средновековна Сицилия (IX – XI в.) в обсега на 

българската историография – подходи и перспективи. В: Сборник с доклади от 

Кюстендилски четения 2012 г. (под печат) 

Vladimirova, Desislava. Urban Structure and Urban Life in Palermo in the 10th Century CE 

According to Ibn Ηawqal, In: Standards of  Everyday Life in the Middle Ages and in Modern 

Times. Vol. 2, Veliko Tarnvo: Faber, 2013, pp. 257–276 


