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ПРеДгОВОР

географска	характеристика

Територията на Община Бяла и части от двете и съседни общини 
се разпростира най-общо в крайните среден и северен дял на Източна Стара 
планина – Еминска Стара планина, по която е старопланинското било, и 
Камчийска Стара планина. 

На запад територията на Община Бяла граничи с няколко масива / 
седловини и местности с названието „Гермето“. На юг, долината между реките 
Двойница и Перпери я отделя от северните склоновете на Еминска планина. 
На север спира по склоновете, които са надвиснали над южната периферия на 
Долнокамчийската низина – Камчийският Лонгоз. На изток бреговата ивица 
се явява част от географски определеното Българско Средно Черноморско 
крайбрежие, където са и едни от най-дългите плажни ивици: съседната от 
север – Камчийско-Шкорпиловската, почти централната – Карадере и от юг 
– между нос Св. Атанас и нос Кочан. Релефът на територията на общината е 
хълмист и нископланински. Разчленен е от няколко десни притока на р. Голяма 
Камчия и долините на реките Перпери и Двойница. 

За природните красоти на района разполагаме с няколко писмени 
свидетелства още от Античността и Късното средновековие. Езикът на 
тези свидетелства впечатлява с възхитителния захлас и очарование, близък 
до поезия – рядко срещано явление в писмените извори от миналото. 
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Камчийска планина

За	северните	скатове	на	Дюлинския	проход:
„...То е много красиво и високо стръмно поле, което се простира дори до билото 

на планината, цяло обкичено с цветни градини. Неговите зелени поляни са празник и 
пиршество за очите. Там има сенчести кътчета, гдето пътникът се скрива в гъсти 
дървета. Те са същинско убежище за тия, които се намерят там по пладне, когато 
дори вътрешността на земята изгаря от слънчевите лъчи. За гледане е приятно, но 
за описване е мъчно. Изобилни води текат около мястото, които нито са толкова 
студени, та да вредят на този, който пие, нито измъчват тоя, който се разхлажда, 
понеже са пивки. Птичките, накацали по младите клонки на дърветата, посрещат 
посетителите с приятни песни; те им пеят безгрижно и весело, правят ги да забравят 
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Величествената равнина

всичко лошо и с песните си им премахват всякаква скръб. Бръшлянът, миртът и 
тисът създават заедно с всички други цветя в пълна хармония най-изобилно с дъха си 
безплътен разкош и обогатяват с благоуханията си този, който е там, като че ли 
поднасят на посетителите приготовление за веселба съгласно с някакъв отличен закон 
за гостоприемството”

Византийският писател и историк Теофилакт Симоката 
(първа половина на VII в.) – „История на управлението на 

император Маврикий“ (писана около 630 г.)
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Описание	на	Дюлинския	проход: 
„На върха се откри живописен планински край. Дъбови и габърови гори, по-

крайните гъсталаци, преплетени с павой, се сменят с ниви узряло жито... От тук 
почнахме да слизаме през вековни гори”

Авторът на първата академична история на България 
Константин Иречек (1899 г.) – „Пътувания по България“

За	полето	между	реките	Двойница	и	Перпери:
„... Величествена равнина, в средата на която има една едноименна скеля и 

която се простира от предгорието [крайният дял на Еминска планина] до носа Ак-
Бурну [нос Свети Атанас]”....

Австрийският пътешественик Венцел фон Броняр (1786 г.) 
– „Описание на Българското Черноморско крайбрежие“

Първите	изследователи
Обективният поглед към историографията на района между р. Камчия 

и нос Емине показва, че липсва по-цялостно изследване на историята на тази 
част на България1. Вниманието на историци и археолози е към два съседни 
от юг и север района с административните и обществено-икономически 
центрове – Месембрия / Несебър и Одесос / Варна2. Научни и научно-популярни 
изследвания има за някои съседни общини и географски и етнографски области3. 

Кратки бележки за историята на Община Бяла може да открием в 
трудовете на значими български учени, но заедно с това следва да се отдаде 
дължимото и на местни изследователи, чиито описания може да се определят 
и като писмени извори. 
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Феликс	Каниц	–	странстващият	учен	етнограф
Многократно посещавалия българските земи австро-унгарски учен 

преминава през няколко села в Еминската планина и е оставил предимно 
сведения за етно-демографската и икономическа характеристика на района от 
втората половина на ХIХ в.

Константин	Иречек	–	пътуването	през	Дюлино
В своите „Пътувания по България“, К. Иречек – 

авторът на първата цялостна българска научна история, на 
няколко страници описва преминаването си през граничното 
тогава – между Княжество България и Източна Румелия – 
село Дюлино към Варна като споменава някои археологически 
паметници в района – „околността има археологически интерес и 
заслужавала би подробно изследване“4.

Карел	Шкорпил	–	опис	на	старините	по	крайбрежието
Както е за много райони на България, едно 

от първите историко-археологически описания за 
територията между планината Еминска и долното 
течение на р. Камчия дължим на основателите 
на българската археология братята Карел и 
Хермингилд Шкорпил. В една от ранните си научни 
студии „Североизточна България в геогафическо и 
археологическо отношение“ те се спират основно 
на археологически обекти в рамките на днешната 
Община Бяла и в съседните общини5. Макар и плод 
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на теренни обхождания, описанията на особеностите на терена, на видимите 
следи от археологически обекти и отделни паметници са незаменими 
за по-късните и за съвременните изследователи.

Веселин	Бешевлиев	–	академикът	епиграф
Длъжни сме да споменем изтъкнатия български историк  

академик Веселин Бешевлиев. След като е научил за открит в района 
на Бяла надпис на гръцки език В. Бешевлиев го публикува в известията 
на Варненския музей (през 1973 г.). 

Михаил	 Лазаров,	 Александър	 Кузев	 –	 варненските	 историци-
археолози

Проф. Михаил Лазаров – археологът ентусиаст на подводните 
проучвания, един от основателите на подводната археология в 
България – организира и ръководи редица експедиции в района на 
Поморие, Созопол, Китен, Бяла, Шабла, Яйлата и др. От създаването 
на Центъра за морска история и подводна археология в Созопол през 
1978 г. е председател на Експертния съвет. 

Участва чрез научно сътрудничество в редица международни научни 
групи, като Groupe de recherche du Pont Euxin при SNRS – Франция, Colloquia 
Pontica – Oxford, и др.).

Ръководител на подводните археологически експедиции в 
близката до брега акватория на Бяла.

А. Кузев е автор на повечето текстове за средновековните 
български градове и крепости по нашето черноморско крайбрежие.
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Крум	Кънчев – пътеводителите	на	Черноморското	крайбрежие
Кратки бележки за Черноморския бряг – в частност от устието на 

р. Камчия до нос Емине – в това число за укреплението на нос Св. Атанас 
има в едно популярно четиво за Българското Черноморие на преподавателя в 
Морското училище във Варна през 30-те години на ХХ в. Крум Кънчев6. 

Цончо	Родев	–	писателят	и	загадката	Свети	Атанас
Един от основателите на българската подводна археология, писателят 

Цончо Родев отделя страници на една от експедициите, която извършва 
проучвания в залива Св. Атанас7.

Рада	Черковска	–	отговори	в	една	анкета	
Достоверни сведения за историята и археологията за 

района дава и главната учителка през първата третина на ХХ в. 
в тогавашното село Бяла – Рада Черковска8. 

След като получила в първите месеци на 1914 г. изготвените 
от Министерството на просвещението два анкетни листа, на 20 
април (03 май н.ст.) 1914 г. беленската главна учителка отговорила съответно 
на въпроси свързани с религиозните и народните празници, песенния фолклор, 
стопанския живот, названия на местности, легенди и предания, използваните 
сечива в земеделието и бита, облеклото, сведения за местната църква, 
училищното дело, народния календар, родовите взаимоотношения, сведения за 
изкуствени могили, археологически паметници – праисторически сечива; камъни 
с надписи; стари укрепления; стари пътища; пещери, вкаменелости и др.

Христина	Стратиева	–	електронната	енциклопедия	„Бяла”
Важен „местен“ и много ценен принос, който заема достойно място 

в списъка на „беленската“ проблематика е защитената магистърска дипломна 
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теза към Варненският свободен университет от страна на родената в 
Бяла Хр. Стратиева. Запазена е като „Електронна енциклопедия – Бяла“. Тази 
публикация се появява преди десетина година, когато авторката е музеен 
уредник в Бяла. Хр. Стратиева подрежда голяма част от писаното за Бяла 
и района в научната и научно-популярната литература, данни от архивите и 
редица анкети с беленци. 

Извори	
В последните години, за проучването на историята и археологията 

на Община Бяла допринесоха редовните археологически разкопки на нос Св. 
Атанас и в подножието на хълма над малкия залив Св. Йоан, южно от Бяла. 
Разгърнатата дейност на местния музей допринесе също така за обогатяване 
на музейния фонд с находки и информация за укрепления, селища, некрополи, 
могили и пр. 

Бяха издирени нови писмени извори за Бяла и района за периода XVI–XVII в. 
– два османски данъчни регистъра (дефтери), които се включват за пръв път 
в научна употреба. Първият от тях е опис на село Ак дере (турското име на 
Бяла), спадащо в средата на XVI в. към община Русокастри – информацията в 
дефтера датира от последните години на управлението на султан Сюлейман 
I Великолепни (1520–1566), но самият документ е „обнародван” в първите 
години от управлението на султан Селим II (1566–1574). Вторият документ е 
от 1643 г., когато селището има нов административен център, отново на юг 
от Балкана. То е пренасочено към каза (община) Месември (Несебър). 

Те позволиха да се направи „нов прочит“ на вече познати на науката 
извори, на местните легенди и предания, да се потърси обяснение на 
топонимията в околността. 

В архиви и музейни фондове бяха издирени мухтарски (кметски) 
печати от XIX в. на Бяла и на околните селища, материали от интервюта и 
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теренни проучвания, най-старите главни класни книги на местното училище 
и др. 

На отделно самостоятелно проучване бяха подложени църковните 
храмове на селището – най-ранен духовен живот в района, изграждане на 
храмовете, църковен интериор, иконография, богослужебни книги и пр. 

1  В последните десетилетия на ХХ в., на няколко пъти са правени опити за създаване на творчески 
колектив, който да напише „История на Бяла“. Събраната информация и подготвени текстове – по 
някои теми много полезни, се пази във фонда на музея в Бяла.
2 Литературата за историята и археологията на Варна и Несебър е доста обширна. Виж последно за 
Варна: Минчев, А. Одесос през елинистическата епоха (краят на IV в. пр.Хр. – началото на I в. сл.Хр.). 
Варна, 2007; същият. Одесос през римската епоха. (I–III в.). – В: 10 книги за Варна. Варна, 2006, 11–118; 
същият. Одесос през късноантичната епоха (IV – началото на VII в. – В: 10 книги за Варна. Варна, 
2007, 9–113; Плетньов, В. Варна през Средновековието; Плетньов, В., И. Русев. История на Варна – 
том 2: Средновековие и Възраждане (VII в. – 1878 г.). За Несебър виж библиографския показалец у: 
Kiyashkina, P., A. Bozkova, T. Marvakov. Published for the Archaeological Museum of Nessebar by Vessela 
Publisher A Guide to the collections of the Archaeological museum of Nessebar. Plovdiv, 2012.
3 За Авренското плато вж: Маринов, В. Авренското плато. Областно географско изучване. София, 
1940. За еркечката етнографска група: Георгиев, Г. Т. Еркечката етнографска област в миналото и сега. 
Бургас, 2013.
4 Иречек, К. Пътувания по България. София, 1899, с. 809–811.
5 Шкорпил, К. и Х. Североизточна България в географическо и археологическо отношение. – 
СбНУНК, VII (= Паметници из Българско). София, 1892, с. 42–43, фиг. 22.
6 Две издания: Кънчев, Кр. Нашето Черноморие. Варна, 1938; същият. Българското Черноморие 
(пътеводител). Варна, 1961, с. 63.
7 Родев, Ц. Отвъд синия праг. София, 1985, 69–70; 76–78.
8 Вж: Стратиева, Хр. Бяла. Електронна енциклопедия. Рада Черковска е родена в гр. Добрич през 
1877 г. Установява се в Бяла през 1904 г., където се задомява и учителства тук в продължение на 33 
години.
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Десетилетия наред въпросите за археологическите карти на отделни 
райони в България се „допитваха“ до публикуваните текстове и планове, 
както и архивните единици оставени от основоположника на българската 
археология Карел Шкорпил. В последната четвърт на ХХ в. доста регионални 
музеи събраха и представиха информацията по тази тема в отделни издания. 

В последните години Археологическият институт при БАН разработи 
„Археологическа карта на България“ – АКБ като нов програмен продукт, 
който отговаря на повишените изисквания на науката и съвраменните 
възможности. Той има следните предимства – осъществяване на връзка чрез 
Интернет; облекчен достъп до базата данни на всеки ползвател при спазване на 
регламентираните права; много по-точно локализиране на местоположението и 
границите на археологическите обекти; увеличена възможност за въвеждане на 
информация за съоръжения и находки, вкл. илюстрации; създадена е възможност 
да се визуализира картния материал и да се илюстрират археологическите 
обекти; улеснено е синхронизирането на постъпващата информация; дава 
възможност за актуализиране на данните за вече регистриран обект; 
усъвършенстван е филтърът, който позволява пълнотекстово търсене; 
улеснено е администрирането на системата; осигурена е надеждна защита на 
информацията в АИС „АКБ”.

От май 2010 г. системата е вече активна, адресът е: http://naim-bas.
com/akb. 

Представените по-долу „бележки към археологическа карта на община 
Бяла, област Варна“ е началото на издирването, систематизирането и 
публикуването на археологическите паметници в района.
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н. Св. Атанас

ERITE

н. Емине

н. Бели нос

н. Черни нос

/Камчия/Panisos

Перперидере

 Двойница

Фандъклийска река

Вая

Козлука

Карадере
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Емонска  "Света гора"
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Emine cape

Sveti Atanas cape

Beli nos cape

Cherni nos cape

Emona "Holy Mountain"

Средновековен манастир

ERITE

Антични и средновековни селища

Антична и средновековна крепост / град

Пещ за строителна керамика

Съвременно селище

Следи от морска катастрофа

Отбранителна система

Ancient - and Middle Age fortress /town

Middle Age Monastery

Pottery kiln for construction materials

Ancient - and Middle Age villages

Contemporary settlement

Traces of a shipwrek

Defensive system

ЛЕГЕНДА   LEGEND
HERAKLEA

0 10km1km

Българското	Средно	Черноморско	крайбрежие



19

БеЛеЖКИ	КЪМ	АРХеОЛОгИЧеСКАТА	КАРТА	НА	БЯЛА	НА	ЧеРНО	МОРе

0 10km1km

Историко-археологически	обекти
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1
н. Св. Атанас

2

3

4

0 1km

5

град	Бяла

На територията на града и землището на Бяла са известни няколко 
архелогически обекта: 

1. Тракийският култов комплекс и късноантичната крепост/
пристанищен град на нос Свети Атанас (вж по-долу). Непосредствено 
северозападно от крепостта на нос Свети Атанас е имало и средновековно 
селище;

2. Средновековно селище и некропол около черквата „Света Параскева”   
и над „Старата чешма“;
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0 1km
н. Св. Атанас

5

3. Антично селище в местността „Палеоклисе” (= „Старата църква”) 
– района над сегашния Централен плаж (така нареченото „Казино”); също така 
малко на запад и на юг. Водоснабдяването на това селище е било с водопровод 
от извора в местността „Кавака” (под Техникума); 

4. По северния склон на дола на рекичката под така нар. „Старата 
чешма” – сведения за трако-римско светилище; 

5. Могилни некрополи северно и северозападно от нос Св. Атанас; 
западно от града в местността Тумба; в двора на къщата на ул. „Янко 
Димов“ 5.
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Нагръден реликварен кръст от 
средновековния некропол до черквата “Св. 
Параскева”. Намерен и дарен от Живко 
Пламенов Иванов – четиринадесет годишен 
от Бяла.

Горна част на амфора с печат (от района западно от Старото казино 
– Бяла): Херсонес Таврически, датира ок. 325-290 пр.Хр. Надписът на печата 
може да се възстанови: 

Ξάντθο[υ] 
[Α]στυνόμ[ου]
Възможен превод:
"[В годината на] астинома Ксантос". Ксантос е името на магистрата, 

чрез което се указва годината на производство на амфората (тези магистрати 
са сменяни циклично, обикновено всяка година). Астином е длъжността му.
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Керамични фрагменти от антични съдове открити в местността 
Палоклисе (над Старото казино)
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Долината	на	река	Перпери

На около 3 км южно от Бяла, преди устието на р. Перпери в западна 
посока има следи от антично и средновековно селище. Южно от възвишението 
над „бункера“ в посока устието на р. Двойница се е развивал землено-пясъчен 
насип.

1. Средновековно селище;
2. Антично селище и пещ за производство на строителна керамика;
3. Землено-пясъчен насип (вж. статията на Павел Георгиев в тази книга).

2
2

1
2

3

0 1km

Бяла 2 км.

Перперидере

р. Двойница4
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1
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0 1km

Сребърен грош на Михаил III Асен / Шишман (1323–1330) от първа 
хронологическа фаза (1323–1329). Открит и дарен от Ганчо Богданов от Бяла.
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 р. Двойница

Куру дере
2

1

 р. Двойница

Куру дере
2

1

Дюлино

Землището на с. Дюлино и по-конкретно минаващия от тук проход 
и път са описани подробно в извори от Античността и Средновековието 
и по-късно. 

1. Югозападно от селото преминава късноантичната източно-
балканска преградна отбранителна линия, чийто най-известни пунктове в 
района са крепостта при Обзор и т.нар. Хемски порти, на около 6 км западно 
от с. Горица;

2. Късноантична и средновековна крепост – т.нар. Дюлинско градище.
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Късноантичната източно-
балканска преградна отбранителна 
линия, която преминава в и покрай 
землището на селата Попович и Дюлино

Късноантичното 
отбранително съоръжение 
Хемски порти
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Гердан от мъниста от стъкло 
и корнеол. Датировка III–I в. пр.Хр. 
Открит в могилен гроб северно от село 
Попович. Дарен от Жеко Жеков от Бяла.

1

2

Попович

1. Антично селище североизточно от селото;
2. Античен некропол североизточно от селото
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Керамична паница. Датировка III–II в. пр.Хр. Част от гробен инвентар 
в некропол североизточно от село Попович. Дарена от Ганчо Богданов от 
Бяла.

1

2
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1

0 1km

господиново

За землището на с. Господиново има сведения за няколко антични и 
средновековни селища, все още не окончателно локализирани.

1. Антично и средновековно селище в местността Кошута
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Медна монета на император Ираклий (610–641), отсечена през III-та 
година от управлението му (612/613) в Кизик – град на южния бряг на Мраморно 
море. Открита в м. Кошута и дарена от Неджиб Даибов от с. Господиново.

1

0 1km
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Долапдере

Юрта чешме

1

2

Бяла 1.5 км.

0 1km

2

Село	горица

1. Антично и средновековно селище в местността Енимахле;
2. Античен некропол
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0 500m

р.Бяла

0 500m

Долината	на	Бяла	река

Антично и средновековно селище което започва от крайбрежната 
ивица при устието на Бяла река и се развива в западна посока, непосредствено 
южно от село Горица. Отличава се с няколко водоизточнка/чешми; изобилие 
на керамика от Халщата-а до Османския период.

Античен могилен некропол – северно от същата местност.
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Гема – изработена най-вероятно 
от карнеол, често използван в глиптиката 
полускъпоценен камък. Дата: най-общо I–III в. 
Вдълбано изображение на Атина – представена 
като грубо копие на статуята на Атина Партенос 
на Фидий от Партенона в Атина, а друг път е 
интрепретирана по-свободно. 

Намерена от Христо Дончев в Античното 
селище между Бяла река и село Горица.

Монети от античното 
и средновековно селище по 
долината на Бяла река. 

От долу на горе:
- домонетна форма;
- елинистически монети;
- римски монети;
- фолис на Лъв VI и 

Александър (866–912);
- османски монети/акчета
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Археологически експедиции на специалисти от Варненския музей през 
80-те години на XX век са установили в района южно от Черни нос зона 
за проучване на крепост и селище. Напълно е възможно това селище да е 
свързано с описаното по-горе по долината на Бяла река.

1. Антично селище;
2. Антично укрепление?
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Сборна находка от девет сребърни монети / драхми открити в селище 
южно от Черни нос: осем (долу) са от така нар. Александров (Александър III 
Македонски / Велики) тип; сечени след 323 г. пр.Хр.; една сребърна монета / 
драхма (стр. 36 долу в ляво) на един от приемниците на Александър, Лизимах 
(323–281 г. пр.Хр.), отсечена в Лампсак (град на малоазийския бряг) в периода 
299–296 г. пр.Хр.
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Село	Самотино

1. Късноантична и средновековна крепост на около 3 км север-
северозапад от селото. При теренно обхождане се намират много керамични 
фрагменти, характерни за Античността и Късното средновековие.
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ПЪТЯТ ВЕРИГАВА ПРЕЗ VII–VIII В.

Павел	георгиев
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ПЪТЯТ	ВеРИгАВА	ПРеЗ	VII–VIII	В.

Въпросите относно проходите и пътищата през Античността 

и Средновековието в крайните дялове на Източна Стара планина 

(наричана още Еминска планина) са една от най-важните страници в 

историята на Община Бяла. Не е случайно, че в немалко писмени извори 

от миналото срещаме сведения тъкмо за така наречените „Емински” и 

„Дюлински” проходи и пътищата, които минават през тях. 

Анализът на изворите за района е привличало вниманието 

на български и чужди учени. Включената в „Приноси към историята 

на Бяла” статия на ръководителят на филиала на Археологическия 

институт при БАН в Шумен доцент д-р Павел Георгиев представя най-

цялостен анализ на известното досега в изясняването на тези въпроси, 

а освен това предлага нови интерпретации за землено-пясъчните насипи 

по крайбрежната ивица между Обзор и Бяла, и при Шкорпиловци. 

Приносно за ранната българска средновековна история 

и миналото на Бяла, и района е също така новият „прочит” на П. 

Георгиев за обитавалото тия земи местно население – известните 

от писмените извори „севери”. За времето на Късната античност 

и първите десетилетия на Първото българско царство авторът 

аргументирано развива тезата, че „Severianite / севери” са обитавали в 

началото южните склонове на Източна Стара планина. По-късно, след 

идването на Аспаруховите българи техните „местоживелища трябва да се 

търсят по северните скатове и предпланините, и то в съседство с морския бряг”. 

Съставителят
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Името “Веригава” в изворите е обвързано с крайния източен дял 
на Стара планина и споменаването му във връзка със събития от първия 
век на българската държава може да послужи за изясняване на важни и 
трудни за решаване въпроси. По тази причина с него са се занимавали едни 
от най-видните ни изследователи-медиевисти като К. Иречек, Ив. Дуйчев, 
В. Бешевлиев и други. Ив. Дуйчев го извежда от средновековното име на 
планината: Ζυγός, което обяснява като Catena mundi, от което е произлязло 
и славяноезичното верига т.е. планински хребет.1 В. Бешевлиев приема името 
за тракийско, сравнявайки го с други планински имена, например: Осогово-
Асагава и изтъква, че съставката –gava в тях е означавало на тракийския 
език “планина”.2 Наскоро предприехме опит за изясняване на произхода и 
значението на името Веригава като приведохме езикови паралели от При- и 
Закавказието, които да обосноват неговата връзка с (пра)българите.3 Ако 
те могат да се приемат за убедителни, то е означавало в най-общ смисъл 
“горната (планинската) страна (област)”. Както изглежда обаче, това значение 
не е първично. По-нататъшните ни занимания с късноантичните извори 
показа, че както допускаше В. Бешевлиев, названието има античен произход, и 
е оставило следи в източниците.4 Късноантичният поет Клавдий Клавдиан, 
описвайки в началото на V в. „оголелия от шумата Хемус”, съпоставя 

Бележка:	Текстът е печатан за пръв път в: Сборник „Черно море между Изтока и 
Запада”: ХII Понтийски четения, Варна, 2006 г.: „История на пътя”. Варна, 2007, 7-25. За 
настоящото издание авторът е добавил заглавия от излезли след неговото отпечатване 
свои изследвания.
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неговия образ със зашумената от Пролетта (Ver) “зелена планина” (ХХVI, 
11).5 Латиноезичните епитети viridem или ver(idem) monti почти съвпадат с 
името Веригава, което се среща у Теофан и Патриарх Никифор с две форми: 
Βερέγαβα, Βερίγαβα (у Анаст. Библиотекар- Veregaba). Така че първата 
част от останалото дълго време загадъчно име е цветова характеристика 
на околните планински хребети. Втората част от името е със сигурност 
тракийска дума за “планина”. Впрочем в речника на Е. Софоклес γαβA ε 
дума за “хълм, възвишение и бърдо”. Изглежда че Клавдиан просто я заменил с 
латинското mons, montis. Така че буквалното значение на формата *Vеrigava 
да е всъщност “зелените хълмове” или “зелените хребети (бърда)”. 

Това изглежда е имал предвид и Теофилакт Симоката (II,11) в началото 
на VII в. като е описал много ефектно природата по северните скатове на 
дн. Дюлински проход.6 “То (мястото-П.Г.) е много красиво и високо стръмно 
поле, което се простира дори до билото на планината, цяло обкичено с 
цветни градини. Неговите зелени поляни (λειμ™νες δS τουτ¥ χλοάζοντες) са 
празник и пиршество за очите. Там има сенчести кътчета, гдето пътникът 
се скрива в гъсти дървета. Те са същинско убежище за тия, които се намират 
там по пладне, когато дори вътрешността на земята изгаря от слънчевите 
лъчи. За гледане е приятно, но за описване е мъчно. Изобилни води текат 
около мястото (περιρρεq δS τ{ν τόπον ‰δάτων Bφθονία), които нито са 
толкова студени, та да вредят на този, който пие, нито измъчват този, 
който се разхлажда, понеже са пивки…”(превод на В. Бешевлиев). 

Сходно описание за тази част от планината Хемус ни е оставил и 
друг поет – Мануил Фил, след като говори за λειμ™να πυκν{ν, т.е. за “гъсто 
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покрити ливади”, “насадени с победите” (189) на своя герой протостратора 
Михаил Глава Тарханиот.7 

За зелена гориста растителност в Дюлинския проход пише и К. Иречек, 
минал от там няколко години след Освобождението: “На върха се откри 
живописен планински край. Дъбови и габърови гори, по-крайните гъсталаци 
преплетени с павой, се сменят с ниви узряло жито, които се простират 
вляво дори до селото Еркече...На север окото блуждае по широките пусти 
гори; в тях се познават трите напречни прореза на Козяшка река, Камчия 
и Провадийска река… Оттук почнахме да слизаме през вековни гори, които 
още изглеждат тъй, както ги е описал Теофилакт Симоката в началото на 
VII в. Между старите и млади дъбове стърчат и уединени габъри и ясени. 
На места лески и дива лоза образуват завеса пред гъсталака на вътрешната 
гора, на места пък прострените клонове се превиват като свод над пътя 
и му хвърлят върху тъмна, хладна сянка…Наблизо, на мястото, където 
еднообразната зеленина на стръмните гористи брегове се прекъсва от устието 
на една тясна долина, лежи споменатото крайморско село Гьозеке, над което 
на южната страна се намира развалена крепост, в средните векове позната 
под името Козяк…”.8 За местността К. Иречек отбелязва нещо особено 
важно за нас: “…между тъмносинята повърхност (на морето-П.Г.) и зелените 
върхове блестяха големи бели купчини, натрупани между мочурите на Камчия 
и морето” (курс. П. Г.).9 

Още издателят на текстовете на Теофан Изповедник и Патриарх 
Никифор Карл де Боор локализира планинската област с име Верегава/Веригава 
ad meridem Varna, т.е. “на юг от Варна”. Тази локализация се приема, макар че 
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повечето от съвременните автори разширяват нейния ареал чак до Ришкия 
или Върбишки проходи, с които те отъждествяват “прохода Веригава”. 
Ако следваме стриктно информациите на византийските автори, Веригава 
обхваща изключително зоната на юг от Варненските езера, от поречието на 
Голяма Камчия, до южните скатове на планината. Както видяхме, името е 
ороним и като такова то обхваща вероятно цяла Източна Стара планина. 
При използването му за означение на разположените в проходите там пътища 
и защитни съоръжения обаче старите автори са по-конкретни. Теофан говори 
за “предната клисура на Верегава” (τ\ς Vμπροσθεν κλείσουρας Βερεγάβων) 
или за “в теснината до Веригава” (εrς Βερέγαβαν εrς τ\ν κλεισο‡ραν).10 
Според Ив. Дуйчев първият израз е в мн. число и се отнася до няколко 
прохода. В. Бешевлиев и други изследователи приемат, че става въпрос 
за един проход, както е и във втория текст на Теофан. Въпросът е дали 
под “клисура” тук трябва да се разбира непременно “проход, теснина”, или 
става въпрос за изкуствените прегради, с които те са били затваряни. Ако 
съдим от значението на едноименния термин у Константин Багренородни, 
по-сполучливо е второто решение, а именно на “укрепление”, разположено 
обикновено в теснина (проход).11 Всъщност, според основния ни извор за 
ситуацията в източностаропланинските проходи Теофилакт Симоката 
(VII,13) понятието kleisoura “е гръцка транскрипция на латинския термин 
clausura: линейно фортификационно съоръжение за блокиране и защита на 
планински проход”.12 В нашия случай става въпрос за изначалното значение на 
clausura: “укрепен планински проход”.
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Това се потвърждава от единственото споменаване на Верегава у 
Патриарх Никифор. Той говори за „така наречения проход Веригава” (τ[ν 
λεγομένην Tμβολ[ν Βεριγάβων).13 Преводът тук трябва да се уточни и 
изтъкне, че става въпрос за “устие” (на проход) в “предната част” на Веригава. 
Така че трябва да заключим, че Теофан и Патриарх Никифор са имали предвид 
определена теснина в планината Веригава. За нейното място ни ориентира 
най-вече разказът на Патриарх Никифор за събитията от 765 г., когато 
станът на император Константин V е бил разположен на въпросното“устие 
на Веригава” и се е намирал “съвсем близо до земята на българите”. Те, според 
хрониста, наблюдавали не само византийския стан, но и катастрофата на 
византийския флот “около градовете Месемврия и Анхиало”. Следователно, 
византийският стан при входа на Веригава се е намирал в Анхиалското поле, 
което до 80-те години на VIII в. играе ролята на постоянен плацдарм против 
България.14 Следователно “устието на Веригава” може да се отъждестви с 
южния край на дн. Дюлински или още по-вроятно с този на Еминския проход. 
С друи думи става въпрос за южните скатове на най-източните разклонения 
от Стара планина. 

Тях има предвид и Теофан, когато говори за първоначалните 
местоживелища на т. нар. Севери (Σέβερεις, Σέβερης, Σεβερης), които 
обитавали първоначално “предната (ите) клисура(и)”, т.е. южните прегради в 
планината Веригава, а не северните скатове, както се приема от съвременните 
изследователи. “Поместването” на първоначалниите северски местоживелища 
по северните скатове и предпланини остава абсолютно недоказано. Всъщност 
до 680 г. “северите” са обитавали само южните склонове на Източна Стара 
планина15.
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Името Virigava, Verigava, Veregava като трако-римско название е било 
дадено на планинските хребети от старо население, по-всяка вероятност 
от онези “траки”, които според Прокопий Кесарийски –“обитават един 
приморски град на Евксинския Понт, на име Анхиало”(De aedif., III,7), или пък 
от тези, които във вътрешността на Източна Стара планина са използвали 
за приветствие сабазисткия поздрав ε�οι σαβοq .16 Ведно с тях “в съседство” 
с близките на града Анхиалски бани, според него, “са се поселили много 
варварски племена”. Анализът на изворовия материал показа, че “варварският” 
контингент тук е бил предимно от готско население, заселено в периода 
IV-VI в.17 Изглежда това са били неголеми анклави, обитаващи планински и 
трудно достъпни местности. За такова население “в Тракия и Македония” е 
определението на Клавдий Клавдиан: “унищожени народи” (gentes iterum saevire 
sepultas) (XX, 147-148).18 Буквалният превод на израза е “черни, погребани, народи” 
и изглежда се отнася за варварските анклави, които обитават “студените 
долини на Хемус” (ХХI, 134-135).19 Става въпрос за жителите на теснините по 
северните скатове на Хемус. 

Анализът на топонима Сабуленте Каналин (Σαβουλέντε δS Κανάλιον 
(σαβουλέντε δεκανάλιον, ΣαβουλSν δS Μανάλιον, vulg.), посочен от 
Теофилакт Симоката като Tπιχωρί¥ προσηγορία τινί , т.е. “някакво 
приветствие в езика на местните жители”. Това именно ни даде основание 
да открием в топонима следите от един древен тракийски култ, свързан с 
Дионисиевите мистерии и култа към Дионис-Сабазий, практикуван и в края 
на VI в. от обитателите на красивата гориста местност между дн. Дюлино, 
Еркеч (Козница) и нос Емона на изток.20 Този култ, както е известно, е бил добре 
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познат на местното население от Анхиало и неговата околност, тъй като в 
негова чест император Септимий Север учредил игри, наречени на негово име 
ΣΕΒΗΡΙΑ ΝΥΜΦΙΑ. Техен център са били изглежда баните Акве Калиде.21 
Редица данни насочват към това, че тракийското, както и натурализираното 
варварско население от полите и теснините на Източна Стара планина (или 
само част от него), е получило названието “севериани” (Σεβήριανοι), от 
което е произлязъл и засвидетелствания от Теофан “етноним” Σέβερεις, 
Σέβερης, Σεβερης)22. Подобно назоваване на градове на императорско име 
(nomen gentilicium или cognomen) е засвидетелствано навсякъде в Римската 
империя. Така те влизат като титулите на т. нар. перегринални градове, 
включително и в Тракия.23 Един пример за запазвне на подобен епоним за 
туземно население е документирал Константин Багренородни, сочейки, че 
през ранното средновековие жителите по адриатическото крайбрежие, в 
съседство с двореца на Диоклетиан в Спалато, се наричали`Διοκλητιανοί`.24 

Налагането на родовото име на Северите за прозвище на населението 
от южните скатове и вътрешността на Веригава е имало своите сериозни 
причини. По всичко изглежда, че това е станало най-рано сред тези, които 
са били натоварени със задачата да охранява важните, сравнително лесно 
достъпни проходи и преминаващите през тях пътища от и към Долен 
Дунав. За наличието на “пазачи” на северните “предели” на Месемврия в края 
на VI в. пише Теофилакт Симоката (11, 10), като сочи, че те били на брой 
от 500 души и охранявали τ@ Tχυρώματα, т.е. clausurae25. Още по-сериозни 
са основанията да считаме, че местното население от Веригава е имало 
и задължения по поддръжката на пътищата. Според административната 
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практика на Римската империя, през втората половина на II в. се създават 
т.нар. етнически numeri, които са военизирани структури от местно 
население, занимаващо се с поддръжката и охраната на пътищата.26 В 
текстовете те до късно, са познати като numeri burgariorum et veredariorum, 
т.е. контингенти от местни жители, свързани с полицейски функции по 
охрана на бурги и пътища, както и за пощенски услуги по тях, придвижвайки 
с т. нар. equus veredus или сарматски коне.27 Бургариите и вередариите са 
изпълнявали различни муниципиални, а след това и държавни повинности 
(ангарии). Надписът от емпориона Пизос регистрира изрично използването 
на burgarii в Тракия по времето на Септимий Север. Там се изреждат три 
задължения, от които са били освободени жителите от емпорията.28 От тях 
за нас е информативно задължението формулирано в надписа като Tπιμέλεια 
βουργαρίων, т.е. служба (длъжност, занимание) на бургарии. Съгласно един 
надпис от края на IV в. бургариите са били асоциирани или асимилирани от 
невоенни категории като veredarii (т.е. куриери върху леки бързи коне, muliones, 
vestiarii.29 През късната античност корпусът на бургариите се развива като 
пътна полиция, обслужваща важни пътища, водещи към лимеса. Те пребивават 
в т. нар. бурги, които постепено се трансформират в жилищно-стопански 
структури и това именно дава основание на Исидор Севилски да ги тълкува 
като характерна форма на поселищен живот в граничните райони.30 За нас е 
особено важно да подчертаем, че по времето на Септимий Север градовете 
са били задължени да предоставят муниципални корпуси от бургарии с 
ангажименти спрямо големите военни пътища и изобщо т.нар. cursus publicus 
(обществена повиност). Септимий Север е първият император, който 
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организира централизирана поща в Империята.31 Това подсеща, че е напълно 
реално ангажираните на държавната служба за транспорт на хора, стоки 
и материали и пощенски куриерни услуги32 служители на Империята да са 
получили и запазили задълго епонима Severi.

Следователно, в основата си Теофановите Севери, както впрочем и 
т. нар. “седем рода”, са старо население, което към края на VII в. и особено 
през VIII в., е било славянизирано33. В хода на организацията на българската 
държава те, както изрично ни осведомява Теофан, били преселени от старите 
си местоживелища “към източните части” (Tπp τ@ πρ{ς Bνατολ[ν μέρη) 
на нейната територия. Това показва, че новите местоживелища на северите 
са били в близост до морския бряг, като неизснена остава засега дълбочината 
на тяхната територия в северна и западна посока. Няма съмнение, че 
нейната основна част е била по северните скатове на Веригава в областта 
на т. нар. Чика (Τζίκας), която споменава отново Теофан.34 Със сходни 
названия тюркоезичните народи обозначават, както северната, тилна, 
страна на планината (cagat, ceget от перс. cakad) ), така и пограничната 
област (cik) или изобщо източната посока (kün-cikar, kün-cikiš)35. От всички 
тези възможности най-правдоподобна изглежда, предвид информацията за 
заселването на северите в източните предели, значението на името Чика да 
е страна на слънчевия изгрев, т.е. изток. Неслучайно в навечерието на похода, 
достигнал до областта Чика, Константин V изпратил тайно въоръжени 
лица да заловят от една страна княза на Северите с име Славун, а от 
друга “отстъпникът от християнството и главатар на скамарите”, т.е. 
върлуващите традиционно по планинскита пътища разбойници. Впрочем в 
текста на Теофан има един незабелязан детайл. Името Чика е предшествано 
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от гръцката дума Wως, която безспорно тук е употребена в значението си на 
“чак до”. Тя обаче загатва и за “зора” и “изток”.

Преместването на северите в крайбрежната и планинска област 
показва, че тяхната функция на охранители на проходите и на поддържащи 
пътищата в тях не е била променена. Изглежда, че на това население със смесен 
произход е било възложено да контролира най-важната част от територията 
на българската държава, вероятно под ръководството не само на своите 
архонти, но и на български боили, между които т. нар.чигат (Τζιγάτον), 
който водил преговорите за мир с Константин V през 774 г. в околностите 
на т. нар. Варна.36 Под негово ръководство изглежда е била организирана 
отбраната на всички Веригавски клисури с преминаващите през тях пътища.

Историческите и археологически данни, с които разполагаме сочат, че 
през ранното, а и през късното средновековие тук е била използвана познатата 
още в късноантичните източници пътна мрежа. Tabula Peutengeriana, 
Itinerarium Antonini, т. нар. Равенски Аноним, както и редица късноантични и 
средновековни автори от IV до ХIII в., а в по-ново време и пътешестениците, 
сочат, че основният път през Веригава в течение на повече от хилядолетие 
е бил крайбрежният. 

Така наречената Via pontica е извивала покрай морската брегова ивица. 
Според Табула Пеутенгериана тя е продължение на крайдунавския37. След 
Дионисопол и Одесос пътят е имал станцииите Erite (дн. при устието на р. 
Камчия), Templon Iovis (дн. при с. Обзор), Mesembria и Anchialo. Разстоянието 
от Одесос до Месемврия е общо 43 римски мили, като Темплон Йовис 
остава точно по средата (16 мили) между Ерите и Месемврия. В итинерария 
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на император Антонин този път не фигурира. Равенският Аноним от 
началото на VIII в. го споменава без неговата станция при с. Обзор (Темплон 
Йовис)38. Трябва да се има предвид обаче, че Анонимът е използвал по-стари 
литературни данни. Сигурни указания за използване на този път в края на VI 
в. ни предлага Теофилакт Симоката, когато говори за избиването на 500-те 
пазачи на укрепленията при прохода, северно от Месемврия. Важна информация 
за използването на крайбрежния път през 680 г. дава Теофан, след като казва 
изрично, че движението на сухопътните византийски войски е ставало ]
πείρου39. Това свидетелство е много ценно за нас, тъй като удостоверява, 
че през втората половина и края на VII в. крайморският път е позволявал 
не просто движение на голяма армия, но и нейното придвижване “в боен 
ред”. Впрочем въпросът защо армията на Константин IV се е придвижвала 
“в боен”, а не в походен строй заслужава специално внимание. Неговото 
използване през 680 г. ни убеждава, че той е бил предпочитан и при по-
нататъшните византийски походи против България, особено когато са били 
придружени от натоварена на кораби конница. През IХ и особено през Х в. 
крайбрежният път е бил използван и от руските търговци, пътуващи за 
Константинопол, както приема на основата на сведенията на Константин 
Багренородни, още К. Иречек.40 И наистина през 1043 г. управителят на 
градовете по Истър Катакалон Кекавмен разгромил оттеглящите се по 
този път от несполучливия си поход против Константинопол руси. Според 
Скилица битката се състояла “по крайбрежието на така наречената Варна”41, 
очевидно на самия път при дн. Варненски залив. За използване на крайморския 
път между Деркос и Варна ни осведомява житието на св. Кирил Филеот. 42 В 
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него е посочено, че ориентировъчно между 1056 и 1071 г. пътят е минавал през 
планината Зигос. В. Гюзелев правилно приема, че това е бил крайбрежният 
път, който е наречен ταχ†ς δρόμος, т.е. “бързият, прекият път”.43 Сигурни 
данни за използване на via Pontica предлага ал-Идриси. В своя текст той 
говори за път от Анхиало за Варна през Емона.44 За отбелязване тук са по-
големите разстояния и специално това между Емона и Варна от 50 мили, 
което значително се различава от това в Табула Пеутенгериана. Възможно 
е, пътят по това време да е следвал по-обиколен маршрут, а не директно 
между Темплум Йовис и Месемврия, включително и през Дюлинския проход. 
За крайморския път през ХIII в. се загатва и в поемата на Мануил Фил, след 
като се споменават разположените по него крепости Калата, Козяк и Емона.45

Археологическите данни позволяват сравнително точно възпроизвеждане 
на трасето на крайморски път. Оказва се, че въпреки липсата на целенасочени 
изследвания, то може да се установи със задоволителна сигурност. Данни 
за това ни предоставят първоначалните наблюдения и изводи на братя 
Шкорпил за т. нар. причерноморски валове при Батова, Варненското езеро, 
устието на Камчия, Шкорпиловци и Обзор, както и за бреговата ивица на юг 
от нос Емине. 

За насипите на север от нос Емине се приема, че са елементи от 
противодесантна отбранителна система, изградена още през първите 
десетилетия от създаването на българската държава за отразяване на 
византийска опасност откъм морето.46 Тази интерпретация обаче предизвиква 
редица въпроси, които насочват към друго решение. Предложеното тук засега 
не е алтернатива на съществуващото. 
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Събраните от К. Шкорпил и Р. Рашев данни за местоположението, 
трасето, структурата и характера на тези инженерни съоръжения доказват, 
че те са не само фортификационни линии, но и “земенасипни” пътни 
трасета. Разположени са само в ниските, незаливни откъм морето тераси и 
с направлението си следват крайбрежната ивица. Краищата им опират до 
височини със стръмен скат, могила или до брега на заблатена местност и 
прекъсват за неголеми отсечки при пресичането на вливащите се в морето 
реки. Дължината им е от няколко стотици метра до 3 км и е в зависимост 
от ширината на низината, която пресичат. Разгледани общо, те изглеждат 
като секции на крайбрежен път, изградени само в уязвимите от наводняване 
участъци. 

Погледнати отблизо, насипните диги спират или пък опасват 
намиращите се срещу техните трасета градове или крепости. При Одесос 
например, т. нар. Аспарухов вал е завършвал встрани от стените на града 
и това е доста неочаквано за същинска отбранителна линия. Сходна е 
ситуацията и при крепостта при с. Обзор. Валът там е трасиран само в 
ниската приречна тераса на Двойница и Панаир дере и краищато му остават 
сравнително далече от крепостта на Темплум Йовис и особено спрямо тази 
на нос Св. Атанас. При Ерите, на устието на Камчия, първият от “валовете” 
започва от естествен овраг от север на крепостта и следвайки в начупена 
линия бреговата ивица достига до р. Яйленска само на около стотина метра 
от нейното устие47. Построената след това насипна дига има и ров пред 
обърнатия към сушата фронт и наистина огражда терасата от запад и 
северозапад на крепостта и след това се насочва към точката на десния бряг на 
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Яйленска река, където свършва “вал А”. На отвъдния бряг трасето е единично 
и, минава пред близо 80 м дълъг и много широк естествен овраг. Ситуацията 
от една страна показва, че валовете от запад и от север на крепоста оформя 
затворени площи, които несъмнено са били свързани с увеличаване на нейния 
отбранителен потенциал. Сближаването на двете диги при река Яйленска 
обаче показват, че са били съзнателно насочени към изградено над нея мостово 
съоръжение. Подобно съоръжение трябва да се предполага и при оврага напречно 
на трасто на “вал Б”. Категорични данни за наличието на дървен мост имаме 
при т. нар. Аспарухов вал, над оттока на Варненското езеро към морето. 
По-късни гравюри сочат, че той е бил използван за лесно придвижване между 
нос Галата и града Варна48. Особено интересно е местоположението на вала 
при Шкорпиловци. Той пресеча долината на р. Фандъклийска, започвайки от 
склона на хълма Ташлъ тепе, минава под източната стена на късноантичната 
крепост тук, като огражда от южната й страна селище от IV-VII в. и 
продължава на голямо разстояние в северна посока, така че прегражда изцяло 
ниската крайбрежна тераса в напълно права линия49. В участъка на север от 
крепостта върху гребена на вала е изградена “ниска каменна стена, която 
е осигурявала по-голяма устойчивост на натрупаната върху нея твърда 
песъчлива маса, обилно примесена хоросан”. Всъщност и тук, както и при 
т. нар. Аспарухов вал, в насипа се крие изглежда по-ранно и може би чисто 
отбранително съоръжение. Изобщо, валът при Шкорпиловци, както и този 
при Одесос-Варна имат признаците на отбранителни и на пътни съоръжения. 

Трасетата на причерноморските “валове” отстоят на разстояие от 
200 до 1000 м от бреговата ивица и това е също нехарактерно за същинско 
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противодесантно съоръжение. Стрелбата с лъкове, копия и други ръчни 
бойни средства от тях не би могла да попречи ефективно при стоварване на 
десант откъм морето. Като военни съоръжения те биха могли да послужат 
по-добре за препятствие срещу дебаркирал противник и да забави неговото 
навлизане в удобните за заселване речни или езерни лагуни и така да подпомогне 
евакуацията на тяхното население. 

Впрочем, същестува още по-сериозен проблем относно непригодността 
на този тип инженерни съоръжения в историческата ситуация на българо-
византийските отношения от края на VII и VIII в. Тя е доловена от Р. Рашев. 
Ето какво пише той през 1981 г.: “Към средата на VIII в. укрепяването на 
брега ще да е било завършено. Нито една от морските кампании на Византия 
срещу България през този период не е имала за цел да атакува източната 
граница в сектора между нос Емине е нос Шабла. Византийският флот е бил 
насочван или към устието на Дунав, или в района южно от Стара планина”.50 
Изключение от това правило има: това е появата на византийския флот 
начело с Константин V при така наречената Варна, но до десант, по една 
или друга причина, не се е стигнало. Важното е друго. Ако в кризисния период 
на политически взаимоотношения между двете страни от 50-те до 70-
те години на VIII в. е нямало реална потребност от подобни съоръжения, 
защо ще се изграждат те в края на VII или първата половина на VIII в., 
когато отношенията между двете страни са подчертано мирни и военните 
конфликти между тях са инцидентни. За тези над 70 години Византия не 
предприема нито една офанзива срещу българския морски бряг, а в същото 
време излиза, че българите строят “противодесантни” валове. И обратно. 
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Когато Константин започва знаменитите си походи против българите, 
често и по море, той не прави опит да стовари десант. Може би защото е 
бил респектиран от отбранителните качества на тези съоръжения? Едва ли! 

Накратко, изводът е, че военно-политическата ситуация до към 
средата на VIII и дори до началото на IХ в., не е изисквала издигане на военно-
отбранителни съоръжения във вид на линейни насипи покрай морския бряг. 
Повечето от тях са изглежда по-ранни от българското заселване и са имали 
по начало друго, неотбранително предназначение. Изключени от това прави 
може би само каменната диатейхизма с бастиони при Одесос (т. нар. Кум 
тепелер или Аспарухов вал).51

За използването на причерноморските валове като диги за трасето на 
ранновизантийската via Pontica говори начина им на изграждане. Основният 
строителен материал е морски или по-често - глинест пясък, който заема 
над 80% от структурата им. За уплътняване на тази силно ронлива маса 
са използвани големи количества парчета от тухли и други рушевини от 
монументални строежи, които са стабилизирали насипа, особено в неговата 
горна част, където те преобладават. Строителният трошляк е създавал 
условия за спояване с пясъка и е създавал сравнително устойчива “шапка” на 
вала. Това устройство се среща навсякъде, като най-изявено е при т. нар. 
Аспарухов вал при Одесос,52 или при с. Шкорпиловци.53 

Недооценен досега е фактът, че пясъчни насипи по черноморското 
крайбрежие има и на юг от нос Емине. Там те са фиксирани от братя 
Шкорпил и К. Иречек в района на Месемврия, Анхиало, дн. Бургас и южно от 
него в съседство с Омуртаговия вал “Еркесия”. При обхожданията си там 
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цитираните автори свързват пясъчните насипи с преминаващи там пътища. 
К. Иречек например пише, че до Анхиало може да се стигне и “от север”, “по 
тесен нисък насип, образуван от пясък с ослепителна белина, който загражда 
солната лагуна от източната страна срещу отвореното море. На този насип, 
също както в Бургас, се намират сладководни извори”.54 Пясъчните насипи, 
южно от нос Емине са предимно с естествен произход и по всяка вероятност 
качествата им да служат за пътно трасе са подсказали преднамереното 
изграждане на подобни съоръжения с армировка от строителни трошляци в 
речните долини край морския бряг.

За тях братя Шкорпил пишат: “От Месемврия на север пътят е 
отивал по песъчлива ивица, която отделя Черно море от блатата, наречени 
Кардис, към южните поли на Еминската планина (до с. Св. Влас) и по 
стръмния й южен склон е достигал билото на планината. На този склон не се 
забелязват вече никакви следи от стария път…”.55 По-нататък те се спират 
на трасето на пътя с принадлежащите му преградни съоръжения “Малка 
Капия” и “Голяма капия”, калето “Керемис” и “Демир капия”, които вероятно 
могат да се идентифицират със споменатите по-горе от Теофилакт Симоката 
Tχύρωματα, т.е. клисури, преграждащи крайморския път. За крайбрежието 
на север от Обзор те описват самите “валове”, но именно като пътни 
съоръжения. 

В отсечката от Темплум Йовис до Ерите братя Шкорпил говорят 
за “един стар пътен насип на север от р. Чифте дере (Двойница). Насипът е 
около 20 разкрача широк и около 4 м висок с почти северно направление ((8о СZ); 
той продължава и зад р. Панаир дере до възвишението, което се подига близо 
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от устието на поменатата река (сравни фиг. 22). Няма съмнение, че насипът 
представлява насип от стар път…По нататъшните следи от стария път са 
унищожени; види се, че пътят е извивал до близкия мис (=нос) Ак бурун, който 
се вдава в морето във вид на клин, на юг от с. Бяла (Варненска околия)”.56 За 
“подобен насип, както видяхме на север от с. Гьозикян (между р. Чифте-дере 
и Панаир-дере” братя Шкорпил говорят и в долината на Фандъклийска река 
и там той достигал височина до 5 м над песъчливото крайбрежие. От там 
“римският път” е минавал “по стария насип” върху възвишението “Герме” 
между Фандъклийска и Камчия, като “личат следи от пътя”. “По тези места 
се забелязват тук-там следи от камъните (калдаръма), с които е бил постлан 
старият път; той е бил около 4 м широк и около 0,5 м висок”.57 Като пътен 
насип братя Шкорпил оценяват насипа със следи от мост в “Лонгоза”, т.е. 
Камчийската долина в м. Боаза. 

От цитираното личи, че братя Шкорпил са приемали първоначално 
насипите на север от Месемврия за трасе на “римски път”, а не за български 
укрепителни строежи. Най-сериозният довод в подкрепа на това те сочат 
наличието на каменна настилка върху тях. В последствие те се отказват от 
тази интерпретация и днес тя е непозната на съвременните изследователи. 
През 1910 г. те все още се колебаят и пишат: “По посока на насипите е 
минавал римския крайбрежен път от ст. Темплум Йовис (с. Гьозякен) през 
Ерите (до устието на Камчия), Дионисополис (Балчик). Възможно е каменната 
настилка да е била употребена за материал на насипите. На места се съвпадат 
насипите с пътя”.58 Очевидно тук пионерите на нашата археология вече 
са започнали да допускат, че е възможно каменната настилка от пътя и 
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насипите да не са едновременни59. 
Важно доказателство пътния характер на насипите ни предоставя 

техния градеж от пясък, глина и различни строителни материали. 
Преобладаващото използване на пясъка в тези инженерни съоръжения изглежда 
е накарал съвременниците им да определят самия път като “пясъчен”. 
Информация за съществуването на такъв път ни предоставя най-напред 
Теофилакт Симоката. На две отделни места той споменава за т. нар. 
Сабуленте Каналин. Ив. Дуйчев и В. Бешевлиев се спряха специално на този 
важен топоним и установиха, че става въпрос за латинизъм. Ив. Дуйчев 
реконструира името като Sabulente kаnаlis (sabulosus canalis), т.е. “пясъчен 
канал (улей) (Sandkanal) като го идентифицира с пясъчните насипи между 
Анхиало и Месемврия, регистрирани от братя Шкорпил като Кум-Баши.60 В. 
Бешевлиев успя да докаже, че съдържащата се в топонима дума κανάλιον, 
κανάλιν заменя латинското canalis и означава “път”, най-често “пряк път”.61 
Подобно на Дуйчев, той е склонен да смята, че първата част от топонима 
произхожда от латинското sabulum, sabula със суфикс –entis и говори като 
цяло за “пясъчен пряк път”. Топонимът *Sabulentis canalis \Canalis sabolosus, 
според Теофилакт Симоката, е бил използван за местността на север от 
Анхиало и Месемврия62, където братя Шкорпил, а и К. Иречек,63 отбелязват 
изрично пясъчни насипи по трасето на крайморския път. Освен това, този 
именно път се характеризира в житието на св. Кирил Филеот като “прекият 
път”. В подкрепа на това, че названието у Теофилакт Симоката е визирало 
не само определен пункт, а път на голямо разстояние говори фактът, че 
същият автор използва същото название и при описанието на събития във 
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вътрешността, изглежда някъде между станциите Скатре и Казалет. Там 
обаче, както той сам сочи, става въпрос за наподобяващо местно име, така 
че в този случай характерното пътно название е “привнесено” от самия 
автор, който по собствените му думи го оприличава с тракийски топоним 
- “приветствие”. Все пак, има известни основания названието Сабуленте 
каналин да е било използвано и за вътрешния път през Дюлинския проход, но 
за него ще стане въпрос на друго място. 

Вътрешният път през днешният Дюлински проход е представен 
също в Табула Пеутенгериана.64 Началото си той води от Дуросторум, 
през Анхиало към Хераклея Тракийска. В интересуващата ни отсечка, след 
Марцианопол, са упоменати пътните станции Панисос на р. Камчия и 
Скатре, локализирано на юг от Камчия и на север от планинския превал. На 
юг и вероятно по на запад от прекия път за Анхиало е оставала станцията 
Казалет. Итинерарият на император Антонин представя тази отсечка 
от пътя като продължение на via Pontica и след Одесос сочи Марцианопол, 
Скатре и Анхиало.65 Разстоянието Марцианопол-Анхиало тук е с две мили 
по-голямо от това в Табула Пеутенгериана (67 мили) и изглежда е близко до 
това между Одесос и Анхиало през Месемврия. Трасето на този път съвпада в 
общи линии с пътя в днешния Дюлински проход. Сведения за събития в него 
намираме в редица късноантични и средновековни хронисти. В археологическо 
отношение той е сравнително по-добре проучен, като основното внимание на 
изследователите е насочено към проучване на останките преградните линии 
и крепостта при с. Паницово, идентифицирана сравнително убедително със 
Скатре, а напоследък и с укрепленията при с. Гулица, които се отъждествяват 
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с т. нар. от Малх “Хемски порти”. Откритата, макар и в незначително 
количество ранносредновековна керамика и особено проследените землени 
укрепителни строежи от ранното средновековие показват, че и тук между 
късноантичната и ранносредновековната фортификация е налице определена 
приемственост. В още по-голяма степен това важи за пътните трасета в 
тази част на Веригава. 

През късната античност пътят от Долен Дунав за Хераклея 
Тракийска е бил често използван и в известен смисъл той е бил главният 
военен път на Империята към Долен Дунав. По него се е стигало директно 
в Марцианопол – главният град на провинция Втора Мизия, а от там и в 
Дуросторум и в базата на речния флот в съседния Алтинум. След западането 
на Марцианопол през втората половина на V в. в района на Варненското 
езеро е бил изграден нов войскови лагер и главна квартира на войските на 
Империята, които просъществували до завоюването им от Аспаруховите 
българи през 680 г. като “така наречената Варна”. Точната локализация на 
този важен военен пункт е затруднено, но все пак може да се допусне, че се 
е намирал недалече от с. Страшимирово, където по времето на Юстиниян 
I е предприето строителство на град на името на неговата покойна съпруга 
Теодора – Теодориада. В района около тази унищожена днес и практически 
непроучвана крепост се е намирал и първоначалният военно-политически 
център на българската държава през първия век от нейното съществуване. 

Изместването на военния център от района на Девненските извори 
към северния бряг на Варненското езеро е довело до неголяма промяна в 
пътното трасе, което от Алтинум на Дунав е следвало граничната линия 
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между провинциите Втора Мизия и Малка Скития и през крепостта при 
с. Страшимирово и протока между Девненското и Варненското езера се е 
насочвал към Панисос-Скатре и Анхиало. Забележително е, че този път е 
следвал общо взето права линия, следвайки трасето на римското „шосе”. 
В северната си половина, в пределите на т. нар. Стохълмие от Дунавска 
България по него са били разположени трите големи военни центъра на 
държавата. Издаденият в първите години от управлението на хан Омуртаг 
Търновски надпис ги сочи под названията „Стар дом”, който трябва да се 
отъждестви със Аспаруховата “столица” Варна, “Дунавски дом”, локализиран 
при имперската речна база Алтинум и разположената точно по средата между 
тях “Всеславна могила”, което е всъщнст главното убежище и център за 
рекрутиране на българските войски VII-IХ в. На базата на новите изчисления 
на пътните разстояния между тези центрове въпросната “Всеславна могила” 
се локализира при късноантичната крепост Tilicium (Дряновец, Добричка 
община).
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Старогръцки керамичен съд/
киликс (V в. пр.Хр.) – открит на 
морското дъно недалеч от Бяла

Плажната ивица между Обзор и Бяла – заливът и носът Св. Атанас
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КРАЙБРеЖИеТО

Крайбрежието на oбщина Бяла се разпростира като част от района 
между р. Камчия и нос Емине. Този район попада в обсега на най-източните 
дялове на Старопланинската верига – планините Камчийска и Еминска, и е 
основна част от географски определеното Българско Средно Черноморско 
крайбрежие.

Релефът тук е хълмист и нископланински. Разчленен е от няколко 
десни притока на р. Голяма Камчия и долините на реките Фъндъклийска, 
Перпери и Двойница. 

В този участък на Българското Черноморско крайбрежие са разположени 
едни от най-дългите плажни ивици: Камчийско-Шкорпиловската, Карадере и 
между нос Св. Атанас и нос Кочан. 

Плажът Карадере – Черни нос – плажът Шкорпиловци 
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Преди	хилядолетия

Някъде в началото на холоцена (преди около десет хиляди години) нивото 
на Черно море е било по-ниско с около с 90 метра. Връзката със Средиземно море 
е била прекратена – доколкото дълбочината на днешния Босфорски праг е само 
45 метра – Черно море се е превърнало за няколко хилядолетия в сладководно 
езеро. 

След тези твърде далечни времена черноморското равнище започнало 
да се повишава. Със сигурност е установено, че в Античната епоха нивото 
на Черно море е било с около 5 метра по-ниско от съвременното. Повечето 
изследователи предполагат, че след средата на I хилядолетие сл.Хр. то се е 
приближило до съвременното. В средата на II хилядолетие отново е имало 
понижаване, след което – ново повишаване, което продължава и в наши дни.

Белите скали

Бели нос

Черни нос
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Разбира се, тези процеси са 
влияели на релефа на бреговата ивица – 
крайбрежните носове са били вдадени 
с няколко десетки метра по-навътре, 
имало е острови, които вече са изчезнали, 
реките са били по-пълноводни, сегашните 
суходолия са били реки, климатът е бил 
по-мек.

Най-ранните	сведения

Най-ранните сведения за Западното крайбрежие на Черно море може да 
се открият у мнозина антични и средновековни автори и 
по данните на морската картография. Още в Древна Гърция 
се появяват навигационни помагала, в които се описват 
крайбрежните особености. Названията, с които са известни 
тези текстови и картографски описания, са периплуси (гръцки), 
портолани (латински) или с най-познатото и днес – лоции 
(от холандски loodsen – водач на кораб). Актуалността на 
лоциите не е загубена и до наши дни независимо от наличието 
на модерни технически пособия.

Сигурните данни за района на Българското Средно 
Черноморско крайбрежие обаче са твърде оскъдни. Точно 
локализирани, най-ясно разпознаваеми и несъмнено важни 
ориентири (обр. 4), отразени в писмените извори и на малкото 

Фрагменти от старогръцки вносни керамични съдове – 
открити в ями в Тракийския култов комплекс на нос Св. 

Атанас

Амфора (IV в. пр.Хр.) от Менди, 
Халкидически полуостров – открита на 

морското дъно недалеч от Бяла
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запазени карти от Античността и на многобройните от Средновековието 
насетне, за този район са нос Емине – изписвано Emona, Lemano и пр.; 
навярно пълноводната в миналото р. Камчия – изписвана Ράνυσος, Panisos и 
крепостта Ерите/Erite, която е при нейното устие. 

Други	названия

Античният географ и историк Страбон (I век) сочи, че „...на лявата 
страна на Понта има село, наречено Лариса, между Навлохос и ... [името тук липсва, 
но се предполага, че е Одесос] близо до края на планината Хемус”. Единственото, 
което може да се приеме за сигурно в това сведение, е, че Страбон е имал 
предвид нос Емине като „края на планината Хемус” – Стара планина (антични 
названия Аемос/н, Хемус, Зигос). 

Фрагмент от Певтингеровата карта

ODESOS
(Варна)

Храм на Юпитер
(при Обзор?)

ERITE - Крепост при устието
 на р. Камчия
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Изказани са много предположения, че Навлохос е при Обзор и едно-
единствено, че „на върха на носа Св. Атанас... би могло да се търси мястото 
на Лариса”. Не са малко обаче и другите, по-различни мнения при коментара 
на въпросния пасаж, което ни кара да смятаме, че въпросът кои от многото 
антични селища по крайбрежната ивица между Емине и Варна са Лариса и 
Навлохос у Страбон остава открит.

На една от най-известните антични карти (редактирана след 340 г. и 
запазена като копие от ХIII в.) – т.нар. Певтингерова карта, е отбелязан един 
храм на Юпитер: „...32 мили до Одесос [Варна] – 16 мили до Ерите [?; при устието на 
р. Камчия] – 16 мили до Темплум Йовис [на латински – храм на Юпитер] – 16 мили 
до Месамврия [Несебър]...”. Мнозина автори локализират този храм в значимата 
антична крепост при Обзор. В началото на Късната античност навярно 
тъкмо над храма на Юпитер е била изградена масивна християнска базилика.

Въпросът	за	Виза/Вича	на	Черноморското	крайбрежие

В гръцки и италиански портулани от Късното средновековие някъде 
над нос Емине се среща изписано наименованието Виза/Вича (с формите Lauica, 
Lauiza, Viza, Visa, Vica). 

В тази връзка има изказани хипотези за локализирането на средновековна 
крепост или пристанище с името Виза или Вича на намиращия се на три 
километра южно от Бяла нос Св. Атанас. По-детайлно аргументира такова 
виждане познавачът на морската картография Ат. Орачев, според когото „...Вича 
се е намирала точно по средата между нос Емине и Черни нос. Измерените разстояния 
са 15 мили – около 18 км по тогавашния талвег. Следователно локализацията на 
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Вича при нос Св. Атанас може да се смята за абсолютно доказана”. Имайки предвид  
доводите на Ат. Орачев, ще отбележа, че за окончателното възприемане 
на тази хипотеза без съмнение са необходими още доказателства – засега 
археологическите проучвания не доказват съществуването на укрепление и 
активен живот на нос Св. Атанас през Средновековието.

грешки...

В специализираната литература по морска картография се твърди, 
че портуланите на Черноморието представят очертанията на бреговата 
ивица – дори спрямо съвременните критерии твърде точно, но често пъти 
се срещат и грешки. 

Така например в доста детайлната карта „Нова България” на Хайнрих 
Киперт (1877 г.), която се смята за една от най-добрите за времето си, са 
описани, както следва: след Емине – Ирикли – Гьоке-дере (Обзор) са нос Mavro 
(Kara-burun – би трябвало да бъде Ак-бурун (нос Св. Атанас) – селото Aspro 
(Ak-dere); нос Aspro (Ak-burun – би трябвало да бъде Черни нос) и следва Фъндъкли 
(Шкорпиловци), Камчия и пр. 

Изписването на Черни нос върху средновековни карти като по-значим/
очертан навътре в морето нос – изписано Mauro, Noirmolle и пр., макар явно да 
се има предвид сегашният нос Св. Атанас, изисква по-внимателен прочит.



79

ПОДВОДНИ	АРХеОЛОгИЧеСКИ	ПРОУЧВАНИЯ
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Първата	експедиция	„Черни	нос	(1967–1968)“

През лятото на 1964 г. двама леководолази – Георги Марков и синът 
му Петър – попаднали случайно южно от рифа на Черни нос на множество 
амфори. Новината за находката предизвикала една от първите подводни 
археологически експедиции (през 1967–1968 г.) с ръководител Горанка Тончева, 
тогава археолог в Археологическия музей във Варна. 

Пред носа, в посока запад-изток има верига от подводни скали, които 
оформят риф с дължина около 400 м. Мястото е известно с името „Казана“. 
Минималните дълбочини по цялото протежение на рифа 
варират между 1 и 7 м. През Античността, когато нивото 
на Черно море е било по-ниско с около 5 м, рифът навярно 
е защитавал малък залив. Приема се, че след удари в скалите 
пред Черни нос са потънали няколко по-големи кораба: 1916 
г. – турският контраминоносец „Гайред и Мели”; 1919 г. – 
българският миноносец „Летящи“; 1920 г. – руската яхта 
„Колхида“. 

Според сведения на участниците в експедицията 
през първото лято са извадени няколко десетки амфори. 
Следващото лято са извадени четири амфори и три 
железни котви. 

Работен план за археологически проучвания 
в района на Черни нос на археолози от 

варненския музей (80-те години на XX в.) 
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Амфори тип spatheion, открити през лятото на 1968 г. пред Черни нос

Антична керамична чаша, 
открита случайно в района 

пред Черни нос

В научната литература откритите при Черни нос 
амфори се отнасят към типа spatheion – произвеждани са 
в Северна Африка и се отличават с дълго и тясно тяло, 
висока цилиндрична шийка, фланкирана от малки дръжки – 
разпространени от края на IV до VII в. Няма съмнение, че 
амфорното находище пред Черни нос е свързано с потънал 
кораб, чийто предполагаем маршрут е бил най-вероятно от 
Северна Африка към някое от многобройните пристанища 
по Западното или Северозападното Черноморско 
крайбрежие. 
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План-описание на местонамирането на 
находките при експедицията от 1989 г.:
1. Оловни щокове
2, 3, 4, 14, 15, 16, 21. Железни котви
5. Каменен квадр с жлеб
7, 8, 9, 10, 12, 17. Адмиралтейски котви
13. Цяла амфора
18. Паница

Подводните	археологически	експедиции	
„Космос	1979–80”	и	НеК-ЮНеСКО	„Бяла	1988–89”

Следващите подводни археологически експедиции са проведени в 
залива Св. Атанас южно от Бяла през 1979–1980 г. и през 1988–1989 г. под 
ръководството на Михаил Лазаров от Археологическия музей във Варна.  

От тези две експедиции е останала документация – дневници, планове, 
инвентарни книги, находки, снимки. Според свидетелството на М. Лазаров 
са открити части от: „древни и антични котви, амфори, произхождащи от“ 
известните керамични производствени центрове в Егейско море – „островите 
Хиос, Родос [VI–II в. пр.Хр.]“, а също така „фрагменти от амфори, датирани в 
периода на Късната античност (V–VI в.)”. 
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Каменен щок на котва, 
открит при подводната 
експедиция в залива Св. 
Атанас през 1989 г. 
Реконструкция

Амфора  
(късен V – ранен IV в. пр.Хр.) 
от Еритрея, Североизточна 

Африка – открита при 
подводната експедиция в 

залива Св. Атанас през 1989 г.
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Освен при редовните подводни 
проучвания, голям брой предмети – 
цели и части от керамични съдове, 
каменни, оловни и железни котви и 
др. с датировка от Античността 
и Средновековието – са извадени от 
местни рибари от морското дъно в 
района на залива и по-навътре в морето. 

Керамичен съд – saltsera / garera (IX–X в.)  
за притопляне на ястия, открит на морското дъно 

недалеч от БялаЗаливът Св. Атанас и буната през 1989 г. Снимка 
от архива на подводната експедиция
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Heraclion	–	Иракли	(II–III	в.)

Според мнозина автори антично пазарище (емпорион) с името Heraclion/
Iraklion се локализира при днешната местност Иракли – при това без налични 
археологически данни. Преди година на археологическия обект на нос Св. Атанас 
са открити и шест мраморни статуетки, скулптурни композиции и оброчна 
плоча, които представят различни сцени от подвизите на древногръцкия 
герой полубог Херакъл, почитан на Балканите от гърци, траки и римляни. 
Посветителните надписи върху основата на три от композициите, както 

и художественият стил насочват към датировка 
във II–III в. 

Дали откритието има по-пряко отношение 
към Heraclion в подножието на източния край на 
Стара планина или може да бъде локализиран някъде 
близо до Бяла ще покажат бъдещи проучвания.

Фрагмент от “Места на света в 
пет части” (1781 г.) на виенския 
картограф Франц фон Райли с 
обозначение на Heraklea / Иракли, 
северно от нос Емине

Една от скулптурните композиции, 
представяща Херакъл при един от неговите 

подвизи – борбата с Немейския лъв



Ранновизантийски златен колан или нагръдна огърлица, за която се предполага, че е 
открита на морското дъно северно от нос Емине 

(по статията на А. Минчев. Ранновизантийски златен колан  
от Българското Черноморие...)
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н. Св. Атанас

н. Св. Иван /?/

р. Двойница

Античнен храм

Култов център

Съвременно селище

Антични селища

Съвременна брегова линия

ЛЕГЕНДА

Предполагаема брегова линия
при ниво на водата
5 м по-ниско от съвременното

Перперидере

Крайбрежието между Бяла и Обзор през VI–I в. пр.Хр.
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Заливът	Св.	Атанас

В едно описание на Българското Черноморско крайбрежие от 1932 г. 
един от първите големи български географи И. Батаклиев отбелязва за района 
между Бяла и Обзор: „... дето се събират долините на реките Чифте-дере/Двойница 
и Панаир дере/Перпери. Тази низина представя най-удобно място за пристанище на 
целия Старопланински бряг. Белият нос я запазва от северните ветрове.”

Добрите природни дадености на залива Св. Атанас за укриване на 
кораби при неблагоприятни морски условия, а също така и за извършване на 
товаро-разтоварни работи са били забелязани и оценени още в Античността. 
Както вече посочих, нивото на морето в този период е било с около 5 м по-
ниско. Днешните, продължаващи под водата, скални рифове на нос Св. Атанас 
са се виждали доста по-високо над морското равнище като продължения на 
сушата и са играели ролята на своеобразен вълнолом. 

Керамични тежести за рибарски мрежи, открити в 
култовите ями на Тракийския комплекс на нос Св. Атанас
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Медни гвоздеи – обков на антични плавателни съдове, открити 
в култовите ями на Тракийския комплекс на нос Св. Атанас. 
Образец на използването

Производство на керамика, античен пристан при залива Св. Иван  
(под „бункера”) – художествена интерпретация на Дея Вълчева



89

ПРИСТАНИЩНИ	ЗАЛИВИ,	ПРИСТАНИ,	СКеЛИ

Днес заливът носи името на носа, който го загражда от север-
североизток – Св. Атанас. Братя Шкорпил отбелязват: „На юг от крепостта 
се намира един залив, в който според съобщенията на тукашните рибари се забелязват 
на морското дъно остатъци от стари зидове. Няма съмнение, че тукашният залив, 
който е пазен от опасните североизточни ветрове, е служил в старо време за важно 
пристанище...”

Народната памет е запазила името и на още един, по-малък залив – 
Св. Иван (Ая Яни), който е бил всъщност югозападният край на залива Св. 
Атанас. Този малък залив е бил затворен от юг от вече несъществуващ по-
малък нос. Братя Шкорпил тъкмо за това място са отбелязали, че „до самите 
поли на възвишението... се забелязват развалини на една малка черквица „Св. Иван”. 
Този нос се е явявал продължение на хълма, който се извисява днес над устието 
на р. Перпери и на който опира започващият от р. Двойница землено-пясъчен 
насип. Прочее, ако се проследят хоризонталите на топографските карти, 
също е видно, че възвишението продължава и 
в морето на няколко десетки метра навътре. 
Не е бил случаен и изборът през годините 
на Втората световна война тъкмо на това 
възвишение да се изгради бетонен бункер – 
дълговременна огнева точка.

Въз основа на подводните археологически 
проучвания през 1979-а и през 1988–1989 г. М. 
Лазаров прави заключението, че заливът е бил 
използван като пристанище в продължителен 

Брознови антични куки за въдици, открити в 
култовите ями на Тракийския комплекс на нос 

Св. Атанас
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период от времето на Великата гръцка колонизация (VII–VI в. пр.Хр.) до 
Късната Античност, но няма данни за използване през Средновековието.

За Късното средновековие/Османския период знаем обаче, че 
пристанището в залива Св. Атанас е едно от няколкото по Западното 
Черноморско крайбрежие, за което е имало отделен закон – канун. 

Амфорни печати от древногръцки производствени центрове, открити в култовите ями на Тракийския 
комплекс на нос Св. Атанас
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Първи	сведения.	Писмени	и	археологически	извори	

Първите сведения за късноантичната крепост на нос Св. Атанас 
до град Бяла, Варненска област, дължим на основателите на българската 
археология братята Хермингилд и Карел Шкорпил. През 1892 г. в статия 
за археологическите обекти по Североизточното Българско Черноморие те 
описват накратко и района около тогавашното село Ак дере, или Аспро (сега 
град Бяла), останките от крепостта на носа, споменават за стара съборена 
черквица, за надгробен камък с надпис и прилагат един общ план (обр. 1)1:

„По-нататъшните следи на стария път са унищожени; види се, че пътят 
се е извивал до близкия нос Ак-бурун (Акь-дере-бурун), който се вдава в морето във 
вид на клин, на юг от с. Бяла. Носът образува най-югоизточното отклонение на 
Камчийската планина; на него личат основите на една стара крепост, наречена 
Манастир св. Атанас, защото близо до нея се намира една стара съборена черквица 
„Св. Атанас”. Носът представлява удобно място за защита; на юг и североизток той 
се спуща стръмно и скалисто в морето, а само откъм запад има един силен дебел зид с 
дълбок прокоп, който е пазел крепостта...”

Близо столетие по-късно, през 1979-а и 1989 г., в залива южно от нос 
Св. Атанас са правени подводни археологически изследвания (обр. 2) под 
ръководството на директора на Археологическия музей във Варна М. Лазаров.2 

На големия изследовател на старогръцката епиграфика В. Бешевлиев 
дължим публикуването на надгробен надпис върху плоча, който е бил открит 
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недалеч от крепостта при строежа на т.нар. „почивна база” на Общинския 
съвет на Бяла3. 

Достоверни сведения за историята и археологията в района дава и 

главната учителка през първата третина на ХХ в. в тогавашното село 

Бяла – Рада Черковска4. След като получила изготвени от Министерството 

на просвещението въпросници, на 20 април 1914 г. беленската учителка 

отговорила: „На южната страна [от селото] на около един километър се намира 

една мера, наречена „Св. Атанас”. Едно време е имало манастир, а сега няма и следа от 

него, но на 2 май женският пол ходи на поклонение с ядене и пиене, като прекарва деня 

с песни и хора...” 

„...Има изкуствени могили на изток, запад и юг, служили за укрепление. 

Източната се нарича „Морски”. Западната „Наумови”, а южните – „Св. Атанас”. 

На равно и високо място 

подредени. На източната 

страна 2 могили една до друга 

на самия морски бряг. На запад 

още 2 могили една до друга. На 

юг само една. Всички плоски и не 

са разкопавани.”

Към изворите могат 

да бъдат причислени и 

съхранените у местното 

Обр. 1. План на археологическите обекти между
 Бяла и Обзор  (по братя Шкорпил)
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население спомени за съществували някога или откривани случайно в района 

на нос Св. Атанас и северно от него „каменни зидове; манастир, гробище; 

водопроводни тръби – керамични кюнци”.

Наименования	

В популярни издания са споменати различни хипотези за името на носа 
– от народностните „манастира/манастирчето“ до псевдонаучното Локса5 и 
др. Внимание заслужават следните три имена, които са намерили място и в 
различни научни издания – Лариса, Вича/Виза и Св. Атанас.

Лариса

Споменавайки няколкото селища с името Лариса в Гърция и Крит, 
античният географ и историк Страбон сочи, че „...на лявата страна на Понта 
има село, наречено Лариса, между Навлохос [Обзор ?] и ... [името тук липсва, но 
се предполага, че е Одесос] близо до края на планината Хемус”6. М. Лазаров е 
единственият, който отбелязва, че „на върха на носа Св. Атанас... би могло да 
се търси мястото на Лариса”7. Доколкото в текста на Страбон селищата на 
север от Навлохос името на Одесос (=Варна) е възстановено, идентификацията 
на Лариса на нос Св. Атанас не може да се приеме със сигурност. Според нас 
въпросът кое от многото антични селища по крайбрежната ивица на север 
от Обзор до Варна би могло да бъде свързано със споменатата у Страбон 
Лариса остава открит.
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Вича

В научната литература са изказани хипотези за локализирането на 
средновековна крепост или пристанище с името Вича тъкмо на нос Св. 
Атанас. Предложени са обаче и други локализации – при устието на р. Камчия8, 
при Иракли9 и Галата10.

Наистина Вича (изписано с формата Bútca) наред със сигурно 
локализираните Емона и Козяк се споменава в известната поема на Мануил Фил 
в частта, която описва похода на „чутовния“ византийски пълководец Михаил 
Глава Тарханиот срещу Ивайло (1277–1278). Според поемата византийският 
военоначалник направил десант на българския бряг южно от Варна и след 
няколко успеха във вътрешността (превзел крепостта при Провадия) се 
върнал отново към морския бряг и превзел Вича. Както е известно, този 
извор се подлага на доста сериозна критика до степен да се отхвърля 
истинността на цели негови пасажи.11 Локализирането на тази крепост 
на нос Св. Атанас се основава освен това и на изписването на Виза/Вича (с 
формите Lauica, Lauiza, Viza, Visa, Vica) в гръцки и италиански средновековни 
морски карти и портулани от Късното средновековие, където най-често е 
поставена над нос Емине12. 

За окончателното възприемане на тази хипотеза без съмнение са 
необходими още доказателства – засега археологическите проучвания на нос 
Св. Атанас не доказват съществуването на укрепление и активен живот 
през Средновековието.
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Свети	Атанас

Това е най-разпространеното име на носа и на местността. Приема 
се – според местна легенда – че идва от избавлението на селото през ХVII в. 
Събитието станало на Атанасовден. Местното население се било разбунтувало 
и тогава била изпратена турска войска с кораби, но бурята ги разбила. Тази 
многократно повтаряна в разни писания легенда трябва да се свърже по-скоро с 
някое от казашките нападения по Западното Черноморие през ХVII в.13 

Посочени са две различни дати на легендарното събитие – 15 и 22 
май14. Благодарение на споменатия по-горе отговор от 1914 г. на беленската 
учителка Р. Черковска относно „празненства на носа“ объркването се изяснява15. 
Последните са били на 2 май – един от двата установени от църквата дни 
на честване на св. Атанасий Велики16. 

Свети Атанасий Велики (293–373), патриарх Александрийски (служенето 
му като такъв е от 328-а до 373 година), е един от най-видните богослови и 
радетели за чистотата на вярата. Той се приема за първи разпространител 
в Европа на възникналото в Египет монашество. Паметта му се чества на 
18 януари (т.нар. „зимен Атанасовден“), когато е датата на последното му 
завръщане като епископ на Александрия, след като е бил гонен пет пъти от 
арианите от епископския си пост, и също и на 2 май – деня на неговата смърт.

Можем само да предполагаме откога и откъде води началото си това 
име – дали от Късната античност или от споменатата от братя Шкорпил 
малка „стара съборена черквица „Св. Атанас”... която се намирала близо до средата 
на укрепителния зид“17.
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Надписи

1.	Надгробен
В споменатата по-горе статия18 на братя Шкорпил се посочва, че в 

„развалините на черквицата, която се намира близо до средата на укрепителния зид, 

се намира един надгробен правоъгълен камък (дължина 0,25; широк 0,21 и висок 0,45 

м). На предната му страна, в една тясна рамка има знак ХС, а под него двуредов и 

полуизтрит надпис: 

    CNBRI....

	 	 	 	 .....WAC….“

CΝΒΡΙ би могло да се възстанови като част от име на месец – 

[ΜΗΝΙ CЄΠΤ]Є̣NΒΡΙ[W], [NO]Є̣NΒΡΙ[W] или [ΔЄΚ]Є̣NΒΡΙ[W] – [μηνὶ 
Σεπτ]ε̣νβρί[ῳ], [Νο]ε̣νβρί[ῳ] или [Δεκ]ε̣νβρί[ῳ], т.е. част от стандартната 

за надгробни паметници формула „През месец септември/ноември/декември, ден ..., 

почина еди-кой си”. 

От текста, както е даден в статията на братя Шкорпил, не става 

ясно колко са били дълги редовете, така че е трудно да се предположи какво 

биха могли да представляват трите букви от втория ред – може би части 

от име или пък от длъжност, или епитет (например АС би могло да е от 

ἀε̣[ίμνηστος] „приснопаметен”). 

За датировката не може да се каже нещо определено, тъй като 

споменаването на месеца и деня на смъртта е обичайно за всички християнски 

надписи от Късната античност до Възраждането19.
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2.	Надгробен	на	презвитер	Теодор	
През 1969 г. при строежа на сградата за почивна база на Общинския 

съвет на Бяла е намерена каменна плоча с надпис20: 

	 	 	 	 MNHMO
	 	 	 	 QEODO
	 	 	 	 PRECB
	 	 	 	 											R
Възстановен, надписът би следвало да изглежда така:

	 	 	 	 Mnhmó[rion]

	 	 	 	 Qeodó[rou]

	 	 	 	 presb[uté]-

            r[ou]

“В памет на Теодор Презвитера” 
Според В. Бешевлиев надписа е от началото на VI в. Възстановеното 

mnhmó[rion]	е характерно за надписи от Мала Азия, поради което навярно е 
за лице от малоазийски произход21. 

Най-вероятно плочата с този надпис е покривала или е била поставена 
над гроб. Твърди се, че е бил открит и златен накит22. Без съмнение в района 
на намиране на въпросната плоча трябва да се търси един от некрополите 
на крепостта.

3.	Посветителен	на	император	Тиберий	Константин	
В средата на юни 2012 г. сред огромната купчина камъни на разрушената 

(вече построена от основи) черква „Св. Успение Богородично” в Бяла бяха 
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открити два вторично използвани каменни блока, на лицевата страна на 

които има петредов рамкиран надпис на старогръцки (обр. 3). 

	 	 	 -	-	-	ΡΙΟΥΚWC	.	Α ̣Ν
	 	 	 -	-	-	ΟΥΕΥΤΥ ̣	.	ΕC
	 	 	 -	-	-	Κ̣ΑΙΦΙΛΟ	.	ΡΙC
	 	 	 -	-	-	CΑΡΟCΠ̣	.	
	 	 	 -	-	-	ΤΗ	+

По-цялостна реконструкция на надписа гласи23:

	 	 	 [+	Τιβε]ρίου	Κω(ν)σ[τ]α ̣ν-
	 	 	 [τίνου	τ]οῦ	εὐτυ ̣[χ]εσ-
	 	 	 [τάτου]	κ̣αὶ	φιλο[χ]ρίσ-
	 	 	 [του	καί]σαρος	π̣[ο]-
	 	 	 [λλὰ	τὰ	ἔ]τη.	+

“На Тиберий Константин, най-щастливия и христолюбив цезар – многая лета!”

Тиберий II Константин (578–582) е византийски император от Юстини-

ановата династия, който, преди да се възкачи на трона в Константинопол, е 

съимператор на душевноболния в края на своето управление Юстин II (565–578).

Използваната титулатура (цезар) и липсата на „василевс” насочват 

към хипотезата, че надписът е от времето, когато Тиберий Константин все 

още не е бил самостоятелен владетел, т.е. между края на 574 г. (когато става 

цезар) и есента на 578 г., когато се възкачва на престола.
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Надписът може да бъде определен 

като „посветителен” (акламация) в 

чест на предстоящо посещение на 

Тиберий II Константин или в знак 

на благодарност за финансовата му 

подкрепа на някакъв строеж, най-

вероятно – поправка на крепостта24. 

Размерът на каменния блок ни 

насочва да търсим мястото му на 

поставяне някъде на видимата част на 

крепостната стена – суперструкцията, 

или при главната порта на крепостта. 

1 К.	и	Х.	Шкорпил. Североизточна България в географическо и археологическо отношение.  
– СбНУНК, VII = Паметници из Българско. София, 1892, с. 42–43, фиг. 22. Кратки бележки 
за укреплението на носа има в едно популярно четиво за Българското Черноморие: – Кр.	
Кънчев. Българското Черноморие (пътеводител). Варна, 1961, с. 63.
2 Първата подводна археологическа експедиция е в района на Черни нос през 1967-а и 1968 г. 
под ръководството на Г. Тончева от Историческия музей – Варна (вж. последно: П.	Пеев. 
Подводни проучвания в района на Черни нос. – ИНМВ, XLIV(LIX), 2008, с. 168–173). Следващата 
е „Космос-1979” (за нея вж.: М.	Лазаров. Подводна археология край нос Св. Атанас. – Вестник 
„Полет“, 43 от 28 октомври, 1979; Ц.	Родев. Експедиция „Космос”. – Космос, 1–2, 1980;  
Ц.	Родев. Отвъд синия праг. София, 1985, с. 69–70, 76–78). Последната експедиция е НЕК-
ЮНЕСКО „Бяла-89”. Материалите от 1989 г. са предадени на Община Бяла (27 керамични 
предмета, 2 каменни и 2 оловни щока) и част от тях още се съхраняват в туристическия 
информационен център в града. 

Обр. 3. Посветителен надпис на Тиберий II Константин
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3 В.	Бешевлиев. Два надгробни старохристиянски надписа от Черноморието. – ИНМВ,  
IХ–ХХIV, 1973, с. 302–303; размери: височина 0,283 м, дължина 0,242 м. 
4 Рада Черковска е родена в гр. Добрич през 1877 г. Установява се в Бяла през 1904 г., където 
се задомява и учителства тук в продължение на 33 години. – Вж:	Хр.	Стратиева. Бяла. 
Електронна енциклопедия. 
5 Т.	Трифонов. 700 наименования от Българското Черноморие. Варна, 2006, с. 60; повторено 
у: Хр.	Стратиева. Бяла. Електронна енциклопедия.
6 Страбон. География, книги ХII–ХIV. – В:	Антични автори към изворите за Тракия и 
траките. Том IХ. София, 2008, с. 73–74. Според някои автори Навлохос е при Обзор, а 
според други – тази локализация е несигурна.
7 М.	 Лазаров. Древното корабоплаване по Западното Черноморие. Варна, 2009, с. 110 
(ръкописът е бил готов преди две десетилетия). 
8 В.	Златарски. История на българската държава през средните векове, III. София, 1972, с. 
560, бел. 3.
9 Б. Димитров. Българските пристанища в XIII–XIV в. според два средновековни портулана. 
– Археология, 1, 1979, с. 23.
10  В.	герасимова-Томова. Карабизия – тракийско селище при с. Галата, Варненски окръг. – 
Археология, 4, 1972, с. 29–32.
11 П.	Петров. Българо-византийските отношения през втората половина на XIII в., отразени 
в поемата на Мануил Фил „За военните подвизи на известния чутовен протостратор“. 
– ИИБИ, 6, 1956, с. 549, 564. 
12 Б. Димитров.	Малки пристанищни крепости. – В: Ал.	Кузев,	В.	гюзелев. Български 
средновековни градове и крепости, I. Градове и крепости по Дунав и Черно море. София, 1981, 
с. 427–429. Б. Димитров,	Ат.	Орачев.	Пристанищната система по Западнопонтийското 
крайбрежие (средата на II–I хил. пр.н.е.). – Археология, 1, 1982, с. 3, бел. 24; Ат.	Орачев,		
В.	Русинов. Средновековен гръцки портулан за Българското Черноморие. – Paleobulgarica, 4. 
1988, с. 78. Вж. още: Б.	Димитров. Градът се нарича Виза. – В: Космос, 1, 1981.
13 За тях вж.: И. Тютюнджиев.	Казашки военни акции по Българското Черноморие през 
първата половина на XVII в. – В: Сб. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания 
и материали, III. В. Търново, 1994, с. 113. По-подробно у: И.	Русев. Бяла и районът през 
Османската епоха (XV–XIX в.). – В: История на Бяла (подготвя се за печат).
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14  Така е описана и с тия дати легендата в: Кр.	Кънчев. Българското Черноморие..., с. 63;  
Т.	Трифонов. 700 наименования..., с. 12; електронната „Енциклопедия – Бяла“, подготвена 
от Хр. Стратиева по поръка на Община Бяла. 
15  За документите благодарим на проф. И. Русев от Икономическия университет във 
Варна. Легендата е описана и в бележките след една етнографска експедиция на специалисти 
от отдел „Етнология“ в РИМ – Варна. Спомен за празненства на 2 май на нос Св. Атанас 
потвърди и д-р Хр. Димов от Бяла.
16 В случая празникът не трябва да се бърка с другия, установен от църквата, т.нар. „летен 
Атанасовден“, в чест на св. Атанас Атонски, който се отбелязва на 5 юли и е наричан 
още „Жътвар“ – началото на жътвата.
17 К.	и	Х.	Шкорпил. Североизточна България..., с. 42.
18 Пак там.
18  Лигатурата над ХС насочва към датировка във Възраждането.
20 Благодарение на инициативата на тогавашния кмет Димо Трендафилов за откритието 
е съобщено на големия български историк балканист академик Николай Тодоров, който 
е свързан по майчина линия с Бяла. Навярно той е обърнал внимание върху надписа на 
изтъкнатия епиграф академик В. Бешевлиев.
21 В.	Бешевлиев.	Два надгробни старохристиянски надписа от Черноморието. – ИНМВ, IХ 
(ХХIV), 1973, с. 301–304.
22 Според спомен на Димо Трендафилов плочата заедно с накит от гроба са предадени в 
София. Усилията ни да открием находките във фонда на Археологическия музей в София 
или другаде засега не се увенчават с успех.
23 Благодарим на Н. Шаранков, преподавател в Катедрата по класическа филология, 
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, за разчитането.
24 За Тиберий II Константин е известно, че за да увеличи популярността си сред народа и 
аристокрацията, отделял много средства за благотворителност и строежи. След края на 
краткото му управление тази му щедрост довежда империята до банкрут.
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Западният зид на 
античния храм (III–II в. пр.Хр.)
Фото
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Още в първите месеци на археологическите проучвания се установи, 

че обектът на нос Св. Атанас е многослоен – има материали от различни 

исторически периоди. Няколко са находките, които се отнасят към Късния 

халколит (края на V хил. пр.Хр.) или към Ранната бронзова епоха (края на IV–III 

хил. пр.Хр) – една каменна (обр. 4) и една медна брадвичка, медни върхове на 

стрели, шила и др. Единици на брой керамични фрагменти могат да бъдат 

датирани в Архаичната епоха (VI в. пр.Хр.). Голямо количество са материалите 

от Класическата до Късноелинистическата епоха (V–I в. пр.Хр.). Сравнително 

малко са материалите от Римския период (I–III в.) – керамични фрагменти 

и няколко десетки монети. Най-много са находките от Късната античност 

(края на IV–началото на VII в.). От Средновековието са няколко десетки 

фрагмента от сграфито керамика, както и монети от XIV–XVII в.

Тракийски	култов	център	(VI	в.	пр.Хр.–I	в.	сл.Хр.)

В различни сектори в югоизточната част на носа – тази, която е най-

вдадена в морето, са проучени повече от 120 ями, 

няколко пещи за битови нужди, останки от десетки 

глинени жертвени огнища (есхари) и една-единствена 

сграда – всички с датировка в ранния културен слой 

(VI в. пр.Хр. до началото на I в. сл.Хр.). 

Обр. 4. Каменна брадва
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Ями
Ямите са били използвани за депониране на останките от ритуални обреди 

и угощения на населението от близките околности, поради което ги определяме 

като ями с култово предназначение, наричани в археологическата литература 

„ботроси“1. В тях се откриват: фрагментирани и по-рядко цели керамични 

съдове – местни тракийски (обр. 9: ляво) и вносни гръцки чернолакови – рисувани  

(обр. 5; обр. 9: дясно) и с релефна украса; фрагменти от амфори, в това 

число печати върху дръжките и устията; строителни материали – основно 

керемиди; различни предмети на бита – прешлени 

за вретено, тежести за стан и за рибарски мрежи, 

рибарски кукички и др. В ямите са хвърляни също 

останките от храната от угощенията – кости от 

различни домашни и диви животни, от птици и 

риби, черупки от миди и стриди, щипки на морски 

раци и др. 
Обр. 6. Фрагмент 
от есхара с украса

Обр. 5. Капак на старогръцки 
керамичен съд/лекане  

и детайли от украсата му
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Пещи,	огнища,	есхари
Освен ямите в тази част на носа са открити 

няколко огнища и пещи за битови нужди, свързани 
навярно с религиозните обреди в култовия център. 
Открити са и повече от десет жертвени огнища 
– т.нар. „есхари“ (обр. 6), за съжаление повечето от 
тях доста разрушени. Представлявали са квадратни 
или кръгли глинени площадки (някои със семпла или по-
сложна врязана украса), върху които е горял жертвеният 
огън и се извършвали определени обреди, свързани с 
тракийската религия2. 

Храм
Единствената архитектурна структура, 

която е открита на този етап в ранния културен 
слой на обекта, е частично запазена триделна сграда 
с правоъгълна форма (вж. снимка и план на с. 76).3 Тя 
се намира в югоизточния край на носа и е възседната 
от няколко големи късноантични сгради, които са 
я разрушили. Запазените каменни зидове на спойка 
от кал са върху останките от по-
ранна изгоряла дървена сграда. В тази 
връзка ще припомним, че античният 
географ Павзаний (втората половина 
на II в.) отбелязва на няколко места 

Обр. 7.
Находки от ямите
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в своите описания, че по-ранните храмове в Древна Гърция имали дървени 
конструкции4. 

Във вътрешността на сградата бяха открити останките на няколко 
есхари, някои от които с врязана геометрична украса. Повечето са били 
правени една над друга – свидетелство за дългото използване на това култово 
място. 

Това ни дава основание да изкажем работната хипотеза, че става дума 
за останките на храм с предварителна датировка III–II в. пр.Хр., а дървената 
храмова сграда е по-ранна – може би от IV в. пр.Хр., ако не и по-ранна. Косвено 
потвърждение за това е фактът, че приблизително половината от общия 
брой проучени култови ями са около храма. 

Без съмнение характеристиката „Тракийски култов център“ за 

структурите в тази част на нос Св. Атанас	се потвърждава и от многото 

интересни находки: оловен „букраний“ (обр. 7: горе), каквито обикновено се 

посвещават на бога на виното и веселието Дионис5; керамичен „главнярник“ – 

глинена подставка за дърва с животинско изображение (обр. 7: долу)6; биконична 

керамична тежест/амулет с двустранен отпечатък на права фигура с жезъл 

– богът на морето Посейдон7; теракотови фигурки, лампи (обр. 7: средата) и 

др. – всички с датировка от V до II в. пр.Хр. 

Обр. 8. Половин ас на Олбия
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Важно значение за характеристиката и датирането на култовия 

център имат и намерените монети. Те също са били хвърляни в ямите като 

посветителни дарове. По-важни сред няколкото десетки  открити в тях са: 

половин „ас” (лята медна монета – обр. 8) на известния Северночерноморски 

елински град Олбия (V–III в. пр.Хр.) – единствената открита досега у нас; 

бронзови емисии на македонските владетели от IV–III в. пр.Хр. – Лизимах 

(цар на Тракия; 306–281 пр.Хр.) и може би на Александър Велики (336–323 пр.Хр.); 

монети, сечени в близките черноморски градове Одесос (Варна), Месамбрия 

(Несебър) и Аполония (Созопол) от V–I в. пр.Хр.; бронзова монета на тракийския 

владетел Реметалк I (12 г. пр.Хр.–12 г. сл.Хр.)

Цялостното археологическо проучване и научен анализ на Тракийския 

култов център на нос Свети Атанас до Бяла предстои, но отсега е ясно, 

че става дума за нов ценен извор за религията, материалната култура и 

търговските връзки на местното тракийско население.

Обр. 9. Керамични съдове 
– местна тракийска и 

вносна гръцка
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Светилище	на	Херакъл	(II–III	в.)

В югоизточния край на носа бяха открити също шест мраморни 

статуетки, скулптурни композиции и оброчна плочка, които представят 

различни сцени от подвизите на древногръцкия герой полубог Херакъл (обр. 

10), почитан на Балканите от гърци, траки и римляни8. Посветителните 

надписи върху основата на три от композициите, както и художественият 

стил, насочват към датировка във II–III в. В близост до това място бяха 

намерени и няколко римски бронзови монети от първата половина на III в.

Обр. 10. Скулптури на Херакъл
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На този ранен етап на проучване9 може да се изкаже хипотезата, че 

тези находки са свидетелство за съществуването някъде наблизо на светилище 

от римската епоха, най-вероятно посветено на Херакъл. 

1  За култови ями с ритуално поставени в тях керамични съдове, предмети на бита, кости 
и др. в Древна Тракия вж. повече у: Р.	георгиева. Обредни ями в Тракия (краят на II–I хил. 
пр.н.е.). – Археология, 1, 1991, с. 1–11; M.	Tonkova. Late Iron Age pit-sanctuaries in Thrace: the 
contribution of the studies in Gledachevo. – Thracia, XV (In honorem annorum LXX Alexandri 
Fol). Serdicae, 2003, с. 479–504; Z.	Archibald. Underground deposits: Pit No 9 and the “field” of 
pits. – Pistiros, II. Excavations and studies (eds. J. Bouzek, L. Domaradzka, Z. H. Archibald). Prague, 
2002, p. 111–128, pls. 33–35; В.	Върбанов. Тракийски ямен комплекс при Русе (предварително 
съобщение). – МИФ, 14 (Траките и околният свят), 2008, с. 404–419. За подобни ями от  
V–IV в. пр.Хр. в свещения район (теменоса) на близкия до Бяла античен град Одесос вж.:  
г.	Тончева. Керамиката от антична яма във Варна. – ИНМВ, 8, 1972, с. 262–273.

2 Подобни есхари са открити на много места в Северна и Южна Тракия, както и в 
столицата на бележития тракийски цар Севт III (IV–III в. пр.Хр.) – Севтополис край 
Казанлък; в столичния и култов център на гетите Хелис при Сборяново, Разградско, както 
и в някои тракийски надгробни могили от България – вж.: М.	Чичикова. Жертвеники 
элинистической эпохи в Фракии. – Studia Thracia, I. Sofia, 1975, с. 180–195. Ж.	Михайлова. 
Глинени олтари и огнища  от тракийския град в Сборяново. – МИФ, 9. София, 2005, с. 
229–240. Последно вж. с литература у: А. Пировска. Изработка и особености в украсата 
на тракийските есхари. – Археология, 1, 2007, с. 21–31.

3  За архитектурата на предримски светилища и храмове в антични градове по Северното 
Черноморие вж.: S.	D.	Krizhickiy. Hellenic Temples in the Northern Blacк Sea Region. – In: Ancient 
Sacral monuments in the Black Sea (eds. E. K. Petropoulos & A. A. Maslennikov. Thessaloniki, 2010,  
p. 93–126, figs. 3; 7; 18; 22. Тракийското светилище от I в. пр.Хр. на нос Галата край Варна е 
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също правоъгълно и градено по същия начин от ломен камък на кал като това на нос Св. 
Атанас, но двуделно – вж.	М.	Мирчев. Разкопки на тракийското селище край с. Галата. – 
ИВАД, 9, 1953, с. 1–28. 

4  Pausanias. Description of Greece

5  Подобни главнярници са известни в тракийските земи още от късната бронзова епоха 
и продължават да се използват и през ранножелязната епоха – вж.: Gold of the Thracian 
Horsemen. Exhibition catalogue. Montreal, 1987, 143, Nos. 195–196 и цит. лит.; M.	Domaradzki. 
An interim report on investigation at Vetren-Pistiros 1995–1998. – In: Pistiros, II. Excavations and 
studies (eds. J. Bouzek, L. Domaradzka and Z. Archibald). Prague, 2002, p. 11–29, pl. II, 15: a,b,c.

6  За находки на такива букрании в Аполония вж.: Л.	Конова. Оловни букрании от некропола 
на Аполония. – ИНИМ, ХIII, 2002, с. 46–54, обр. 1–2; в Одесос: Ал.	Минчев. Миниатюрни  
двойни брадвички-оброци от Одесос и неговата околност (V–III в. пр.Хр.). –В: Сб. Изкуство 
и идеология (ред. К. Рабаджиев et al.). София, 2012, с. 752–767; и в античния град Олбия 
(Украйна): К.	И.	Зайцева.	Ольвийские культовые свинцовые изделия. – В: сб. Культура и и 
искусство античного мира (ред. К. С. Горбунова). Ленинград, 1971, с. 84–106.

7  Възможно е керамичният амулет да е служел също и като тежест за мрежа или за 
малък стан. Тежести за стан с отпечатъци на геми от V–IV в. пр.Хр. са открити в 
тракийското тържище Пистирос при с. Ветрен, Пазарджишко – вж.: I.	Ondřejov. 
Gem imprints on loom-weights: the running dog. – In: Pistiros. Excavations and studies, III. 
Prague, 2007, p. 243–246, pl. 20: 2–3.

8  Още през V в. пр.Хр. древногръцкият историк Херодот отбелязва важността на култа 
към Херакъл в съвременния му античен свят (Herodotus. The Histories…, II, 44 (http://www.
perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus: text:1999.01.0126; Herod.). За култа на този митичен 
герой полубог по Черноморието вж.: А.	И.	Русяева. Религия Понтийских элинов в античную 
эпоху. Киев, 2005, с. 445–459. За навлизането на този култ през елинистическата и римската 
епоха в Тракия вж. изследванията на К. Рабаджиев: http://www.clio.uni-sofia.bg/bg/k-arheologia-
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rabadzhiev.html; по-специално: K.	Rabadjiev. The Iconography of Herakles (Hercules) in Roman 
Thrace and Moesia. – Pulpudeva, VI, Supplementum (1998): Semaines Philippopolitaines de l’histoire 
et de la culture Thrace. Plovdiv, 10–22 octobre, 1986, p. 144–149. 

9  Находките бяха открити няколко седмици преди последните редакции на този текст. 
Проучването ще продължи през следващ археологически сезон. 
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Карта 1
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Късноантична	крепост	–	малък	пристанищен	град

Крепостта е разположена на няколко тераси в източния край на 
издигащия се на около 30 до 40 метра над морското равнище нос Св. Атанас. 
Брегът е от клифов (отвесно абразионен) тип и ако се съди от видимите 
подводни скали източно и южно пред самия му връх, може да се предположи, 
че в античната епоха в тази си част е бил вдаден с няколко десетки метра 
повече в морето. 

Теренът има естествена денивелация в южно-югозападна посока. Тази 
особеност, както и няколкото водосборни зони с оттичане 
към южния бряг на носа са определяли застрояването в района 
през разглеждания период – Късната античност.

Разположението на крепостта на нос, който затваря 
и защитава непосредствено малък морски залив, също с името 
Св. Атанас, позволява да се даде и друга характеристика на 
обекта – малък пристанищен град (карта 1). Без съмнение 
заливът е бил удобен за акостиране на малки морски съдове 
– такива данни имаме за Античността и Средновековието1, 
за Османския период2, за началото на ХХ в.3 и до наши дни – 
основно за търговия, но също така за риболов и укриване при 
неблагоприятни условия. Обр. 11. Част от амфора в 

момент на изваждане при 
подводната експедиция през 
1988 г.
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Освен при редовните подводни проучвания, голям брой предмети – 

цели и части от керамични съдове (обр. 11), каменни, оловни и железни котви 

и др. с датировка от Античността и Средновековието – са извадени от 

местни рибари от морското дъно в района на залива и по-навътре в морето.

Разбира се, както в повечето случаи, за подобни укрепени центрове 

от Античността важи и характеристиката, че в случай на военна опасност 

те са служели и като убежища/refugia за населението от околните селища4.

При проведените през 2009–2013 г. археологически разкопки в рамките 

на крепостта (карта 2) цялостно са 

изследвани раннохристиянски център, 

обществена баня, десетки жилищни, 

търговски и производствени сгради и  

съоръжения (винарни и пещи за битова 

керамика)5. Частично са проучени сектори 

от укрепителната линия на крепостта, 

сектори с жилищни, стопански и складови 

сгради и други структури. Събрани са 

данни за уличната, водоснабдителната 

и канализационната мрежа, както и за 

застрояването в територията извън 

крепостната стена.

Обр. 12. Сектор от 
крепостната стена
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Укрепителната	линия
Изяснени са основните елементи на укрепителната линия. Тя се е 

състояла от каменна крепостна стена, а пред нея е имало равна площадка и 

дълбок повече от 4 м ров. След пет археологически сезона проучените сектори 

от крепостната стена са малко над 20 линейни метра – все в южната част 6. 

По линията на предполагаемото трасе на крепостната стена на 

север-североизток бе разкрит част от слабо извит зид, за който може да се 

предположи, че е част от полукръгла кула. От това място укрепителната линия 

най-вероятно е продължавала към североизточния склон на носа, както това 

е описано в бележката на братя Шкорпил: „Крепостта има вид на равнораменен 

клин, който се вдава в морето с тъпия си връх; основата му е около 300 разкрача дълга 

[една крачка е около 

85 см] и се спуща от 

северния връх към 

южния с направление 

22 градуса югозапад...“7. 

Така крепостната 

стена е била 250 

м дължина и е 

затваряла площ от 

малко над 35 декара.

Обр. 13. Сектор от крепостната 
стена, сграда, настилка на 

средната улица/mese
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Крепостната стена (обр. 12–13) е запазена само в основа или се 

проследява в негатива от извадените в последните три-четири столетия 

камъни. Представлявала е двулицев каменен зид с ширина 180 см, който е 

нивелиран с хоросанова замазка. Пълнежът между двете страници на зида е 

от по-дребни камъни, също споени с хоросан. Основата е била вкопана до 120 

см от нивото на античния терен. Във височина крепостната стена е била 

от не повече от 6–7 реда добре обработени камъни (повечето с височина до 

40 см) и се извисявала на около 3 м от терена8. Предполагаме, че редовете 

камъни са се редували с редове от тухли. 

Обр. 14. Пещ за строителна керамика на нос Св. Йоан
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На този етап от проучванията не може да се каже със сигурност 

къде и колко са били входовете/портите на крепостта. Все пак можем да 

предположим, че частично разкритата през лятото на 2013 г. улична или на 

малък площад настилка (ширина повече от 4 м) от плочести камъни (обр. 13, 

16) в средата на западната линия на укреплението е била тъкмо при основната 

порта на крепостта. При проучването на този участък от крепостната 

стена беше установена денивелация от повече от два метра надолу, както са 

обърнали внимание преди повече сто години и братя Шкорпил: „Крепостта се 

снишава в две степени от северния връх към южната страна“9.

Пространството от вътрешната страна на крепостната стена 

е било застроено доста плътно. Според стратиграфските наблюдения и 

откритите монети – отначало (края на IV–V в.) с временни постройки 

с дървени конструкции и по-късно (първата третина на VI в.) – сгради с 

каменни зидове. 

Строителни	техники,	материали
Основният строителен материал, 

който бил използван в крепостта, е 

местният обработен и необработен камък, 

подходящ по размер и страници за вграждане. 

Използвани са също така пясъчници, плочести 

и неоформени речни камъни/валуни10. С камъни 

са градени основите и частично във височина 

всички структури на укрепителната система, 
Обр. 15. Изпечени на 

слънце тухли 
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обществените и частните сгради, част от уличната и площадната мрежа 

и пр.

На следващо място – най-много са били използвани характерните за 

времето малки и големи дъговидно извити керемиди с дължина до 55–60 см. По-

малко са използвани тухлите: от половините (т.нар. „римска стъпка“) – 15 на 31 

см, до квадратните – 31 на 31 см или с по-големи размери. Част от керемидите 

и тухлите навярно са били произвеждани в проучената през 2011 г.  в района на 

съседния нос Св. Йоан (под „бункера“) пещ за строителна керамика (обр. 14).11

Нерядко са били използвани т.нар. „кирпичи“ – изпечени на слънце 

тухли от глина и слама (обр. 15). С такива са били надграждани зидовете на 

много от сградите.

Спойката между камъните на крепостната стена и обществените 

сгради е била от хоросан със счукана тухла, но в повечето сгради е била на кал. 

Улична	мрежа
В сравнение с други разкрити структури в крепостта данните за 

уличната и площадната мрежа са малко. При застрояването не е била приложена 

характерната за римските военни строежи „ортогонална“ система12, която, 

както е известно, в ранновизантийския период е изоставена. 

Както бе споменато по-горе, улична настилка от големи плочести 

камъни е започвала при предполагаемата порта в средата на западната линия 

на укреплението. Ако това е улица, то логично е да е вървяла на изток, по 

една от успоредните на южния бряг на носа тераси. След няколко десетки 

метра би следвало да е завивала на юг, спускала се е до една от следващите 
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тераси, където бе разкрит друг малък сектор от улична настилка – изграден 

по подобен начин също от големи плочести камъни. От това място улицата 

би трябвало да отива към малък площад югозападно от входа на базиликата. 

Засега археологическите проучвания не позволяват да сме категорични, 

но тъкмо това предполагаемо трасе на улица може да се определи като т.нар. 

„средна улица“/mese, характерна за късноантичните градове (карта 1–2)13. 

Както е известно, „месата“ се явява основна градска търговска артерия – там 

били концентрирани производствени и търговски сгради, питейни заведения, 

приюти за настаняване на гости и пр. 

Освен с производствено-стопански и транспортни функции, месата е 

и „обществената“ улица/demosia odo. Тъкмо по средната обществена улица се 

движели някои тържествени 

процесии, които, естествено, 

са тръгвали или завършвали 

пред главния храм (рис. 1; 

обложка гръб)14.

Обр. 16. Начало на 
средната улица/mese
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Водоснабдяване,	канализация
На 3–4 км северно от нос Св. 

Атанас има няколко извора, които 

навярно са били използвани още в 

древността, както и до наши дни. За 

два от тях, единият в местността 

Кавака и вторият в местността Над 

прокуратурата, предполагаме, че са били 

каптирани и с керамичен водопровод 

било снабдявано с вода античното 

селище в района на местността 

Палеоклисе над Централния плаж на 

Бяла15. 

Според сведения на местни 

жители извор с добър дебит е 

имало в местността Кранята – на 

няколкостотин метра северно над 

нос Св. Атанас. Пак в тази посока, 

над бившата помпена пречиствателна 

станция, са откривани, ориентирани 

към крепостта, свързани керамични 

тръби. 

Обр. 17. Канали за отпадни води  
(от керамични тръби –ляво и от камък – дясно)
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В проучените сектори и в някои от сградите в крепостта бяха 

открити единични цели и фрагменти от водопроводни керамични тръби, 

както и изграден от плочести камъни канал за отпадни води (обр. 17). 

Друг начин на водоснабдяване бил от кладенци – засега са открити 

два. Представляват вкопани в скалата квадратни или кръгли съоръжения, 

които в горната си, видима част били изградени с камък или с по-големи части 

от керемиди.

Кладенец е проучен на 5 м източно от баптистерий № 2. Определяме 

го като кладенец за светена вода – аязмо, поради което е разгледан в текста 

за раннохристиянския център.

Баня	
Известно е, че заимстваните от гръко-римската цивилизация 

обществени бани (la therma, ta balanea, ta loutra) са съществували и в Късната 

античност, поне до VII в. Освен чисто хигиенни функции баните имали 

и лечебни функции – съгласно традиционните представи за здравословен 

живот в античността. От друга страна, банята била едно от основните 

места, където кипял общественият живот на всеки малък или голям град 

през Античността. Също така всяка важна дейност, особено богоугодните 

дела, не била извършвана без посещение на баня. След утвърждаването на 

християнството, свързано с празниците, в баня трябвало да се ходи преди 

кръщене и след причастие. В обществените бани също така се разменяли 

новини и клюки, решавали се спорове, сключвали се сделки, имало е и дребна 

амбулантна търговия.
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Съгласно старата римска традиция, съхранена и през Късната 

античност, къпането е продължавало дълго – часове, като се преминавало през 

три различни етапа: с незатоплена вода в студеното помещение/frigidarium; 

с топла вода в топлото помещение/tepidarium и с гореща вода в горещото 

помещение/caldarium, като накрая този процес се повтарял и в обратен ред. 

Почти в центъра на крепостта, в близост до основния водопровод, бе 

проучена малка баня. Разкрити са три помещения и три канала за отпадните 

води (обр. 18). Допускаме, че северно от помещенията може да е имало още 

едно – разрушено от по-късен градеж. Банята има правоъгълна форма с размери 

8,25 м дължина и 7 м ширина. Зидовете на сградата са запазени до 0,80 м 

височина, като външните са широки по 1 м, а вътрешният и северният 

Обр. 18. Баня 
– помещения и 
канали
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– по 0,80 м. Градежът е от добре оформени камъни и тухли, свързани с 

розов хоросан. Отвътре стените на помещенията са били измазани изцяло с 

водоустойчив хоросан. 

Трите запазени помещения са били свързани с входове. Първото е 

студеното – разположено е северно и напречно на другите две помещения. 

Вътрешните му размери са: дължина 4,80 и ширина 2 м. Следват топлото и 

горещото помещение, които са разположени в южната част на сградата. Те 

също имат правоъгълна форма, но са ориентирани север-юг. 

Северно от студеното помещение би трябвало да бъде помещението 

с огнището/prefurnium, с под от трамбована глина. По всяка вероятност 

помещението с огнището е било вкопано в земята, разрушено от по-късен 

строеж. 

Банята – 
реконструкция
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Горещият въздух от помещението с огнището е бил насочван към 

двете най-важни помещения на банята – топлото и горещото. И двете са 

били отоплявани чрез характерното за баните, богатите жилища и вили в 

Античността специално подово отопление/hypocaust. Всъщност този начин на 

затопляне на сгради или отделни помещения води началото си от Древна Гърция, 

но най-масово е бил прилаган в римската архитектура в цялата империя през 

I–III в. Макар и по-рядко, продължава да се използва и през Късната античност 

(IV–VI в.)16. 

Отоплителната система на баня е била доста сложна за направа. За 

целта покритият с дебела замазка от розов хоросан под на двете топли 

помещения е бил издигнат на около 80–100 см от тогавашния терен. Под 

него е оставало кухо пространство, в което е имало вертикално подредени 

керамични тръби с диаметър около 25 см. Тръбите са имали отвори в средата, 

което е позволявало да се затопля и вътрешността им. Тези тръби са носели 

големи квадратни тухли (около 40 на 40 см). Върху тухлите е лягал зиданият 

под на топлото и горещото помещение. Зиданият под е бил покрит отгоре 

с дебел слой водоустойчив хоросан. Той също имал покритие отгоре от по-

малки тухли (30 на 30 см) или каменни плочи. 

Нагретият до висока температура въздух от огнището навлизал в 

подподовото пространство на топлото и горещото помещение през два 

разположени от изток и запад отвора с ширина 30 см. Обменът на горещия 

въздух под двете топли помещения е ставал и през също такъв отвор, 

оформен в средата на основата на междинната им стена. По този начин 
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техният под се затоплял изцяло и равномерно. Важно е да се отбележи също, 

че единствено в североизточния ъгъл на топлото помещение вместо от 

тръби, поддържането е от четири тухлени колонки. Това подсказва, че на 

същото място във височина в топлото помещение е имало някаква по-тежка 

структура, възможно е да е била зидана от тухли пейка за сядане. 

Любопитно е да се отбележи, че в банята е бил приложен и рядко 

използван дори и през римско време метод за допълнително загряване на 

помещенията, като на места топлият въздух се е движел също между стените 

през специални отвори. Откритите десетки къси керамични тръбички 

(дълги до 12 см и с диаметър до 6 см), както и няколко дълги Т-образни 

железни гвоздея, обясняват как е ставало това. Тръбичките били нанизвани на 

гвоздеите, които се забивали в стената – до началото на тръбичките, като 

по този начин оставяли кухо пространство между стената и облицовката. 

Т-образните главички на гвоздеите придържали облицовката на стените – 

вероятно от тухли, измазани отвън с водоустойчив хоросан. По този начин 

двете топли помещения на банята били загрявани не само по традиционния 

начин – отдолу, но и странично, което правело затоплянето достатъчно 

бързо.

В трите помещения сигурно е имало съдове за вода – може би малки 

питоси. В югоизточната част на горещото помещение е имало изградена от 

тухли и измазана също с водоустойчив хоросан правоъгълна вана (частично 

запазена). Изградена е била направо на основата на хипокауста и се издигала 

малко над пода на горещото помещение. 
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Не само подът на банята, но и стените 

били измазани с дебел около 1 см слой розов 

водоустойчив хоросан. Със сигурност банята 

е имала прозорци от изток и запад, а може би 

и от юг. За това свидетелстват откритите 

фрагменти бледозелено полупрозрачно стъкло с 

дебелина 3–4 мм и къси сгънати оловни ленти, 

които са служели за прикрепването на стъклата. 

Освен това известно е, че баните са се осветявали 

и от окачени на куки по стените стъклени или керамични лампи.

Покривът на банята е бил най-вероятно двускатен. Възможно е от 

север да е имало допълнителен навес над подхода към помещението с огнището.
Отпадъчните води от банята се оттичали в три канала, два от 

които са насочени на запад, към основния канал на крепостта. Каналът на 
студеното помещение е от западната му страна. Граден е от ломени камъни, 
свързани с хоросан, с тухлен под и е покрит отгоре с каменни плочи. До 
южния зид на горещото помещение е долепен друг канал, който също отвежда 
водите в западна посока. Граден е от ломен камък с хоросан, но подът е от 

големи керемиди. Запазена е твърде малка част 
от канала на топлото и горещото помещение 
– навярно той е отвеждал водите от тях в 
източна посока. 

Обр. 19. Малки керамични съдове /амфориски 
 – за благовония

Обр. 20. Гребен от кост
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Северозападно от банята има няколко големи керамични съда/питоси, 
в които се е съхранявала част от водата за нея. Няколко такива съда има 
вкопани южно и източно от банята – възможно е те също да са били използвани 
за функционирането на сградата. Край тях е била насипвана изхвърляната от 
огнището пепел. 

В сградата на банята и в непосредствена близост до нея бяха 
открити свързани с хигиенните процедури находки – малки керамични съдове 
за благовония/амфориски (обр. 19) и гребен (обр. 20).

Банята от крепостта на нос Св. Атанас 
е една от малкото сравнително добре запазени 
подобни сгради от Късната Античност, открити 
в българските земи и изобщо на Балканите. Тя е 
била построена в началото на V в. и е разрушена 
след няколко десетилетия – т.е. има кратък период 
на използване. 

Въпреки сравнително неголемите си 
размери, предвид и нейното разположение в 
центъра на крепостта, до основната улица, по 

всяка вероятност тя е била обществена баня. 

Подобни по размери и устройство бани 

от периода IV–VI в. у нас са намерени също в 

късноантичната крепост Ятрус при с. Кривина, 

Русенско17, в с. Шивачево, Сливенско18, в късноримска 

вила № 1 край Монтана19 и др. 

Обр. 21. Малка частна баня 
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Недалече от описаната тук баня, в западна посока, бе открита и 

друга – повече разрушена, малка частна баня (обр. 21). За това съдим по 

откритата твърде малка (само за един човек), зидана вана и останките от 

отоплителна система/hypocaust източно от нея. Тя е изградена и ползвана 

също през първата половина на V в. След разрушаването  върху останките 

е изградена друга сграда.

1  Вж. бел. 2 в Увода:	М.	Лазаров. Подводна археология край нос Св. Атанас... Братя 
Шкорпил също отбелязват, че „На юг от крепостта се намира един залив, в който според 
съобщенията на тукашните рибари се забелязват на морското дъно остатъци от стари зидове. 
Няма съмнение, че тукашният залив, който е пазен от опасните североизточни ветрове, е служил 
в старо време за важно пристанище...” – вж.: К.	и	Х.	Шкорпил. Североизточна България в 
географическо и археологическо отношение. – СбНУНК, VII = Паметници из Българско. 
София, 1892, с. 42–43.
2  Закон за пристанище Гьозекен. Б.	Цветкова.	Проучвания на градското стопанство през 
XV–XVI в. София, 1972, с. 198–199.
3  В: „Изложение за състоянието на Варненското окръжие през 1910–1911 г.”. Варна, 1911, с. 
12, се описва, че „ежегодно от местностите около пристана на Бяла се пренасят с платноходи 
около 30 000 куб.м дърва“. Важното е, че според същото описание „държавният бюджет е 
отделил 15 000 лева за изучаване на брега около Бяла и построяване на една скеля“. През 1912 г. 
избухва Балканската война и последвалите събития не позволяват да се осъществят тези 
намерения.
4 Вж. „компонентите на системата“ у: С.	 Торбатов. Укрепителната система на 
провинция Скития (краят на III–VII в.). Велико Търново, 2002, с. 71–85; също: Римски и 
ранновизантийски градове в България, I. София, 2002 (ред. Р. Иванов).
5 Вж. в: АОР през 2009–2011 г., София, 2010–2012, с. 282–284; 243–245; 229–230.
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6 Укрепителната линия минава през имоти, които са частна собственост и бе възможно 
да се проучи само в сектори, където се пресича от трасета на инфраструктура – улици, 
електрически и ВиК траншеи.
7  К.	и	Х.	Шкорпил. Североизточна България..., с. 43.
8 За основните елементи на укрепителната система в Ранна Византия вж.:  
Д.	Овчаров. Византийски и български крепости, V–X в. София, 1982, с. 33–42.
9 К.	и	Х.	Шкорпил. Североизточна България..., с. 43.
10  Според сведения на местни хора камък за зидане се добива от кариера южно от с. Емона 
и от реката в близост до с. Приселци, община Несебър.
11 В.	Йотов. Пещ за строителна керамика (V–VI в.) на нос Св. Йоан до Бяла. – Българска 
археология 2011 (каталог към изложба). София 2012, с. 53.
12 Така наречената Хиподамова, или „ортогонална“ система от прави, ориентирани по 
световните посоки и пресичащи се под прав ъгъл улици.
13 C.	Bouras. City and Village: Urban Design and Architecture. – JÖB, 31.2, 1981, p. 644–645.
14 С.	Б.	Сорочан. Византия IV–IX веков. Етюды рынка. Харьков, 2001, с. 203–209; 229–284.
15 Сведения за това селище (намерени керамични тръби и пр.) ми разказаха няколко души 
от Бяла. При изкопни работи за строеж на паркинг над т.нар. „Казино“ успяхме да съберем 
антична керамика.
16 Библиография на античните бани по българските земи вж. у: K.	Watscheva. Bibliographie 
der röemischen Bäder in Bulgaria. Warna, 2010.
17 B.	Döhle. Zwei Badeanlagen aus dem 4. Jahrhundert im spätrömischen Kastell Iatrus. – In: Limes 
(Jenő Fitz (Hrsg.). Budapest, 1977, S. 427–431, Tafel II.
18 е.	Бацова-Костова. Римска сграда край с. Голямо Шивачево, Сливенско. – МПК, 1, 1971,  
с. 6–7, обр. 1.
19 г.	Александров.	История на Монтана-Кутловица и района. Монтана, 1994, с. 75–78, обр. 
24.. 5.16.1; 5.20.6 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Paus.+5.16.1&redirect=true).
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ПРОИЗВОДСТВО,	ТЪРгОВИЯ		

ИЛИ...	НАВСЯКЪДе	„ергАСТерия“

По израза на някои от изследователите на ранновизантийското 

стопанство определението „ергастерия“ се е „приравнявало по смисъл с offici-

na, taberna, под които се разбира всяка работилница, малък магазин, склад или 

кръчма и др.“1. Голяма част от откритите досега архитектурни структури 

в крепостта на нос Св. Атанас могат да бъдат определени именно като 

ергастерии. Имаме предвид проучените пещи за изпичане на керамика, винарни 

и всички други сгради, в които бяха намерени следи от производствена или 

търговска дейност. 

Пещи	за	производство	на	керамика2	
На две места в крепостта бяха открити данни за производство на 

керамика: две по-добре запазени пещи за битова керамика (обр. 22–23) и други 

две (открити една върху друга; обр. 21), доста разрушени – 

за производство на керамични тръби за водопровод или за 

хипокаустна система. 

Пещите за битова керамика принадлежат  към най-

разпространения тип такива съоръжения в Античността 

– двукамерни с вертикална тяга (вертикално движение на 

потоците горещ въздух). 

Обр. 22. Кана, открита в 
пещта за керамика
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Структурата им може да бъде обяснена с една от по-добре запазените 

и по-големи пещи (обр. 23–24). Съставена е  от две отделни камери (долна и 

горна), скара, канал и предпещна яма – мястото, откъдето грънчарят зарежда 

пещта с гориво (дърва или дървени въглища). 

Огънят се разгаря в канала, след което е избутван с помощта на 

подходящи инструменти в долната камера. Тя е с кръгъл план, а в центъра 

 е разположен изграден от кирпичи, парчета тухли и керемиди стълб с 

цилиндрична форма. Стълбът служи за подпора на скарата, която разделя двете 

камери и ограничава прекия достъп на огъня до изпичаната продукция. Срещат 

се различни варианти – в случая функцията на скара изпълняват направени 

от кирпич (изпечена на слънце глина) ребра с елипсовидно сечение, които 

стъпват с единия си край 

върху подпорния стълб, а 

с другия – върху стената 

на долната камера. Тази 

радиална (подобна на 

слънчеви лъчи) подредба 

осигурява нужните 

празнини, през които да 

преминават идващите 

от долната камера вълни 

горещ въздух. 

Обр. 23. Пещ за битова 
керамика - фото
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Горната камера е мястото, където се 

подреждали приготвените за изпичане съдове. 

Тези от тях, които били с издължено дъно (поради 

което не могат да стоят прави самостоятелно), 

били поставяни на специални подложки за изпичане 

с цилиндрична или леко конична форма и с отвор в 

средата. След подреждане на суровата продукция 

върху скарата, над горната камера е изграждано 

временно покритие във форма на купол, което 

осигурявало нужната изолация за достигане на 

необходимата за изпичане температура (между 

900 и 1100 градуса по Целзий). 

С подобна структура (изградени от 

малки камъни стени и стълб в центъра) е по-

малката по размери пещ, която бе открита 

непосредствено до описаната по-горе.

И двете пещи са били за производство на 

кухненска (гърнета, капаци, чаши, купи, стомни) и 

транспортна керамика (неголеми амфори). Голямо 

количество части от дефектни/бракувани 

керамични съдове бяха открити в специално 

оформена яма, разположена между двете пещи.

Обр. 24.
Пещ за битова керамика 

– план, реконструкция
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Винарни
Проучени са три винарни (карта 2), което насочва към извода, че 

отглеждането на лозя и производството на вино е било едно от основните 

занимания на населението в крепостта и околностите (рисунка 2).

Най-добре е запазена винарна № 1 (обр. 25), която може да бъде 

определена още и като производствен и складов комплекс. Той се е състоял 

от една основна и няколко спомагателни сгради с каменни зидове и навеси с 

дървени конструкции. 
В североизточната част на основната сграда има изграден от камъни 

(основата) и от тухли (във височина) правоъгълен басейн, чието корито е с 
настилка от плочести камъни и хидрофобна замазка. 

Дъното на басейна е с наклон на юг, където тухлената стена е 
прекъсната от вграден камък с улей за оттичане на гроздовия сок/ширата в 

Обр. 25. Винарна № 1, изглед от север Реконструкция
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обемист керамичен съд – питос – с вместимост около 300 литра. Отворът 
на питоса е широк 1 м. Тази особеност го отличава от многото открити 
питоси в крепостта и извън нея3. Несъмнено ширината на отвора на питоса 
в случая е такава за удобство на манипулациите със събираната течност. 

Западно от басейна беше открит голям каменен блок с призматична 
форма, цилиндричен отвор от горе и издълбани на две от страниците 
му жлебове. Камъкът е бил основата на механична дървена конструкция, 
която се е състояла от вертикален винт с ръчка, захваната за неподвижна 
колона хоризонтална греда. Тази конструкция е позната още като лостово-
винтова преса – завършваща еволюцията на лостовите преси. За такава 
преса съобщава Плиний Стари в труда си „Естествена история“/Historia 
Naturalis. Знаменитият римски учен приписва изобретението на древните 
гърци, поради което е известна още като „гръцка преса“/galeagra. 

Вертикалният винт се закрепвал в отвора на каменния блок и 
с дъски или греди – държатели от страни (реконструкция на с. 42). Към 
хоризонталната греда бил прикрепен масивен дървен плот, който при 
движението на конструкцията надолу притискал чепките грозде, които били 
поставяни навярно в дървен сандък без дъно в коритото на басейна. 

Датировката на винарната е в VI–началото на VII в. Винарни от 
същото време има проучени в Северен Кавказ, Кримския полуостров4, Република 

Македония5, Израел6 и в Средиземноморието7. 
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Лостово-винтова 
преса  във винарна № 1. 

Реконструкция
(Мартин Вълчев)
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Рисунка 2.
Художествена възстановка на гроздобер 
на носа през Късната античност 
Художници: Ангел и Ангелина Димитрови
(по идея и с консултация от авторите)

Обработка на лозя в Античността и Средновековието –  
миниатюра от Мадридския ръкопис на Скилица
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Занаятчийски	 работилници,	 складове,	 магазини,	 кръчми/
ергастерии

В крепостта са проучени малко повече от тридесет сгради с каменен 

градеж и пристройки около тях – дървени навеси, вкопани в дълбочина изби 

и пр. Някои от сградите с каменен градеж били едноделни, 

други – двуделни; някои едноетажни, други двуетажни. 

Имали са различни предназначения – основно като жилища, 

но също така са служели и за работилници, складове, 

търговия; като питейни заведения и за забавления. 

Разрушените до основи, най-често със следи от силен 

пожар сгради не дават много данни за заниманията, бита 

на техните обитатели и съответно за предназначението 

на сградите. Освен това малкото на брой находки в 

повечето от проучените структури показват, че голяма 

част от обитателите им са ги напуснали организирано. 

Има, разбира се, и изключения – две сгради, долепени до 

вътрешната страница на крепостната стена, южно и Обр. 27. Теглилки/екзагии

Обр. 26. Рамо на кантарче; 
оловни теглилки/екзагии
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северно от откритата настилка от плочести 

камъни (обр. 13; план на стр. 48) в средата 

на западната линия на укреплението – там, 

където предполагаме, че е била основната 

порта на крепостта (?). 

Двете сгради са били едноетажни и всяка 

се състояла от няколко помещения. Построени 

били върху по-ранни структури – навярно 

дървени навеси, които покривали наредени 

до крепостната стена питоси. Сградите са 

разположени на удобно място за посрещане 

на пристигащи в крепостта външни лица – 

търговци, моряци и др. 

В сравнение с други обекти в крепостта 

тези сгради предоставят повече, а освен това 

и твърде интересна информация за ежедневния 

бит на хората в града. В тях бяха открити: 

керамика – амфорна тара (обр. 31), кухненски 

(обр. 30) и трапезни съдове, повече от 50 цели 

и фрагментирани керамични лампи; настолна 

бронзова лампа; две златни монети (обр. 29: а–б) 

– на император Маврикий Тиберий (582–602) и на 

Обр. 28. Настолна бронзова лампа
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император Юстиниан I (527–565), и повече от 400 медни монети – емисии на 

ранновизантийски императори от края на IV–началото на VII в.

Специално внимание заслужава откритият цял, добре запазен керамичен 

съд с отвори отгоре – възможно е да е предназначен за приготвяне на храна 

на пара или за благовония (обр. 30).

Потвърждение, че в една от сградите са били 

изработвани дребни метални изделия, са една лята 

бронзова матрица (или модел), керамични тигли за 

леене на цветни метали и лят оловен медальон с 

релефно изображение на кръст (обр. 32).

В двете сгради също така бяха открити 

бронзови рамена на кантарчета (известни като 

„паланци“), оловни теглилки/екзагии (обр. 26) и два 

плота на мраморни маси – вероятно за извършване 

на обмяна.

Обр. 29-а.
Златна монета на 
Мaврикий Тиберий 

Обр. 29-б.
Златна монета на  
Юстиниан I

Обр. 20. Керамичен 
съд/парвоварка
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Северно и южно от линията на 
предполагаемото трасе на споменатата 
„средна улица“/меса бяха проучени (цялостно 
или частично) десетки сгради. За разлика 
от коментираните две сгради в близост до 
предполагаемата главна порта, те в голямата 
си част са били двуетажни. Откритите 

Обр. 31. Амфора тип “Газа”
Ергастерия – план
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запазени структури са основно каменни зидове, които затварят правоъгълни 
помещения с по няколко питоса във вътрешността им. Без съмнение 
това са били приземните етажи на въпросните сгради, а питосите са 
служели за съхраняване на продукция за търговия и лични нужди. В тези 
сгради бяха открити десетки бронзови теглилки за измерване/екзагии  
(обр. 27). Тежести за измерване на зърно и други насипни стоки е притежавал 
едва ли не всеки стопанин, но тъкмо за търговците въпросните екзагии са 

били като „инструмент за печалба“8.

Обр. 32.
Матрица, оловен 

полуфабрикат, тигли
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1 И.	Ф.	Фихман. Египет на рубеже двух эпох. Ремесленники и ремесленный труд в IV – 
середине VII вв. Москва, 1965, с. 34–35. 
2 За описанието на структурата и начина на работа на пещта и най-вече за реконструкциите 
благодарим на А. Харизанов, докторант към СУ „Св. Климент Охридски“ с тема „Пещи за 
керамика в днешните български земи през I–VI век“.
3 По време на археологическите разкопки, намирането на питоси с широки около 1 м устия 
ни ориентираше да очакваме откриването на производствено съоръжение или изобщо 
някакво производство.
4 В.	Ф.	гайдукевич. Виноделие на Боспоре. – МИА, 58; Н.	И.	Винокуров. Виноградарство 
и виноделие античных государств Северного Причерноморья. Симферополь-Керчь, 2007.
5 В античния град Баргала, недалеч от Щип.
6 R. Frenkel. Wine and Oil Production in Antiquity in Israel and Other Mediterranean Countries. 
– Jsot/Asor Monograph Series 10. Sheffield, 1999.
7 Литературата е огромна, вж.: http://oxrep.classics.ox.ac.uk/index.php?pg=28
8 С.	Б.	Сорочан. Византия IV–IX веков. Харьков, 2001, с. 158.
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Изграждане и развитие на 
раннохристиянския център

Етап I
Краят на  IV – средата на V в.

Етап II
Средата на V – началото на VI в.

Етап III
VI – началото на VII в.
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РАННОХРИСТИЯНСКИ	САКРАЛеН	ЦеНТЪР	

Раннохристиянският сакрален център включва базилика, жилище на 

главния свещеник, кръщелни, хранилище за дарове и кладенец за светена вода.

Базилика

Проучената базилика е трикорабна, едноабсидна, с притвор (обр. 33). 

Външни размери: дължина 22,50 и ширина 14 м (ширина от вътрешните лица 

– 12 м). Зидовете са изградени от обработени и необработени камъни, като 

в някои участъци са изравнявани с редове тухли. Северният и част от 

западният зид са запазени във височина до 1,40 м, а южният – само в някои 

участъци до 0,30 м. Северният зид е широк 1 м, а основата на южния е 0,80 

м. Спойката между камъните на градежа в основите и в суперструкцията 

е от бял хоросан, смесен със счукана тухла. Във височина камъните са се 

редували с тухли.

В източната част на сградата се установи наличието на две 

полукръгли абсиди – една с по-малък радиус, от която е запазен само един 

сегмент (от югоизток) и втора (по-късната), която е използвана до края на 

съществуването на базиликата. Раннохристиянски базилики (от края на IV–VI 

в.) с подобен план – трикорабни и едноабсидни – са твърде разпространени 

в Ранна Византия, поради което за примери/паралели ще посочим само някои 

от проучените в България1, Румъния (Северна Добруджа)2 и на Балканите.3 
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На източната стена на северния кораб, североизточно от абсидата, 

е имало вход с дървена врата, който е водел към покрито с навес помещение. 

Южно от абсидата бяха открити основите на зидове, които продължават в 

югозападна посока – работната хипотеза е, че това е било навес към базиликата. 
Подовете в корабите, в олтарното пространство (бемата) и в 

притвора са покрити с тухли с размери 0,30 на 0,30 и 0,43 на 0,43 м. Те са 
подредени по различен начин в отделните части на сградата. В част от 
притвора, в страничните кораби и в олтара са в хоризонтални редове, а 
в централния кораб са разделени на пана и поставени по диагонал. Подобна 
подредба на тухлени подове се среща често в раннохристиянските базилики 

Обр. 33. 
Базиликата – 

фото, поглед 
отгоре
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на Балканите и в частност в Североизточна България4. 
На около 0,15 м под завареното подово ниво бяха открити останки 

от разрушен по-ранен под, също от тухли, които обаче са с размери 0,30 на 
0,15 м. Насипът над този по-ранен под е от горял слой, над който следва 
друг, изравнителен слой от пясък – навярно настилката/подложката за 
поставянето на по-късния тухлен под. В този насип се откриваха основно 

монети от втората половина на IV–първата половина на V в.5 

В източната част на базиликата бяха намерени множество фрагменти 

от разнообразни мраморни детайли, без съмнение от оформлението на олтара. 

Между тях – почти цели или фрагменти от плочи, стълбчета и колонки 

от олтарната преграда (обр. 34–35), две бази и част от колона на киворий, 

фрагменти от олтарни маси. Олтарните плочи са украсени с вписани в кръг или в 

правоъгълник релефни кръстове 

– често срещано оформление при 

раннохристиянските олтарни 

прегради в Ранна Византия през 

IV–VI в.6 Предният (западният) 

ред на олтарната преграда 

навярно е бил разположен по 

линията на запазените цели 

плочи от подовата настилка 

в тази част на базиликата. На 

2,30 м източно, в центъра на 
Обр. 34. Плочи от олтарната 

преграда – фото и реконструкция
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олтарното пространство беше открита правоъгълна основа 

(размери 1,65 на 0,85 на 0,32 м) на олтарна маса.

В базиликата и в близост до нея бяха открити една 

почти цяла и части от плотовете и крака-колонки на още 

няколко правоъгълни олтарни маси. Специално внимание 

заслужава откритата непосредствено до основата на изцяло 

запазената абсида „погребана” една от олтарните маси с три от 

поддържащите я крака-колонки (обр. 36). Нарочното погребване 

на олтарната маса на това място е станало след разрушаването 

на първата абсида. Всеки от краката колонки е оформен от един 

къс мрамор, с квадратни бази и малки капители в къснокоринтски 

стил7. Масата се отнася към тип F по типологията на Е. 

Chalkia8. В България са известни доста фрагменти от подобни 

правоъгълни маси. Цели или почти изцяло запазени има от 

Ковачевец, Поповско, Novae при Свищов, Ореше, Гоцеделчевско, 

и Галата до Варна – всичките с датировка в V–VI в.9. Подобна 

е и мраморната олтарна маса от скалната църква в Khirebt ed-

Deir (Израел), датирана в VI в.10 Такива крака-колонки са познати 

също от раннохристиянски базилики от V–VI в. в Chersonesus 

Taurica (Крим, Украйна)11, на о. Vis (Хърватия)12 и др. 

На 0,60 м навътре по линията на дъгата на абсидата 

бе открита двустъпална градена пейка/синтрон с вграден в 

средата масивен камък – епископски престол (Етап III, с. 50). 

Обр. 35. Стълбче (долу) и колонка 
(горе) от олтарната преграда
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Пространството между стената на абсидата и синтрона бе открито 

запълнено със землена маса и фрагменти от строителна и битова керамика. 

Преди изграждането на синтрона на хоросановата мазилка по стената 

на абсидата е имало врязана линеарна украса, а също така и изпълнени в 

техника „на сухо/а secco” стенописи. 

Фрагментите (откриваха се 

основно в насипа зад синтрона) 

са с растителни мотиви (обр. 37). 

Разхвърляни дребни четирилистни 

цветенца (символично представяне 

на райската градина) е често 

използван мотив за украса на 

стени и тавани още от Римската 

епоха, който продължава и в 

раннохристиянската живопис – 

например в Римските катакомби и 

др.13 По такъв начин е бил украсен 

таванът на т.нар. „Абсидна зала” 

в Ефес, Мала Азия – Турция.14 По 

същия начин се обяснява и украсата 

с цветя по сводовете и стените 

Обр. 36. Олтарна маса, местонамиране, 
възстановена
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на някои раннохристиянски гробници, включително и в България. С такива 

дребни ярки цветя са украсени нишата и източната стена на Хисарската 

гробница, датирана в края на IV в.15, гробница № 6 от раннохристиянския 

некропол край базиликата „Св. София” в София (вероятно IV–V в.) и др.16 В 

долната част на абсидата е имало изглежда разноцветни полета или пояси. В 

базиликата от V–VI в. в Църквище, Пирдопско, украсата на долния пояс на 

стените е била също в тъмнозелено, ограничена с червени пояси.17 

Обр. 37. Фрагменти от стенописа на абсидата
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Корабите на трите части на базиликата са отделени чрез стилобати 

– основи за базите на колони. Стилобатът между северния и централния кораб 

е добре запазен – състои се от големи каменни плочи. По някои от тях освен 

хоросановите следи от местата за базите на колоните личат и вдълбавания/

улеи – вероятно за дървени прегради между колоните. Следите от изтъркване 

на най-крайните източна и западна каменна плоча показват, че на тези места 

е имало входове от централния към северния кораб. Стилобатът между 

централния и южния кораб не е запазен, но основата му е подобна на тази на 

северния и вероятно е бил изграден по същия начин. Колоните и капителите 

на базиликата са били от варовик. Капителите са фрагментирани, но според 

украсата им могат да бъдат определени като „къснокоринтски” тип – често 

срещан в раннохристиянски сгради в цяла България и особено по Западното 

Черноморие. Подобни капители, но мраморни, са известни от базиликите 

край Галата до Варна и при „Ерите” – край устието на р. Камчия (към V–VI в.)18; 

от раннохристиянска църква в Одесос19, от Малката базилика с мозайки в 

Пловдив (втора половина на V–VI в.)20 и др. Трудно е да се определи точно 

към кой подтип принадлежат нашите капители, но изглежда че са най-близки 

до тип II-е по класификацията на A. Pralong.21 

Притворът на базиликата е запазен само в северната си половина, 

където има оформено помещение с вътрешни размери 4,50 на 3,10 м. Каменният 

му зид от изток първоначално е имал вход към северния кораб. На по-късен 

етап този вход е бил затворен със зидан от камък сегмент – подобен на 

малка абсида с отвор/прозорец в средата. Източният зид е изграден в смесен 
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Базиликата – 
реконструкция. 

Етап III
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градеж/opus mixtum: долната част и фундаментът – с обработени камъни, 

а горната – с редове от камъни и тухли. Южният зид, който е затворил 

допълнително помещението от юг – до входа към централния кораб, е граден 

само от фрагменти от керемиди и тухли на спойка от глина. 

Базиликата е имала доста прозорци – навсякъде бяха открити 

фрагменти от прозоречно стъкло и оловни пластини за тяхното свързване. 

Най-голямото количество стъклени фрагменти от прозорци бяха намерени 

при абсидата и по-малко в близост до северната и западната стена. 

Западно от входа на базиликата е имало изградена от плочести 

камъни пътека. В северна посока каменната пътека е водела до три свързани 

помещения, които се развиват успоредно на оста изток-запад на базиликата. 

Четири изградени от камъни стъпала водят към основното/най-източното 

от тези помещения.
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Реконструкция на фрагмент от стенписа на кръщелна № 1 
(художник – Деян Веков,  фотограф – Румяна Костадинова)
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Кръщелни

Кръщелна	№	1 
Кръщелна № 1 е била изградена в северната половина на притвора. 

Запазена е солидната основа на басейна с по две стъпала от изток и запад (обр. 

38). Основата му е зидана от свързани с хоросан камъни, тухли и строителни 

отпадъци. Басейнът е измазан отвътре с гладка водоустойчива замазка. 

Откритите наоколо повече от 1 кв.м фрагменти от тази замазка показват, 

че в оригиналния си вид басейнът на кръщелната е бил с височина до един 

метър от дъното. Както бе споменато по-горе, кръщелна № 1 е била свързана 

с вход към северния кораб на базиликата. 

Според формата на басейна се отнася към 

тип 9 – „кръг в правоъгълник” = “circle sur rectan-

gle” по типологията на A. Khatchatrian22. Освен 

на Изток, където е доста често срещан тип, 

подобни са открити и в други провинции на 

Ранновизантийската империя, включително и в 

неголеми селски храмове от IV–VI в. – например 

в Испания.23 Това обаче е единственият с такава 

форма и ориентация басейн на кръщелна в 

България24.

Раннохристиянските кръщелни 

от българските земи – както и другаде в 

Обр. 38. Кръщелна № 1 
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Ранновизантийската империя – обикновено 

се намират извън храмовата сграда или са 

помещения (със или без абсиди), долепени 

към нея на различни места.25 Твърде рядко 

са вътре в нея. Така е в базиликата от 

V–VI в. от Галата при Варна, където 

кръщелната е в едно помещение, 

отделено също в северозападната част 

на притвора.26 На същото място – в 

северозападния ъгъл – е изграден такъв и 

в базиликата в местността Джанавара 

край Варна (VI в.), но в самостоятелно 

помещение.27 В Малката базилика на Hera-

clea Lyncestis (Битоля, Република Македония) 

от средата на VI в. кръщелната заема 

централно място в притвора.28 

В тази част, където се е 

намирала кръщелна № 1, притворът е 

бил украсен със стенописи и надписи, 

изпълнени в техника „на сухо“/а secco, от 

които се откриха множество, предимно 

дребни фрагменти (обр. 39). Между по-

големите има един със запазен частично 
Обр. 39. Фрагменти от 
стенописа в кръщелна № 1
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образ на светец (възможно Исус Христос?; (обр. 39, горе), който показва, че 

стенописите са дело на опитен художник, със сигурна ръка и познания по 

християнска иконография. По подобен начин е нарисуван образът на Христос 

в една раннохристиянска базилика от Рalmyra, Сирия, от началото на V в.29 

Приема се, че портрети на Исус Христос, Св. апостоли и Дева Мария са били 

създавани още от I в., но след IV в. такива sacrae imagines получават по-широко 

разпространение, като освен като икони, се изобразяват вече и по стени на 

християнски храмове.30 

Край басейна бяха открити също два фрагмента с частично повредени 
надписи с имена на латински: MARI[A] и HIE[S]US / или HРE[S]US ? (обр. 39, 
в средата и долу). Те са изписани хоризонтално на бял фон с черен пигмент. 

За името в първия надпис (обр. 39, в средата) – Мария – няма съмнение, 
че се отнася за Св. Богородица31, тъй като тя е наричана така твърде често 
в ранната християнска епоха – от I до средата на V в., а и след това. Тя е 
спомената по този начин в България само още веднъж – в акламационен надпис 
от Месембрия/Несебър (вероятно от V–VI в.).32 

Повредите по втория надпис (обр. 39, долу) затрудняват разчитането, 
но най-възможната му интерпретация е, че означава Иисус [Христос]. Според 
Eb. Nestle изписването по този начин на името Му – като HIESUS – се 
смята за едно от най-ранните в християнската култура. Според същия 
автор неговата форма IHESUS се появява в писмени източници едва към 
VI в.33 Подобно изписване на името на Иисус, но на гръцки, има и в една 
от раннохристиянските гробници, открити в Солун. Там Той е изобразен 
като Добрия пастир и името Му е изписано като HEICOY.34 Тези надписи са 
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твърде ценна и рядка находка от времето на навлизането на християнството 
на Балканите. Всъщност това са и най-ранните надписи с имената на Св. 
Богородица и на Иисус Христос от българските земи. Интересно е, че по 
същия начин – с черен пигмент върху тесен пояс с бял фон, ограничен с два 
цвята отгоре и отдолу – е изписан и раннохристиянски надпис от средата на 
IV или V в. в една кръщелна от Барселона.35 

Макар и рядко, раннохристи-
янските кръщелни са били украсявани 
със стенописи, при това изпълнени 
по различен начин.36 В този смисъл 
разглежданата кръщелна № 1 не 
е изключение, но без съмнение 
ни представя едни от малкото 
запазени фигурални изображения 
от раннохристиянската епоха в 

България.37

След изоставянето и 

разрушаването на горната част на 

басейна на кръщелна № 1 целият 

терен на тази част на притвора е бил 

изравнен, покрит със слой пясък, върху 

който е била наредена подова настилка 

Обр. 40. Параклисът в 
притвора на базиликата 
(горе) и кръщелна № 2 (долу)
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от тухли с размер 0,30 на 0,30 м. Под тухлите са останали „погребани” басейнът 

и фрагменти от стенописа.

Разположението и стратиграфската характеристика на откритите 

структури в тази част на базиликата ни дават основание да приемаме, че 

кръщелна № 1 е изградена в края на IV в. и е използвана до средата на V в. 

(монетите, които се откриват под плочите, са от втората половина на IV–

първата половина на V в.). 

От	кръщелна	към	параклис
Навярно в началото на VI в. помещението в северната част на 

притвора е превърнато в параклис (обр. 40 – горе). Преустройство от 

кръщелна в параклис е позната промяна в раннохристиянската архитектура38. 

Един от най-добре анализираните примери е базилика № III в Sufetula (сега Zbe-

itla), Тунис39. Трябва да отбележим обаче, че параклиси в притвора не се срещат 

често. Обикновено те са допълнителни помещения, долепени към основната 

църковна сграда – към притвора или към стените в източната  половина, като 

доста често са с абсиди.40 

Кръщелна	№	2:	А;	Б	
През 2010 г. в най-източното помещение – част от намиращата се 

северно от базиликата триделна сграда бе проучен кръстовиден басейн (обр. 

40 – долу), а през 2012 г. в дълбочина под него бе проучен друг, по-ранен 

басейн (обр. 41). Стратиграфската им позиция ни накара да ги определим като 

кръщелна № 2: А (по-ранната) и кръщелна № 2: Б (по-късната). 
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Кръщелна	№	2:	Б
Кръщелна № 2: Б (проучена през 2010 г., по-късната) е изградена от тухли 

с хоросан. Има форма на кръст, в чийто център е оформен цилиндричен басейн с 

по две стъпала от четирите страни (обр. 40). Била е преустройвана на няколко 

пъти – стените на стъпалата са облицовани с преизползвани мраморни плочи, а 

също така има и преграждания с малки тухли. В най-късния етап от използването 

басейнът е бил с малък размер. За оттичане на водата от басейна на дъното 

с вградена амфора е оформен отвор в южна посока. Според формата кръщелна  

№ 2: Б се отнася към тип 21 „кръст в кръст/croix dans croix“ по А. Khatcha-

trian41.

Кръщелни  с такава форма са известни и от България: в църквата от 

VI в. в м. Джанавара край Варна42, в Малката базилика с мозайки от Пловдив 

(края на V–VI в.)43 

и др. В Сърбия 

също има открити 

к р ъ с т о в и д н и 

кръщелни от този 

тип – например 

в базилика „С” в 

крепостта при 

Jelici от V–VI в.44

Обр. 41. Кръщелна 
№ 2: А
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Кръщелна	№	2:	А
Кръщелна № 2: А (проучена през 2012 г., по-ранната) е на дълбочина 

от 0,60 до 1 м, под горната кръщелна. В средата на кръстовидната, изградена 

от тухли с хоросан структура, има басейн еднакъв по форма с басейна на 

кръщелна № 1, но ориентиран в посока север-юг	 (обр. 41)45. Както и при 

кръщелна № 1, и този басейн е обмазан с гладка хидрофобна замазка от розов 

хоросан.  Отворът за оттичане на водата е насочен в северна посока и също 

е оформен от вградена  амфора. Кръщелна № 2: А се отнася към тип 9 – „кръг 

в правоъгълник” = “circle sur rectangle” по A. Khatchatrian46.

	
Без съмнение по-ранната от тези две кръщелни (№ 2: А) е изградена 

след разрушаването на кръщелна № 1 (в притвора на базиликата), което е 

станало, както вече беше отбелязано, навярно в средата на V в. Помещението 

на тази ранна кръщелна (№ 2: А) е имало входове в източния и в западния зид. 

Навярно в първата половина на VI в. е била изградена горната кръщелна № 

2: Б, която след няколко поправки е била използвана до първите десетилетия 

на VII в. 

Като се има предвид историческата картина на ранната християнизация 

в градовете, крепостите и селищата по Западното Черноморско крайбрежие, 

както и размерите и формата на описаните по-горе структури, може да се 

приеме със сигурност, че кръщелна № 1 е била използвана в първите години на 

покръстване на местното население – предимно възрастни. По тази причина 

басейнът е с по-големи размери и дълбочина. Приблизително със същите 
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размери (но ориентиран север-юг) е и басейнът на следващата като хронология 

кръщелна № 2: А. Най-късната кръщелна № 2: Б е с по-малък размер на басейна 

– навярно вече за кръщаване основно на новородените. 

Свързването на средното помещение от триделната сграда с вход 

към кръщелна № 2: А ни дава основание да предполагаме, че то може да бъде 

определено като „катехуменион” – помещение за изчакване преди ритуала.

Жилище	на	главния	свещеник	(хора-епископ?)	

Южно от базиликата и в непосредствена близост до нея бе разкрита 

сграда с петоъгълна форма (размери 16 на 5 м), градена от грубо оформени 

камъни със спойка на кал (обр. 42). Проучената структура може да бъде 

определена като триделен сутерен с една стопанска част (в нея има три 

питоса) от изток, следва друга, 

жилищна част с огнище в средата 

и най-западно – отделена с тухлена 

стена част. Стратиграфията на 

културните пластове показва, 

че сградата е била двуетажна47, с 

едноскатен покрив с наклон на юг. 

Сутеренът е имал два входа – един 

от североизток и един от юг.

Обр. 42. Жилище на 
главния свещеник
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Тази сграда навярно е била обитавана от един (предполагаме 

най-високопоставения) или от няколко свещеници, служители в 

раннохристиянския център. По-интересните материали, открити 

в това помещение, са осем керамични лампи, цели и фрагментирани 

амфори, множество фрагменти от стъклени чаши, бронзови куки 

на кандила, множество монети от V–началото на VII в., в това 

число – златна монета (обр. 43) на император Фока (602–610). На 

метър пред източния вход на помещението бе открит златен 

пръстен (обр. 44), за който може да се изкаже работната хипотеза, 

че в горната си част схематично представя ротондата над Гроба 

Господен в Йерусалим – една разпространена мода от VI в. и в 

следващите векове48.

Жилища на свещеници или епископски резиденции са открити и другаде 
в България, като по-често те са пряко свързани или долепени до храмовете, а 
не отделени – например към еднокорабния храм (V в.), а по-късно – епископска 
базилика на Царевец във Велико Търново (VI в.),49 към епископската базилика в 
Одесос (V–VI в.)50 и др.

Обр. 43. Златна монета  
на император Фока

Обр. 44. Златен пръстен
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Сграда	хранилище	за	даровете	на	църквата/Skeuophylakion

На няколко метра пред входа на базиликата бе открито частично 
разрушена едноетажна сграда. Тя се отличава с изградената в средата на 
сградата каменна база – постамент. Малките размери на сградата показват, че 
тази база едва ли е имала конструктивно предназначение. По-вероятна ни се 
струва хипотезата, че въпросната сграда, предвид нейното местоположение, 
може да бъде определена като skeuophylakion – задължителното хранилище за 
църковни съдове и др., но също така и място за поднасяне на дарове за 
епископа и неговото близко обкръжение51.

Кладенец	–	аязмо	(?)/Hagiasmon 

Източно от сградата с кръщелна № 2 бе частично проучен издълбан 
в скалата кладенец, който в горната си част е оформен от тухли. Той има 
квадратно сечение с размери 1,30 на 1,30 м. Най-вероятно от входа в източния 
зид на кръщелна № 2: А е имало пътека тъкмо към това съоръжение и навярно 
при кръщаването е ползвана вода от него. Пълнежът в кладенеца (насипът 
беше разчистен до дълбочина 5 м) беше само от фрагменти от строителна 
керамика от V–VI в. В такъв случай може да се изкаже предположението, че 
кладенецът аязмо е бил използван в V–началото на VI в., след което е бил 
засипан.

Подобен свещен кладенец/Hagiasmon в България е открит при 
раннохристиянския мартириум край Голеш, Силистренско – недалеч от 

античния град Дуросторум.52
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Раннохристиянският сакрален център на нос Св. Атанас е сред 

малкото напълно проучени обекти от този род по Западното Черноморско 

крайбрежие. Многократните преустройства (вж. етапи и реконструкции на 

с. 50 и 57) в него навярно са следствие от разрушения след варварските 

нашествия на юг от р. Дунав през V–VI в.53, а също така (в последния етап) 

и с превръщането му в местна/chora епископия.  

Базиликата е била изградена навярно в самия край на IV в. или по-скоро 

в самото начало на V в. и е използвана в първоначалния си вид през първата 

половина на V в. В този първи период в северната част на нейния притвор е 

имало изградена кръщелна, чиито стени са били покрити с фигурална и флорална 

живопис. Около средата или през втората половина на V в. базиликата е била 

опожарена и частично разрушена, след което е била изградена наново. Тогава 

едно от помещенията северно от базиликата е било преустроено в нова 

кръщелна.

Във втория период от съществуването на базиликата има два етапа, 

които се разделят от преустройството на олтарното пространство – 

изградения синтрон с епископски престол. В това време северната част на 

притвора е била преустроена в параклис с малка абсида на мястото на по-

ранен вход към северния кораб. 

В самия край на VI и началото на VII в. раннохристиянският център 

може би вече не е имал дотогавашната си значимост. 
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Изградена някъде във втората половина на IV в., крепостта на нос 
Св. Атанас постепенно се превърнала в малък пристанищен град с важно 
стопанско значение. Основните занимания са били свързани с търговия, но 
също така със занаятчийско производство и по-малко със земеделие. Добре 
развити са били лозарството и винарството.

В градоустройствената схема могат да бъдат разпознати характерните 
за епохата архитектурни традиции, строителни материали и техники. 

Защитеният с ров и каменна крепостна стена вътрешен град е с 
площ  около 35 дка, повече от половината от които са по-гъсто застроени. 
Жилищни и стопански постройки е имало и извън крепостната стена – 
предполагаме на площ около 100 дка, но без съмнение застрояването там е 
било по-нарядко. 

За пет археологически сезона са проучени малко повече от 30 сгради – с 
едно или две помещения; едноетажни или двуетажни; стопански постройки – 
навярно с дървени навеси, които са покривали най-вече питоси за съхранение 
на земеделска продукция и инвентар. Плътността на застрояването на 
територията на вътрешния град е от четири до шест сгради на един декар, 
което позволява да се предположи, че общо в последните десетилетия преди 
загиването на крепостта е имало между 150 и 180 сгради. В някои изследвания на 
тема византийска урбанистика са изказани мнения, че едно домашно стопанство 
се състои от 5–6 души1. В такъв случай населението на късноантичната 
крепост/малък пристанищен град на нос Св. Атанас през VI в. би следвало да 
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е над 1000 души. Разбира се, в месеците на активно 
корабоплаване този брой навярно се е увеличавал с 
придошлите моряци, търговци и пр.

Крепостта – малък пристанищен град, 
е преживяла няколко природни катаклизми2 и 
варварски нашествия3, но след тях отново се 
е възстановявала. Засега видно от прегледа на 
монетните находки (детайлен анализ на периодите 
на живот на крепостта предстои; вж. таблиците 
тук)4, за да бъде опожарена и изоставена при аваро-
славянското нашествие от 614 г. 

1 И. Ф. Фихман. Оксиринх – город папирусов. Москва, 1976, с. 37; K. В. Хвостова. 
Количественный подход в средневековой социально-экономической истории. Москва, 
1980,  
с. 73; W. Treadgold. The Byzantine State Finances in the Eighth and Ninth Centuries. New York, 
1982, p. 55.
2 Според „Хронографията на Теофан” през 544 г. в района е имало силно 
земетресение, в резултат на което морето при близкия град Одесос нахлува на 4 мили 
навътре в сушата (вж. в: – ГИБИ, III, 1960, с. 239).
3 Al. Madgearu. Barbarian invasion in the Northern Scythia Minor during the 4th–5th cen-
turies. Peuce, SN, vol. VIII, 2010, p. 173–184. 
4 Анализ на монетните находки за разглеждания период е направен от Йото 
Валериев, докторант в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Предстои 
публикуването им в отделен том.
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Находка златни монети от средата 
на VI в. на императорите 

Юстин I (518–527) – една, и на 
Юстиниан I Велики (527–565) – шест

Юстин I Юстиниан I Велики 
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THE	ARCAHAEOLOGICAL	SITE		
AT	CAPE	SVETI	ATANAS

SUMMARY
Introduction
The first accounts about the site came from the founders of archaeology in Bulgaria, 

Karel and Hermenegild Shkorpil. In a publication of 1892 about the archaeological sites 
along the Bulgarian North-Eastern Black Sea coast they described in short the remains of a 
small fortress at Cape Sveti Atanas, just south of what was back then Ak-Dere/Aspro Village 
(present day Town of Byala). 

Various	Names
Some scholarly publications proposed hypothesis of the existence on Cape Sveti 

Atanas of an Ancient town by the name of Larissa and a Medieval fortress by the name of 
Vicha / Viza. This, however, has not so far been archaeologically proven.

The common name of the Cape and of the area around is Sveti Atanas (St 
Athanasius). It is possible that the name dates back to the Late Antiquity, referring to St. 
Athanasius the Great, also known as Athanasius I the Great, archbishop of Alexandria, one 
of the most prominent theologians and apologists of purity of Early Christian religion and 
fate.

Inscriptions
Epitaph of Presbyter Theodor 
In 1969 during of the construction of a holiday resort of the Municipal Council 

of Byala a stone plate with the inscription: “In memory of Presbyter Theodor” was found. 
Presbyter was the title of the head of every local Christian congregation.

The plate most probably covered, or was placed over a grave. It is said that a golden 
adornment was also found there. There is no doubt that it is in this region one of the 
necropolis of the fortress should be searched for.
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Inscription Devoted to Tiberius Constantine
Among the ruins of the demolished walls of the Church „The Assumption of Holy 

Mother” in Byala, a five-line inscription in Ancient Greek was found which translates to “In 
honour of Tiberius Constantine, the happiest and Christ-loving Caesar – Long Live!”

The inscription could be regarded as an acclamation in honour of the forthcoming 
visit of the Byzantine Emperor Tiberius II Constantine (578–582) – or as a sign of gratitude 
for his financial support, most probably for the reconstruction of the fortress.

Chronology
The site on Cape Saint Athanasius consist of many layers of different historical 

periods. The earliest finds are mainly from the Classical and Late Hellenistic Ages (6th–1st 
century BC). The finds from the Roman period (1st–3rd AD) are comparatively few. Most of 
the findings date back to the Late Antiquity (late 4th – beginning of the 7th century AD). There 
are several medieval fragments of Sgraffito pottery and some coins from the 14th–17th century. 

Thracian	Cult	Centre	(6th	c.	BC	–	1st	c.	AD)
In different sectors of the south-east most jutting out part of the cape more than 

120 cult pits have been excavated, as well as few ovens for daily use, remains of dozens of 
sacrificial fires (escharai) and only one building, probably a Thracian temple. All of them 
belong to the earlier cultural period.

The	Sanctuary	of	Heracles	(2nd–3rd	century	AD)
On six marble statuettes, sculptural compositions and a votive relief, found in 

the most jutting part of the cape have been depicted various scenes of the heroic deeds of 
Heracles. It is highly possible that somewhere in this area there was a located sanctuary from 
the Roman Age (2nd–3rd century AD), devoted to this mythical hero and Semi-God.
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Topography	
The	Late	Antique	Fortress	and	Small	Port	Town
Considering the location of the fortress on a cape that closes and protects a little 

bay, it could also be regarded as a small port town. The bay was certainly a suitable harbor 
aimed for small vessels used mainly for trade purposes. 

As it often happened with the fortified sites during the Antiquity at times of war, 
of course, the fortress served as a refuge site (refugium) for the residents of the villages of 
the area.

During the 2009–2013 archaeological excavations the following structures were 
thoroughly excavated on the cape: an Early Christian Sacral compound, a public bath and 
dozens of industrial workshops, wineries and pottery kilns producing pottery for everyday 
use. Partially examined have also been some sectors of the fortification wall, as well as some 
residential sectors of the town, craft- and storehouse buildings and other structures. Data of 
the street, water-supply- and sewer systems have also been gathered.

The fortification line consisted of a fortification wall and a ditch in front of it. With 
its length of about 250 meters it surrounded an area of slightly over 35 decares (= 8.65 acres).

The fortification wall was a 1.80 m wide construction made of stones and bricks 
fixed together by mortar.The foundations of the wall were dug up to 1.20 meters into the 
ground of the Ancient terrain. In height it was no more than 6–7 lines of worked stones 
(around 0.40 m high each one) and rose up to ca metters above the ground level.

Building	Techniques	and	Materials	
The building materials used in all constructions were mainly local rough and 

worked stones of suitable size. The foundations and partially the walls of all the structures of 
the fortification as well as public and private buildings, streets and squares were built of stone. 

Bricks and sun-dried mud bricks were also used. The upper part of the walls of 
many buildings was constructed of such mud bricks.
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The next commonly used material, typical for this period, were the small and 
big roof tiles, 55–60 m in length. Bricks, with size 0.15 x 0.31 m and square bricks of 0.31 
x 0.31 m were also used but to a lesser degree.A part of the roof tiles and bricks should 
have been produced in the kiln for firing construction ceramics discovered in the area of 
the neighbouring southern little Cape Sveti Ioan (St John). It was excavated underneath a 
modern bunker in 2011.

The stones of the fortress wall and the public buildings were fixed together by 
mortar containing broken ceramics but in most of the other buildings mud was mainly used 
for that purpose.

The	Street	System
A street pavement made of big flagstones started at the middle of the fortification 

line where maybe the main gate of the fortress was located. The street ran to the east 
direction, following one of the terraces which went parallel to the south coast of the cape. 
After several dozens of meters it bent left sloping down to the next terrace where another 
small sector of the pavement was found, made of same flagstones. From here the street led 
to a small square located south-east of the basilica entrance.

Although it could not be certain, perhaps this was the so called “Middle Street”/ 
Mese/ typical for the towns of Late Antiquity. The Mese was the main trading thoroughfare 
of every town: most of the crafts- and commercial buildings, as well as taverns, inns, etc. 
were concentrated there.

Apart from its industrial and transportation functions, the Mese was also the 
“social” avenue (demosia odo) of the town. Some of the official processions which, of course 
started or ended in front of the main Christian temple, were following the Mese.

Water-Supply-	and	Sewers	Systems
According to the data supplied by local residents of Byala, there was a high-capacity 

water spring in the area called “Kranyata”, located several hundred meters north of Sveti Atanas 
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Cape. In the same direction, over the one-time pumping water purification station were found 
jointed ceramic pipes, oriented towards the fortress.

In the fortress itself in some of the excavated sectors and buildings, there were found 
single ceramic pipes for water-supply as well as many fragments of similar ones and a sewer made 
of large flagstones.

Another way of supplying water was from wells and two of them have been discovered 
so far. Those were installations of rectangular or circular shape dug into the rock, whose 
upper visible part was made of stones or bigger pieces of tiles.

The	Bath
In Ancient time the baths had not only hygienic, but also therapeutic functions, 

related to the traditional ideas of healthy life in the Antiquity. Moreover, all important 
activities, especially those pleasing God, were not to be done before a prior visit to the bath. 
After the Conversion to Christianity, in connection with the Christian holidays, people 
would go to the bath before baptizing and after receiving the Sacrament. The public baths 
were also a place for exchanging gossips, solving conflicts, striking bargains and peddling. 

In the fortress at Cape Sveti Atanas, a little public bath was excavated. It had three 
rooms and was built in the beginning of the 5th century AD and destroyed only a few 
decades later, this is to say it had a short period of use. Never the less it evidenced the well 
preserved Roman tradition during the Late Antiquity, in which the hygiene procedures in the 
bath would last a long time and go through three different stages: with non-heated water in 
a cold room (frigidarium), with heated water in a heated room (tepidarium), and with hot 
water in a hot room (caldarium). At the end the procedure was repeated in reversed order.

North of the cold room should have been the room with the fireplace (praefurnium) 
whose floor was made of rammed clay. The room with the fireplace was most probably dug 
underground and then destroyed during later constructions on the site. 

The hot air from the fireplace was directed to the two most important rooms of 
the bath: the heated and the hot ones. Both were heated by the typical for the baths, rich 
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people’s residences and villas of that time under floor heating (hypocaustum), a system of 
directing the hot air under the floors of the rooms.

Trade,	Industry,	or	...	“Ergasteria”	
A considerable part of the excavated so far architectural structures made of stones 

on Cape Sveti Athanas could be regarded as “ergasteria”, which is to say the buildings, where 
traces of crafts- or trade have been found.

Pottery	Kilns
In two locations in the fortress there were evidences found of production of 

ceramics. There is one well-preserved pottery kiln for household ceramics: pots, lids, cups, 
bowls, and jars, as well as transport vessels (amphorae), and two other kilns, found one on 
top of one–another, which are not well preserved and made for production of ceramic pipes 
or hypocaustum elements.

Wineries
The finding of three wineries revealed that the cultivation of grapes and the 

production of wine used to be among the major occupations of the fortress’ residents and 
those in area around it (see picture here).

Winery Nº 1 is better preserved. It could also be regarded as a production- and 
storehouse complex. It consisted of one main and few supplementary buildings with stone 
walls and wooden shelters outside.

In the North-East part of the main building the rectangular basin for smashing the 
grape was situated; it was made of stone in its foundation and of bricks in height. It had 
flagstone flooring fixed by hydrophobic mortar. The bottom of the basin was inclined to the 
south, where through a stone with a furrow built in the brick wall must drain away and was 
poured into a capacious ceramic vessel – a pithos (with a capacity about 300 liters).

The pressing of the grapes was completed by a mechanical wooden 
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device. It consisted of a large prismatic stone base and a vertical screw with a 
handle placed on an immovable ledger. This construction is also known as leverage 
system- that being the furthest that the lever-presses could develop. Pliny the Elder  
(1st c. AD) mentioned about such a press in his work “Natural History” / HistoriaNaturalis. 
The famous Roman scholar ascribed its invention to the ancient Greeks, therefore it is also 
known as a “Greek press” or galeagra.

Crafts	Workshops,	Stores,	Shops,	Taverns	/	“Ergasterias”
There were more than 30 stone-made buildings excavated with additional structures 

around them: wooden shelters, underground cellars etc. Some of the stone-built buildings 
consisted of one room only, whereas others had two or more; some of them had one floor 
and others two. They served different purposes: mainly as houses, but also as workshops, 
storehouses, trading spaces, or as places for drinking and entertainment.

Those, ruined to their foundations most often have been burnt to ashes, so they 
do not revealed much of the activities performed inside, or about the everyday life of their 
residents, therefore, of exact use of the buildings. Apart from that, the fact that in most 
of the examined structures there were only a few finds discovered showed that a lot of the 
inhabitants of the fortress have abandoned it in an organized manner. There were, of course 
a few exceptions: among them two buildings, adjoined to the inner wall of the fortress, situated 
south and north of the flagstone pavement. There, supposedly, was the main gate of the fortress. 

Both buildings were one-storied and consisted of few premises each. They were 
built over earlier structures- probably some wooden shelters where there were some large jars 
(pithoi) stored. The buildings were located as to be comfortable for meeting traders (sailors 
and others) visiting the fortress.

Compared to the other structures in the fortress, these buildings provide further and 
more interesting information about the everyday life of the people in the town. There were 
found various pottery: amphorae, kitchen- and table wares, more than 50 entirely preserved and 
fragmented ceramic lamps, a bronze lampstand with lamp, many coins, etc.
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North and south of the supposed road-bed of the already mentioned “Middle 
Street” / Mese dozens of buildings were entirely or partially excavated. In contrast to the 
commented above two buildings, supposed to be close to the main gate, most of those had 
two floors. The well preserved structures found are mainly with stone-built walls that closed 
rectangular premises where some large container jars (pithoi) were found. Beyond doubt these 
were the ground floors of the buildings, and the pithoi were used for preserving commercial 
goods. In these buildings dozens of bronze weights (еxagia) have been found. Large weights 
for weighing out grain and other goods were possessed by almost every landlord, however for 
the tradesman the small weights were „means of earning“. 

The	Early	Christian	Sacral	Compound	
The Early Christian Sacral Compound included: a basilica, the residence of the 

main priest, two baptisteries, a depository for gifts to the Church and a holy spring. 
The basilica had three aisles, one apse and a narthex – entrance room. The three 

aisles were divided by stylobates – the stone-built base of the columns. The columns and the 
capitals were made of limestone and with a view to their decoration the later ones could be 
determined as being of Late Corinthian type. The building had windows: pieces of window-
glass and lead lamellae for fixing them were found everywhere. The floors in the aisles, in 
the altar space and in the narthex were covered by bricks. 

The basilica was built most likely in late 4th century AD or rather at the very 
beginning of the 5th century AD. The church was used in its original appearance in the first 
half of the 5th century AD. During this earliest period there was a baptistery in the north 
section of the narthex. In the middle or in the second half of the 5th century AD the basilica 
was partially destroyed but soon after it was re-built again. 

In the second period of the basilica two phases could be demarcated, which are 
divided by the reconstruction of the altar space where a synthronon (stone benches for the 
clergy to sit) have been built. In the time before the construction of the synthronon the 
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plastered walls of the apse were decorated with incised linear ornaments and colorful frescoes 
with plant ornaments in the „a sеco“ method.

The northern end of the narthex was reconstructed to become a chapel with a little 
apse in the place of an earlier entrance to the northern aisle.

The altar space furniture was made of high quality marble units: chancel screen 
panels, pillars, columns, bases and columns of a ciborium, etc. At the very center on a special 
base was located the marble altar table. 

In the basilica and around it there were discovered an almost fully preserved altar 
table found „buried“ just outside the base of the apse wall as well as several fragments of 
other table panels and feet of some other rectangular altar tables. 

The	Baptisteries
Baptistery No 1 was built in the northern part of the narthex. Well preserved is the 

solid bottom of the baptismal font, which had two stairs to the east and two to the west. 
The Baptistery was connected to the northern aisle of the basilica by means of an entrance. 

The walls of Baptistery No 1 were decorated by color murals and inscriptions in the 
„a sеco“ – dry painted technique. Partially preserved is an image of a Saint (probably Jesus 
Christ?). There are two fragments with damaged inscriptions in Latin: MARI[A] and HIE[S]
US (or HРE[S]US ?).

The lay and the stratigraphy of the structures allowed determining the hypothesis 
that Baptistery No 1 has been built in late 4th – early 5th century AD and was used till the 
middle of the 5th century AD. Probably at the beginning of the 6th century AD the room in 
the northern part of the narthex was reconstructed into a chapel. 

After Baptistery No 1 went out of use a new baptistery was built in the eastern 
most room of the three-section building standing north of the basilica. This baptistery has 
had two stages of construction and on the grounds of the stratigraphy we determined them 
as Baptistery No 2: A (the earlier one) and Baptistery No 2: B (the later one).

Baptistery No 2: B (the later one) is made of bricks and mortar. It is cross-shaped, 
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and in the middle of the cross there is a cylindrical basin with two stairs in each direction. 
It has been reconstructed several times and in the latest period of use it was smaller in size.

Baptistery No 2: A (the earlier) lies under the upper Baptistery No 2: B. In the 
middle of the structure, which is also cross-shaped, built in same manner, there is a pool 
with the same form as the pool of Baptistery No 1 but it is orientated north-south.

Baptistery No 1 was used in the first years of the baptizing of local people, mainly 
the adults. That is why the baptismal font was larger and deeper. Chronologically next comes 
Baptistery No 2: A has approximately the same dimensions. The latest Baptistery No 2: B 
has a smaller baptismal font because it was used for Christening of new-born babies.

Waiting	room	–	Catechumen	space
Тhe fact that the middle room of the three-section building is connected through an 

entrance to Baptistery No 2: A makes us conclude that it might be Catechumen space, in Greek – 
the waiting room.

The	Residential	house	of	the	Regional	Bishop	
South of the basilica there was discovered a large two-floor building which might 

have been the residence of the main priest in the region (the Chora-Bishop). Among the 
many interesting findings there were a golden coin of Emperor Phokas (602–610) and a 
golden ring. A working hypothesis about the ring suggests that its upper part represented 
schematically the rotunda over the tomb of Christ in Jerusalem, a common design for the 
6th c. AD and next few centuries. 

Building	for	collecting	gifts	–	Skeuophylakion
Several metres west of the basilica entrance there was a one-floor building which 

differs from the others, because it has a stone base – pedestal in the middle. The small 
size of the building shows that the base most likely did not serve constructional purposes. 
Perhaps, it was the repository for the church vessels etc. but also a space for collecting gifts 
(the so called skeuophylakion) offered by believers to the church, to the bishop and his close 
associates.
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The	Holly	Well	–	Hagiasmon
South of the building where Baptistery No 2 is located, a dug deep into the rock 

well was partially examined. It was most probably a holy spring which was in use in the 5th 
– early 6th century AD, and afterwards it was abandoned and covered in. 

The Early Christian Compound at Cape Sveti Athanas is among the few entirely 
excavated sites of this type on the Western Black Sea Coast. The reconstructions of the 
buildings were probably connected to the Barbarian invasions south of the Danube in 
the 5th–6th centuries AD and also to some natural disasters, and in its last phase – to the 
transformation of the basilica to a Chora- Bishopric Centre. 

At the very end of the 6th century AD and the beginning of the 7th c. AD, the 
compound most probably did not have the same importance as in previous times.

Conclusion
Over two centuries behind the fortification walls of the small port town at cape 

Sveti Atanas- a stronghold and a safe refuge for the people of the area, economy – mainly 
trade and various crafts as well as agriculture to a lesser degree, and life itself were blooming.

The inner town, protected by a fortified stone wall and a ditch in front of it, had 
an area of slightly over 35 decares (8.65 acres), and more than half of it was thickly built.

The population in the inner town and the vicinity has been estimated to about 1000 
residents. Of course, in the months of active sailing this number grew with the number of 
coming sailors, traders and other visitors.

Built about the end of 4th – early 5th century AD, the fortress gradually turned into 
a little port town with growing industrial importance. At first it was a religious centre for 
conversion of the locals to Christianity, and later became a centre of the local bishopric.

The town had undergone many natural cataclysms and Barbarian invasions but 
always had been rebuilt afterwards. It was finally burnt to ashes and abandoned at the time 
of the Avar- and Slavic invasions in AD 614.



189

АРХеОЛОгИЧеСКИЙ	ОБьеКТ	НА	МыСе	СВ.	АТАНАСА	/	РеЗЗЮМе

АРХеОЛОгИЧеСКИЙ	ОБьеКТ	НА	МыСе	СВ.	

АТАНАСА	ОКОЛО	БЯЛА,	ВАРНеНСКОЙ	ОБЛАСТИ

РеЗЗЮМе

Первые	сведения.	Письменные	и	археологические	источники

Основателям болгарской археологии, братьям Гермингильду и Карелу Шкорпил, 
мы обязаны появлению первых сведений о позднеантичной крепости на мысу Св. 
Атанаса около г. Бяла, Варненской области. В статье 1892 г. об археологических объектах 
Северовосточного болгарского Причерноморья они коротко описывают район у села 
Ак-дере, или Аспро (сейчас г. Бяла), руины крепости на мысу, упоминают старую 
разрушенную церковь, надгробный камень с надписью и прилагают общий план.

Хронология
Уже первые месяцы археологических раскопок показали, что объект на 

мысу Св. Атанаса – многослойный памятник, содержащий материалы различных 
исторических периодов.

Несколько артефактов относится к эпохе позднего энеолита (конец V тыс. до 
н. э.) или началу бронзового века (конец IV—III тыс. до н. э.) – каменный и медный топоры, 
медные наконечники стрел, шилья и др. Единичные фрагменты керамики можно отнести 
к архаическому периоду (VI в. до н. э.). Большое количество материалов относится к 
классическому и эллинистическому периодам (V–I вв. до н. э.). Относительно мало 
находок римского времени (I–III вв.) – фрагменты керамики, несколько скульптур и один 
рельеф, а также несколько десятков монет. Большая часть материалов датируется 
эпохой поздней античности (конец IV – начало VII вв.). К средневековому периоду 
относятся несколько десятков фрагментов сграффито керамики и монеты XIV—
XVII вв.
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Фракийский	культовый	центр	(VI	в.	до	н.	э.	—	I	в.	н.	э.)
В различных секторах юго-восточной части мыса – той, что наиболее 

выдается в море, было исследовано более 120 ям, несколько печей бытового 
назначения, остатки десятков жертвенных очагов и одно-единственное здание. Все 
они относятся к ранним культурным слоям (VI в. до н. э. – начало I в. н. э.). 

Ямы содержали остатки ритуальных обрядов и угощений населения ближних 
окрестностей, поэтому мы определяем их как ямы культового назначения — «ботросы», 
как их называют в научной литературе. В них обнаружены: фрагментированные и 
гораздо режецелые глиняные сосуды – местные фракийские и импортные греческие 
чернолаковые (с росписью и рельефным декором); фрагменты амфор, в том числе 
ручки и устья с клеймами, строительные материалы – в основном черепица; 
различные предметы домашнего обихода – пряслица, грузила для ткацких станков и 
рыболовных сетей, рыболовные крючки и другое. Ямы с ритуально помещенными 
в них керамическими сосудами, предметами домашнего обихода, костями известны 
во всей древней Фракии.

Печи,	очаги,	эсхары
Кроме ям, в этой части мыса было найдено несколько очагов и печей 

бытового назначения, связанных, вероятно, с религиозными обрядами в культовом 
центре. Также было открыто более десяти жертвенных очагов – так называемых 
«эсхар». К сожалению, большинство из них сильно разрушено. Они представляли 
собой квадратные или круглые глиняные площадки некоторые с простым или более 
сложным врезным декором), на которых горел жертвенный огонь и совершались 
ритуалы, связанные с фракийской религией. Эсхары открыты в многих местах 
Северной и Южной Фракии, а также и в Севтополисе, столице известного 
фракийского царя Севта III (IV—III вв. до н. э.), в столичном и культовом центре 
гетов Хелисе около Сборяново, Разградской области, и в некоторых фракийских 
курганах.
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Храм
Единственное архитектурное сооружение, открытое на данном этапе в 

раннем культурном слое, представляет собой частично сохранившееся прямоугольное 
здание из трех помещений. Фракийское святилище I в. до н. э. на мысу Галата около 
Варны также прямоугольное и построено в той же манере из необработанного камня 
на глиняном растворе, как и у мыса Св. Атанаса, но состоит из двух помещений. 
Храм расположен в юго-восточном конце мыса под несколькими разрушившими его 
большими позднеантичными зданиями. Сохранившиеся каменные стены на глиняном 
растворе стоят на руинах более раннего деревянного строения. В связи с этим 
напомним, что античный географ Павсаний (вторая половина II в.) отмечал в 
нескольких местах своих описаниий, что более ранние храмы в Древней Греции имели 
деревянные конструкции. Внутри здания были обнаружены остатки нескольких 
эсхар, часть которых с врезным геометрическим орнаментом. Большинство из них 
было сооружено одна над другой – свидетельство длительного использования этого 
культового места. Это позволяет нам высказать рабочую гипотезу, что речь 
идет о руинах храма с предварительной датировкой III–II в. до н. э., а деревянное 
храмовое строение – более раннее, может быть, IV в. до н. э., если не раньше. 
Косвенным свидетельством этого является тот факт, что примерно половина 
общего количества культовых ям была обнаружена около храма. 

Характеристика «фракийский культовый центр» для структур в этой 
части мыса Св. Ата наса подтверждается многими интересными находками, 
такими, как свинцовый букраний, аналоги которого посвящались богу вина и 
веселья Дионису; терракотовая подставка для дров с изображением животного; 
биконический глиняный амулет с двусторонним отпечатком стоящей фигуры 
с жезлом; терракотовые фигурки и многое другое – все предметы с бесспорной 
датировкой с V по II вв. до н. э. Подобные подставки для дров были известны во 
фракийских землях еще с позднего бронзового века и продолжали использоваться в 
эпоху раннего железа. Что касается глиняного амулета, то он, возможно, служил и 
грузилом для сети или небольшого ткацкого станка. Грузила для ткацкого станка с 
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отпечатками гемм V—IV вв. до н. э. открыты на фракийском торжище Пистирос у 
с. Ветрен в районе г. Пазарджик. Важное значение для характеристики и датировки 
культового центра имеют и найденные монеты. Их также бросали в ямы как 
вотивные дары. Наиболее важными среди нескольких десятков монет являются: 
пол-аcса – литая медная монета Ольвии (V–III вв. до н. э.) – единственная, найденная 
до сих пор в Болгарии; бронзовые монеты македонских правителей IV—III вв. до 
н. э. – Лисимаха, царя Фракии с 306 до н. э., и, возможно, Александра Великого  
(336—323 гг. до н. э.); монеты, чеканившиеся в близлежащих черноморских городах 
– Одессосе (Варна), Месембрии (Несебр) и Аполлонии (Созополь) с V до I вв. до н. э.; 
бронзовая монета фракийского правителя Реметалка I (12 г. до н. э. — 12 г. н. э.). Полные 
археологические исследования и научный анализ фракийского культового центра на 
мысу Св. Атанаса еще предстоят, но уже сейчас ясно, что речь идет о новом 
ценном источнике по религии, материальной культуре и торговых связях местного 
фракийского населения.

Святилище	геракла	(II–III	вв.)
Кроме того, на юго-восточном конце мыса были обнаружены шесть мраморных 

статуэток, скульптурные композиции и вотивная плита, представляющие 
различные сцены подвигов древнегреческого героя-полубога Геракла. Еще в V в. до н. 
э. Геродот указал на важность культа Геракла в современном ему античном мире 
(Herodotus. The Histories..., II, 44). На Балканах и в Причерноморье ему поклонялись 
греки, фракийцы и римляне. В нашем случае посвятительные надписи на основаниях 
трех композиций и художественный стиль указывают на датировку II–III вв. 

На этом месте найдено и несколько римских бронзовых монет первой 
половины III в. На данном этапе исследования можно высказать предположение, что 
найденные вещи свидетельствуют о существовании где-то поблизости святилища 
римского периода, вероятнее всего, посвященного Гераклу.

Топография	позднеантичной	крепости	–	небольшой	портовый	город
Крепость расположена на нескольких террасах на восточном конце мыса Св. 

Атанаса, поднимающегося на 30—40 метров над уровнем моря. Берег — типа клифа 
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(отвесный абразионный обрыв) и, судя по видимым подводным скалам восточнее 
и южнее оконечности мыса, можно предположить, что он в античную эпоху в 
этой части выступал еще на несколько десятков метров в море. Площадь объекта 
имеет естественный уклон на юг – юго-запад. Эта особенность, а также несколько 
водосборных зон со сливом на южный берег мыса определяли застройку в этом 
районе в позднеантичную эпоху. 

Расположение крепости на мысу, который закрывает и непосредственно 
защищает небольшой залив, также носящий имя Св. Атанаса, позволяет дать и 
другую характеристику объекта – небольшой портовый город (карта 1). Несомненно, 
залив был удобен для швартовки небольших судов, о чем имеются данные для 
античности и средневековья, для османского периода, начала ХХ в. и наших дней – 
в основном для торговли, но и как порт, предназначенный для укрытия судов во 
время шторма. Помимо регулярных подводных исследований, много предметов – 
целые и фрагментированные глиняные сосуды, каменные, свинцовые и железные якоря 
и др. с датировкой от античности до средневековья – были подняты местными 
рыбаками с морского дна в районе залива и в море. Конечно, как и в большинстве 
случаев, подобные античные укрепленные центры характеризуются тем, что в 
случае военной угрозы они служили убежищами (refugia) для населения окрестных 
деревень. 

Во время проведенных в 2009–2013 гг. археологических раскопок на 
территории крепости (карта 2) полностью исследованы ранне христианский 
комплекс, общественная баня, несколько зданий и производственных сооружений 
– винодельни и печи для обжига бытовой керамики (АОР 2010—2012: 282—284; 243—
245; 229—230). Частично были изучены также отдельные участки линии обороны 
крепости, секторы с жилыми, хозяйственными и складскими зданиями и другие 
сооружения. Были собраны данные об уличной, водопроводной и канализационной 
сетях, а также о строительстве за пределами крепостной стены.
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Раннехристианский	комплекс
Раннехристианский комплекс включает: базилику, жилище священника, 

крестильни, репозиторий для даров и колодец для святой воды.
Базилика
Исследованная базилика является трехнефной, одноапсидной, с притвором. 

Внешние размеры: длина 22,50 и ширина 14 м (внутренняя ширина — 12 м). Стены 
сложены из обработанных и бутовых камней, местами они выровнены рядами 
плинфы. Северная и часть западной стены сохранились на высоту до 1,40 м, а 
южная — только на некоторых участках до 0,30 м. Каменная кладка фундамента и 
субструкции выполнена с помощью белого известкового раствора с добавлением 
керамической крошки (цемянки). В восточной части здания было установлено 
существование двух апсид – одна с меньшим радиусом, от которой сохранился только 
один сегмент (с юго-востока), и вторая (более поздняя), которая использовалась до 
конца существования базилики. 

Раннехристианские базилики (конца IV–VI вв.) аналогичного плана – 
трехнефные и одноапсидные – были весьма распространены в ранней Византии, 
поэтому мы упомянем лишь некоторые из исследованных в Болгарии. Это 
датированная временем «до VI в.» базилика св. Ильи на мысе Галата около Варны; 
базилика № 2 в крепости «Крумово кале» у г. Тырговиште, второй половины V–VI 
вв.; епископальная базилика на холме Царевец в Велико Тырново, V–VI вв. или первой 
половины VI в.; базилика № 2 в Кабиле около Ямбола, предположительно отнесенная 
к IV в.), а также в урочище «Грамадето» около Гырмена, Благоев градской области – 
третьей четверти V – начала VI вв. и др. К ним можно добавить такого же рода 
храмы, исследованные в Северной Добрудже и на Балканах. 

На восточной стене северного нефа, к северовостоку от апсиды, находился 
вход с деревянной дверью, который вел в покрытое навесом помещение. К югу от 
апсиды были обнаружены фундаменты стен прямоугольного помещения, которое не 
использовалось в последние годы существования здания. Полы в нефах, алтарной 
части (биме) и притворе покрыты плинфой с размерами 0,30×0,30 и 0,43×0,43 м. Она 
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расположена различным образом в разных частях здания. В одной части притвора, 
в боковых нефах и алтаре плинфа располагается горизонтальными рядами, а в 
центральном нефе – диагональными панелями. 

Аналогичное расположение кирпичных полов часто встречается в 
раннехристианских базиликах на Балканах, и в частности – в Северо-Восточной 
Болгарии. Так же расположена плинфа на полу в базилике около устья р. Камчия, 
которая, вероятно, также относится к V–VI вв. Недалеко от Бялы в самом большом 
христианском центре района – Одессосе (Минчев1986: 35—36) находятся две базилики 
V–VI вв. с кирпичными полами: одна в Галате – урочище Каялык около Варны; другая 
в Девне – античном Марцианополе (Ангелов 1999: 46—48). К ним следует добавить и 
базилику из Силистры (Атанасов, Руссев 2005—2009: 603, Рис. 1, 3, 4 и др.). Примерно на 
0,15 м ниже уровня пола были обнаружены остатки разрушенного более раннего пола, 
также из плинфы, но с размерами 0,30×0,15 м. Насыпь над этим более ранним полом 
состояла из слоя пожара, над которым находится еще один, выравнивающий, слой 
песка — возможно, основа для укладки более позднего кирпичного пола. В этой насыпи 
были обнаружены в основном монеты второй половины IV – первой половины V вв. 
В восточной части базилики были обнаружены многочисленные фрагменты различных 
мраморных деталей, без сомнения, украшавших алтарь. Среди них находились и 
почти целые плиты и колонны — части алтарной преграды, две базы и часть 
колонны кивория, обломки алтарных столов. Алтарные плиты украшены вписанными 
в круг или прямоугольник рельефными крестами — часто встречающийся мотив в 
декоре раннехристианских алтарных преград в ранней Византии в IV—VI вв. (Лилчик 
2002: 1038—1342). Передняя (западная) сторона алтарной преграды, вероятно, была 
расположена по линии сохранившихся целиком плит пола в этой части базилики. В 
2,30 м к востоку, в центре алтарного пространства, было открыто прямоугольное 
основание алтарного стола размерами 1,65×0,85×0,32 м. В базилике и около нее были 
найдены почти целый алтарный стол, а также части столешниц и ножки-колонны еще 
нескольких прямоугольных алтарных столов. Особое внимание заслуживает один из 
них с тремя поддерживающими его ножками-колоннами, открытый «захороненным» 
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непосредственно у фундамента полностью сохранившейся абсиды. Преднамеренное 
сокрытие алтарного стола на этом месте произошло после разрушения первой 
абсиды. Каждая из ножек колонн выполнена из цельного куска мрамора с квадратной 
базой и небольшими капителями в позднекоринфском стиле. Таким же образом 
были оформлены и колонны прямоугольного алтарного стола из базилики № 1 в 
урочище «Грамадето» около Гырмена – Nicopolis ad Nestum, датированной третьей 
четвертью V – началом VI вв.

Стол относится к типу F по типологии Е. Chal kia (Chalkia 1991: 75—76, 
fi g. 23; 44; 69). В Болгарии известно большое количество фрагментов подобных 
прямоугольных столов. Целые или почти полностью сохранившиеся найдены в 
Ковачевце, Поповского района, в Нове около Свиштова, Ореше, Гоцеделчевского 
района, и на мысу Галата, недалеко от Варны, — все с датировкой V—VI вв. (Тенекеджиев 
2010: 442, обр. 1; 3—4). Подобный же мраморный алтарный стол происходит из 
скальной церкви в Khirebt ed-Deir (Израиль), где он датирован VI в. (Hirschfeld 1993: 
252—253, fi g. 17). Аналогичные ножки-колонны известны также в раннехристианской 
базилике V–VI вв. в Херсонесе Таврическом (Бернацки 2004: 14—15, фиг. 7) и на острове 
Вис в Хорватии. 

На 0,60 м внутрь апсиды выступала трёхступенчатая скамья (синтрон) с 
массивным камнем – епископским престолом в центре. Пространство между стеной 
апсиды и синтроном было заполнено земляной массой и фрагментами строительной 
и бытовой керамики. Перед сооружением синтрона штукатурка стен апсиды была 
украшена линеарным врезным орнаментом, а также фресками в технике «а секко» 
(роспись по сухому). Фрагменты, которые встречались в основном в насыпи за 
синтроном, декорированы растительными мотивами. 

Разбросанные мелкие четырехлепестковые цветы (символическое изображение 
райского сада) являются часто встреающимся мотивом украшения стен и потолков 
еще с римской эпохи, который переходит и в раннехристианскую живопись – 
например, в Римских катакомбах и др. Так был украшен потолок так наз. «Абсидного 
зала» в Эфесе, в Малой Азии (Pillinger 2001: 30—32, Abb. 7). Аналогично объясняется 
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цветочная декорация на сводах и стенах некоторых раннехристианских гробниц, 
в том числе и в Болгарии. Такими маленькими яркими цветами украшена ниша и 
восточная стена Хисарской гробницы конца IV в. (Овчаров, Ваклинова 1978: 24—26, 
обр. 52—53) и гробница № 6 раннехристианского могильника у собора св. Софии в 
Софии (вероятно, IV—V вв.) и др. (Ibidem: 29, fi g. 1). 

В нижней части апсиды, видимо, находились разноцветные поля или пояса. В 
базилике V–VI вв. из Цырквишта Пирдопского района украшением нижней зоны стен 
был также темнозеленый орнаментальный пояс, ограниченный красными полосами 
(Ibidem: 24). Нефы трех частей базилики разделены стилобатом — цоколем, на 
котором стояли базы колонн. Стилобат между северным и центральным нефом 
хорошо сохранился – он сооружен из крупных плит известняка. На некоторых из 
них, кроме следов известкового раствора на местах баз колонн, видны и канавки – 
борозды, возможно, предназначенные для крепления деревянных перегородок между 
колоннами. Следы истирания на крайней восточной и западной плитах показывают, 
что в этих местах находились входы из центрального в северный неф. Стилобат 
между центральным и южным нефом не сохранился, но его фундамент подобен 
северному и, вероятно, был сооружен таким же образом. Колонны и капители были 
известняковыми. Капители фрагментированы, но в соответствии с их декором 
могут быть определены как «позднекоринфский» тип — часто встречающийся в 
раннехристианских зданиях в Болгарии и особенно на Западном побережье Черного 
моря. Подобные капители (мраморные) известны в базиликах на мысу Галата, 
недалеко от Варны, и у «Ерите» вблизи устья р. Камчии – V–VI вв. (Покровски 
1940—1942: 254, обр. 348; Мирчев 1952: 12, обр. 18); в раннехристианской церкви в 
Одессосе (Овчаров, Ваклинова 1978: 35—36, обр. 48); в малой базилике с мозаиками в 
Пловдиве второй половина V—VI вв. (Bospachieva 2002: 62—63, fi g. 16) и др. 

Трудно точно определить, к какому подтипу принадлежат наши капители, 
но, по-видимому, они ближе всего к типу II по классификации A. Pralong (Pralong 
2000: 88, fi g. 7a). От притвора базилики сохранилась только северная половина, где 
возникает помещение с внутренними размерами 4,50×3,10 м. Его каменная стена 
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с востока имела вход в северный неф. На более позднем этапе этот вход был 
замурован сложенным из камня сегментом, подобным маленькой апсиде с окошком 
в центре. Восточная стена была построена способoм смешанной кладки (opus 
mixtum): нижняя часть и фундамент из обработанного камня, а верхняя –из рядов 
обожженных кирпичей. Южная стена, которая закрывала дополнительно помещение 
с юга у входа в центральный неф, была построена только из фрагментов черепицы 
и плинфы на глиняном растворе. Здание имело окна — повсюду были обнаружены 
фрагменты оконных стекол и соединяющие их свинцовые пластины. Наибольшее 
количество фрагментов стекла было найдено около апсиды, и гораздо меньше – в 
непосредственной близости от северной и западной стен. К западу от входа в 
базилику находилась выложенная из каменных плит дорожка. В северном направлении 
каменная дорожка вела к трем взаимосвязанным помещениям, которые расположены 
параллельно оси базилики (восток — запад). Четыре каменных ступени ведут к 
главному, самому восточному из этих помещений. 

Крестильни
Крестильня № 1 была сооружена в северной половине притвора. Сохранился 

солидный фундамент ее бассейна с двумя ступенями с востока и запада. Фундамент 
сложен из камня, кирпича и строительных остатков на известковом растворе. 
Бассейн обмазан изнутри водонепроницаемой гладкой гидрофобной штукатуркой. 
Обнаруженные вблизи более 1 кв. м фрагментов этой штукатурки показывают, 
что в своем первоначальном виде бассейн крестильни был глубиной около одного 
метра. Как уже упоминалось выше, крестильня была связана входом с северым 
нефом базилики. По форме бассейна она относится к типу 9 circle sur rectangle – 
«круг в прямоугольнике» (Khatchatrian 1962: 202, fi g. 145; 1982: 71). Кроме Востока, 
где это – довольно распространенный тип, он встречается и в других провинциях 
Ранневизантийской империи, в том числе в небольших сельских церквях IV—
VI вв. — например, в Испании (Ripoll, Velásquez 1999: 123—125, fi g. 2.). Это пока 
единственная крестильня такой формы в Болгарии (Чанева-Дечевска 1999: 106—113). 
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Раннехристианские крестильни болгарских земель, как и в других частях Раннеизантий 
ской империи, как правило, расположены за пределами церкви или же примыкают 
к ней (Ibidem, обр. 75–80). Лишь изредка они помещаются внутри базилики. Так 
обстоит дело, например, в базилике V–VI вв. на мысу Галата, недалеко от Варны, где 
крестильня находится в помещении, выделенном также в северо-запад ной части 
притвора (Мирчев 1952: 4–5, план 1, обр. 7). На том же месте — в северо-западном 
углу — она сооружена и в базилике в местности «Джанавара» около Варны (VI в.), но 
в отдельном помещении (Минчев, Тенекеджиев 2008: 500–503, обр. 1—3). В Маленькой 
базилике Heraclea Lyncestis (Битола, Республика Македония) середины VI в. крестильня 
занимает центральное место в притворе (Лилчик 2002: 538, VII: 79). 

В той части, где была расположена крестильня № 1, притвор был украшен 
фресками и надписями, выполненными в технике «а секко» (роспись по сухому), от 
которых найдено множество фрагментов, в основном небольших. На одном из 
больших кусков частично сохранилось изображение святого (возможно — Иисуса 
Христа (?). Несмотря на небольшой размер, изображение показывает, что фрески 
были написаны опытным художником с твердой рукой и знанием христианской 
иконографии. Аналогичным образом написан Христос в раннехристианской церкв в 
Пальмире, Сирия, начала V в. (Gawikowski 1993: 153—154, Abb. 3).

Принято считать, чтопортреты Иисуса Христа, Святых апостолов и 
Девы Марии создавались еще в I в., но после IV в. такие sacrae imagines получают 
широкое распространение и, кроме икон, изображаются уже и на стенах церковных 
зданий (Грабар 1983: 243—247). Около бассейна также были обнаружены два фрагмента 
с частично поврежденными надписями с именами на латыни: MARI [A] и HIE[S]US 
(или HРE[S]US?). Они написаны горизонтально на белом фоне черной краской. Были 
также открыты части декора с драпировкой одежды коричневого цвета, растением, 
часть нимба и др. Имя в первой надписи – Мария, – без сомнения, относится к 
Святой Богородице (Mazzoleni 2003: 155—176), поскольку ее часто так называли в 
раннюю христианскую эпоху — с I до середины V вв., а то и позже. Она упоминается 
таким образом в Болгарии лишь еще единожды — в аккламационной надписи из 
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Несебра, вероятно, V–VI вв. (Beševliev 1964: 105, Taf. 59, Nr 156, Abb. 163). Повреждения 
второй надписи затрудняют ее прочтение, но наиболее вероятная интерпретация 
— «Иисус» [Христос]. По мнению Eb. Nestle, такой способ написания Его имени — 
как HIESUS — считается одним из самых ранних в христианской культуре. Тот 
же автор считает, что его форма IHESUS появляется в письменных источниках 
только в VI в. (Nestle 1908: 248). Подобное написание имени Иисуса, но на греческом 
языке, имеется и в одной из раннехристианских гробниц, открытых в Салониках. 
Там Он изображен в виде Доброго Пастыря, а Его имя написано как HEICΟΥ (Marke 
2006). Эти надписи являются очень ценной и редкой находкой времен утвеждения 
христиантва на Балканах. В сущности, это самые ранние надписи с именами 
Святой Богородицы и Иисуса Христа в болгарских землях. Интересно, что таким 
же образом – черной краской на узком белом поясе, ограниченном двумя цветными 
каемками сверху и снизу, написана и раннехристианская надпись середины IV или 
V в. в крестильне в Барселоне. Текст этой частично сохранившейся латинской 
надписи связан каким-то образом с Господом – упомянуто слово DOMIN [...] (Mayer, 
Rodà стоит дело, например, в базилике V–VI вв. на мысу Галата, недалеко от Варны, 
где крестильня находится в помещении, выделенном также в северо-запад ной 
части притвора (Мирчев 1952: 4—5, план 1, обр. 7). На том же месте – в северо-
западном углу – она сооружена и в базилике в местности «Джанавара» около Варны 
(VI в.), но в отдельном помещении (Минчев, Тенекеджиев 2008: 500—503, обр. 1—3). В 
Маленькой базилике Heraclea Lyncestis (Битола, Республика Македония) середины VI в. 
крестильня занимает центральное место в притворе (Лилчик 2п002: 538, VII: 79). В 
той части, где была расположена крестильня № 1, притвор был украшен фресками 
и надписями, выполненными в технике «а секко» (роспись по сухому), от которых 
найдено множество фрагментов, в основном небольших. На одном из больших 
кусков частично сохранилось изображение святого. Хотя и редко, раннехристианские 
крестильни были украшены фресками, при этом различным способом (Ristow 1998: 
165, Nr. 296). В этом смысле крестильня № 1 из крепости не является исключением, 
но, несомненно, хотя и фрагментированные, ее фрески являются одними из немногих 
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сюжетных изображений раннехристианской эпохи в Болгарии. После того, как была 
заброшена крестильня № 1, а ее верхняя часть разрушена, весь уровень этой части 
притвора был выровнен, покрыт слоем песка, на который был настелен пол из 
плинфы размерами от 0,30×0,30 м. Под кирпичами были «похоронены» бассейн и 
фрагменты фресок. Расположение и стратиграфическая характеристика открытых 
структур в этой части базилики дает нам основание полагать, что крестильня № 
1 была построена в конце IV в. и использовалась вплоть до середины V в. (монеты, 
найденные под плинфой, относятся ко второй половине IV – первой половине V вв.).

От	крестильни	к	часовне
Возможно, в начале VI в. помещение в северной части притвора было 

превращено в часовню. Преобразование крестильни в часовню – известная перемена 
в раннехристианской архитектуре (Йотов 2013). Одним из наиболее хорошо 
проанализированных примеров является базилика № III в Sufetula (ныне Zbeitla, 
Тунис) (Duval 1971 (1973): 275—276). Следует отметить, однако, что часовни в 
притворе встречаются не часто. Как правило, они являются дополнительными 
помещениями, прилегающими к главному церковному зданию – к притвору или к 
стенам в его восточной половине, нередко имеют и апсиды. В Болгарии примыкающие 
к церкви часовни с апсидами имеют базилики V–VI вв. из Исперихово и Браниполе 
Пловдивской области, в «Градиште» около Габрово; в урочище «Юрта» — Хисар, 
Крын, Казанлыкского района и др. (Чанева-Дечевска 1999: 102—103, обр. 71: а-г).

Крестильня	№	2:	А;	Б
В 2010 г. в самом восточном помещении – части находящегося к северу от 

базилики здания из трех помещений – была исследована крестовидная крестильня, а 
в 2012 г. под ней была раскрыта другая, более ранняя крестильня. В соответствии 
со стратиграфическим положением мы определили их как крестильня № 2А (более 
ранняя) и крестильня № 2Б (более поздняя). 
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Крестильня	№	2Б	
Крестильня № 2Б (более поздняя, исследована в 2010 г.) сооружена 

из плинфы на известковом растворе. Имеет в плане форму креста, в центре 
которого находится цилиндрический бассейн с двумя ступенями с четырех сторон. 
Она несколько раз перестраивалась: поверхности ступеней были облицованы 
мраморными плитами, а также имеются и перегородки из небольших кирпичей. На 
поздней стадии использования бассейн был небольшим по размеру. Для слива воды из 
бассейна на дне в южной части предусмотрено отверстие и приспособлена амфора. 
По форме крестильня № 2Б относится к типу 21 croix dans croix — «крест в кресте» 
(Khatchatrian 1982: 74). Kрестильни такой формы известны и в Болгарии: в церкви 
VI в. в местности «Джанавара» около Варны (Минчев, Тенеке джиев 2008: 500—502, 
обр. 1—3), в малой базилике с мозаиками из Пловдива конца V—VI вв. (Bospachieva 
2002: 60—62, fi gs. 4; 14) и др. В Сербии также открыты крестовидные крестильни 
этого типа — например, в базилике «C» V—VI вв. в Градина около Jelici (Милинковиá 
2010:147—148, обр. 181). 

Крестильня	№	2А
Крестильня № 2А (более ранняя, исследована в 2012 г.) находится на глубине 

от 0,60 до 1 м под верхней крестильней. В середине крестовидной, сооруженной 
из плинфы на известковом растворе, структуры находится бассейн, идентичный 
по форме бассейнув крестильне № 1, но ориентированный в направлении север-юг. 
Как и в крестильне № 1, и этот бассейн обмазан изнутри гладкой гидрофобной 
розовой штукатуркой. Канал для стока воды направлен на север и также оформлен 
с помощью продолговатой амфоры (типа Самос). Крестильня № 2А относится к 
типу 9 circle sur rectangle — «круг в прямоугольнике». 

Несомненно, более ранняя из этих двух крестилен (№ 2А) была сооружена 
после разрушения крестильни № 1 (в притворе базилики), что произошло, как уже 
упоминалось, вероятно, в середине V в. Помещение этой ранней крестильни (№ 
2А) имело входы в восточной и западной стене. Вероятно, в первой половине VI в. 
была построена верхняя крестильня № 2Б, которая, после нескольких перестроек, 
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использовалась до первых десятилетий VII в. Учитывая историческую картину ранней 
христианизации в городах, крепостях и селениях, расположенных вдоль западного 
побережья Черного моря, а также размер и форму описанных выше структур, можно 
с уверенностью предположить, что крестильня № 1 использовалась в первые годы 
после христианизации местного населения — в основном для крещения взрослых 
людей. В связи с этим бассейн имеет большие размеры и глубину. Примерно таких 
же размеров (но с ориентацией север-юг) и следующая по хронологии крестильня 
№ 2A. Наиболее поздняя крестильня № 2Б имеет меньший по размерам бассейн — 
возможно, уже для крещения, в основном, новорожденных. Связь среднего помещения 
трехкомнатного здания с входом в крестильню № 2А дает нам основания полагать, 
что оно может быть определено как «катехумена».

В.	Жилище	епископа	хоры
К югу от базилики, в непосредственной близости от нее, было раскрыто 

здание пятиугольной формы (размеры: 16×5 м), сложенное из грубо обработанных 
камней на глиняном растворе. Исследованное строение может быть определено как 
подвал из трех помещений. С восточной стороны находилась хозяйственная часть 
(в ней открыты три пифоса), за ней следует другая, жилая, часть с очагом в центре 
и западная часть, отделенная кирпичной стеной. Стратиграфия культурных слоев 
указывает, что здание было двухэтажным 8, с односкатной крышей с уклоном на 
юг. У него было два входа – с северо-востока и с юга. В этом здании, вероятно, жили 
один (предположительно – самый высокопоставленный) или несколько священников, 
служителей церковного комплекса. Наиболее интересными материалами, найденными 
в этом строении, являются восемь керамических светильников целые и 
фрагментированные амфоры, многочисленные фрагменты стеклянных чаш, бронзовые 
крючки кадил, множество монет V – начала VII вв., в том числе одна золотая 
монета императора Фоки (602—610). В 1 м перед восточным входом помещения был 
открыт золотой перстень, о котором можно высказать рабочую гипотезу, что его 
верхняя часть представляет собой схематическое изображение ротонды над Гробом 
Господним в Иерусалиме – мода, распространенная в VI и последующих веках. Так же 
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интерпретируется подобный золотой перстень, найденный в Иерусалиме (Meshorer 
1986: 46–48). Дома священников или епископские резиденции открыты и в других 
местах в Болгарии. Чаще всего они непосредствен но примыкают к церквям – 
например, к однонефной церкви (V в.), а позже – к епископальной базилике на холме 
Царевец в Велико Тырново VI в. и др., – а не стоят отдельно. 

г.	Помещение	для	хранения	даров	(SKEUOPHYLAKION)
На расстоянии нескольких метров перед входом в базилику была открыта 

частично разрушенная постройка. Она отличается сооруженным в центре здания 
квадратным каменным постаментом. Небольшые размеры постройки показывают, 
что этот постамент едва ли имел архитектурное предназначение. Более вероятной 
мы считаем гипотезу, что это здание, с учетом его расположения, может быть 
определено как skeuophylakion – обязательное хранилище церковной утвари и др., но 
также и как место для поднесения даров епископу и его близкому окружению (см. 
Сорочан 2005: 718, 776).

Д.	Колодец	–	священный	источник	(?)	–	HAGIASMON	
К востоку от здания с крестильней № 2 был частично исследован 

вырубленный в скале колодец, чья верхняя часть выложена из плинфы. Он имеет 
квадратное сечение с размерами 1,30á1,30 м. Вероятно, от входа в восточной стене 
крестильни № 2А вела дорожка именно к этому сооружению, и, возможно, при 
крещении использовалась вода из него. Заполнение колодца (засыпка была расчищена 
на глубину 5 м) состояло только из фрагментов строительной керамики V–VI вв. 
На этом основании можно предположить, что колодец — священный источник 
использовался в V – начале VI вв., а затем был засыпан. Подобный священный 
колодец (Hagiasmon) в Болгарии был открыт около раннехристианского мартириума 
вблизи с. Голеш Силистренской области — недалеко от античного города Дуросторум 
(Atanasov 2006: 201–202, fi g. 5).
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* * *
Раннехристианский комплекс на мысу Св. Атанаса является одним из 

немногих полностью исследованных объектов этого рода на западном побережье 
Черного моря.

Многочисленные переустройства в нем, вероятно, были связаны с 
вторжениями варваров в земли к югу от Дуная в V—VI вв. (Madgearu 2010: 173—
184; 2010 (2011): 145—153), с некоторыми стихийными бедствиями 9, а также (на 
последнем этапе) и с превращением базилики в епископальный центр хоры. Базилика 
была возведена, вероятно, в конце IV в. или, скорее, в самом начале V в. и в первой 
половине V в. сохраняла свой первоначальный вид. В этот период в северной части 
ее притвора была сооружена крестильня, стены которой были расписаны фигурной 
и растительной живописью. Примерно в середине или во второй половине V в. 
базилика была сожжена и частично разрушена, после чего была построена заново. 
Тогда же одно из помещений здания к северу от базилики было переустроено в 
новую крестильню. Второй период существования базилики состоит из двух 
этапов, которые разделены реконструкцией алтарного пространства – сооружением 
синтрона с епископским престолом. В это время северная часть притвора была 
превращена в часовню с небольшой апсидой на месте раннего входа в северный 
неф. В самом конце VI и начале VII вв. Раннехристианский комплекс, вероятно, уже 
потерял свою былую значимость. Возведенная где-то во второй половине IV в., 
крепость на мысу Св. Атанаса постепенно превратилась в небольшой портовый 
город, скорее с экономическим значением. Сначала она была местом обращения 
местного населения из древних религий в христианство, а потом превратилась 
в епископский центр района. После нескольких стихийных бедствий и варварских 
нашествий ее восстанавливали, но она сгорела в ходе аварско-славянского нашествия 
в 614 г. и была заброшена.
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Произходът	на	мрамора	от	архитектурните	елементи	
и	детайли	от	раннохристиянския	храмов	комплекс		
на	нос	Свети	Атанас	до	Бяла,	област	Варна	въз	основа	
на	δ13C

PDB	
[‰]	и δ18O

PDB
	[‰]	спектроскопски	и	изотопни	

анализи	

В резултат на интензивното проучване (2009–2013 г.) на 
археологическият обект на нос Свети Атанас до Бяла, област Варна е 
разкрит раннохристиянски комплекс, който се състои от базилика, жилище 
на главния свещеник или епископ, две кръщелни (баптистерии), свещен извор 
– кладенец. Този комплекс се явява основна и вече открит за посещение – най-
атрактивната част от късноантична крепост / малък пристанищен град 
с дата края на IV – началото на VII в. Разкрити са също така сектори от 
укрепителната система, много жилищни и стопански сгради, три винарнии 
една пещ за битова керамика.1 

В раннохристиянския комплекс са открити много цели и фрагменти 
от мраморни архитектурни елементи и детайли от вътрешното оформление 
– основно на базиликата и другите сгради.

В интензивно интердисциплинарно изследване бе направен 
спектроскопски и изототопни анализи на мрамор от обекта. Това позволи 
да се определят каменните кариери и да се направи една, макар и частично 
условна идентификация на местата на производство. 
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Анализите са дело на лабораторията на проф. Станислав Халас от 
Отдела за спектрометрия към Института по физика в университета Мария 
Склодовска-Кюри в Люблин, Полша. 

Резултати	от	δ13C
PDB

	[‰]	и	δ18O
PDB

	[‰]	спектроскопски	и	изотопни	
анализи	на	проби	от	мрамор	от	нос	Свети	Атанас	край	Бяла	(България)

Item Description of sample δ13CPDB [‰] δ18OPDB [‰]
1. Altar mensa, rectangular 1.92 ± 0.06 –4.78 ± 0.05
2. Stanchion with a capital under the altar mensa 1.10 ± 0.04 –2.77 ± 0.08
3. Altar partition 1.95 ± 0.07 1.20 ± 0.07
4. Pillar of the altar partition –0.79 ± 0.07 –9.97 ± 0.08
5. Stanchion with a capital in the entrance to the altar section 1.20 ± 0.06 –0.65 ± 0.08
6. Sigmoid mensa –0.36 ± 0.06 –3.34 ± 0.07
7. Stanchion in the entrance to the altar section 1.74 ± 0.07 –2.17 ± 0.08
8. Stanchion in the entrance to the altar section 2.24 ± 0.09 –3.76 ± 0.08
9. Fragment of an altar mensa 1.88 ± 0.04 –3.10 ± 0.07

10. Fragment of an altar mensa 1.03 ± 0.04 –3.54 ± 0.08
11. Stanchion from the ciborium 3.09 ± 0.05 –0.99 ± 0.09
12. Base with a circular mount 4.78 ± 0.07 –3.12 ± 0.06
13. Base with a plinth 3.59 ± 0.05 –3.16 ± 0.08
14. Shaft of a stanchion under an altar mensa 3.61 ± 0.04 –6.88 ± 0.08
15. Fragment of an altar mensa 2.19 ± 0.08 –5.34 ± 0.08
16. Railing of the balustrade from the altar partition 2.52 ± 0.04 –0.53 ± 0.08
17. Stanchion from the altar partition (?) 2.68 ± 0.04 –3.20 ±0.08

За да се определят местата, откъдето произхожда мрамора, от 
който са направени изследваните елементи и детайли, резултатите от 
представните по-горе анализи са наложени графично върху подбрани диаграми 
от изотопни полета. Критерият за подбора е да се изберат тези, които се 
използват най-често, и които повечето от специалистите в тази област 
смятат за достатъчно достоверни – седем на брой:
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- K. Matthews 1995;2

- N. Herz 19883;
- D. Attanasio et al. 20064;
- N. Herz 20005, C. Georgoni et al.20026, L. Moens 20037, D. Attanasio 

20068, D. Tambakopoulos, Y. Maniatis 20129;
- C. Gorgoni et al. 2002 Fine-grained marbles10;
- C. Gorgoni et al. 2002 Medium to coarse grained calcitic marbles11;
- L. Lazzarini 200412.
Въпреки, че диаграмата на К. Матюс (K. Matthews) от 1995 г. е по-малко 

използвана, тя е подбрана в случая, поради факта, че е била прилагана и в други 
подобни изследвания – включително и в анализи на подобни архитектурни 
елементи и детайли от римския военен лагер Novae (Свищов) – мрамори от 
комплекс, който се състои от базилика и епископска резиденция, и който се 
датира в същия период и съответно предоставя доста сравнителен материал.
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Въз основа на горната диаграма, осем мраморни проби бяха определени, 
че произхождат от мраморните кариери в Докимейон (Dokimeion,), два от 
Проконесос (Proconnesos) и два от Парос (Paros). Пет от пробите (№ 3, 4, 
5, 6 и 14) произхождат от кариери, които не са определени в диаграмата на 
К. Матюс. Пробите от Докимейон носят номера 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15 и 17 и 
са описани по долу: правоъгълна олтарна маса с крака – подпорни колонки с 
коринтски капителчета; две стълбчета от олтарната преграда пред бемата 
(олтарното пространство) на базиликата; освен това други три фрагмента 
от олтарни маси и един фрагмент от стълбче, от олтарната преграда на 
същия (?) храм. Два архитектурни детайла (№ 11 и 16). са направени от 
Проконески мрамор: една колона от кивория в базиликата и фрагмент от 
балюстардния корниз на плочите от олтарната преграда, или от преградата 
между централния и северния й кораб. От мраморната кариера на Парос (Paros) 
произхожда мрамора, от който са направени една база с кръгло удължение и 
друга – с плинта (№ 12 и 13).

Другите използвани в този проект диаграми са между тези, които се 
цитират най-често в съвременните изследвания с подобни спектроскопски 
и изотопни анализи, т.е., те са използвани от голям брой международни 
екипи за интердисциплинарни изследвания на камъни и каменна технология 
от Праисторията до Раннохристиянския период в Европа, и в Близкия 
Изток, както и от Асоциацията за изследване на мрамора и други камъни 
през Античността. Причината е да се използват следните няколко диаграми, 
бе за да се получи максимално подтвърждение при определянето на местата 
на кариерите.
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Резултатите от спектроскопските и изотопни тестове са наложени 
също и на диаграмата на Н. Херц (N. Herz) от 1988 г.13 Тази диаграма сега е между 
най-точната, използвана за определяне на материала, от който са направени 
архитектурни детайли и елементи. Трябва да се отбележи, че спектъра на 
изотопните полета на различните кариери в тази диаграма е по-широк; при 
това някои от тях се застъпват, което прави още по-трудно да се определи 
произхода на мрамора с по-голяма доза на сигурност. С други думи, в този 
случай резултатите са по-разностранни. Така например, пробите № 2, 7, 9, 10 
и 17 са определени като произхождащи от Химетос (Hymettos), а № 11 и 16, 
от кариерата в Проконес / Proconnesos (Marmara), а пробите № 12 и 13 са в 
рамките на изотопното поле на кариерата в Парос, но същевременно № 12, 
заедно с № 6 попадат и в идентификационните рамки на кариерата в Ефес 
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(Ephesos). Между другите проби, № 8 беше определена като произхождаща от 
Афродисиас (Aphrodisias); проба № 14 като мрамор от Пентеликон (Pentelicon) 
и проба № 15 – от Наксос (Naxos). Нито с тази диаграма, нито с предишните, 
използвани от нас, не успяхме да определим произхода на проби № 3, 4 и 5. 
Твърде любопитно е, че проба № 1 остана извън обсега на всички използвани 
изотопни полета, но е много близко до границите на мрамора от Наксос.

Като се имат поредвид резултатите представени в диаграмата на 
Н. Херц, и по-специално определянето на мрамора от Химетос (Hymettos), 
трябва да се има предвид, че в по-ранната литература по въпроса се посочват 
примери на неуспешно разграничаване мезду скалите с произход от Химетос 
и Прконесос14. Трябва да намомним, че докато зърната на мрамора от двата 
източника са с различен размер, то при натрошаване или стриване и на 
двата типа камъни се появява остра миризма на сяра. Основният район на 
производство на архитектурни елементи и детайли направени от мрамор 
от Химетос е Гърция и най-вече Атина. Според много съвременни учени, по-
ранните мнения, че големи количества от този мрамор са били изнасяни в 
Рим и Италийския полуостров са преувеличени, поради честото погрешно 
определяне на мрамора от Проконес като произхождащ от Химетос. Същата 
грешка не може да се избегне и в настоящото изследване.
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Диаграмата на Д. Атансио (D. Attanasio) от 2006 г. предлага още по-
широк спектър на рамки на изотопните полета15, което прави извънредно 
трудно да се определи прецизно произхода на пробите на архитектурните 
елементи и детайли от комплекса на нос Свети Атанас край Бяла. Резултатите 
на определени проби се отнасят до шест или дори осем рамки на изотопни 
полета (проби № 1, 2, 7, 8, 9, 15 и 17). В тези случаи, това допринася много 
до определението да се измери милиметровия размер на зърното на мрамора 
(MGS) и да се изясни дали мраморът има фина зърнеста структура с MGS по-
малък oт 2 мм, или средно / до едро зърно – т. е. MGS по-малък oт 1.5 мм.
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Според диаграмата на Д’Анастасио, пробите № 7, 8, 9, 11, 16 и 17 
трябва да се определят като Проконески мрамор, пробите № 1, 2, 3, 6 и 
10 очевидно произхождат от Долиана-Докимейон (Doliana-Dokimeion), докато 
проби № 5, 12 и 13 произхождат от кариерата в Парос. Други проби са 
определени като мрамор от Пентеликон (Pentelicon) (№ 14) и Наксос (№ 15).

През 2012 г., Д Тамбакополус (D. Tambakopoulos) и И Маниатис (Y. 
Maniatis) публикуваха диаграма, която обобщава техните две изследвания 
и по-ранните трудове на Н. Херц. (N. Herz) 2000, К. Джордони и др. (C. 
Georgoni et al.) 2002, Л. Моенс (L. Moens) 2003 и Д’Атанасио (D. Attanasio) 
200616. В тази диаграма, рамките на изотопните полета на кариерите също се 
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припокриват до различна степен, което също прави трудно да се определят 
със сигурност пробите на мрамора. Все пак, въз основа на данните от тази 
диаграма, проби № 7, 8, 9, 11, 15, 16 и 17 могат да се определят като направени 
от Проконески мрамор. В същото време, произходът на мрамора от проба 
№ 1 (правоъгълна олтарна маса) може да се определи от пет различни кариери, 
като най-вероятния избор е Наксос или Докимейон, а проба № 2 (колонка с 
кaпител – крак на същата маса), е или от Химетос, или от Афион-Докимейон 
(Afyon–Dokimeion). Проба № 3 (олтарна плоча) е определена като направена 
от Пароски мрамор. Не бе възможно да се определи произхода на мраморите 
от проби № 4 и 5, докато проби № 6 и 10 (маса с форма на буквата омега 
и фрагмент от олтарна маса) са определят като изработени от мрамор от 
Афион-Докимейон. Проби № 12 и 13 (две бази на колони) са направени от 
Пароски мрамор и N 14 (част колонка от олтарна маса) – от Пентелейски 
(Pentelic) мрамор.
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Следващите сравнения, използвани в настоящия проект са две 
интересни диаграми, публикувани през 2002 г. от К. Джорджони и др. (C. 
Gorgoni et al.)17. Авторите представят две отделни диаграми за финозърнест 
мрамор с MGS по-голям oт 2 мм, и средно- до едрозърнест мрамор с MGS по-
голям от 1.5 мм. Предишната диаграма ограничава броя на кариерите, които 
изнасят финозърнест мрамор до четири, като някои проби (№ 2, 3, 4, 5, 6 и 
7) са били разположени общо извън познатите рамки на изотопните полета. 
Изотопната рамка на кариерата в Докимейон (Dokimeion) съдържа проби 
№ 1, 8, 9 и 10, или: от правоъгълната олтарна маса; стълбче от входа към 
олтарното пространство и два фрагмента от други олтарни маси. Пробите 
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№ 14 и 15, или част от колонка на олтарна маса и фрагмент от друга 
подобна маса, са определени като направени or Пентелейски мрамор. Двете 
бази на колони, от които са пробите № 12 и 13 са направени от Пароски 
мрамор. В същото време, проби № 11 и 16, които са от колоната на кивория 
и парапета на олтарната преграда, са поставени в диаграмата в рамките на 
изотопното поле на Карарския (Carrara) мрамор, но тази идентификация не 
изглежда възможна. Тези две проби , както и шест други, чиито изотопни 
полета не бяха определени въз основа на тази диаграма, вероятно са направени 
от среден- до едро зърнест мрамор с MGS по-голям от > 1.5 мм.

Диаграмата на средно- до едрозърнестия мрамор предлага много 
интересно определяне на мрамора от изследваните архитектурните елементи 
и детайли. Според това, проби № 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 и 17 са направени 
от Проконески мрамор. Проби № 3 и 5, т. е., фрагменти от олтарна плоцха и 
от колонка с капител от входа към олтарното мпространство произхождат 
от кариера в Парос. От мрамор от Парос, или от Наксос са направени 
правоъгълната олтарна маса (проба № 1), и изглежда също частта от колонката 
на друга маса (проба № 14). Един фрагмент от маса с формата на буквата 
омега (проба № 6) е определен въз основа на този източник, че произхожда от 
кариера в Афродисиас (Aphrodisias). Странно е, че проби № 12 и 4 не влизат в 
рамките на нито едно от изотопните полета. Трябва да се подчертае, че не 
беше възможно да се определи и произхода на мрамора от проба на № 4 – от 
едно стълбче от олтарната преграда, тъй като тя не се вписва в изотопните 
полета на нито една от използваните шест сравнителни диаграми. Възможно 
е, това да се дължи на недобрия начин на вземане на пробата, която е от 
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повърхността на стълбчето, което е повредено от външни фактори като 
слънчева светлина, промяна в температуите през сезоните или от замърсена 
околна среда.

Последната използвана диаграма е била извлечена оъ Л. Лазарини (L. 
Lazzarini) в 200418 и в основни линии отговаря на изотопната диаграма на К. 
Джорджони (C. Gorgoni) от 2002 г., които се различават главно в детайлните 
форми на рамките на изотопните полета – и в неговото допълнително поле 
от Доломитенски (Dolomitic) мрамор. Двата източника дадоха като цяло 
същите данни за произхода на мрамора.
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Обобщена	таблица	за	произхода	на	мраморните	архитектурни	елементи	
и	 детайли	 от	 комплекса	 на	 нос	 Свети	 Атанас	 до	 Бяла,	 въз	 основа	 на	 седем	
изотопни	диаграми

Diagram Diagram Diagram Diagram Diagram Diagram Diagram
Biala
/Thra-
cia/
2013

Mat-
thews 
1995

Herz 
1988

Attanasio et al. 
2006

Herz2000,Gorgoni 
et al.2002, Moens 
2003, Attanasio 
2006, Tambako-
poulos, Maniatis 
2012

Gorgoni et 
al.2002
Fine-
grained 
marbles

Gorgoni et 
al.2002
Medium 
to coarse 
grained 
calcitic 
marbles

Lazzarini
2004

Final Iden-
tification

Sample 1 Doki-
meion

? Naxos Thasos /Phanari
Naxos Melanes
Pentelicon
Doliana
Afyon, Dokimeion
Aphrodisias
Ephesos

Pentelicon
Naxos
Thasos Phanari 
Aphrodisias
Ephesos
Afyon, Dokimeion

Pentelicon
Doki-
meion

Procon-
nesos
Aphrodi-
sias
Naxos

Naxos
Aphrodi-
sias

Dokimeion
/Naxos/

Sample 2 Doki-
meion

Hymet-
tos

Hymettos
Pharos, Lakkoi 
Doliana
Afyon,Dokimeion
Aphrodisias
Ephesos

Paros Marathi
Hymettos
Aphrodisias
Ephesos
Afyon,Dokimeion

? Procon-
nesos
Aphrodi-
sias
Paros
Naxos

Procon-
nesos
Naxos
Paros

Dokimeion
/Hymettos/

Sample3 ? ? Doliana Paros Lakkoi ? Paros Paros Paros
Sample 4 ? ? ? ? ? ? ?
Sample 5 ? ? Paros, Lakkoi

Doliana
? ? Paros Paros

Sample 6 ? /Doki-
meion/

Ephesos Afyon,Dokimeion
Aphrodisias
Ephesos

Afyon,Dokimeion
Aphrodisias
Ephesos

? Aphrodi-
sias

Aphrodi-
sias

Dokimeion
/Aphrodi-
sias/
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Sample 7 Doki-
meion 
Carrara

Hymet-
tos

Naxos Melanes
Proconnesos
Thasos ,Phanari
Afyon, Dokimeion
Aphrodisias
Doliana

Proconnesos
Paros Lakkoi
Paros Marathi
Thasos Phanari
Aphrodisias
Afyon, Dokimeion

? Procon-
nesos
Paros

Procon-
nesos
Thasos 
,Phanari

Proconne-
sos /Doki-
meion/

Sample 8 Doki-
meion

? /Aph-
rodisias/

Naxos Melanes
Thasos, Phanari
Proconnesos
Hymettos
Afyon, Dokimeion
Aphrodisias
Doliana

Proconnesos
Thasos Phanari
Paros Marathi
Naxos
Afyon, Dokimeion
Aphrodisias

Doki-
meion
Carrara
Pentelicon

Procon-
nesos
Paros
Aphrodi-
sias
Naxos

Procon-
nesos
Paros
Naxos
Aphrodi-
sias

Proconne-
sos /Doki-
meion/

Sample 9 Doki-
meion 
Carrara

Aphro-
disias
Hymet-
tos

Naxos Melanes
Thasos, Phenari
Proconnesos
Paros, Lakoi
Afyon, Dokimeion
Aphrodisias
Doliana
Ephesos

Proconnesos
Thasos Phanari 
Paros Marathi
Naxos
Afyon, Dokimeion
Aphrodisias
Hymettos

Dokimei-
on Carrara

Naxos 
Paros 
Procon-
nesos
Aphrodi-
sias

Procon-
nesos
Paros
Naxos
Aphrodi-
sias

Proconne-
sos /Doki-
meion/

Sample 
10

Doki-
meion

Hymet-
tos

Doliana
Hymettos
 Afyon, Doki-
meion
Aphrodisias
Ephesos

Paros Marathi
Naxos
Afyon, Dokimeion
Aphrodisias 
Ephesos

Doki-
meion

Naxos 
Paros
Procon-
nesos
Aphrodi-
sias

Procon-
nesos
Paros
Naxos
Aphrodi-
sias

Dokimeion

Sample 
11

Procon-
nesos

Procon-
nesos

Proconnesos
Thasos Aliki
Hymettos
Doliana
Afyon, Dokimeion

Proconnesos
Thasos Aliki
Hymettos
Afyon, Dokimeion

Carrara Proconne-
sos Paros
 Thasos

Procon-
nesos
Tasos
Paros

Procon-
nesos

Sample 
12

Paros Ephesos
Paros

Paros
Ephesos

Paros Marathi
Paros Lakkoi
Ephesos

Paros ? ? Paros
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Sample 
13

Paros ? /Paros/ Paros Lychnites
Aphrodisias
Doliana
Afyon, Dokimeion

Paros Marathi
Paros Lakkoi
Afyon, Dokimeion
Aphrodisias

Paros Procon-
nesos

Procon-
nesos
Thasos 

Paros
/Procon-
nesos/

Sample 
14

? Penteli-
con

Ephesos
Doliana
Penteli

Pentelicon
Ephesos

Pentelicon Naxos Naxos Pentelicon

Sample 
15

Doki-
meion

Naxos Naxos Melanes
Naxos Apollonas
Ephesos
Proconnesos
Thasos Phanari
Aphrodisias

Proconnesos
Pentelicon
Naxos
Thasos Phanari
Aphrodisias
Ephesos

Pentelicon Procon-
nesos
Naxos

Procon-
nesos
Naxos

Naxos
/Procon-
nesos/

Sample 
16

Procon-
nesos

Procon-
nesos

Thasos Aliki
Proconnesos
Hymettos
Doliana

Paros Lakkoi
Proconnesos
Thasos Aliki
Hymettos

Procon-
nesos
Thasos
Paros

Procon-
nesos
Thasos
Paros

Procon-
nesos

Sample 
17

Doki-
meion

Hymet-
tos

Thasos Phanari
Hymettos
Paros Lychnites
Paros Lakkoi
Doliana
Proconnesos

Thasos Phanari
Paros Lychnites
Paros Lakkoi
Proconnesos
Hymettos
Naxos

Carrara
Doki-
meion
Pentelicon

Naxos 
Procon-
nesos
Paros

Procon-
nesos
Thasos
Paros
Naxos

Procon-
nesos
/Hymettos/

Diagram Diagram Diagram Diagram Diagram Diagram Diagram

Горното обобщение позволява заключителното определяне на 
кариерите, от които произхожда мрамора.

Изследването на спектроскопските и изотопни данни въз основа 
на седем диаграми потвърди вероятните места на произхода на материала 
от седемнадесетте мраморни архитектурни елементи и детайли, от нос 
Свети Атанас до Бяла. Нашето заключително определяне взема предвид 
повторението на идентификацията в изотопните полета в диаграмите и 



224

ПРОИЗХОДЪТ	НА	МРАМОРА	ОТ	АРХИТеКТУРНИТе	еЛеМеНТИ	И	ДеТАЙЛИ	

географското разположение и характеристики на предпочитаните произведения 
на различните антични кариери. По този начин се установи най-възможния 
произход на всяка проба, като данните за определянето не посочват само 
едно единствено място, а са дадени две от най-възможните места.

Item Description of sample Identification of quarry
1. Altar mensa, rectangular Dokimeion /Naxos/
2. Stanchion with a capital under the altar mensa Dokimeion /Proconnesos ?/
3. Altar partition Paros
4. Pillar of the altar partition ?
5. Stanchion with a capital in the entrance to the altar section Paros
6. Sigmoid mensa Dokimeion /Aphrodisias/
7. Stanchion in the entrance to the altar section Proconnesos /Dokimeion/
8. Stanchion in the entrance to the altar section Proconnesos /Dokimeion/
9. Fragment of an altar mensa Proconnesos /Dokimeion/

10. Fragment of an altar mensa Dokimeion /Aphrodisias/
11. Stanchion from the ciborium Proconnesos
12. Base with a circular mount Paros
13. Base with a plinth Paros /Proconnesos/
14. Shaft of a stanchion under an altar mensa Pentelicon
15. Fragment of an altar mensa Naxos /Proconnesos/
16. Railing of the balustrade from the altar partition Proconnesos
17. Stanchion from the altar partition (?) Proconnesos 

Материалът на седемнадесетте архитектурни елементи и детайли 
предоставени за спекроскопски и изотопни анализи е разделен на две групи, 
които отговарят на местата на техните кариери: Проконесос, Докимейон 
и Парос, а останалите две проби са определени съответно с произход от 
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Пентеликон и Наксос.
От Проконески мрамор са направени следните архитектурни елементи 

и детайли:
- две колонки от входа на олтара (проби № 7 и 8);
- един фрагмент от олтарна маса (проба № 9);
- една колона от кивория (проба № 11);
- фрагмент от парапет на олтарната преграда (проба № 16);
- едно стълбче от олтарната преграда (?) (проба № 17)

Следните архитектурни елементи и детайли произхождат очевидно 
от кариера в Докимейон:

- правоъгълна олтарна маса (проба № 1);
- колонка с капител – крак на правоъгълната олтарна маса (проба № 2);
- маса във форма на буквaта омега (проба № 6);
- фрaгмент от олтарна маса (проба № 10);
Следните детайли са направени от мрамор от остров Парос:
- плоча от олтарната преграда (проба № 3);
- колонка с капител от входа на олтара (проба N 5);
- база с цилиндрична форма (проба № 12);
- база с плинта (проба № 13).
От Пентелейски мрамор е напражено тялото на една колонка-крак на 

олтарна маса (проба № 14).
Един фрагмент от олтарна маса (проба № 15) е изработен очевидно 

от Наксоски мрамор. Трябва да се отбележи, че резултатите от анализите 
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на тази проба попадат също в изотопните полета или на Проконеския, или 
на Пентелейския мрамор.

Определените по-горе мраморни кариери бяха съпоставени с 
резултатите от подобни изследвания на архитектурни елементи и детайли 
от два Римски комплекса в провинция Долна Мизия: големите градски бани на 
Одесос (Варна) и сградата на Сервилиус Фабимус (Servilius Fabinus)от Томи (Tomis 
/ Констанца в Румъния)19, както и от комплексите на Раннохристиянските 
базилики и епископската резиденция в Нове (Novae край Свищов).20 Повечето 
от архитектурните елементи и детайли от тези археологически обекти са 
изработени от Проконески мрамор. В Нове, са отбелязани също и детайли, 
изработени от мрамор с произход от Докимейон, между които и една маса 
с форма на буквата омега, фрагмент от една олтарна маса, база за колона 
с врязан каменоделски знак “B” на плинтата, един тимпан от надгробно 
съоръжение със статуя с врязани букви “DM” и част от торсото на статуя 
на млад мъж.21 Значителното разнообразие на предмети и архитектурни 
детайли и елементи изработени от мрамор с произход Докимейон, които са 
открити в епископския комплекс в Нове и на нос Свети Атанас изглежда, 
че подтвърждават ресултатите от изследването на тази кариера направено 
от Филип Нивьонер (Рhilipp Niewöhner), през 2014 г.22 Когато разглежда 
архитектурните елементи, открити в Истанбул, Централна Анатолия и 
Царичин град (Caričin Grad/ Justinana Prima, Сърбия), този автор подчертава, 
че през Ранновизантийския период, произведенията на кариерата в Докимейон 
са запазили високо качество и артистичен стандарт, като много от 
техните оформления и визуални концепции са били имитирани от масовата 
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продукция на каменоделските работилници в Проконесос, докато Докимейон 
се специализирал в изработването на индивидуални изделия по поръчки, като 
например мраморни маси с формата на буквата омега и на олтарни маси .23

През 2009 г., А. Б. Биернацки публикува своето изследване на 773 
ранновизантийски архитектурни елементи и детайли от вътрешно 
оформление на дванадесет раннохристиянски базилики от Херсонес Таврически 
(Chersonesus Taurica, Севастопол, Крим)24. Проучването представя резултатите 
от спектроскопските и изотопни анализи на 37 подбрани архитектурни 
елементи и детайли25. Въз основа на три диаграми на рамки от изотопни 
полета, направени от Матюс през 1995 г., от Н. Херц през 1987 г. и пак от Н. 
Херц през през 1988 г., е бил определен произхода на мрамори от Проконесос, 
Докимейон, Наксос, Химетос, Парос, Пентеликон и Тасос26. Установено бе, че 
повечето от изследваните изделия (между 57.6% и 87.9%) са произведени от 
Проконески мрамор. По отношение на тяхното използване, следващата най-
голяма група се състои от мрамор от Докиемйон (12%–25%) и от Наксос и 
Химетос (7,5%). Много по- малък е процентът на изделията с произход от 
кариерите в Парос, Пентеликон и Тасос27. Не е случайно, че тези резултати 
са съпоставими с изводите от настоящото изследване, тъй като пo своето 
естество, дейност и хронология, Раннохристиянския църковен комплекс на 
нос Свети Атанас е много подобен, ако не и свързан с храмовете на Херсонес 
Таврически от същия период. Когато се сравняват местата на произход на 
използваните мрамори на двата обекта, приликата е поразителна. Приносът 
на различните мраморни кариери в направата на архитектурни елементи 
и детайли от нос Свети Атанас са почти еднкави с онези, установени в 
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Херсонес Таврически. Следователно, може да се заключи, че както в Херсонес 
Таврически, така и в църковния комплекс на късноантичната крепост / град 
на нос Свети Атанас, раннохристиянските църкви, и гражданските сгради са 
били снабдявани с архитектурни елементи и детайли по същата система на 
производство, транспорт и търговия, действаща през V и VI в. в района на 
Черно море28.

Когато се разглежда определянето на произхода на мраморните 
архитектурни детайли и елементи от раннохристиянския комплекс на нос 
Свети Атанас е необходимо да се отбележи, че е известно тяхното точно 
местонамиране по време на археологическото проучване на обекта, а именно – 
в кои сгради са открити, но също (и още по-важно!): тяхното разпределение 
в съответния интериор, взаимната им функционална връзка и общото 
им съотношение. Тези фактори са взети предвид при интерпретацията 
на окончателните резултати за определянето на произхода на мраморите, 
получени с помощта на спектроскопския и изотопния методи.

Произходът на откритите архитектурни мраморни детайли и 
елементи при разкопките на укрепения град на нос Свети Атанас е от пет 
кариери: главно от Проконесос, Докимейон и Парос, и в отделни случаи – от 
Наксос и Пантеликон, което поражда и две хипотези. Първата е, че изследваните 
изделия са украсявали ралични сгради на раннохристиянския храмов комплекс в 
крепостта. Другото сигурно предположение е, че различните видове мрамор, 
използвани при направата им, се дължи на факта, че базиликата и другите 
структури в комлекса и в града са били строени и преустройвани поне през 
два периода от съществуването на укрепения град край Бяла.
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Мраморни елементи и детайли: 1–10
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Мраморни елементи и детайли: 11–17
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БЯЛА	И	РАЙОНЪТ	В	РАННИЯ	ОСМАНСКИ	ПеРИОД	
(XV–XVIII	В.).	ПО	ВЪПРОСА	ЗА	еТНИЧеСКИЯ	
ПРОИЗХОД	НА	МеСТНОТО	НАСеЛеНИе

1.1.	Балканският	крайбрежен	район	и	османското	
завоевание	през	XIV–XV	в.
Районът на днешния град Бяла е превзет от османските 

турци в края на XIV в. Липсват конкретни сведения за точния 
ход на събитията през този ранен и изпълнен с динамика период, 
но по всяка вероятност това става през 1388–1389 г., когато са 
превзети важните центрове в североизточните български земи Овеч 
(Провадия) и Дръстър (Силистра). Веднага след падането на Овеч, 
същата участ сполетява и двете недалечни черноморски крепости 
Емона (разположена на едноименния нос) и Козяк (на север от Обзор), 
тъй като териториалната им връзка с Търновското царство, към 
което те принадлежали до момента, се оказва вече прекъсната. През 
1396 г. в османски ръце попада и Месемврия (Несебър)1.

1 Кузев, Ал. Козяк и Емона. – В: Кузев, Ал., В. Гюзелев. Български средновековни гра-
дове и крепости. Т. I. Градове и крепости по Дунав и Черно море. София, 1981, с. 322. 
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Както е добре известно, с подкрепата на търновските царе 
през XIII–XIV в. крайбрежният район на Източна Стара планина 
се превръща в духовно средище, в район на манастирско селение 
(общност), споменавано в изворите като „Емонската планина”2. 
Познати са имената на някои от обителите: „Св. Никола” (при 
Емона), „Св. Илия” (до връх Палеокастро), „Св. Георги” (до морския бряг, 
северно от нос Емине), „Св. Власий”, „Св. Петър”, „Св. Андрей” и „Св. 
Илия” (южно от носа, до село Влас)3. Със статут на патриаршески 
(ставропигиални) се ползват „Св. Власий” и „Св. Никола”, които в 
течение на няколко века отстояват своята независимост спрямо 
митрополита на Несъбър. В началото на XVIII в. манастирът „Св. 
Никола” възвръща ставропигията си и продължава да функционира 
до средата на XIX в. Въпреки трудностите, които преживява 
тази обител, тя запазва част от имотите си – ниви, лозя, гора 
и две мелници. Ставропигиалните привилегии на „Св. Никола” са 

2 В Житието на Св. Теодосий Търновски е отбелязано, че след престоя си в манстири-
те на Света гора Сливенска заедно с „единонравния и единодушен” Роман, той отива 
в „Емонската планина, която лежи край Черно море, близо до Месемврия, дето не 
преставаха да се молят на Бога, докато пребиваваха”: Киселков, В. Житието на Св. 
Теодосий Търновски като исторически паметник. София, 1926, с. 8–26; Русев, И., Г. 
Ковачев. Манастирската общност Света гора Сливенска и районът й през XII–XVII 
в. Изд. „Фабер”, В. Търново, 2011, с. 166. 
 
3 Шкорпил, К., Шкорпил, Х. Североизточна България в географическо и археологи-
ческо отношение. –СбНУНК, VIII, 1892, с. 36.  
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потвърдени през 1723 и 1835 г., а в документ от 1865 г. са описани 
имотите на манастира4. На 1 км източно от Емона през XIX в. е 
изградена черквата „Св. Никола” 5.

Първоначално установената османска власт в планинския 
участък на Западното Черноморие обаче се оказва нетрайна. Причина 
за това са династичните междуособици в султанския двор, настъпили 
в началото на XV в. сред наследниците на Баязид I (1388–1402). 
Победителят в тях султан Мехмед I (1413–1421) успява да преодолее 
съпротивата на братята си с помощта на Византия. През м. юли 
1413 г. между него и византийския император Мануил II Палеолог 
(1391–1425) е сключен договор, по силата на който черноморските 
крепости в Стара планина и на юг от нея отново се връщат във 
владение на Византия, а тези на север минават под властта на 
турците6.

4 Ников, П. Българското възраждане във Варна и Варненско. Митрополит Йоаким 
и неговата кореспонденция. София, 1934, с. 213–219; Кузев, Ал. Козяк и Емона..., с. 
323–324. 
 
5 Soustal, P. Thrakien (Thrakē, Rodopē und Haimimontos) (Tabula Imperii Byzantini 6). 
Wien, 1991, p. 260; Костова, Р. Средновековните манастири в южната част на За-
падното Черноморие: археология на проблемите. – В: Българско средновековие: 
общество, власт, история. Сборник в чест на проф. М. Каймакамова. София, 2013, с. 
511–535. 
 
6 Гюзелев, В. Очерци върху историята на Българския Североизток и Черноморието 
(края на XII – началото на XV в.). София, 1995, с. 86.
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През първата половина на XV в. балканският крайбрежен 
район остава във византийско владение, което способства за 
търговското му общуване със столицата Цариград и с венецианците. 
От сметководната книга на венецианския търговец Джакомо 
Бадоер, пребивавал във византийската столица от 1436 до 1440 г., 
става видно, че през 1438 г. същият извършва сделки с партньори 
от Емона. В книгата на Бадоер е открита партида на името на 
емонския търговец Мавроди7.

Най-вероятно окончателното присъединяване на 
причерноморските планински селища и на тяхното население 
към османската държава става едновременно с превземането на 
Месемврия през март 1453 г. – т.е. само два месеца преди падането 
на Цариград в края на май през същата година8.

Освен Емона и Козяк, има още една крепост в този планински 
крайбрежен район, на няколко пъти споменавана в историческите 
извори през XIII–XVI в. Това е крепостта Вича (Видза, Виза, Вичина, 
„Хубав кастел”, „Хубава крепост”, „Колокастро”). Досега учените са 
я локализирали на различни места – при устието на р. Камчия, 
при Иракли, на нос Галата, но като че ли най-убедително звучат 
7 Гюзелев, В. Chronicon Mesembriae. Бележки към историята на Българското Черно-
морие в периода 1366–1448. – ГСУ, ИФ, LXVI, 1972–1973, с. 181–182. 
 
8 Гюзелев, В. Очерк върху историята на град Несебър 1352–1453 г. – ГСУ, ФИФ, 64, 1970, с. 
82–83.
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аргументите на тези изследователи, които считат, че тя се е 
намирала в района на нос Св. Атанас при днешния гр. Бяла. Това 
предположение принадлежи на д-р Атанас Орачев9, от когото 
впоследствие го заимства Божидар Димитров10. То се базира на 
по-аналитичния прочит на историческите извори и най-вече на 
сведенията на два гръцки портулана, съответно от XV и XVI в.

В Анонимен гръцки портулан от втората четвърт на XV в. 
се съдържа кратко, но много ценно описание на крайбрежната тук 
околност и на намиращата се в нея крепост11:

„... Ориентирането на Вича са два бели носа и отгоре в северната 
част на носа е хубав кастел. И при самия нос навътре в морето [има скала/
плитчина], и има дъно на 10 оргии [ок. 18 м]. А от Вича до Немон ... 50 
мили”

В друг Анонимен гръцки портулан от XVI в., който има 
венецианска първооснова от края на XIV в., е дадена ясна ориентация 
9 Орачев, А. Крепостта на Св. Атанас край гр. Бяла, Варненско: тракийската Виза, 
българската средновековна Вича. Ръкопис. Изказвам благодарност на д-р Атанас 
Орачев за възможността да ползвам този ръкопис! 
 
10 Димитров, Б. Малки пристанищни крепости. – В: Кузев, Ал., В. Гюзелев. Българ-
ски средновековни градове и крепости. Т. I. Градове и крепости по Дунав и Черно 
море. София, 1981, с. 427–429. 
 
11 Орачев, А., В. Русинов. Средновековен гръцки портулан за Българското Черномо-
рие. – Palaeobulgarica/Старобългаристика, XII (1988), кн. 4, с. 78, 89.
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за местоположението на Вича в поредицата от пристанища и 
крепостите по Западното Черноморие, проследени от юг на север:

„... От Месиври до носа Лемано [Емине] – по картата [в посока] 
от североизток към изток, са 30 мили. От нос Лемано до Вича са 15 мили. 
От Вича до Мавро моло [Черни нос] са 16 мили. От Мавро моло до Галата 
са 10 мили”

Въз основа на цитираните тук сведения Орачев прави следното 
категорично заключение: „...Вича се е намирала точно по средата между нос 
Емине и Черни нос. Измерените разстояния са 15 мили – около 18 км по 
тогавашния талвег. Следователно локализацията на Вича при нос Свети 
Атанас може да се смята за абсолютно доказана”12. И ако отново се доверим 
на въпросните гръцки портулани (а нямаме основание да не го сторим!), 
важното в случая е, че през XV в. тази крепост все още съществува, макар и 
вече със затихващи функции, подобно на съседните Емона и Козяк.

Всъщност, през XV–XVIII в. Емона и Козяк продължават да 
съществуват, но крепостите им западат, а от двете пристанища 
по-известно и по-посещавано е това на Емона. До XVII в. то неизменно 
присъства на картите на венецианските и генуезки мореплаватели и 
търговци. През 1582 г. английският търговец Джон Нюбъри пътува 
с кораб от Цариград до устието на Дунав, посещава Емона и го 
представя като „градче”. Близо век по-късно, през 1656 г. Евлия 

12 Орачев, А. Крепостта на Св. Атанас край гр. Бяла..., с. 13.
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Челеби отбелязва, че при нос Емине има голямо пристанище и село 
от 1 000 къщи, наречено Емине кьой. През третата четвърт на 
XVIII в. френският дипломат и пътешественик Шарл дьо Пейсонел 
описва Емине като „... много добро пристанище с пясъчно дъно”, в което 
„влизат всякакви плавателни съдове, но страдат много през зимата...”. 
През XIX в. двете черноморски пристанища загубват своята 
предишна значимост, те нямат нужните съоръжения и стават 
напълно недостъпни за големите параходи, а се посещават само от 
малки гемии, които изнасят от района дървен материал13.

Важен, приносен характер за локализацията на обектите в 
планинския участък на Западното Черноморие през 80-те години на 
XVIII в. има пътеписът на австрийския офицер Венцел фон Броняр. 
Този исторически извор датира от 1786 г. Фон Броняр сочи, че 
над „Емине-Бурну” (нос Емине) започва „петата извивка на Черно море, 
достигаща до Калиакра” и че над носа се намира „една чудотворна 
църква” – черквата на Емонския манастир „Св. Никола”. По-нататък 
фон Броняр се спира на дървената скеля „Ерейли” (Иракли), „…която 
днес още съществува” – уточнява Петър Ников, запознал в началото 
на 30-те години на XX в. българския читател с бележките на този 
пътешественик14. Следователно най-вероятно пристанището 
13 Кузев, Ал. Козяк и Емона..., с. 317–318, 324 и цит. там източници. 
 
14 Ников, П. Едно неизвестно описание на българския черноморски бряг от ХVIII в. – ГСУ, ХХVIII-3, 
1931–1932, с. 17. 
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на Емона се е намирало при устието на р. Вая в местността 
Иракли и е функционирало първоначално като голямо и значимо 
съоръжение, а впоследствие се е превърнало в обикновен пристан. 
Използването на това пристанище е продължило векове наред. 
За това свидетелства намереното при подводни археологически 
проучвания в залива пред с. Иракли голямо количество антична 
керамика15. Следователно първоначално то е било използвано още 
през Античността. Изследователят на историята на Южното 
Черноморие през Възраждането (XVIII–XIX в.) Щерион Щерионов 
определя пристанището при Емине като „средно голямо” и позовавайки 
се на данни от османски документи, твърди, че то се е ползвало 
за износ на големи количества дърва за горене, дървени въглища и 
дървен строителен материал16.

През 1786 г. Венцел фон Броняр споменава също така за пристан 
в средата на залива между Обзор и нос Св. Атанас, както и за такъв 
при устието на р. Камчия. Наближавайки „Гьозекен” (Обзор) той 
описва „…величествена[та] равнина Акдере, в средата на която има една 
едноименна скеля и която се простира до предгорието и носа Ак-Бурну”17. 
В този пасаж обаче, австрийският офицер грешно нарича полето 
15 Гюзелев, В. Западният понт между Емине и Босфора през Първото хилядолетие пр. 
Хр. Бургас, 2009, с. 77. 
 
16 Щерионов, Щ. Южното Черноморие през Възраждането. София, 1999, с. 55, 61. 
 
17 Ников, П. Едно неизвестно описание…, с. 17. 
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между реките Двойница и Перпери „величествена равнина Акдере”, тъй 
като Бялата река е на няколко километра на север. А още на север 
фон Броняр стига до „… с. Фундукли [Шкорпиловци]”, което било 
„навътре в брега” и отбелязва, че в „долината Камчи-дере, отводнявана 
от р. Камчи-Сую, при устието на която има дървена скеля; 4 м от тая река 
е Иланджик, т.е. „лъжец”, пръснато село на висок каменист бряг, на бели 
пластове, които от далеч наподобяват на цял ред къщи и затова изглеждат 
на голям град, често припознаван за Варна”18.

1.2.	Най-ранният	османски	документален	източник	за	Ак	
дере	(Бяла)	–	1566–1569	г.
Най-ранният известен засега османски документален 

източник, в който не само се споменава, но и подробно се описва 
населението на Ак дере (Бяла, Варненска област), както и плащаните 
от него данъци и такси е регистър на вакъфите по територията 
на еялета Силистре19. Еялет (вилает) Силистре е една от големите 
18  Ников, П. Едно неизвестно описание… Пос. съч. 
 
19 Еялетът (вилаетът) е най-голямата военноадминистративна единица в Османската 
империя – провинция. Първоначално вилаетите в държавата са само два – Румили 
(европейските владения без Босна и Морея) и Анадолу (малоазийските). С разширя-
ването на империята тeхният брой нараства, за да достигне до числото 29 към сре-
дата на XVII в., времето на най-голямото териториално разширение на държавата: 
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провинции в балканските предели на Османската империя, възникнал 
още в хода на завоеванието и първоначално наследил териториите 
на Добруджанското десподство, а впоследствие дори разширил 
своите граници, особено след като е покорено цялото Черноморие 
и Черно море е превърнато във „вътрешноосманско езеро”20. Еялет 
Силистре се простира от устието на р. Дунав на север до р. Велека, 
Дервентските възвишения и Сакар планина на юг21. Документът 
представлява подробен опис на поземлените вакъфи на територията 
на еялета, притежание на султани, членове на султанската фамилия 

Радушев, Е., Р. Ковачев. Опис на регистри от Истанбулския османски архив към Ге-
нералната дирекция на държавните архиви на Република Турция. София, 1996, с. 149. 
 
20 След превземането на Кримския полуостров в края на XV в. и покоряването на 
цялото Черноморие от османските турци Силистренският санджак (впоследствие 
вилает) се разширява на запад за сметка на Никополския санджак, наследил грани-
ците на Търновското царство. Окончателното структуриране на административната 
система в държавата в последователността „нахия – каза – санджак – еялет (вила-
ет)” завършва при управлението на султан Сюлейман I Великолепни (1520–1566). По 
тези въпроси по-подробно в: Димитров, Стр., Кр. Манчев. История на балканските 
народи XV–XIX в., София, 1971, с. 63–64; Ковачев, Р. Опис на Никополски санджак 
от 80-те години на XV в. Изд. на народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – 
София, 1997. 
 
21 Тодоров, Н. Балканският град XV–XIX в. Социално-икономическо и демографско 
развитие. София, 1972, с. 26; Тодоров, Н. За демографското състояние на Балканския 
полуостров през XV–XVI в. – ГСУ, ФИФ, Т. 53 (1959), 1960, с .198; Грозданова, Е. Ос-
манско господство (XV–XVIII в.). – Поморие. Древност и съвремие. Бургас, 2011, с. 69. 
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и на висши администратори, на вакъфската рая (данъкоплатците) 
и на приходите от облагането на селскостопанската дейност; 
той включва описания на границите („синурнамета”) на вакъфските 
имоти, списъци на вакъфите на местни жители, завещания, опис на 
раята без постоянно местожителство и пр.22 Благодарение на ясно 
разчитаемата тугра регистърът (дефтерът) е точно датиран – 
съставен е в периода между 1 шабан 976 и 30 реджеб 977 г. по хижра, 
т.е. от 19 януари 1566 до 31 декември 1569 г., но според Румен Ковачев 
той представя състоянието на вакъфските обекти като номинал 
и титуляри от последните години на управлението на султан 
Сюлейман I Великолепни (1520–1566), а е „обнародван” в първите години 
от управлението на султан Селим II (1566–1574). Оригиналът се 
съхранява в Истанбулския османски архив към Генералната дирекция 
на държавните архиви на Република Турция под сигнатура BOA 
(Başbakanlık Osmanlı Arşivi), ТD, 54223. Тук дефтерът, в неговата 
част за Ак дере, се публикува за първи път. (Приложения № 1 и 2)

Нека да припомним, че вакъфът е движимо или недвижимо 

22 Радушев, Е., Р. Ковачев. Опис на регистри от Истанбулския османски архив...,  
с. 24–27. 
 
23 Цялостно копие на документа ми бе предоставено от доц. д-р Румен Ковачев от 
Ориенталския отдел на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в София, а 
пълен превод му направи доц. д-р Аспарух Велков. И на двамата изказвам своята ис-
крена благодарност!
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приходоносно имущество, чиито доходи се завещават за определени 
религиозни или благотворителни цели – поддържането на някоя 
джамия, имарет (благотворително учреждение с обществена кухня), 
завие (мюсюлманско отшелническо общежитие), медресе (училище), 
в полза на свещените за мюсюлманите градове Мека и Медина и 
пр. Всъщност, чрез нарочни завещания, т.нар. „вакъфнамета”, само 
част от доходите на вакъфите се насочват към религиозни и 
благотворителни цели, а друга част остава за техните учредители, 
много често дори това е по-голямата част. Тези приходи се запазват 
във вечно владение („неприкосновени за вечни времена”) на учредителите 
(„мютевелиите”), а след смъртта им – на техните наследници. 
Мютевелии стават самите султани и различни представители 
на техните семейства – към най-ранните вакъфи се отнася този, 
учреден още в средата на XIV в. от Сюлейман паша, син на Орхан 
хан; най-активни във вакъфирането са султаните Мурад II, Мехмед 
II, Баязид I, Сюлейман I Великолепни и др. Свои вакъфи създават още 
представителите на висшата аристокрация – векове наред родовете 
на Михалбеевци, Евреносбеевци, Фирузбеевци и др. поддържат своята 
мощ и влияние на Балканите чрез вакъфи, образувани от някогашни 
техни мюлкове. Очертава се тенденцията вакъфите да се ползват 
с все по-голям имунитет, на практика те се превръщат в почти 
неприкосновена частна собственост, а с времето това подкопава 
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централистичното начало на държавната власт в Империята24.
В дефтера от 1566–1569 г. ясно и точно е посочено, че Ак 

дере е „вакъф на покойната, Господ да й прости (греховете), майка на 
султан Мехмед, да му ухае пръста” – т.е. селото принадлежи към най-
високата категория, тази на султанските вакъфи (така известните 
„евкаф-и селятин”). Няма съмнение, мютевелия на вакъфа е майката 
на султан Мехмед II Фатих (1444–1446, 1451–1481), завоевателят 
на Цариград. Известно е името й – Хюмма (Хюмма Хатун, Hümâ 
Khātûn). Според някои сведения Хюмма е туркиня, „дъщеря на Абдулах” 
(„Khātûn binti Abdullah”). Родена е в Деврекани – селище, разположено 
в южночерноморската провинция Кастамону. И до днес ежегодно 
населението на Деврекани отбелязва рождения ден на Хюмма Хатун 
като част от „Празнинствата за Превземането на Истанбул”25.

До началото на XVI в., по-точно до управлението на султан 
Селим I (1512–1520), титлата на майката на султана е „Хатун”, 
а насленикът на Селим, султан Сюлейман I Великолепни (1520–

24 Мутафчиева, В. Османска социално-икономическа история. София, 1993, с. 77–128; 
История на България. Т. IV, София, 1983, с. 42–43; Първева, Ст. Земята и хората през 
XVII – първите десетилетия на XVIII в. Овладяване и организация на аграрното и со-
циалното пространство в Централните и Южните Балкани под османска власт. София, 
2011, с. 447. 
 
25 http://en.wikipedia.org. Wikipedia, the free encyclopedia. Последно посещение, м. но-
ември 2012 г.
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1566) я заменя с нова – „Валиде султан”. Това е високопоставена 
позиция в управлението на Османската империя, еквивалент през 
Средновековието на „Кралицата майка” в Западна Европа или на 
„Царицата майка” и „Императрицата майка” на Изток. „Валиде 
султан” се налага като втория по важност пост в османската 
йерархия след тази на самия султан, особено от XVII в. насетне, 
когато все по-честа практика става възкачването на престола на 
малолетни султани, което респективно води до концентриране на 
голяма власт в ръцете на техните майки. Този период в историята 
на Империята е познат като „Султанат на жените”.

Дефтерът от 1566–1569 г. съдържа и друга ценна информация 
за Ак дере по онова време: в административно отношение селото 
принадлежи към „община Русокастри”. Русокастри (Русикастри), днес 
неголямото село Русокастро в Община Камено, Бургаска област, 
тогава е град и важен административен център – средище на 
каза (нахия), която обхваща обширна територия, включително и 
планинския район чак до Черноморското крайбрежие (карта 1).

Няма нищо случайно във възлагането на важни административни 
функции на Русокастро през ранния османски период, тъй като 
селището е значима крепост още през XIII–XIV в., а османските 
турци неведнъж дават доказателства за това, че се съобразяват 
със завареното от тях положение на Балканите. Средновековното 
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Карта 1. Ак дере (Бяла) в административната структура на Османската империя  
през 60-те – 70-те години на XVI в.
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Русокастро е било разположено на скалисто възвишение в завой 
на Русокастренската река и името му се споменава многократно 
в изворите – „Географията” на ал-Идриси (XII в.), Мануил Фил 
(XIII в.), в източниците по повод на военни походи, битки и 
договори на българските царе от XIV в. Теодор Светослав, Михаил 
Шишман и Йоан Александър. Както виждаме от цитирания 
дефтер, в първите векове на османското владичество Русокастро 
продължава да е важен град, център на голяма каза (община, околия) 
и привлича вниманието, както на властите, така и на чуждите 
пътешественици. През XVII в. той е посетен и описан от двама 
поляци26.

През 60-те години на XVI в. в „община Русокастри” са 
регистрирани общо 11 вакъфа, създадени от султан Селим I, от 
споменатата Хюмма Хатун, от Давуд паша, джамията в самия град 
Русокастри и др.27

В дефтера е направено кратко, но много съдържателно 
описание на Ак дере и на неговото землище: „... гористо място за 
пладнуване, с друго име Юндала”. Въз основа на това изречение може 
да се направи ценно заключение за местоположението на селището. 
Очевидно през 60-те години на XVI в. то вече е разположено на 

26 Гагова, Кр. Тракия през Българското Средновековие. София, 1995, с. 234–236. 
 
27 Радушев, Е., Р. Ковачев. Опис на регистри от Истанбулския османски архив..., с. 26.
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днешното си място, навътре от брега, а не на самия бряг, където 
първоначално го „отнасят” местните легенди, които ще представим 
тук по-долу. Мястото е гористо и удобно за пладнуване на стадата, 
т.е. горско лятно пасище („орманяйласъ”), факт, който подсказва 
поминъка на местното население – животновъдство, главно 
овцевъдство. Селото има и друго име – „Юндала”. Ако приемем, че то 
произлиза от турската дума „юндол”, която означава „пазар на вълна”, 
предположението за силно развитото и широко практикуваното по 
онова време тук овцевъдство зазвучава още по-убедително.

Дефтерът от 1566–1569 г. очертава землището на Ак дере: 
„...Намира се в границите на селата Фъндък пънаръ и Ергеч пънаръ”. 
Фъндък пънаръ е турското име на Шкорпиловци, северно от Бяла, а 
Ергеч пънаръ обикновено се идентифицира със с. Козичино (Община 
Поморие, Бургаска област) със старо име Еркеч, селище със самобитна 
история и култура, неведнъж привличало вниманието на историци, 
езиковеди, краеведи. Козичино обаче е разположено под билото на 
Емонския дял на Стара планина и е сравнително далеч от Ак дере 
– факт, който прави малко вероятно именно то да е въпросното 
„Ергеч пънаръ” от дефтера. Считам, че с голяма доза основание Ергеч 
пънаръ може да се идентифицира със съседното, южно от Бяла 
селище с днешно име Обзор. В действителност както се вижда от 
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представения тук по-долу „Закон за пристанището Гьозлю и за бача”28, 
през XVI в. Обзор вече се среща под турското си име Гьозекен, или 
по-скоро във вариантите: Гьозлю и Гьозке (Gözke), но чак до XIX 
в. ще остане жив споменът за средновековното българско име на 
селището – Козяк, което е залегнало и в основата на турското 
му наименование. Векове наред местното население ще продължи 
да назовава селото си Козяк, а близката река Двойница, разделяща 
землищата на Бяла и Обзор – Козя река29. И по всяка вероятност 
именно тази българска дума е била директно преведена на турски 
от османския чиновник съставител на дефтера от 1566–1569 г., за 
да се получи „Ергеч пънаръ”. Впрочем Поморийското Козичино никъде 
в османската документация не се среща като „Ергеч пънаръ”, а само 
като „Еркеч”. Възниква въпросът дали добавката към името „пънаръ” 
(бунар – кладенец, геран) не е направена точно с цел да се обозначи 
богатия на водни ресурси район на Обзор и на поречието на р. 
Двойница – ето още един аргумент към лансираната тук хипотеза.

И още нещо много важно за отбелязване вследствие на 
внимателния прочит на дефтера от 1566–1569 г.! Оказва се, че 
до момента на съставянето на описа Ак дере е било „невписано 
28 Цветкова, Б. Проучвания на градското стопанство през XV–XVI в. Изд. „Наука и 
изкуство”, София, 1972, с. 198–199.  
29 Трифонов, Тр. 700 наименования от Българското Черноморие. Справочник. Варна, 
2003, с. 67.
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в регистъра” – т.е. на практика това е първата регистрация на 
селището. Този факт също насочва към началото на неговото 
съществуване, ако не въобще, то със сигурност на това му място. 
Явно, при предната кампания за описване на приходоизточниците в 
областта, Ак дере не попада в регистрите, а това става едва сега, 
през втората половина на 60-те години на XVI в.

Дефтерът от 1566–1569 г. предоставя богата информация за 
антропонимията на Ак дере по онова време, а тя от своя страна 
осветлява въпроса за етническия състав на местното население. 
За по-голяма нагледност систематизирам антропонимичната 
информация в таблица, като въвеждам следните съкратени 
обозначения за произхода на имената: „б.” – български; „гр.” – гръцки; 
„ц.–х.” – църковно-християнски; „т.” – имена с тюркски произход; „н.” 
– неустановен произход30. В колоната „Бележки” правя коментари 
за някои от имената (за които се налага), като се позовавам на 
„Български именник” на Йордан Заимов (Й.З.), посочвайки на място 
съответната страница от книгата31.

30 Подобно обозначаване на личните имена се среща в следната статия: Грозданова, Ел., 
Ст. Андреев. Поименен регистър на населението във Варна и Варненска каза от 1685 г. 
– Известия на Народния музей – Варна. Т. X (XXV), 1974, с. 220. Считам, че този подход 
може да се приложи и при анализа на населението на Ак дере през XVI–XVII в. 
 
31 Заимов, Й. Български именник. Изд. къща „Анимар”, София, 2004.
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Таблица № 1
Жителите на с. Ак дере, включени в османски регистър 

от 1566–1569 г. – имена, брой споменавания, произход на имената, 
коментари

Име Брой	

споменавания

Произход	на	

името

Бележки

Петко 9 ц.–х.
Димитри 4 ц.–х.
Велчо 2 б.
Миле (Мильо) 3 б.
Добре 2 б.
Михал 4 ц.–х.
Ильо 2 б.
Васил 1 ц.–х.
Пено 7 б.
Армил 1 н.
Тодор 2 ц.–х.
Деде 1 б. умалително от Дèда, Дèдо, 

Дядо, XVI в. (Й.З., с. 116)
Кондо 1 б.
Бранко 1 б.
Обрешко 1 б.
Сиве 1 б.
Рад 2 б.
Трифон 1 ц.–х.
Радослав 4 б.
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Алекси 1 ц.–х.
Йовчо (Йове) 3 б.
Наки 1 б.
Нягул 1 б.
Симион (Симеон) 1 ц.–х.
Стоян 4 б.
Иван 4 б.
Фуно 1 ц.–х. Фуне, умалително от Трифун, 

Трифон, XV в. (Й.З., с. 320, 330)
Неделко 1 б.
Куно 1 б.
Войслав 1 б.
Трайо 1 б.
Вулчо 1 б.
Петри 2 ц.–х.
Петровдан 1 б.
Никола 1 ц.–х.
Колчо 2 б.
Стайо 1 б.
Желаш 1 б. от Желàн, Жело, Желяз, преди 

XV в. (Й.З., с. 150)
Гьорги 1 ц.–х.
Косто 1 ц.–х.
Тодоран 2 ц.–х.
Стале 1 б.
Тинчо 1 б.
Милован 1 б.
Младен 1 б.
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Манчо 1 б.
Драгошин 1 б. от Драгошйн, XV в. (Й.З., с. 137)
Кего 1 ц.–х. вер. от Кево, Кето, варианти на 

Петко, XV в. (Й.З., с. 171)
Калифар 1 н.
Маловко 1 б. от Мал, Мала („малък”), XV в. 

(Й.З., с. 209)
Йорге 1 гр.
Стана 1 б.
Добра 1 б.
Тренка 1 б.
Гага 1 б.
Неда 1 б.

През третата четвърт на XVI в. най-често срещаните имена 
в Ак дере са: Петко (9 души са с това име); Пено (7 души); Димитри 
(Димитър), Михал, Радослав, Стоян и Иван (по 4-ма); Йовчо и Миле 
(Мильо) (по 3-ма); Велчо, Добре, Ильо, Тодор, Рад, Петри (Петър), 
Колчо и Тодоран (по 2-ма). Останалите имена се споменават само по 
веднъж в описа.

Няма съмнение, сред населението на Ак дере по онова 
време изцяло доминират българските имена. Редом с традиционно 
българските: Пено, Кондо, Рад, Добре, Добра, Неда и др. се срещат 
и много такива със славянски произход: Драгошин, Милован, Младен, 
Войслав, Радослав, Бранко, Миле (Мильо) и др. По всяка вероятност 
на българи са принадлежали и повечето от определените тук като 
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църковно-християнски имена: Петко, Димитри, Михал, Гьорги, 
Васил и др. Да вземем за пример две от тях – Петко и Гьорги. 
Парашкев (Параскев) е „гръцкият” вариант на името, което за 
българите е познато като Петко. В описа на Ак дере именно Петко 
се среща най-много, цели 9 пъти, а Парашкев – нито веднъж. Разлика 
в произнасянето и изписването има и при още едно от широко 
разпространените сред православните християни имена – Георги 
(Гьорги, Герги) в българска версия и Йорги – в гръцка. В регистъра 
на Ак дере се среща и едното, и другото. Впрочем като гръцко 
(принадлежащо на грък) трябва да се определи точно споменатото 
само един път име Йорги. Останалите жители на селото, ако не 
всичките, то поне в своето мнозинство очевидно са били българи, 
и то от местен произход32, тъй като са с типично български имена.

Дефтерът от 1566–1569 г. дава що-годе точна ориентация и за 
демографския облик на Ак дере по онова време. В него са посочени 
следните обобщени данни за местното население: „домакинства на 
неверници” – 33, „ергени неверници” – 18 и вдовици – 5. За да направим 
изчисление на броя на жителите, трябва да уточним следното: първо, 
дали регистърът обхваща цялото селско население и второ, какъв е 
средният брой на членовете на едно домакинство за времето.

32 Изключение прави някой си Алекси, за когото е отбелязано, че е бошнак („боснак”).
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Що се отнася до обхвата на жителите, регистрирани в 
дефтера, то следва да се допусне, че той е пълен, или поне с претенции 
за пълен. Това не е единствено опис на „джизието” – паричен данък, 
събиран в полза на държавната хазна само от немюсюлманите, 
поданици на Османската империя33. В него изрично са посочени 
и много други данъци и такси („приход с допълнителния натурален 
данък” например34), така че следва да са включени имената на всички 
данъкоплатци. Естествено, говорим за онези селяни, които не са 
напуснали, емигрирали или просто избягали от данъчните власти, 
защото хитрости с цел неплащане на данъците винаги са правени, 
дори и в условията на строгия бюрократичен апарат в Османската 
империя. Друг е въпросът дали в селото не е имало лица със специален 
статут (войнуци, дервенджии, мартолоси и др.), което от своя 
страна изисква наличие на нарочен регистър, но поне засега сведения 
за такива липсват. Накратко – данъчният опис на Ак дере, направен 
33 Грозданова, Ел., Ст. Андреев. Българите през XVI в. По документи от наши и чуж-
ди архиви. София, 1986, с. 294. 
 
34 Според турския историк Халил Иналджък в ранния османски период съществува-
ла следната фискална логика: размерът на земята, заедно с трудовия капацитет, опре-
деляли данъчния статут, „...следователно, една семейна единица с чифлик (орна площ, 
която се обработвала с чифт волове) образувала работен екип, който плащал, в до-
бавка към десятъка, ресм-и чифт като данък на селското семейство“. По-подробно 
в: Иналджък, Х. Към идентичността на Османската империя – власт и поданици. – 
В: Балкански идентичности, 3. София, 2003, с. 43–44.
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през 1566–1569 г., е пълен и той включва цялото селско население, 
което ако съдим по имената е немюсюлманско и то главно българско.

По въпроса за средния брой членове на едно домакинство следва 
да се доверим на изследователите, които вече са изказали мнение по 
този казус. Преди време турският историк О. Баркан, анализирайки 
данните за населението на няколко големи града в Османската империя 
в периода от 1520 до 1534 г., предлага коефициентът 5 като най-
подходящ за характеризиране на данъчно облагаемото домакинство 
(„хането”) в страната по онова време35. Други автори са на различно 
от Баркан мнение – Й. Ръсел предлага коефициентът 3,5 за XVI в.; 
М. А. Кок – 4,5 за селското население в Анадола през 1450–1600 г. 
Съвременните българки историци обаче приемат метода на Баркан 
(Н. Тодоров, Б. Цветкова, Хр. Гандев, Е. Грозданова) макар някои 
от тях да считат, че е по-коректно да се борави с описаните в 
регистрите ханета в селищата, а не с броя на жителите им36. И все 
пак, ако се доверим на вече наложилата се практика, за Ак дере през 
60-те години на XVI в. можем да направим следното приблизително 

35 Barkan, Ő. Quelques observations sur l’organisation économique et sociale des villes 
ottomanes des XVI et XVII siècles. – In : La ville. III. Recueil de la Société Jean Bodin. 
Brussels, 1955, pp. 289–310 ; Barkan, Ő. Essai sur les données statistiques des registres de 
recensement dans l’Empire Ottoman aux XV et XVI siècles. – JESHO, I, 1958, pp. 9–36. 
 
36 Грозданова, Е. Българската народност през XVII в. Демографско изследване. Со-
фия, 1989, с 59 и пос. там литература.
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изчисление на броя на местното население: 165 души (33 домакинства 
по 5) + 18 ергени + 20 души (5 семейства на вдовици по 4), или 
общо 203-ма души живеят в селото според данъчния регистър от 
1566–1569 г. Въпреки всички условности, които се крият зад една 
такава калкулация (населението на селището със сигурност е било 
по-многобройно) тя представя Ак дере като немалко село за тия 
години. Нека припомним, че голямата част от селищата, особено 
в балканския район, са по-малочислени като население – това сочат 
вече публикувани демографски изследвания за XV–XVII в.

Дефтерът от 1566–1569 г. е надеждна база за една цялостна 
стопанска характеристика на Ак дере през времето, за което 
се отнасят неговите данни. Имената на някои от селяните се 
придружават от упражняваните от тях или техните бащи 
професии: „Йовчо чобан” (овчар), „Стоян, син на кондурджи” (обущар), 
„Никола мелничар”, „Косто кебеджи” и „Иван кебеджи” (производители 
на кебе – плъст, дебел тепан вълнен плат), „Димитри ножар” – 
т.е. все занаяти и дейности, необходими за самостоятелното 
функциониране на един микропазар.

Разнообразието на събираните данъци и такси също доказва 
затворения и самозадоволяващ се характер на местното стопанство. 
Представям ги в следната таблица, като сумите са посочени в 
акчета. Акчето (аспрата) е османска сребърна монета.
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Таблица № 2
Данъци и такси, с които е било облагано населението на Ак 

дере през 1566–1569 г.37 38

Вид	на	данъка	(таксата) Количество Приход	 от	 данъка	

(таксата)	–	в	акчета
Ечемик 200 килета37 по 5 акчета 1 000
Пшеница 129 килета по 9 акчета 1 161
Дърва и сено 33 каруци по 12 акчета 396
Данък от вдовици по 6 акчета на вдовица 30
Паричен данък от „неверници” 50 души по 25 акчета от всеки 1 27538

Такса женитба 50
Десятък кошери 112
Леща и грах 5 килета по 9 акчета 45
Просо 150 килета по 6 акчета 900
Овес 65 килета по 4 акчета 260
Ръж 10 килета по 4 акчета 40
Десятък от лен и коноп 40

37 Мярка за вместимост за измерване на зърнени храни и други продукти, различ-
на по обем в отделните области на Империята. Най-широко се употребява т.нар. 
„истанбулско киле”, което се равнява на 20 оки или 25,659 кг.: Опис на османски 
документи за занаяти и търговия (XVI–XIX в.), запазаени в Ориенталския отдел на 
Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Съставители Аспарух Велков, Пе-
тко Груевски, Светлана Иванова, Мария Михайлова-Мръвкарова, Никола Робев, 
Емилия Силянова. София, 1993, с. 896; Първева, Ст. Земята и хората..., с. 448. 
 
38 Регистраторът неточно е направил изчислението. Вместо 1250 акчета (50 X 25), в 
дефтера е отбелязана сумата от 1275 акчета.
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Такса 50
Такса за документ за владение 

на земя

18

Пъдарщина 40
Десятък от плодове 85
Десятък от градини 10
Поголовен данък 1 800
Данък дребен рогат добитък 
и кошара

10

Такса кошари и зимна кошара 
извън землището

22

Такса бъчви и обръчи
Такса прасета, определни за 
клане по Коледа
Приход от загубен добитък, 
от изоставени имоти и от 
имоти на забягнали

90

Общ	 размер	 на	 данъците	 и	
такстите:

7	434

Структурата на регистъра в частта му за Ак дере представя 
селото като типичен представител на наложената и вече утвърдена 
в страната система, чрез която държавата организира селското 
производство и икономика. В основата й е „чифт-хането” – т.е. 
системата се базира върху орната земя („чифт”), владяна от 
раетското (от „рая” – производител и данъкоплатец) домакинство 
(„хане”), която това домакинство обработва с чифт волове. 
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Площта на земята е достатъчна, за да даде реколта, с която да се 
осигури както изхранването на семейството, така и плащането на 
данъците39.

Жителите на Ак дере отглеждат основните и необходимите 
за едно самозадоволяващо се стопанство култури, за които то 
плаща и данъци: главно зърнени храни (пшеница, ечемик, просо, 
овес, ръж); други храни (леща, грах); познава градинарството 
(плаща десятък за „плодове” и „градини”); обработва лен и коноп; 
занимава се с пчеларство (плаща десятък „кошери”); практикува 
лозарство и винарство („такса бъчви и обръчи”); като допълнително 
доказателство, че животновъдството е основен поминък на 
местните селяни се явяват данъкът за „дребен рогат добитък и 
кошара” и таксата за „кошари и зимна кошара извън землището”, а също 
и събираната пъдарщина. А в потвърждение на това, че тукашните 
хора са немюсюлмани „идват” регистрираните вземания, предвидени 
само за „неверниците” навсякъде по Османската империя тогава: 
паричен данък, събран от 50 души по 25 акчета от всеки, общо 1 250 
акчета (цифрата е с малко по-малка от сбора на ханетата, ергените 
и вдовиците, включени в първата част на описа – очевидно не 
всичките са били обложени; вероятно данъкът е бил наложен само 
на главите на домакинствата и на повечето ергени, още повече, че 

39 Първева, Ст. Земята и хората..., с. 449–450.
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отделно има посочен „данък от вдовици” по 6 акчета от всяка една 
от 5-те в селото); поголовен данък, възлизащ на 1 800 акчета; такса 
за прасета, определени за клане по Коледа, т.нар. „Ресм-и Божик”, за 
която се знае, че е била събирана единствено от немюсюлманите в 
империята.

В регистъра специално е отбелязан приход с „допълнителен 
натурален данък”, събран от селяните в немалкия размер от 7 518 
акчета. Не минава и без обичайните за нормалния ход на живота 
хубави поводи и проблеми. За правото на венчавки през периода на 
регистрацията беленци заплащат 50 акчета (уви, в документа не е 
посочено каква е единичната такса, за да можем да изчислим броя на 
венчавките), а за загубен добитък и „изоставени имоти и от имоти на 
забягнали” (очевидно има и такъв процес) селяните са санкционирани 
с 90 акчета в полза на държавната хазна.

В обобщение на изложеното дотук трябва да се подчертае, че 
дефтерът от 60-те години на XVI в. дава много пълна представа за Ак 
дере, за неговото население и за стопанския му живот. Той е оригинална 
документална находка, която разбулва загадките около най-ранната 
история на селището през османския период и е ценно градиво за анализи 
и хипотези по най-важните въпроси, касаещи неговото историческо 
развитие от този момент насетне – тези за местоположението на 
селото и за етническия облик на населението му.
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1.3.	„Законът за пристанището гьозлю и за бача”	като	
извор	за	стопанското	развитие	на	района	през	XVI	в.
През 1972 г. големият български историк, специалист по 

история на Османската империя проф. Бистра Цветкова публикува 
своето приносно изследване за развитието на градското стопанство 
в българските земи през XV–XVI в., което се базира на оригинални 
и малко познати до момента османски извори40. Сред тях попада и 
„Закон за пристанището Гьозлю и за бача”41, запазен в три ръкописни 
варианта, съхранявани днес съответно в Националната библиотека 
в Париж, във Виена и в Анкара. Гьозлю (Гьозекен) е турското име на 
днешния град Обзор, разположен в непосрествена близост, южно от 
гр. Бяла. В Анкарския ръкопис на същия „Закон” името на селището 
е предадено като Гьозке (Gözke)42. Като датировка документът не 
е по-ранен от 70-те години на XVI в.43 Ето и неговият пълен текст, 
представен тук по публикацията на проф. Цветкова44:

40 Цветкова, Б. Проучвания на градското стопанство през XV–XVI в. Изд. „Наука и 
изкуство”, София, 1972, с. 198–199.  
41 Бач – пазарна такса, съпътстваща търговските сделки.  
42 Цветкова, Б. Проучвания на ..., с. 229.  
43 Пак там, с. 15.  
44 Пак там, с. 198–199.  
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„Закон за пристанището гьозлю и за бача”
Ако в споменатото пристанище дойдат дрехи и се продадат, за кораб 

с дрехи от мюсюлмани се взема гюмрук две акчета на сто, а от неверници – 
четири акчета на сто.

Ако в пристанището дойдат дърва, дъски, вили или летви и друг 
такъв дървен материал и се продадат, се вземат четири акчета на сто.

Ако се свалят от кораб бъчви вино, от всяка бъчва се вземат по 
петдесет акчета.

Ако дойде с кола брашно и други зърнени храни, за пълен товар се 
вземат по осем акчета на кола; от половин кола се вземат по четири акчета.

Ако се продаде кон, говедо и друг добитък, от купувача и от 
продавача се вземат по две акчета. Ако се продаде вино, дошло отвън, и 
се изнесе навън, от купувача се вземат по осем акчета такса за износ. А 
продавачът дава едно медре45 шира или пък дава стойността й.

Ако в споменатото село се отвори бъчва, от лицето, което продава, 
се взема едно медре шира или стойността й.

Ако [някой] отвори бъчва с добив от собствени лозя и виното се 
продаде, се взема по едно медре шира от бъчва или стойността му. Но ако 
[лицето] не отвори бъчва, а отиде на чуждо място, да не се дава нищо.

От риба, уловена в морето, се взема десятък.
От овце, заклани от местни касапи, да се взема едно акче на четири 

овце.
45 Медре – съд (съответно и мярка) за измерване на течности.  
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Ако се заколи говедо, да се вземат по две акчета на говедо.
Ако се продаде заклана овца, да се взема бач по едно акче на две овце.
Ако се заколи говедо и ако дойдат с конски товар дебели въжета, 

зърнени храни и каквото и да е друго и се продадат, да се вземат по две 
акчета на товар.

Ако дойдат дебели въжета и коноп с кола и се продадат, от цял 
товар да се вземат по осем акчета. Ако дойдат отвън, купят и заминат, 
да се вземат по осем акчета такса за износ.

Ако [някой] постави в собствен кораб и замине, не дава бач; да дава 
пак гюмрук46.

Ако докарат с дисаги мед, масло, аба и каквото и да е друго и 
продадат, продавачът да дава на всеки четиридесет акчета по едно акче.

Ако се продава говежди гьон, да се взема бач едно акче на два гьона.
Ако се продава биволски гьон, да се взема по едно акче на гьон.
От заклана свиня да се взема едно акче. Ако се угоява у дома и се 

заколи, да се вземат по две акчета.
Ако се натовари на кораб пшеница, да се вземат по четири акчета 

на муд47.
Ако се натовари ечемик, да се вземат по три акчета.”

46 Гюмрук – мито.  
47 Муд – мярка за измерване на зърнени храни, различна за различните области на 
Османската империя.  
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Д-р Атанас Орачев отбелязва един интересен факт – 
средновековната крепост Козяк, която е добре известна в 
историческите извори през XIII–XVI в., липсва в портуланите и 
портуланните карти, които са „възможно най-прецизните за времето 
си писмени известия за черноморската пристанищна система”. Според 
Орачев обяснението е следното – до XVI в. Козяк (Гьозлю, Гьозке, 
Гьозекен) не е имал пристанище, макар че цитираният тук „Закон” 
говори точно за обратното, дори ако съдим само по пълното заглавие 
на документа. През XIV–XV в. започва т.нар. „Малка ледникова епоха”, 
в следствие на която черноморското равнище спада и в залива на 
р. Двойница, на границата между землищата на Обзор и Бяла става 
възможно да се изгради пристанище, най-вероятно през XVI в. През 
следващия XVII в. обаче това съоръжение, заедно с пристанището 
при устието на р. Камчия, престават да функционират48.

Всъщност те не престават да съществува изцяло, а се 
превръщат в пристани с местно значение. За това свидетелства 
пътеписът на австрийския офицер Венцел фон Броняр, който през 
1786 г. описва „…величествена[та] равнина Акдере, в средата на която 
има една едноименна скеля и която се простира до предгорието и носа Ак-
Бурну” 49.
48 Орачев, А. Крепостта на Св. Атанас край гр. Бяла, Варненско..., с. 12.  
49 Ников, П. Едно неизвестно описание…, с. 17.  
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И така, ако приемем хипотезата на Орачев, то „пристанището 
Гьозлю” през XVI–XVII в., времето, когато е създаден и действа 
въпросният законодателен акт, е било еднакво близо и еднакво 
значимо както за самото Гьозлю (Гьозекен, Обзор), така и за Ак 
дере (Бяла) и следователно „Законът за пристанището Гьозлю и за 
бача” се е отнасял с еднаква сила за двете селища. Но дори и да не 
е бил в залива на р. Двойница, този пристан и регламентиращият 
търговската и данъчната дейност в него „Закон” без съмнение също 
са обслужвали и Ак дере, а и целия прилежащ район. Фон Броняр 
също ни насочва към подобно твърдение, тъй като единствената 
описана от него през 1786 г. скеля в района на Обзор – Бяла е не къде 
да е, а именно във „…величествена[та] равнина Акдере”.

Другите селища по Черноморското крайбрежие, а и във 
вътрешността със собствени кодекси от това време са на доста 
по-голямо отстояние – на север действат „Законник за пристанищата 
Варна, Балчик, Калиакра, Кестрич и Мангалия”50, както и „Законник 
за самата Варна”51, а на юг – „Закон за пристанището Месември и за 
пазарния бач”52.

50 Цветкова, Б. Проучвания на ..., с. 197.  
51 Пак там, с. 198.  
52 Пак там, с. 199–200.
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Впрочем именно тези кодекси („кануни”) и описаните в тях 
данъци и такси могат да послужат като база за сравнение и за анализ 
на „Закона за пристанището Гьозлю и за бача” с цел да се очертаят 
специфичните производства и дейности, представени в района на 
„пристанището Гьозлю”, в който район без съмнение попада и с. Ак 
дере. За по-голяма нагледност и улеснение на анализа, данните са 
систематизирани в таблица № 3.

Таблица № 3
Стоки, производства и дейности, облагани с данъци и такси, 

съгласно „Закона за пристанището Гьозлю и за бача”, „Законник за 
пристанищата Варна, Балчик, Калиакра, Кестрич и Мангалия”, „Законник 
за самата Варна” и „Закон за пристанището Месември и за пазарния бач”

Стоки,	производства,	дейности,	подлежащи	на	облагане	

с	данъци	и	такси

гьозлю Варна Месември

Зърнени храни + + +
Вино – внос + + +
Вино – износ + + +
Риба – дунавска +
Риба – морска + + +
Коне + +
Говеда + +
Такса за колене на овце + + +
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Овце – внос +
Внос на дърва, дъски, дървен материал + + +
Такса за производство на грънчарски съдове +
Такса за колене на говеда + + +
Такса за продажба на овце + +
Внос на вълна +
Такса за продажба на свине +
Внос на масло + + +
Продажба на волски гьон + + +
Продажба на биволски гьон + + +
Внос на грозде + +
Внос на гърнета +
Износ на вълна +
Внос на дрехи +
Внос на въжета и коноп + +
Мед – внос + +
Аба (вълнени платове) – внос + + +
Такса за колене на овце +
Такса за колене на свиня, угоявана вкъщи + +
Пшеница – износ + + +
Ечемик – износ + + +
Ръж и просо +
Брашно + +
Хайвер +
Плодове + +
Търговия с роби +

От систематизираната в таблицата информация е видно, 
че и през трите пристанища и прилежащите в обхвата им селища 
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преминават едни и същи основни стоки – зърнени храни (пшеница, 
ечемик), животни (овце, говеда, коне), гьон (волски и биволски), 
характерната за района морска риба, вино (внос и износ), дървен 
материал. Има обаче и разлики. Кодексите на Варна и Месември 
третират стоки, характерни за по-големите градски пазари, както 
и някои специфични производства, които съвсем естествено 
отсъстват в планинския селскостопански район на пристанището 
Гьозлю. Така например във Варненския законник е предвидено 
облагането с такси на грънчарството и грънчарското производство. 
В средата на XVI в. варненските грънчари плащат по 2 акчета 
на пещ („Ако грънчарите запалят фурна, от всяка къща да се взимат 
две акчета”)53 – факт, който подсказва, че този занаят произвежда 
не просто за самозадоволяване, а и за продажба на пазара54. Освен 
това, на варненския пазар се появяват стоки, доставени от далеч, 
които намират там своите клиенти с типична градска култура 
– например дунавска риба. А в Месемврия има предвидена такса 
дори за търговия с роби, използвани като домашна прислуга: „Ако се 
продаде роб, от купувача и от продавача [се вземат] по четири акчета”55.

53 Цветкова, Б. Проучвания на ..., с. 198.  
54 По-подробно за варненското грънчарство в: Плетньов, В. Битовата керамика във 
Варна XV–XVIII в. Варна, 2004.  
55 Цветкова, Б. Проучвания на ..., с. 200.
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„Канунът” на „пристанището Гьозлю” и представеният по-горе 
дефтер на Ак дере от 1566–1569 г. очертават един и същ стопански 
профил на района, а това е още един важен аргумент в подкрепа на 
вече интерпретираните въпроси за локализацията на селото и на 
пристанището в непосредствено съседство, както и за близката 
във времето датировка на двата исторически извора. Законникът 
потвърждава силно развитото тук лозарство и винарство (на 
него е отделено най-голямо внимание!), животновъдство (главно 
овцевъдство) и зърнопроизводство. Отново присъства и таксата 
„Ресм-и Божик”, която (както бе посочено) се събира само от 
немюсюлманите. Очевидно такова е основното население в района 
на пристанището. За сравнение – във Варна през XVI в. градското 
население е вече доста пъстро по етнически състав и може би 
именно поради тази причина във Варненския законник таксата 
„Ресм-и Божик” е „спестена”.

1.4.	Ак	дере	в	османски	дефтер	от	1642–1643	г.
През 40-те години на XVII в. Ак дере отново се появява 

в османски документ. Това е регистър за събиране на данъците 
авариз-и дивание и текялиф-и йорфие от селища в санджаците 
Никболи (Никопол), Силистре (Силистра) и Видин. Авариз-и дивание 
и текялиф-и йорфие са група извънредни парични и натурални данъци 
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и ангарии, налагани от държавата в случай на необходимост, най-
вече по време на война, за издръжка на войската и флота. През 
XVII в. обаче те вече са превърнати в редовни годишни данъчни 
сборове56. Във въпросния регистър, редом с другите, са описани „авариз 
ханетата” (облаганите с авариз домакинства) на 9 села от казата 
Месеври (Несебър)57. Едно от тези села е Ак дере. Документът 
е съставен през 1052 г. по Хиджра, т.е. в периода между 1 април 
1642 г. и 21 март 1643 г. Оригиналът му се съхранява в Истанбулския 
османски архив към Генералната дирекция на държавните архиви на 
Република Турция под сигнатура BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), ТD, 
77558. Тук дефтерът, в неговата част за Ак дере, се публикува за първи 
път. (Приложения № 3а, 3б и 4)

Няма съмнение в идентификацията на с. Ак дере в регистъра 
от 1642–1643 г. То е същото онова селище, описано в документа от 
1566–1569 г., само че междувременно си е сменило принадлежността 
към административния център – от каза Русокастри е преминало 
в каза Месеври (Месември, Несебър), отново към санджака Силистре 
56 Първева, Ст. Земята и хората..., с. 446.  
57 Радушев, Е., Р. Ковачев. Опис на регистри от Истанбулския османски архив..., с. 43–44.  
58 Цялостно копие на документа ми бе предоставено от доц. д-р Румен Ковачев от 
Ориенталския отдел на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в София 
(копие в НБКМ със сигнатура Мм 282), а пълен превод му направи доц. д-р Аспарух 
Велков. И на двамата изказвам своята искрена благодарност!  
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(еялет Силистре). В документите от XVI–XVII в. се среща и друго Ак 
дере, но то е във Варненска каза, не отговаря на описанията, които 
се съдържат в двата дефтера и е в съвсем друг район, достатъчно 
отдалечен от въпросните административни центрове, разположени 
на юг от Източна Стара планина59. 

Има и още един безспорен момент – както в дефтера от 
1566–1569 г., така и в този от 1642–1643 г. Ак дере се представя като 
притежание към вакъф, и то към султански вакъф („евкаф-и селятин”), 
създаден от видна представителка на султанското семейство, а 
това е още един аргумент в потвърждение на идентичността на 
селището в двата документа. Ето и конкретното представяне на 
селото, направено преди описа на населението му през 1642–1643 г.: 
„Село Ак дере подведомствено на Месе(м)ври, вакъф на покойната Султанска 
фаворитка”.

Възниква обаче и проблем, породен от недобре свършената 
работа от страна на чиновника регистратор при структурирането 
на описа. Както вече бе посочено, регистърът включва казалийския 
център Месеври и няколко села под негово ведомство, като в 
края на описа едно до друго са посочени с. Ак дере и „Махалата 
Лазчо, подведомствена на споменатия Месеври” и следва изброяването 

59 На въпроса за идентификацията на с. Ак дере в изворите от XVI–XVII в. ще се спра 
по-обстойно в следваща подглава на настоящото изложение.



278

ИВАН	РУСеВ

на данъчно обложените жители. По-нататък в описа се появява 
още една махала: „Махалата Стофоли (Стоколи) подведомствена на 
споменатата” каза. При това положение не става съвсем ясно дали 
тези две махали са на с. Ак дере, дали са самостоятелни или са 
несебърски. Във всички случаи обаче имената на данъкоплатците, 
изписани след името на Ак дере трябва да бъдат взети предвид60, 
да не се изключва възможността те да са на жители на селото 
и да бъдат подложени на антропонимичен анализ по начина, по 
който това бе сторено с имената в дефтера от 60-те години на 
XVI в. (Таблица № 1). И тук за по-голяма нагледност прибягвам до 
табличния формат на представянето.

60 На същото мнение е и доц. д-р Аспарух Велков – специалистът, превел документа.
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Таблица № 4
Жителите на с. Ак дере, според османски регистър от 1642–

1643 г. – имена, брой споменавания, произход на имената, коментари

Име Брой	

споменавания

Произход	

на	името

Бележки

Йорги
(Йорго)
(Йоргаки)
(Йоргич)

12 гр.

Трайо 1 б.
Никола
(Николай)

5 ц.–х.

Михо 5 б.
Михал 2 ц.–х.
Петре 1 ц.–х.
Киряки 1 гр.
Страд 1 б. Страт, съкратено от Стратимир, XVI в. 

(Й.З., с. 299)
Яни 7 гр.
Добре 1 б.
Йоло 1 б.
Чамо 2 б.
Димо 3 б.
Димитри
(Митри)

4 ц.–х.
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Иван
(Ивани)

3 б.

Слави 1 б.
Даниш 1 б. от Дан, дано, Дануш, XVI в. (Й.З., с. 113)
Тодори 11 ц.–х.
Костадин
(Костадан)

5 ц.–х.

Стамад 5 гр. от Стамат
[гр. „спрян”, „запрян”]
(Й.З., с. 291)

Янаки 6 гр.
Зори 1 б. от Зòро, Зорин, Зорина, XVI в. (Й.З., с. 157)
Войко 1 б.
Гьорги
(Герги)

9 б.

Бони 1 б.
Кунчо
(Койчо)

1 б.

Доброй 1 б.
Радин 1 б.
Алекси
(Алексин)

2 ц.–х.

Панайот 2 гр. гръцко име със значение: „всесвет”, „пресвет”, 
XVI в. (Й.З., с. 251)

Голари 1 б. вер. от Голан, Голай, Голо, XVI в. (Й.З., с. 93)
Манол 5 гр. гр. име съкратено от Манойл, XVI в. (Й.З., 

с. 211)
Недо 1 б.
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Гърги 1 б.
Добран 1 б.
Моско 1 б.
Павло 1 ц.–х.
Лазчо 2 б. умалително от Лазо, XVI в. (Й.З., с. 194)
Панич 1 гр. Пане, Пано, съкр. от Панайот, XVI в. (Й.З., 

с. 251)
Андрея 1 ц.–х.
Параскеви 1 ц.–х.
Дойне 1 б.
Стоян 1 б.
Стойо 1 б.
Стойне 1 б.
Миладин 1 б.
Петко 2 ц.–х.
Андон 1 ц.–х.
Калуд 1 гр. Калуш, Калош от Кало, XV в. (Й.З., с. 166)
Косте 2 ц.–х.
Доне 1 б.
Стоили 1 б.
Тано
(Тане)

2 б.

Комин 1 т. вер. от тюркското Комàн, XIV в. (Й.З.,  
с. 177)

Тодоран 1 ц.–х.
Христодар 1 ц.–х.
Васил 1 ц.–х.
Шехри 1 т.
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Янко 1 б.
Доча 1 б.
Драго 1 б.
Дука 1 гр.
Йован 1 б.
Дими 1 б.
Велико 1 б.
Трендафил 1 б. от цветето трендафил, XV в. (Й.З., с. 319)
Докса 1 н.
Сотир 1 гр. гръцко име със значение: „спасител”, Спас, XVI 

в. (Й.З., с. 289)
Мато 1 б. умалително от Матей, XVI в.

(Й.З., с. 213)

Най-често срещаните имена в частта на описа след 
изписването на Ак дере са следните: гръцкото Йорги (също и във 
вариантите Йорго, Йоргаки, Йоргич) се споменава тук 12 пъти, 
като освен това в българската си версия (Гьорги, Герги) това име 
е регистрирано още 9 пъти; Тодори – 11 пъти; Яни – 7, Янаки – 6; 
Никола (Николай), Михо, Костадин (Костадан), Стамад и Манол 
– по 5; Димитри (Митри) – 4; Димо и Иван – по 2; Михал, Чамо, 
Алекси, Панайот, Лазчо, Петко, Косте и Тано (Тане) – по 2, а всички 
останали имена се срещат по веднъж.

Без съмнение, регистрираните данъкоплатци са със 
смесен етнически състав – българи и гърци, като българите са 
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преобладаващата част. Появяват се и турски имена, макар и много 
малко. И още една категория население – чужденци новозаселници. В 
регистъра те са специално откроени: „Моско мачар” и „Йорги мачар” 
(„мачар” – от маджарин, т.е. унгарец); „Андрея преселец”; „Йоргич 
чужденец”; „Герги арнауд” и „Трендафил арнауд” (от арнаутин – албанец)61. 
Осем души са отбелязани като „хайманета” – лица без установено 
местожителство, сиреч потенциални новозаселници. Други двама 
(някои си Киряки и Страт) са записани като „лазджи”. По всяка 
вероятност става дума за лазове (лази) – население, обитаващо 
Южна Грузия и района на Ризе в Североизточна Турция. Киряки и 
Страт са или новодошли преселници от този край на Черноморския 
регион, или местни хора, търгуващи там.

Интерес представляват професиите, посочени към някои от 
имената: „Йорги бояджи”, „Тодоран папуджи” (чехлар), а няколко са 
музикантите: „Стамад чалгаджи”, „Янаки чалгаджи”, „Тодори чалгаджи”, 
което може да се приеме като белег за градска култура или поне за 
наченки на такава.

Регистърът от 1642–1643 г. не позволява да се правят 
обобщения за демографското състояние на местното население, 
нито за специфичните стопански дейности и плащаните данъци. 

61 Възможно е споменатите като „арнауд” Герги и Трендафил да са преселници от близкото до Ак 
дере с. Арнаутлар (Рудник).
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Единствените цифрови данни, включени в него, са по отношение на 
броя на домакинствата в махалата Стофоли (Стоколи) – общо 63 
са регистрираните, които ако умножим с коефициента 5, предложен 
от О. Баркан, ще получим приблизително население от 315 души. 
За християнска махала от XVII в. това със сигурност не е малък 
брой жители, дори е доста над средната численост. Демографско 
изследване за века, направено от проф. Елена Грозданова и обхващащо 
Черноморския район показва, че най-голям и относително постоянен 
остава средният брой християнски домакинства само в махалите 
на Варна. Те са в порядъка на 66–67 ханета. В Анхиало (Поморие) през 
1624 г. броят християнски ханета в една махала е около 50, за да 
спадне в средата на века около 28–29, а най-малобройни са махалите 
на Созопол, средно с по 23 християнски домакинства във всяка от 
тях62. Следователно Стофоли (Стоколи) е голяма за времето и за 
района християнска махала. Но тя не е изключение, дори ако приемем, 
че принадлежи на едно село (Ак дере), защото големи махали имат 
и други недалечни на Ак дере села – например с. Бей Геберан (Огнен, 
Община Карнобат, Област Бургас) през 1613–1615 г. се състои от две 
махали, съответно със 150 и 151 ханета. Естествено, голямата част 
от селските махали са доста по-малочислени63.

62 Грозданова, Е. Българската народност през XVII в. …, с. 653–654.  
63 Пак там, с. 658.
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И така, въпреки съмненията за смесване на описа на Ак дере 
с този на казалийския център Месеври в дефтера от 1642–1643 г. не 
трябва да се отхвърля възможността населението и махалите да са 
си изцяло беленски. Нека припомним, че тезата за селище, състоящо 
се от две махали (а такова е то според въпросния дефтер) неизменно 
присъства в местните легенди чак до края на XIX в.64 Освен 
това, нарасналият брой жители, техният вече пъстър етнически 
състав, наличието на чужденци (унгарци, лази, албанци), появата и 
на наченки на градска култура (хора с професия музикант), всичко 
това би било лесно обяснимо, ако си припомним за пристанището 
Гьозлю (дори снабдено от османската власт със собствен „канун”!), 
което функционира по онова време с пълна сила и се превръща във 
връзка на района с широкия свят. То е пристанище и на Ак дере – 
без съмнение, основен фактор стимулиращ развитието и променящ 
облика на селото.

64 По спомени на местни жители на Бяла през ХIХ в. селището от край време се е раз-
деляло на две махали, които са се назовавали по имената на църквите, разположени в 
тях – гръцка или „Св. Успение Богородично” и „Св. Параскева”. Макар самите храмове 
да са изградени през XIX в., то те със сигурност наследяват старите духовни тради-
ции на района.
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1.5.	Възникването	на	селището	„през погледа”	на	
местните	легенди.	Казашките	набези.	Околните	селища	
в	османските	документи
Местна беленска легенда пресъздава по свой оригинален 

начин информацията за възникването на селището и за неговото 
установяване на днешното му място. Легендата е записана и 
публикувана за първи път през 30-те години на XX в. от Крум Кънчев, 
а впоследствие е многократно пресъздавана и публикувана отново. 
Ето какво гласи тя: „Жителите на с. Бяла, тогава разположено на носа 
[Св. Атанас], се разбунтували и поробителите турци пратили потеря по 
море. Корабите на наказателния отряд хвърлили котва в залива Ай Яни, но 
когато войниците слезли на брега духнал силен вятър със снеговалеж и разбил 
корабите. Турските войски се разбягали и от тогава турско население в Бяла 
няма. Това се случило през м. май, на летния Атанасов ден, около 22-ри по 
стар стил. След това щастливо избавление носът започнал да се нарича Св. 
Атанас, а денят на светеца станал празник на сегашния град Бяла”65.

Други местни легенди, също стари, но записани от Христина 
Стратиева в началото на нашия век, в общи линии повтарят вече 
цитираната. И все пак те трябва да бъдат взети предвид.

На 15 февруари 2004 г. Нели Баналиева записва онова, което 
е чула и запомнила от баба си Неда Михайлова за най-старата 

65 Кънчев, Кр. Нашето Черноморие. Варна, 1938, с. 71.
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история на Бяла, а то е следното: „Носят се легенди, че първото село 
е било разположено на южния (най-слънчевия) склон към нос Св. Атанас. 
Тук се заселили гръцки търговци, които търгували по море чак до Румъния. 
Харесали залива, спрели и така с течение на времето селото с име Аспрос 
(Бяла) се разраствало. Жителите му се занимавали с риболов, търговия, 
животновъдство и отглеждали лозя. Но нищо вечно няма. Идват турските 
кораби, свалят войска на брега, която напада, разрушава селото и избива 
по-голямата част от населението. Останалите живи тръгват на север. 
Стигнали днешна Бяла река. Заселили се там, защото имало вода и за 
хората, и за добитъка. Построили си къщи и нарекли новото село Ак дере 
(Бялото дере), но течението на реката, студа, силният вятър принудили 
хората да потърсят по-закрито от вятъра място. Те се заселили на южния 
склон на местността „Глико” и най-доволни били от извора, който открили 
в дерето между вековни дървета. Този извор и до днес се използва – това е 
Старата чешма”66.

Друг беленец, Янаки Алексиев Попов, не толкова възрастен 
(роден е през 1941 г.), предава онова, което е чул и запомнил от 
своите предци: „… селището е възникнало в района на нос Св. Атанас, 
но казват, че поради разбойнически нападения се измества два километра 
навътре в сушата. … Има местност, която се нарича палехора (старите 

66 Стратиева, Хр. Бяла. Електронна енциклопедия. [б.г.], с. 17; Регионален историче-
ски музей (РИМ) – Варна, Отдел „Етнология”. Научен архив.  
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ниви)67. … брега често е бил нападан от донски казаци”68.
Очевидно споменът за нападения и опустошения, в частност 

за казашките набези по Западното Черноморие от началото на XVII в. 
е добре „запечатан” в беленските легенди, а и някои автори свързват 
именно с тях (а не с идването на кораби с турски наказателен 
отряд) причината, поради която селото се премества от брега и 
района на нос Св. Атанас навътре в сушата, така както това е 
разказано в легендите69. Ето защо събитията, свързани с казашките 
походи по българското черноморско крайбрежие трябва да се вземат 
предвид, когато се опитваме да осветлим историята на Бяла по 
онова време.

През XVI – началото на XVII в. османското нашествие се 
насочва на север по посока към Полша, Украйна и Русия, но среща 
отпор от страна на донските и запорожките казаци, които 
отговарят с мащабни военни акции по Западното Черноморие, 
достигащи чак до Цариград. Казашките походи преминават както 
по море, така и по суша и унищожават селищата в района, чието 
67 Вероятно става въпрос за местността „Палихорафя” (старите лозя), намираща се на 
север от Бяла: Трифонов, Тр. 700 наименования от Българското Черноморие…, с. 69.  
68 Стратиева, Хр. Бяла. Електронна енциклопедия…, с. 17. Интервюто с Янаки Алек-
сиев Попов е проведено и записано от Христина Стратиева на 5 април 2004 г.  
69 Трифонов, Тр. 700 наименования от Българското Черноморие…, с. 12; Стратиева, 
Хр. Бяла. Електронна енциклопедия…, с. 5.  
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население е малтретирано, ограбвано и отвличано в робство, а 
оцелелите са принудени да мигрират във вътрешността. Казаците 
действат в отряди от 5 до 50 човека и понякога отвличат по 
няколко хиляди пленника, сред които много жени и деца. Голямото 
бедствие засяга най-напред недалечната Варна70.

През 1605 г. запорожките казаци достигат, превземат 
и ограбват Варна. В следващите години подобна е съдбата на 
Кафа, Сикоп, Анхиало (Поморие), Созопол, на манастира „Св. Йоан 
Предтеча” на остров срещу Созопол и други селища и обекти на юг 
от Варна71. Очевидно именно през първото десетилетие на века (със 
сигурност наскоро след 1605 г.) казашките набези не подминават и 
Ак дере, което (ако съдим по османските документи) вече се намира 
на днешното си място.

Особено опустошителни са казашките нападения по 
Западното Черноморие през годините 1605, 1610 и 162072.

През 1629 г. казаците отново се насочват на юг. Този път 
походът им среща организираната турска съпротива. Събитието 

70 Тютюнджиев, И. Казашки военни акции по Българското Черноморие през първата 
половина на XVII в. – В: Сб. „Българите в Северното причерноморие. Изследвания и 
материали”. Т. III, В. Търново, 1994, с. 113.  
71 Пак там, с. 114.  
72 Пак там, с. 114.  
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е отразено в писмо, в което се разказва за ожесточена битка в 
акваторията на Созопол, след което сблъсъкът се пренася на север. 
И отново Ак дере попада в „епицентъра” на събитията. Турската 
войска, съставена от еничари и казаците „… се срещнали в морето 
между градовете Варна и Неварна [Каварна], като горепосочените черкаси 
[донски казаци] са били на 8 лодки, около 260 човека. Турските еничари 
хванали и убили всички онези черкеси, а останалите живи са ги докарали в 
турската земя, така че всички черкаси турците унищожили”73.

Но казаците също вземат пленници от местното население, 
както вече стана въпрос. Една част от отвлечените продават 
срещу откуп, а други оставят със себе си, за да им работят 
селскостопанска работа, предимно земеделие74.

В друг руски източник за същия този поход от 1629 г. се съдържа 
противоречива информация, а именно, че донските и запорожките 
казаци достигат до стените на османската столица, че се връщат 
обратно с много плячка и че „Варну, Смаилов и иные фортецiи под 
Дунайскiе повидирали и в първец обратили”75.

Казашките нашествия по Западното Черноморие затихват чак 
след 1637 г. – т.е. след османското завоевание на Азов и изграждането 
73 Тютюнджиев, И. Казашки военни..., с. 114–115.  
74 Пак там, с. 113.  
75 Пак там, с. 115; История Малороссии. Москва, 1842, с. 123–128.  
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по Дон и Днепър на отбранителен пояс от крепости, който спира 
достъпа на казаците към Черноморското крайбрежие76.

Много оскъдни са сведенията за другите селища от района 
на Ак дере през XVI–XVIII в. Документирано е съществуването 
на някои от тях, главно на тези, които се намират на (или в 
непосредствена близост до) важните пътища тук – крайбрежният 
път и този през Дюлинския проход. В регистъра от 1052 г. по 
Хиджра (1642–1643) е включено с. Айваджък (Айваджик, Дюлино)77, а 
още през 1525 г. османските данъчни власти описват населението на 
Ески дервиш Юван (Старо Оряхово). Впоследствие, Ески дервиш 
Юван попада и в данъчния опис на вакъфите в еялета Силистре, 
съставен през 1566–1569 г.78

В дефтер от 1525 г., а след това и в такъв от 1569 г. се 
числи още едно от селата в Дюлинския проход – Бараклъ (Оризаре). 
Бараклъ е подведомствено на казата Превади (Провадия)79. През 1525 
г. е описано и село Индже къой (Тънково), също намиращо се на пътя 
в прохода.

76 Тютюнджиев, И. Казашки военни…, с. 115–116.  
77 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ТD, 771 (017).  
78 BOA, ТD, 542 (Фр.В-а № 11).  
79 BOA, ТD, 542 (Фр. Пров..№ 23).  
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Османската данъчна администрация регистрира и съседното 
на Ак дере с. Горица. Под името Орманджък, с друго име Кору кьой, 
то е включено във „фихрист” (списък) на селища, административно 
подчинени на каза Превади (Провадия) в санджака Силистре, чиито 
приходи са определени за султански и други вакъфи. Списъкът е 
съставен около 1569 г.80 Няма съмнение, Орманджък (Кору кьой, 
Горица) също е вакъф. И тъй като в същия документ фигурира и 
Ак дере, то може да се предполага, че двете села имат сходна съдба 
през първите векове на османското владичество, и двете привлекли 
вниманието на султанското семейство и на висши сановници, 
за да бъдат превърнати във вакъфи. Между тях обаче по онова 
време минава административната граница между две от казите 
на Силситренски санджак: Русикастри (Русокастро) и Превади 
(Провадия). Намиращото се на юг Ак дере е под ведомството на 
южния казалийски център Русикастри, а отстоящото на север 
(макар и в непосредствена близост) Кору кьой е към северния – 
Превади.

За останалите селища от района на днешната Община Бяла 
ранноосманските исторически извори поне засега „мълчат”. Става 
въпрос за селата Ходжа къой (Попович), Челеби къой (Господиново) 
и Абди кьой (Самотино). Възможно е те да са възникнали по-късно 

80 BOA, ТD, 542 (Фр. Пров..№ 25).
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или все още да не е станала достояние на науката данъчната им 
регистрация от онова време. Няма как, трябва да оставим на 
бъдещите проучвания в турските архиви възможността да бъде 
вдигната завесата и около тяхното минало.

1.6.	Някои	обобщения.	Работна	хипотеза	за	
възникването,	местоположението	и	ранната	история	на	
Ак	дере	през	османския	период
Представените тук исторически извори са добра основа 

за изграждането на хипотеза (макар и работна на този етап) за 
възникването, местоположението и ранната история на Ак дере 
(Бяла) през османския период. Безспорно, като важна отправна точка 
трябва да послужат сведенията от дефтера от 1566–1569 г. и най-
вече обстоятелството, че селото е включено в един от ранните 
султански вакъфи, създаден от Хюмма Хатун към средата на XV в. 
– съпругата на султан Мурад II (1421–1451) и майка на завоевателя 
на Цариград султан Мехмед II Фатих (1444–1446, 1451–1481). За да 
попаднат в такъв вакъф, селото и неговият район очевидно са имали 
нужните качества и потенциал на добър източник на приходи.

Практиката показва, че много често обект на вакъфиране 
са ставали стари манастирски имоти, създадени преди османското 
завоевание. Още през първата половина на XV в. във вакъфи са 
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превърнати именията на обителите от средновековната манастирска 
общност в Странджа планина, известна като „Парория”. Лишени 
от своите имоти, тези манастири западат и много скоро след 
това престават да съществуват81.

Подобна е съдбата и на именията на Желенския манастир 
„Св. Кирик и Юлита”, намиращ се на 5 км североизточно от Своге, 
разположен върху скала на десния бряг на р. Искър. „Св. Кирик 
и Юлита” е един от манастирите на селението (общността) 
Софийска „Мала Света гора”. Не е известно кога възниква обителта, 
но в годините на Второто българско царство тя се превръща 
в собственик на огромни имоти, заграбени от завоевателя след 
превземането на Софийско през 80-те години на XIV в. и наскоро 
след това превърнати във вакъф. При все това манастирът, макар 
и да обеднява чувствително, не престава да съществува чак до 
самия край на XVIII в., когато е разсипан от кърджалиите82.

Ситуацията е идентична и за манастирите от „Света гора 
Сливенска” („Сливенската планина”). Тези манастири просъществуват 
в периода от XII до XVII в., но големите трудности за тях започват 
в годините на османското завоевание, тъй като още тогава те 
81 Русев, И., Г. Ковачев. Манастирската общност Света гора Сливенска и районът й 
през XII–XVII в. …, с. 155.  
82 Богданов, Ив. Български твърдини. Книжовни огнища, крепости, манастири в Со-
фия и Софийско. София, 1971, с. 51.
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постепенно и необратимо губят имотите си, превръщани във 
въкъфи и то главно в султански вакъфи. Османотурските дефтери 
от XV–XVI в. сочат, че Сливенско-Котленския край е средоточие и 
на множество вакъфи – цели селища, чиито приходи са насочвани към 
религиозно-благотворителни цели. Вакъфирането там е извършено 
от едни от първите султани и от представители и приближени 
на техните семейства: Мурад II (1421–1451), Селим I Страшни 
(1512–1520), майката на султан Сюлейман I Великолепни (1520–1567), 
Кадъ Айваз ефенди – кадия на Цариград, анадолски и румелийски 
кадъаскер при султан Мурад III (1575–1594). Във вакъфи в Сливенско 
са превърнати някои от най-големите селища: Сливен, Ново село, 
Клуцохор, Сотиря, Камена, Матей, Г. Шивачево, Речица, Съдиево, 
Кермен, голямата сливенска махала „Тома” и др. През второто 
десетилетие на XVII в. повечето от посочените селища, които 
са вакъфи на Мурад II (по-точно на неговите потомци тогава), 
наброяват общо 633 домакинства, подлежащи на облагане с данък. 
Вън от тази цифра са големите села Сотиря (100 семейства) и 
Камена (90 семейства) – вакъфи на наследниците на Селим I, Матей 
– вакъф на майката на султан Сюлейман I, вакъфите на Кадъ Айвъз 
ефенди. Поради наличието на многобройните вакъфи в околността 
султан Мехмед II Фатих (1451–1481) издава специална заповед, с която 
освобождава местното население от данъците авариз-и дивание. 
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Пак в тази връзка в Сливен са регистрирани постоянно уседнали 
лица – събирачи на приходите от вакъфите, снабдени с берати. 
Създаването на множеството вакъфи в Сливен и Сливенско, и то 
все през най-ранния период на османското владичество, при всички 
положения трябва да се свърже със стремежа на завоевателя да 
наследи местните духовни традиции и вече установените местни 
административни структури, създадени преди това във връзка със 
съществуването тук на православно-християнски храмове и най-вече 
на обителите на средновековното манастирско селение в района, 
известно като „Света гора Сливенска”83.

Сходството между посочените български краища и 
намиращите се в тях манастири с крайбрежния район на Източния 
Балкан, към който принадлежи Ак дере е вън от всякакво съмнение. 
Тук, както вече бе посочено, са се намирали манастирите от 
общността, известна като „Емонската планина” и техните имоти. 
Впрочем сходствата със „Света гора Сливенска” са като че ли най-
големи – освен близостта на двете селения (и двете са в Източна 
Стара планина), трябва да добавим още: и двете общности са пряко 
свързани с дейността на Св. Теодосий Търновски и са поддържани 
от търновските царе преди османското завоевание, а веднага след 
него, още през XV в. започва процес, при който техните имоти (или 
83 Русев, И., Г. Ковачев. Манастирската общност Света гора Сливенска и районът й 
през XII–XVII в. …, с. 98–100.
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по-голямата част от тях) най-вероятно са били превърнати във 
вакъфи, и то в султански вакъфи.

Далечен отзвук тези събития получават в една местна беленска 
легенда, която разказва следното: „На нос Св. Атанас има останки от 
разрушения едноименен параклис, където на 15 май – летния Атанасовден 
са идвали селяни от околните села и са палели свещи за благоденствие и 
плодородие и са устройвали събор на близката поляна. Параклисът е бил 
обитаван от монаси, последователи на исихазма – широко разпространен 
у нас от Св. Теодосий Търновски и патриарх Евтимий. Точна датировка на 
параклиса не е известна, но се знае, че е сринат до основи от турците”84.

Както вече стана въпрос, султанските вакъфи (евкаф-и 
селятин), към които се числят и вакъфите на Хюмма Хатун (в 
частност Ак дере), са най-крупните владения от този род – 
владения с вечен характер. За разлика от останалите, те формално 
не произхождат от мюлкове, каквато е обикновената процедура, 
а султанът, който е върховен разпоредител с поземления фонд, 
завещава направо части от него, с което учредява вакъф на свое 
име. Същото правят и неговите най-близки родственици. При 
султанските вакъфи формалните операции по превръщане на 
мирийска земя в мюлкова били прескачани. Много често султанските 
вакъфи били създавани на свободни от заселване места с цел тяхната 

84 РИМ – Варна, Отдел „Етнология”. Научен архив.
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колонизация с мюсюлманско население или пък обхващали огромни 
площи и големи приходоизточници, дори цели градове, чиито доходи 
доближавали или надхвърляли 1 000 000 акчета85.

И така, землището на днешна Бяла, до средата на XV в. 
по всяка вероятност принадлежащо към имотите на някой от 
манастирите на общността „Емонската планина”, още през същия 
век е превърнато във вакъф на султанската майка Хюмма Хатун. На 
размисли обаче навежда написаното в дефтера от 1566–1569 г., а именно, 
че с. Ак дере е било „невписано в регистъра” – т.е. че това е неговата 
първа регистрация. Макар че всяка кампания по регистрацията на 
население и приходи в Османската империя е специфична и включва 
различна по обем и съдържание информация (могат да се проследят 
традициите и нормите, наложени в еялета Силистре през XVI в.), 
все пак кампаниите се подчиняват на общи принципи. По принцип 
вакъфите включват села и мезри, които се разработват и развиват 
по-късно като пълноценни села и които са съществували в момента 
на учредяването на фондацията. За да е „невписано в регистъра” до 
60-те години на века, може да се предполага, че до това време (или 
поне до предната регистрация, която се провежда около 1530 г.) 
селото е било изоставено от жителите му и не е носело приходи, 
не е било създадено (т.е. първоначално влиза във вакъфа само като 

85 Мутафчиева, В. Османска социално-икономическа история…, с. 94–99.
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мезра) или не е било обхванато от регистрацията по някаква друга 
специфична, но неизвестна нам причина86.

През 60-те години на XVI в. обаче Ак дере със сигурност 
съществува и то на днешното си място. Това заключение отново 
се базира на дефтера от 1566–1569 г. и по-специално на следното: 
посочените в него граници на землището (между Фъндък пънаръ / 
Шкорпиловци	и Ергеч пънаръ / Обзор), които насочват именно към 
Бяла, а не към друго селище с подобно име, някъде другаде из еялета; 
направеното описание на околността, което напълно отговаря 
на действителността: „... гористо място за пладнуване, с друго име 
Юндала”; не на последно място името – Ак дере, което също е 
адекватно отражение на сегашното местоположение на Бяла.

Нека да припомним етимологията на името Ак дере: „ак” – 
бял и „дере” – дол, долчина, суходол, дъждовен поток. Добре известно 
е, че името на Бяла произлиза от белите мергелни и варовити скали, 
разкриващи се по морския бряг, а също така и във вътрешността, 
където почвата е отнесена вследствие на ерозията. И гръцкото 
наименование, с което селището се подвизава през османско време – 
Аспро, Аспрос, Аспрус (бяла пръст) има същия произход и значение87. 
86 Изказвам своята благодарност на д-р Стефка Първева, историк, специалист по ис-
тория на Османската империя, за изказаното мнение и дадените полезни съвети във 
връзка с тълкуването на сведенията от представените тук османски регистри.  
87 Божанов, П. Село Бяла, Варненско. – География. Научно-популярно списание. 
1963, № 7, с. 7.  
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Присъствието на съставката „дере” в използваното през XVI в. 
турско наименование ясно насочва към сегашното местоположение 
на селището.

Не трябва да изключваме обаче вероятността селото да се 
е местило на няколко пъти преди да се установи тук. Легендите 
„говорят”, че първоначалното му място е било до брега, на самия 
нос Св. Атанас. Други устни сведения най-напред ситуират селото 
върху „южния (най-слънчев) склон към нос Св. Атанас”, след това го 
отнасят на север в местността Бялата река („Аспро рема”) и чак 
после на южния склон на местността „Глико” при Старата чешма. 
Дефтерът от 1566–1569 г. дава по-рационална информация в тази 
насока – другото име на селото по онова време е Юндал, а мястото 
му е удобно за пладнуване на животните, горско лятно пасище. 
Някои познати и до днес топоними в землището идват на помощ: 
„Буласкара” (местност между Бяла и морския бряг със значение: място 
за паша или пладнуване на животните, за „отхлабване, отпускане на 
воловете”), „Сая амбели” (местност на север от днешния град със 
значение на името: лозята около лятната кошара), „Палихорафя” 
(старите ниви) и др.88 Въпросът за локализацията на селището през 
Късното Средновековие остава открит и надеждите за това са 
отправени към археологическите сондажи и проучвания, но едно 
88 Трифонов, Тр. 700 наименования от Българското Черноморие…, с. 20, 69; Страти-
ева, Хр. Бяла. Електронна енциклопедия…, с. 114.  
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вече е сигурно – сега, след като разполагаме с османската данъчна 
документация за селото от XVI в. този процес изглежда значително 
улеснен.

Дефтерът от 1566–1569 г. внася яснота и по още един важен 
въпрос – не са казаците пирати причината за преместването на 
Бяла от брега на морето към вътрешността, както предполагат 
повечето анализатори на местните легенди89. Най-ранните казашки 
набези в района на селото (които със сигурност не го подминават) 
датират веднага след 1605 г., а цели 40 години по-рано то се споменава 
с името Ак дере – следователно то вече се е преместило навътре 
от брега, ако все пак приемем, че някога е било там.

За да сме по-точни в идентификацията на Ак дере от 
цитираните дефтери от XVI–XVII в. с днешния град Бяла във 
Варненска област трябва да направим още едно важно уточнение. 
Може да се очаква, че Ак дере е често използвано наименование, 
заради своето универсално значение. Специалистите твърдят – 
хората в по-стари времена не рядко са кръщавали с едни и същи 
имена близки, дори съседни селища90. В конкретния случай обаче не 
възникват особени затруднения, защото попадаме на само още две-
89 Трифонов, Тр. 700 наименования от Българското Черноморие…, с. 12; Стратиева, 
Хр. Бяла. Електронна енциклопедия…, с. 5.  
90 Позовавам се на мнение на д-р Стефка Първева, изказано в частна кореспонден-
ция.
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три подобни наименования не само в прилежащия, а и в по-широкия 
район край Бяла. Едното е топоним в Източна Стара планина – 
Бялата река при южния вход на Дюлинския проход („Ак дере боаз”)91. 
Съседните в прохода Еркеч (Козичино) и Голица (Гулица) обаче са 
стари селища и имената им никога не са били смесвани с топонима 
Ак дере.

Има и друго Ак дере – днешното село Бяла река в Община 
Върбица, Шуменска област. То е разположено в югоизточната част 
на физико-географската област Герлово. До 1878 г. селото има тройно 
име: Бяла река, Стара Бяла река и Ак дере92. Споменава се в ранно-
османските регистри с турското си име, но има поне два важни белега, 
който го различават от „нашето” Ак дере – административната 
принадлежност и етническия облик на населението. В сборен 
регистър на джелепкешани (овцевъди, отглеждащи овце за продан) 
от 981 г. (1573–1574) Ак дере е описано като село в каза Шумен, а 
населението му е турско93.

В опис на приходоносните обекти във Варненска нахия, 
съставен през 1526–1527 г. е посочено „Село Паралу Ак дере/?/: домакинства 

91 Стратиева, Хр. Бяла. Електронна енциклопедия…, с. 7–8.  
92 Минчев, Н., П. Коледаров. Речник на селищните имена в България 1878–1987. Со-
фия, 1989, с. 22.  
93 Стойков, Р. Селища и демографски облик на Североизточна България и Южна 
Добруджа през втората половина на XVI в. – ИВАД, Т. XV, Варна, 1964, с. 104.  
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на ямаци с чифт – 4; райетски домакинства – 3; приход – 874 [акчета]”. 
Страшимир Димитров, историкът разчел и публикувал документа, 
не се наема с идентификацията на селото, тъй като името му 
е изписано много неясно94. Принадлежността към Варненска нахия 
обаче също подсказва, че става въпрос за друго селище.

И още едно село във Варненска каза е с подобно име – Ак 
пънар (Ак бунар). Включено е в списък на облаганите с данъка джизие 
селища в казата, съставен през 1622–1624 г. В селото по онова 
време са описани едва 24 немюсюлмански ханета и вероятно това 
е накарало изследователите, публикували анотация на документа, да 
предположат с голяма доза несигурност: „Неустановено. Може да е Ак 
дере, дн. с. Бяла, Варненски окръг”95.

Темите за етническата принадлежност и за стопанския 
живот на населението на Ак дере през ранно-османския период също 
будят сериозен интерес. Представените дефтери от XVI–XVII в. са 
добро градиво и до голяма степен разкриват демографските процеси 
в селото по онова време. По имената на хората, включени в описа 
на селото е видно, че през 60-те години на XVI в. неговото население 
е немюсюлманско, дори почти изцяло българско. Основният му 
94 Димитров, Стр. Из описа на добруджанските нахии от третото десетилетие на XVI 
в. – Сб. „Добруджа”, 14–16, 1997–1999, с. 307–333.  
95 Извори за българската история. Турски извори за българската история. Т. VII, Со-
фия, 1986, с. 298.  
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поминък е свързан с животновъдството (главно овцевъдството), 
земеделието, лозарството и винарството. Намиращото се 
в непосредствена близост „пристанище Гьозлю” създава добри 
възможности за търговия и очевидно беленци не пропускат да се 
възползват.

По своя етнически облик в този ранен период жителите 
на Ак дере силно наподобяват традиционното старо българско 
балканджийско население на близките Еркеч и Голица (Гулица)96. Няма 
причина да липсват връзки между трите селища, както и движение, 
дори размяна на жители помежду им.

Само след няколко десетилетия, през 40-те години на XVII 
в. вече могат да бъдат регистрирани промени в демографския 
състав на беленци. В описа на селото от онова време чувствително 
нараства броят на гръцките имена, респективно на гърците, макар 
че все още българските имена (българите) преобладават. Очевидно 
е започнал процес на гърчеене на местните хора – не може по друг 
начин да се обясни какво става с мнозинството българи, чието 
присъствие в описа от 1566–1569 г. е вън от всякакво съмнение. 
Гърчеенето, по всяка вероятност доброволно, е провокирано от 
96 Милетич, Л. Старото българско население в Североизточна България. –  Българска 
библиотека № 1. Изд. на БКД, София, 1902; Георгиев, Г. Еркечаните и техния говор. 
Отпечатано от „Известия на семинара по славянска филология” при Университета в 
София. Кн. II, София, 1907, с. 133–147.  
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нуждите на търговията, а нейното развитие се благоприятства от 
близкото пристанище97, най-вероятно същото онова „пристанище 
Гьозлю”, известно ни със своя Законник, което очевидно изживява 
най-големия си подем през XVI–XVII в.

При опитите за локализация на „пристанище Гьозлю”, освен 
вече цитираната хипотеза на д-р А. Орачев за наличие до XVII в. на 
голямо пристанищно съоръжение при устието на р. Двойница, трябва 
да се имат предвид и резултатите от спасителни археологически 
разкопки на късноантична пещ за строителна керамика, намираща се 
подножието на възвишението над малкия залив „Ай Яни” („Св. Йоан”) 
– всъщност югозападния край на залива Св. Атанас. Над античния 
културен слой са открити интересни артефакти, подсказващи 
извършването на това място на търговска дейност – сборна монетна 
находка от 52 сребърни турски акчета (от XVI–XVII в.), както и 
бронзова теглилка – екзагия със знак / тугра98. На същото място 
са открити още няколко други бронзови монети от ХVIII–ХIХ в., 
части от накити и малко на брой фрагменти от късносредновековна 
керамика (датировка след ХVI в.) (Приложение № 5).

Няма никакво съмнение, че проученият терен е бил удобен за 
пристан и в района се е развивала оживена търговия. На около 150 
97 Множество останки от котви-четирирожки са откриват в акваторията на залива 
Ай Яни на юг от гр. Бяла: Стратиева, Хр. Бяла. Електронна енциклопедия…, с. 1.  
98 Туграта е знак на владетеля (султана), съдържащ неговото име и титулатура.  
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метра южно от него се намира устието на р. „Панаир дере”, с по-
старо име „Перпери дере”99. 

В района южно от Бяла още в миналото са намерени и 
документирани и други интересни обекти, датиращи от османско 
време, които със сигурност имат отношение към беленската история 
по онова време. Заслуга за това имат едни от основоположниците 
на българската археологическа наука братята Хермингилд и Карел 
Шкорпил, които в своя статия, публикувана през 1892 г., описват 
старините по Черноморското крайбрежие. След като се спират на 
т.н. „землен окоп” между Обзор и Бяла, намиращ се на около 60 км 
южно от Варна, те отбелязват, че „до самите поли на възвишението, 
на изток до стария насип, се забелязват развалини на една малка черква 
св. Иван; от нея е останала само една продълговата грамада камъни, 
разположена от запад на изток”100. Скромните размери на храма 
подсказват, че става въпрос за черква, която е била действаща през 
Късното Средновековие, включително и през османско време.

В същата публикация на братя Шкорпил се посочва, че в 
„развалините на черквицата, която се намира близо до средата на 
укрепителния зид, се намира един надгробен правоъгълен камък (дължина 
99 Изказвам благодарност на доц. д-р Валери Йотов за любезно предоставените ми 
все още непубликувани материали от това интересно археологическо откритие.  
100 Шкорпил, К., Шкорпил, Х. Североизточна България в географическо и археоло-
гическо отношение. – СбНУНК, VII (Паметници из Българско). София, 1892, с. 42.  



307

БЯЛА	И	РАЙОНЪТ	ПРеЗ	XIX	В.

0,25; широк 0,21 и висок 0,45 м). На предната му страна, в една тясна рамка 
има знак ХС [Христос], а под него двуредов и полуизтрит надпис…” 101. По 
описанието на Шкорпил може да се възстанови следният текст 
върху надгробния камък: „През месец септември [ноември/декември], ден 
..., почина…”. Възстановяването на съдържанието е много трудно, 
тъй като липсва точно описание в цитираната статия, но при 
все това наличието на някои епиграфски особености на текста ни 
насочват към времето на Късното Средновековие и Възраждането.

Споменатите от братя Шкорпил черква и надгробен 
паметник намират оригинално потвърждение и допълнение в 
резултатите от провежданите в последните години на нос Св. 
Атанас археологически проучвания (виж част 1). Според сведенията 
на проучвателите, непосредствено източно от разкритите 
сектори на крепостната стена на късноантичната крепост има 
следи от християнски некропол – разрушени малко над 15 гроба, без 
инвентар. Стратиграфията (гробовете са на дълбочина 80–100 см 
от съвременния терен) и откритите в тази зона сребърна обеца, 
фрагменти от късна сграфито-керамика и няколко османски монети 
засега насочват към Късното средновековие (Приложение № 6). 
Може да се предположи, че този некропол е свързан с описаната от 
братята Шкорпил черква и е обслужвал населението на селището, 

101 Шкорпил, К., Шкорпил, Х. Североизточна България ..., с. 42.



308

ИВАН	РУСеВ

съществувало в близост през първите векове на Османското 
владичество.

Отново при същите археологически проучвания на 
късноантичната крепост на нос Св. Атанас на дълбочина два 
метра от съвременния терен, в пълнежа от дребни камъни и пръст, 
който запълва леглото на основата на каменен зид на сграда от 
VI – началото на VII в. е открита монета. Монетата е с номинал 
1/12 екю и е на френския крал Луи ХIV (14 май 1643 – 1 септември 
1715 г.), известен още като „Краля Слънце”. Как е попаднала тази 
монета на такава дълбочина чак в античния културен слой? Могат 
да се изкажат няколко предположения, но според най-вероятното 
сред тях е възможно някъде в края на 60-те или през 70-те години 
на ХVII в. местен жител да е вадел камъни за строеж на къща в 
тогавашното село Ак дере – вече разположено на склоновете, където 
е и днес Бяла и да е загубил монетата102. (Приложение № 7)

Неправилно би било да се обяснява процесът на нарастване 
на гръцката общност в Ак дере през XVII в. само с гърчеене на 
местните българи. Както става видно от дефтера от 1642–1643 
г. в селото тогава са регистрирани множество „хайманета” (лица 
без установено местожителство, потенциални новозаселници) 

102 И тази информация и хипотеза дължа на доц. д-р Валери Йотов, за което му благо-
даря.  
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и чужденци новозаселници, като повечето от тях са с гръцки и 
църковно-християнски имена (Йорги, Йоргич, Йорги „мачар”, Параскев, 
Яни, Андрея), т.е. най-вероятно новодошлите тук са гърци. Какво 
би привлякло новите заселници, ако не добрите условия за търговия 
и стопански дейности в крайбрежното селище.

Впрочем, демографските промени сред населението на Бяла през 
XVII в. намират далечен отзвук в местния спомен, а той е предаден 
в началото на XX в. от Михаил К. Сарафов в публикация, озаглавена: 
„Списък на населените места в Царство България от Освобождението 
(1879) до 1910 година …”. Ето какво пояснение четем там: „Още преди 
Освобождението [селото] се именувало от турците Ак-дере, от гърците 
– Астра103 и от българите – Бяла. гръцкото население е от българско 
потекло, погърчено през 17-то столетие [курсив мой – И. Р.]…”104. По 
каква причина и при какви обстоятелства – уви, не става ясно.

103 Грешно е предадено гръцкото име на селището – Аспро. Тази грешка се среща и в 
други публикации.  
104 Сараоров, М. Списък на населените места в Царство България от Освобожде-
нието (1879) до 1910 година. Сравнителен историко-етнографски преглед. София, 
1921, с. 63. Неотдавна това кратко сведение бе неточно цитирано, приписвайки му 
твърдението, че гърцизирането на беленци през XVII в. е станало „насилствено”: 
Щерионов, Щ. Гърците в българските земи през XVIII–XIX в. (до 1878 г.). Историко-
демографска характеристика. В. Търново, 2008, с. 306. Както се вижда от дословния 
тук цитат, такова твърдение в книгата от 1921 г. няма.



310

ИВАН	РУСеВ

От XVII в. насетне настъпват промени. Не се споменава 
повече за „пристанището Гьозлю”, очевидно престанало да съществува 
или се е превърнало в малък крайбрежен пристан от локално значение. 
Това неминуемо влошава условията за търговия, но демографските 
процеси в Ак дере са вече факт и то необратим. Създаденото гръцко 
ядро сред беленското население ще продължи да се разраства, за да 
създаде представата за едно изцяло гръцко селище, документирано 
като такова в историческите извори от XIX в.
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гЛАВА	ВТОРА
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2.1.	Предосвобожденските	времена	–	от	бита	и	
ежедневието	до	политическите	страсти	и	преселенията
През XIX в., чак до Освобождението от 1878 г. Бяла (Ак дере, 

Аспро) продължава да се числи административно, конфесионално, 
икономически и социално към Месемврийския (Несебърския) район105, 
а това е още един важен аргумент в подкрепа на идентификацията 
на днешния град със селището от казата Месеври, представено 
в османския дефтер от 1642–1643 г. Именно XIX в. е времето, 
когато Бяла се превръща в най-голямото гръцко село по Западното 
Черноморско крайбрежие, наброяващо 400–450 семейства гърци. По 
изчисления на Щ. Щерионов около 1878 г. от всичките му 1 430 
жители 98,8 % са гърци. За сравнение – в съседното Гьозекен 
(Обзор) по онова време живеят едва няколко гърци, занимаващи се 
с търговия и ханджийство. Беленската община със свои средства 
поддържа в селото училище със забавачница, в които обучението се 
105 Щерионов, Щ. Гърците в българските земи през XVIII–XIX в. (до 1878 г.)…, с. 306. 
Авторът представя селището в светлината на малко познати в нашата историография 
гръцки източници, което прави изложението му твърде ценно като информация.  
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извършва отделно за момчета и за момичета. В тях преподават 
двама учители и две учителки106. По по-късни данни, публикувани 
от проф. Любомир Милетич, в Бяла (Акдере) живеят 1 680 гърци107.

В една своя статия, публикувана преди време, проф. Велко 
Тонев очерта механизмите, чрез които се разпространява гръцката 
просвета и култура по Българското Черноморие, особено ясно 
откроими през XVIII и XIX в. Сред тях той посочва следните: 
разселването на гърци от столицата на Османската империя 
Цариград и от големите градове в държавата към вътрешността; 
активната дейност на Вселенската патриаршия в подкрепа на 
гръцката национална идея; нарастване броят на гръцките училища 
и просветни дружества – основни фактори за разпространение на 
гръцката грамотност; по-добрите възможности за практикуване на 
търговската професия (респективно за забогатяване) за членовете 
на гръцките общности и пр.108 В донесение на руския вицеконсул 
във Варна А. Олхин от 1862 г., отнасящо се за Бургаско, гръцкото 
преимущество в българо-гръцкия контакт–конфликт в района 
придобива образно представяне и обяснение: „Когато у българския 
народ още не е било родено националното чувство, тогава името „българин” 
106 Щерионов, Щ. Гърците в българските земи през XVIII–XIX в. (до 1878 г.)…, с. 306.  
107 Милетич, Л. Старото българско население в Североизточна България…, с. 146.  
108 Тонев, В. Гъркоманите по Българското Черноморие през Възраждането. – Българ-
ска етнография, № 2, 1993, с. 32–45.
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е имало значение на простолюдие и влачело след себе си почти презрение от 
страна на благородните „елини”, както се наричали гърците. За да бъдеш 
приет в тяхното общество или съдружие, е било необходимо да говориш 
гръцки и да споделяш техния начин на мислене. Българите по онова време 
не са имали училища, никой не им обяснявал тяхното значение; народът 
– преимуществено земеделски, не притежавал нито капитали, нито 
ловкостта, свойствена на гърците – търговци. Тогава много от българите, 
отначало увлечени кой от изгодите, кой от почетното положение на гърците 
сред турските християни, кой оженил се за гъркиня, сами се отказвали от 
своята народност и се причислявали към гръцката. Децата на подобни хора, 
възпитани в гръцки дух и гръцки училища, не само избягвали, но просто 
ненавиждали българите… В Цариград, във Варна и в други градове, където 
българите са смесени с гърците, в семействата почти навсякъде ще чуете 
господстващия гръцки език, даже и между най-родолюбивите личности”109.

Населението на Ак дере представлява малко по-различен 
и специфичен случай в контекста на етническата ситуация 
в района, очертана от А. Олхин. За разлика от повечето други 
селища, особено от селата, то вече е с изградено в предходните 
векове гръцко ядро, което през XIX в. се разраства и консолидира. 
Механизмите на този процес са същите, очертани от проф. Тонев – 
дейността на Патриаршията и конкретно на близките черноморски 
109 Маркова, З. Руско консулско донесение за Бургас и Бургаския район от 1862 г. – 
Известия на Държавните архиви (ИДА), № 32, 1976, с. 92.
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митрополитски средища, училищната мрежа, привлекателната сила 
на търговията. В това отношение Ак дере изпитва благотворното 
въздействие на Месемврия. Със своята митрополия, училища (едно 
мъжко петкласно, едно девическо четирикласно и една забавачница), 
с учителите си (само в забавачницата преподават трима учители 
и две учителки) и с финансовото съдействие на градската гръцка 
община, Месемврия се утвърждава като един от основните 
центрове на гръцката просвета и култура по Западното Черноморие 
преди Освобождението110. И бленеци очевидно не пропускат да се 
възползват от възможностите на този център.

Що се отнася до търговията, то тя и през XIX в. продължава 
да бъде важна стопанска дейност за жителите на Ак дере, макар и 
вече само ограничена в рамките на района. На този факт специално 
внимание обръща австро-унгарският пътешественик и учен Феликс 
Каниц. Каниц посочва 7 „чисто гръцки” селища на територията 
между Несебър и Варна, сред които попадат Акдерекьой (Бяла) и 
Курукьой (Горица, Община Бяла). „Жителите на тези селища почти са 
монополизирали в ръцете си цялата търговия с дървен материал, извършвана 
чрез пристана на нос Емине” – подчертава пътешественикът111. А 
успешна търговия без капитали и без контакти по големите градски 
110 Щерионов, Щ. Гърците в българските земи през XVIII–XIX в. (до 1878 г.)…, с. 302.  
111 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът. Историческо-географско-етнографски 
пътеписни проучвания от 1860–1879 г. Т. III, София, 1995, с. 182.
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тържища не може да „се върти”. Понтийските гърци имат и едното, 
и другото. Акдеренци са добрият пример в това отношение.

Но по-ранното гърцизиране на Бяла едва ли превръща селото 
в затворена система през XIX в. Напротив, по-добрият стандарт 
на живот в него и всички онези предимства, които изтъква руският 
дипломат А. Олхин, със сигурност го правят притегателен център 
за българското население от околността, откъдето главно идват 
новите заселници в Ак дере. Те с пълно основание могат да бъдат 
отнесени към т.нар. „гъркомани”. Сведения за тях откриваме в 
документи от първите следосвобожденски години. На такива 
попаднахме в най-старата училищна документация, днес надеждно 
съхранявана в ОУ „Отец Паисий” в Бяла. Прави впечатление, че 
в „Главната класна книга № 1” на беленското училище, в която са 
записани основните данни за учениците в селото в периода от 1896 
до 1914 г., е включена графа „вероизповедание”. В нея се срещат три вида 
народности, посочвани от самите родители на децата, а именно: 
„гръцка”, „българска” и „българо-гъркоманска”. Като „българо-гъркоман” 
например е записан някой си Адам Апостолов Адамов, роден през 
1890 г. (л. 15 б). В следващите „Главни класни книги” се увеличава броят 
на записалите се като „българи” и намаляват гърците – последната 
„Книга № 6” е за периода 1925–1935 г. И ако това е лесно обяснима 
тенденция, особено след антигръцките погроми в близката Варна 
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през 1906 и 1914 г. и след масовото изселване на беленските гърци и 
идването в селото на нови заселници от Македония, Одринска Тракия 
и Добруджа през втората половина на 20-те години на XX в.112, то 
информацията за най-ранния период, този отразен в „Главната класна 
книга № 1”, може да се приеме и тълкува като неманипулирана от 
политически натиск, какъвто неминуемо е съпътствал посочените 
миграционни процеси и като адекватна на етническата ситуация в 
Ак дере до Освобождението.

Още един исторически извор от следосвобожденския период 
съдържа, макар и косвени, но твърде ценни аргументи в подкрепа 
на тезата, че в основаната си част старото гръцко население на 
Бяла е с местни български корени, че то периодично се е допълвало с 
гъркомани и че през годините не са преставали културните връзки и 
общувания между беленци и жителите на околните български села. Тези 
констатации се базират на наблюдения върху езика и традиционната 
култура на населението на селото, записани на 20 април 1914 г. от 
главната учителка Рада Черковска – т.е. тогава, когато етническата 
112 В периода 1925–1928 г. от Бяла се изселват 200 гръцки семейства и се заселват в 
гръцките селища Катерини, Корино, Аспрос и Китрос, а в техните къщи се заселват 
българи бежанци от Егейска и Вардарска Македония (Еница, (Енджи Вардар), Бозец, 
Петрово), а по-късно и от Одринска Тракия (Лозенградско) и от Добруджа (Тулча, 
Добрич, Балчик). Заселването в Бяла на тракийците и на добруджанците се извършва 
в периода 1928–1930 г. и води до изграждането на един нов квартал, наречен 
„Добруджански”: РИМ – Варна, Отдел „Етнология”. Научен архив.
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ситуация в Бяла е все още спокойна, когато тук все още живее 
старото население, такова, каквото е било то и до 1878 г., цели 
десет години преди да започнат преселенията. Във Въпросник № 2 
на Окръжната училищна инспекция във Варна, днес съхраняван във 
фонда на „Музея на Възраждането – Варна” (Приложения № 8а и 8б), 
беленската учителка е попълнила следното за етническия състав и 
езика на жителите на Бяла: „Населението е гръцко, употребяват в говора 
си и български. Леля, баба, буба (баща), даи (чичо), мари (майка), бати, каку 
(кака), булю (буля), дай (чичо), свако, вуйчо, шуря”113. И още: „Говорът е 
гръцки, но употребяват чисто български и турски названия на някои 
предмети, като например: одая (стая), авли (двор), таван. Покъщнина: 
сито, делаф, брадва, печка. Земеделски: тармък, плуг, дьолмедже. Облекло: 
пристилка, фустан, кундурури, папуча (чехли), чорапи, миск, антерия”114. 
В същата анкета, в графата „Напишете стари исторически и битови 
песни” Черковска отбелязва следното: „Населението е гръцко. На Лазаров 
ден пеят стари български народни песни, като: I. „Мари Радо, бяла Радо” 
и II. „Мари Тодоро, яланджи Тодоро””115. Обективността на събраната 
и поднесената във Въпросника информация трябва да се постави 
вън от всякакво съмнение. Рада Черковска е известна като голям 

113 РИМ–Варна, Музей на Възраждането, Ф. 1, оп. 1, а.е. 2, л. 5.  
114 Пак там, л. 2.  
115 Пак там, л. 2, 3.  
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професионалист, като една от най-добрите беленски учителки в 
цялостната история на местното училище. Тя е родена в Добрич 
през 1877 г., установява се в Бяла през 1904 г., където се задомява и 
учителства тук в продължение на 33 години116. Изготвяйки анкетата 
през април 1914 г., Черковска има предимството на „външен”, но вече 
достатъчно добре запознат наблюдател върху културата и бита на 
беленци. За нея се помни и това, че за да може по-лесно да общува 
с малките първолачета, тя сама научава гръцки език117 – т.е. едва 
ли е имала затруднения и в контактите си с възрастните жители 
на селото, чиито нрави и обичаи учителката подробно описва във 
Въпросника.

Но да се върнем на пътеписните бележки на Феликс Каниц. 
Неговият маршрут в тази част на Стара планина (карта 2), изминат 
през 70-те години на XIX в., „подминава” Бяла и е през Бана (Баня), 
Обзор, Айваджик (Дюлино) към Дервиш Йован (Старо Оряхово) и 
Варна, но въпреки това на няколко пъти пътешественикът споменава 
за селото, като го назовава със следните имена: Ак дере (Акдере), 
Акдерекьой и Аспро. Най-напред Каниц, който обръща сериозно 
внимание на особеностите на релефа, отбелязва, че при Ак дере и 
Дервиш Йован „височините значително се покачват и представляват 
116 Стратиева, Хр. Бяла. Електронна енциклопедия…, с. 151.  
117 Стефанова, М. Възникване и развитие на българското училище в град Бяла, 
Варненска област. – сп. „Образование”, № 3, 1995, с. 122.
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Карта № 2. Карта към книгата на Феликс Каниц „Дунавска България и Балканът“.  
Източна Стара планина – фрагмент
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великолепна военна позиция”118, след това пише за селото, като за родно 
място на известни хайдути119 и накрая отново го отбелязва във 
връзка с похода на руските войски на юг през планината по време на 
руско-турската война от 1828–1829 г.120

В картата, придружаваща тритомното издание „Дунавска 
България и Балканът” Феликс Каниц отбелязва селището с двете 
му имена, турското и гръцкото: Akdere (Aspro) и го ситуира на 
приблизително 3-4 км северозападно от втория най-вдаден навътре в 
морето нос след Емине (“Emine Burun”). На картата въпросният нос 
е означен с надпис “Kara Burun”, т.е. Черни нос, но без съмнение това 
е нос Св. Атанас121. Прочее, изписването върху късносредновековни 
карти на Mauro, Noirmolle и пр.), макар явно да се има предвид нос 
Св. Атанас, а не сегашният Черни нос е доста често срещано.

Редом с всичко това, Ф. Каниц представя своите наблюдения 
върху бита и културата на обитаващото крайбрежния район на 
Източна Стара планина гръцко население, което както вече бе 
118 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът…, Т. III, с. 181.  
119 Пак там, с. 186.  
120 Пак там, с. 193.  
121 Лаков, Л. Феликс Каниц и неговата „Оригинална карта на Дунавска България и 
Балканът”. София, 1981. Всъщност тук Каниц греши, като размества местата на но-
совете – южно поставя Кара бурун, а северно, в близост до устието на Камчия – Ак 
бурун (нос Бяла), а в действителност така очертания на картата нос следва да се 
идентифицира със Св. Атанас.
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посочено – живее в седем села, сред които са и двете съседни 
Акдерекьой и Курукьой. В Баня, първото посетено от Каниц гръцко 
село, той вижда и описва следното: „В Бана влизах в различни къщи 
и навсякъде бях приет много гостоприемно. Държането на гръцките 
жени ми се стори по-малко конвенционално от това на българските. То 
се характеризира с повече индивидуалност и живост. Не мога да кажа, че 
ми направиха впечатление някакви други черти, по които потомците на 
гръко-византийските учители на българите стоят на по-висша степен 
на цивилизация от последните. При многовековните тесни връзки между 
славяни и гърци, последните са оказали безспорно силно влияние върху живота 
на българите. Византийските образци са дали своето отражение върху езика 
и нравите, църквата и литературата, търговията и индустрията и дори в 
държавните и дворцови етикеции на изпълнените с много младежки сили, но 
по-слабо култивирани славяни, които се заселиха в „Илирийския триъгълник”. 
Но лошите черти на турското управление, недостатъците на тяхната 
администрация засегнаха обаче за съжаление и по-добре организираната 
гръцка раса, макар че върхушката на последните, наброяваща няколко 
десетки хиляди, успя да се постави пред турците веднага след падането на 
Цариград по-добре, отколкото останалите народи на „раята”, които в 
духовно отношение вегетираха с векове под властта на полумесеца. Гърци 
и славяни трябва да правят големи усилия, за да засилят развитието на 
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културата си, което бе прекъснато от завладяването на турците”122. Не 
остават скрити симпатиите на Феликс Каниц по адрес на гърците 
и на „славяните” (българите) и съжалението към тях, породено от 
турското управление, под което те се намират. В резултат на 
срещите и наблюденията в планинските села той констатира: след 
векове съжителстване двата етноса вече са добили много общи 
черти; гръцките жени са по-открити в поведението си, държанието 
им е „по-малко конвенционално”, но това не е съществена разлика между 
тях и българките, убеден е Каниц и едва ли би променил мнението си, 
ако му се бе отдало да посети и беленския дом. А на преценката му 
можем с голяма доза основание да се доверим, защото той неведнъж е 
доказвал качествата си на вещ наблюдател и анализатор – качества, 
изграждани в течение на близо две десетилетия пътувания из земите, 
заключени между Стара планина и Дунава.

И за да се превъплътят сведенията на Каниц в близки до 
реалността образи, отново ще се доверим на анкетата на Рада 
Черковска. Ето как учителката описва традиционното беленско 
облекло: „Носията на мъжете е зимно време: черни потури с гайтани, черна 
абичка вълнена, червен пояс и калпак, а лятно време: бели памучни потури, 
фанела и сламена шапка. Празничен ден с обуща, а работен с цървули. 
Женската носия е както в градовете. Всичко се купува от дюкяните. Не носят 

122 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът…, Т. III, с. 182.
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нищо изработено от вълна. Обичат кокетството, белосват се, червят се и 
носят росове на главите си”123. Очевидно през XIX и началото на XX в. 
по своя външен вид беленският мъж не се отличава съществено от 
балканджията, нито в делничните, нито в празничните си одежди, 
докато беленката не само по нрав, но и по облекло е по-различна 
от българските обитателки на района и вече демонстрира вкус към 
набиращата по онова време на Балканите модерна градска култура. 
Тя предпочита да купува, а не сама да изработва дрехите си.

Близостта между гърци и българи и общата им до началото 
на XIX в. историческа съдба създават условия за силния отзвук, 
който получава в българските земи Гръцкото въстание от 1821 г.124 
Като население с вече изградено гръцко самосъзнание, беленци не 
остават встрани от събитието, но за съжаление подробности 
липсват, с изключение на едно сведение, публикувано в края на века 
от варненския учител и историк Йоан Николау и многократно след 
това цитирано от други автори (Ст. Кабакчиев, Н. Тодоров, В. 
Тонев). В своята книга „Одесос, Варна…” през 1894 г. Николау отбелязва 
следното: „В 1821 г. [във Варна – б.м. И. Р.] били обесени първенците …, 
Йоан Асприотис от Бяла почина по пътя при все това обесен от турците, 
както и някои други Беленци. Останалите селяни на Бяла се пръснали, като 

123 РИМ–Варна, Музей на Възраждането, Ф. 1, оп. 1, а.е. 2, л. 5.  
124 Тодоров, Н. Филики Етерия и българите. София, 1965.
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не останал никакъв чорбаджия. Тогава селото управлявала някоя си Ясура, 
мъжествена жена, известна на турците, тъй като познавала техните 
нрави и език. Това виждаме да се случва за първи път в Турция, да бъде 
призната [жена] за чорбаджия с решението на турската власт”125.

Според Ст. Кабакчиев обесеният във Варна беленец на име 
Йоан („Йоан Асприотис“) е свещеник – в статия, публикувана през 
1910 г. ,той го споменава като: „Поп Иван от с. Бяла”126. Въпреки 
оскъдността на информацията, почиваща само на устни сведения 
и спомени, достигнали след години до Йоан Николау, може да се 
направи предположението за силния отзвук на гръцкото въстание в 
Бяла, за това, че движението намира свои сподвижници в малкото 
черноморско селище и че беленци не остават встрани от едно много 
важно събитие с балкански измерения. Нека припомним, в „Гръцката 
завера“ се включват градски първенци, чорбаджии, висши духовници, 
част от които впоследствие са арестувани и публично екзекутирани. 
Събитието е „запечатано“ в историята на по-важните градски 
центрове – спомената Варна, Търново, Сливен, столицата Цариград 
и други градове, докато селата остават встрани от събитието 
поради липса в тях на елит от регионален мащаб. Бяла обаче е ако 
125 Ιωάννης Νικολάου. Οδησσός, Βάρνα υπό αρχαιολογικήν και ιστορικήν άποψιν. Βάρνα, 
1894, σ. 201–202.  
126 Кабакчиев, Ст. Спомени от града Варна от времето на Кримската война 1853–1856 г. – 
ИВАД, III, 1910, с. 31.
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не единственото, то едно от малкото изключения – факт, който 
сам по себе си е поредното доказателство за будното обществено 
поведение на беленци и за тяхното ясно оформено в началото на 
XIX в. гръцко самосъзнание.

Интересно е и сведението за кметицата – чорбаджийка Ясура. 
Дори да приемем с известни резерви твърдението на Николау, че 
„се случва за първи път в Турция, да бъде призната [жена] за чорбаджия“ (а 
може и да е прав историкът!), то без съмнение самата Ясура се явява 
типична представителка на „по-малко конвенционалните” гъркини 
беленки, след като е успяла и то в такъв деликатен исторически 
момент да спечели благоволението на известната със своята 
непреодолима консервативност османска власт.

Бяла свързва историята си с още едно голямо събитие 
от второто десетилетие на XIX в. – руско-турската война през 
1828–1829 г. Селото се оказва на пътя на руските войски в похода 
им на юг към Одрин, където през септември 1829 г. е подписан 
мирният договор, сложил край на войната. Ето какво пише по този 
въпрос Феликс Каниц: „Ген. Рот разположи войските си при Аспро, голямо 
българско село в планинските дебри около Черно море. Жителите на селото 
посрещнаха освободителите си тържествено, като устроиха шествие, 
предвождано от църковния кръст“127. Случката става в края на месец 
127 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът…, Т. III, с. 193.  
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юли 1829 г., наскоро след 20-ти юли, когато руската армия успешно 
форсира р. Камчия при село Дервиш Йован (Старо Оряхово). 
Интерес буди направената от Каниц квалификация на Аспро като 
„българско село“. Очевидно той се е подвел по ползвания от него, но 
останал неизвестен нам източник128, където селището е посочено 
като българско и е пропуснал да свери със собствения си текст, в 
който само няколко реда по-горе представя същото това село (Ак 
дере, Акдерекьой) като гръцко.

„Гръцката завера” от 1821 г., продължилото впоследствие 
гръцко съпротивително движение и най-вече руско-турската война 
от 1828–1829 г. провокират големи изселнически процеси, обхванали 
източните български територии и Черноморското крайбрежие. 
Голяма част от християнското население на района – българи, 
гагаузи, гърци, страхувайки се от турски репресии се насочват на 
север с цялата си покъщнина и се установяват във Влашко, Молдова 
и Бесарабия. Няколко години по-късно някои от преселниците се 
връщат обратно на юг от р. Дунав, но не отиват по родните си 
места, а се заселват в добруджански и крайбрежни селища на север 
от Варна. Изследвания на проф. Стефан Дойнов сочат, че около 
130–140 000 души са емигрантите от „българско” по време войната 
128 С името Аспро селото е отбелязано върху картите, „запечатали“ пътя на руската 
армия по време на войната през 1828–1829 г.: Стратиева, Хр. Бяла. Електронна 
енциклопедия…, с. 17.
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и главно след 1830 г.129

Бяла също е засегната от изселванията през 20-те и началото 
на 30-те години на XIX в. Всъщност, както вече стана въпрос, 
проблемите за беленци започват още през 1821 г. Спомени на стари 
хора от село Чаушкьой (Генерал-Кантарджиево, Варненска област), 
записани в началото на XX в. сочат, че гърци от Ак дере се заселват 
в тяхното село по онова време, други бягат в днешните села 
Климентово, Дебрене (Варненска област) и др. – т.е. потвърждава се 
информацията на Йоан Николау за репресии в планинското селище. 
По време на руско-турската война, няколко години по-късно тези 
беленци напускат Чаушкьой, установяват се временно във Варна, 
после пак се връщат в новото си поселение, следва преселване в 
Бесарабия и отново завръщане и трайно установяване в Чаушкьой. 
Впрочем ето и самите „митарства“ на тези вече бивши жители 
на Ак дере, предадени по спомените на дядо Люцкан Добрев, който 
е на 75 години, когато през 1907 г. ги разказва на дописния член на 
Варненското археологическо дружество Радой Богданов: „Л. Добрев 
казва, че дядо му, Добри Люцканов, Стамат Шишков, Костадин Парушев, 
Добри Харитонов, Добри Кара Маврудиев, Демир Коев, Стамо Георгиев и 
Кара Тодор (Кара-абалъ), всички гърци, са дошли от Бяла и др. в Чаушкьой, 
129 Дойнов, Ст. Преселнически движения от българските земи по време на руско-
турските войни през първата половина на XIX в. – В: Българското възраждане и 
Русия. София, 1981, с. 310–311.
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след гръцко-турската война [става въпрос за гръцкото въстание – б.м. И.Р.], 
за да не бъдат преследвани от турците. Те заварили с. Чаушкьой разсипано; в 
него те стояли до руско-турската война в 1828 г., в която година те напуснали 
селото и избягали в гр. Варна, гдето стояли от преди Петров-ден до Петков-ден 
(когато се превзела Варна от русите) и след това се завърнали в село Чаушкьой, 
което намерили разрушено от турците. Само къщата на Стамо Георгиев, която 
била на един усамотен край, не била разсипана. През 1830 г., когато околното 
население се преселвало в Русия, само дядо Добри Люцканов се преселил в Бесарабия 
(в село Кунчас), гдето той преседял до 1834 г., когато по причина на големия 
глад, който настанал в Русия, същият наново се завърнал в село Чаушкьой”130. 
След войната от 1828–1829 г. в Чаушкьой се заселват и други беленци: 
Николаки Янев, Г. Пулев (Полихронов) и Лефтер Георгакев131. По същото 
време в село Кестрич (Виница, квартал на Варна) със семейството си 
се установява Куртем Стражиев от Ак дере132. През 1830 г. някои от 
по-заможните беленци тръгват заедно с варненци и се заселват в Рени, 
Кишинев и други селища в тогавашна Южна Русия133.
130 Богданов, Р. Населението на с. Чаушкьой. – Втори годишен отчет на Варненското 
археологическо дружество за 1907 г. Варна, 1908, с. 37.  
131 Пак там, с. 38.  
132 Антонов, Г. Населението на с. Кестрич (Кестерич). – Първи годишен отчет на 
Варненското археологическо дружество за 1906 г. Варна, 1907, с. 36–38.  
133 Мещерюк, И. Переселение болгар в Южную Бессарабию 1828–1834 гг. Кишинев, 
1965, с. 150–151, 157.  
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През втората и третата четвърт на XIX в. населението 
на Бяла се самоорганизира в община съгласно промените, които 
настъпват в Османската империя в периода на Танзимата. Показател 
на тези процеси е един ценен исторически паметник, днес съхраняван 
във фонда на „Музей на Възраждането” при Регионален исторически 
музей – Варна (инв. № В II – 23). Става въпрос за мухтарски печат 
от 1861–1862 г. с името на селото. Печатът е бронзов, кръгъл в 
основата си с диаметър 2,1 см и височина 2,6 см. При отпечатване 
се чете следният надпис на арабица (Приложения № 9а и 9б):

Muhtar-ı evvel kariye-i Ak dere 1278

В превод:
Първи кмет на с. Ак дере 1278

Годината 1278 по Хиджра съответства на 1861–1862 г. Това е 
годината, в която е изработен и въведен в употреба печатът134.

Отмяната на спахийския институт в Империята през 30-
те години на XIX в. довежда до промени в административното 
устройство на страната. Засилва се ролята на градските и селските 
общини, на общинските кметове (мухтари), които се превръщат 

134 Андреев, Ст., В. Тонев. Османски печати от Североизточна България. – Известия 
на народния музей – Варна (ИНМ–В), Т. X (XXV), Варна 1974, с. 235.
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в посредник между централния фиск и данъкоплатците. В селата 
тези промени са по-осезаеми, тъй като селските общини и техните 
мухтари са призвани изцяло да заменят липсата на бюрократичен 
апарат там. Кметският институт се появява още през 30-те 
години, но с течение на времето се доразвива. Със законите за 
уредбата и управлението на вилаетите (областите) от 1864 и 1870 г. 
окончателно се уточняват правата и задълженията на общинските 
органи в административната уредба на Турция. Кметът има 
задължението да осигури събирането на данъците, да разгласи и приведе 
в изпълнение правителствените разпоредби и заповеди, а съветът на 
старейшините („ихтяр меджлиси”), съставен от 3 до 12 старейшини 
разпределя задълженията и решава спорните въпроси, възникнали 
между местните жители. Положителен момент е изборността при 
определянето на мухтарите и старейшините. Според наредба от 
1867 г. в селските избори участват всички поданици, навършили 18 
години, имащи в селото собственост и плащащи данъци не по-малко 
от 50 гроша. Изборът е двустепенен. Отговарящите на условията 
данъкоплатци избират депутати, които участват в избора на 
кмет и старейшини. А кмет и старейшина може да бъде само 
този, който е навършил 30 години и плаща годишен данък в размер 
на 100 или повече гроша. Изборите се извършват всяка година и се 
утвърждават от каймакама (околийския управител) на казата. По 
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този начин за мухрати и старейшини биват избирани най-богатите 
и влиятелни хора от селището. За изпълнение на своите общински 
задължения кметовете получават парично възнаграждение, което 
със султански указ от 1841 г. е определено в рамките от 30–40 до 
500–1000 гроша в зависимост от населеното място – най-ниската 
заплата е за селище до 40–50 къщи, а най-високата – до 700–1000 
къщи. Мухтарите са снабдени с печати („мюхюр-печат”), а тяхната 
употреба е регламентирана със султанска заповед още през 1834 г. С 
тях те подпечатват различни документи, свързани с дейността на 
общината – писма, изложения, молби, описи и др. Определя се редът, 
по който се поставят печатите, а ако местното християнско 
население се състои от различни етнически общности, то печатите 
(респективно мухтарите) се разпределят между тях135.

Големината на селището предопределя броя на мухтарите в 
него – ако е малко и наброява около 20 къщи се избира един мухтар, 
ако е по-голямо – двама136. Очевидно, по тези стандарти в началото 
на 60-те години на XIX в. Ак дере е голямо село, след като запазеният 
135 Пак там, с. 231–233. През 70-те години на XIX в. имущественият ценз при изборите 
е завишен. По сведения на руския дипломат Виктор Григорович Тепляков, сътрудник 
на руското посолство в Цариград от 1870 до 1881 г., за да бъде избран някой поданик 
на султана за мухтар или старейшина трябва да плаща годишен данък не по-малко 
от 150 гроша: Руски пътеписи за българските земи (XVII–XIX в.). Съставителство, 
предговор, коментар и бележки М. Кожухарова. София, 1986, с. 356.  
136 Андреев, Ст., В. Тонев. Османски печати от Североизточна България…, с. 231.  
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печат е на „Първи кмет”.
Гръцкият етнически облик на населението на Бяла обуславя 

специфичния ход в развитието на селото, по-различен отколкото на 
селищата от вътрешността, на тези с изцяло българско или смесено 
население. Съвсем логично е да се очаква, че Ак дере не би могло 
да се „впише” в закономерностите на Българското възраждане. Така 
например, редом с другите доминирани от гръцкия етнос градове 
по Черноморското крайбрежие като Созопол, Анхиало (Поморие), 
Месемврия (Несебър), то остава встрани от българо-гръцкия 
църковен спор и изобщо от църковните борби в това време137. 

През 1914 г. преселилата се от Добрич тук Рада Черковска 
отбелязва като „външен” наблюдател следното по адрес на църковния 
живот в селото: „Преди Освобождението и след това и до сега [курсив 
мой – И.Р.] черковното богослужение се извършва на гръцки език. Преди 
антигръцкото движение 1906 г. бяха под ведомството на Патриаршията, 
а след това – минаха под Екзархията. Дейци [на църковното движение] 
няма”138.

И просветното дело в Бяла до Освобождението е изцяло 
гръцко. Според Рада Черковска гръцкото училище в селото съществува 

137 Тонев, В. Българското Черноморие през Възраждането. София, 1995, с. 270.  
138 РИМ–Варна, Музей на Възраждането, Ф. 1, оп. 1, а.е. 2, л. 5.  
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до 1891 г.139, според други сведения – и до по-късно, а по семейни спомени 
на Димо Трендафилов, неговият дядо Коста Андонов Варчев, роден тук 
през 1872 г., до 10-годишната си възраст посещава местното гръцко 
училище и чак тогава се премества в новооткритото българско140. 
Без съмнение обаче, до 1878 г. учебното дело в Ак дере е на добро 
ниво. Както вече стана въпрос, Беленската община поддържа в 
селото училище със забавачница, в които преподават двама учители 
и две учителки. Обучението се извършва отделно за момчета и за 
момичета141. Това са параметри на просветната дейност, с които 
по онова време биха могли да се похвалят и доста от градовете. 
За издръжката на беленското школо се разчита както на местни 
финансови средства, така и на привлечени отвън. Основание за такова 
предположение дава фактът, че през 1872 г. представител на селото 
е сред активните членове на Варненския силогос – гръцко просветно 
дружество, оглавявано от митрополита в града. Варненският силогос 
(известен с наименованията: „Общество на любителите на изкуството” 
и „Общество за разпространение на знанията”) има първостепенна 
задача да подпомага развитието на гръцкото образование и култура 
на местна почва, но много скоро след своето създаване (30 октомври 
139 РИМ–Варна, Музей на Възраждането, Ф. 1, оп. 1, а.е. 2, л. 5.  
140 Стефанова, М. Възникване и развитие на българското училище в град Бяла, 
Варненска област…, с. 118.  
141 Щерионов, Щ. Гърците в българските земи през XVIII–XIX в. (до 1878 г.)…, с. 306.
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1871 г.), с годишен бюджет достигнал само през първата година 
на своето съществуване до близо 25 000 гроша, той се превръща 
в главен фактор за поддържане на гръцката просвета по цялото 
Северно Черноморие и в североизточните български територии142. 
Без съмнение, с. Бяла също попада в този периметър и се възползва 
от подкрепата на това дружество.

През XIX в. стопанският живот на беленци продължава да 
носи същите характеристики, познати ни от ранния османски 
период. Освен добре развитата търговия, която уви стеснява своя 
периметър до рамките на прилежащия балкански район, трябва да 
се посочат още традиционните животновъдство, лозарство и 
риболов143.

Жилищната архитектура на Бяла през XIX в. се вписва в 
архитектурните традиции на селищата от Източна Стара 
планина. Специалистите я определят по различен начин: „камчийска 
дървена къща” (Тодор Златев), „жеравненска къща” (Г. Кожухаров), 
„дървена народна къща” (Стефан Стамов)144. В края на XVII в. се 
появява дървената скелетна конструкция на стените, която заменя 
142 Тонев, В. Българското Черноморие през Възраждането…, с. 174–176.  
143 РИМ – Варна, Отдел „Етнология”. Научен архив.  
144 Златев, Т. Българската къща през епохата на Възраждането. София, 1995, с. 32–46; 
Стамов, Ст. Дървената народна къща. София, 2007, с. 66–71.  
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блоковата145. Преобладава паянтовият градеж, а плановата схема 
се развива от еднопространствена къща към сграда, съставена от 
чардак, „къща”, соба и одая. Най-често се изграждат едноетажни 
постройки, повдигнати на цокъл, които в своето вътрешно и външно 
оформление са твърде бедни: с пръстени под и стени, измазани и 
варосани146. Оказва се, че дори и най-високите стъпала в жилищната 
архитектура на Източна Стара планина през XIX в. остават далеч 
под оригиналните постижения на къщата в съседния Котленски край, 
където се наблюдават оригинални планови решения, конструктивни 
похвати и богати украси. Според Рашел Ангелова на къщата тук се 
възлагат по-скромни цели – да се подслоняват семейства с ограничени 
материални възможности и съответно с редуцирани изисквания 
по отношение на архитектурно-художествените достойнства на 
жилището147.

2.2.	Беленските	хайдути	Щерион	(Щерю)	Певтичев	и		
Кара	Коста
Въпреки етническите различия с хората от съседните села – 

беленците гърци и гъркомани, а другите българи и турци, има нещо, 
145 Златев, Т. Българската къща…, с. 32.  
146 Тонев, В. Българското Черноморие през Възраждането…, с. 191.  
147 Ангелова, Р. Възрожденската народна къща в Източна Стара планина. – 
Архитектурата на Българското възраждане. София, 1975, с. 168–169.
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което силно ги обединява всички тях – буйният, свободолюбив нрав 
на гордия балканджия. Доходната търговия и сигурният поминък не 
превръщат жителите на Ак дере в изключение. Дори напротив, 
те излъчват една от „най-буйните глави” на онова време – Щерион 
(по-известен с умалителното лично име Щерю) Певтичев, хайдут 
Щерю.

Твърде малко се знае за Щерю. Повечето данни за него имат 
легендарен характер, както подобава на един хайдутин. Не липсват 
обаче и документалните сведения. Щерион е роден в Ак дере. В 
хайдутството го посвещава войводата Кара Иван, а след това 
минава в четата на Димитър Калъчлията (Димитър Стоянов 
Котев), който е от Новозагорския край (Торлак махле – днес Загорци). 
Калъчлията става хайдутин към 1846 г. като най-напред действа 
в Югоизточна Тракия (Сливенско, Ямболско, Одринско), а след 
Кримската война (1853–1856) се прехвърля в Североизточна България 
и именно от тогава датират връзките му с Щерю. Дружината им 
обикаля много широк периметър – от Източна Стара планина, 
през Балчишкия край, та чак до горите на Бабадаг, където според 
преданията „турчин не смеел да се покаже”148. На 30 януари 1859 г. при 
опит за нападение и обир в Шумен Димитър Калъчлията е заловен, 
откаран и съден във вилаетския център Русе и обесен там в началото 

148 Димитров, Г. Княжество България. Ч. 2. Пловдив, 1896, с. 213.
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на 1861 г. След залавянето на Калъчлията, Щерю продължава да 
действа като войвода на малка чета, включваща сродни нему хора 
от околните планински села и от Добричко. Четата му се подвизава 
главно в Източна Стара планина и Батовската гора. От това време 
е конфликтът на Щерион със Солак Мустафа. За последният се знае, 
че е роден около 1830 г. в село Дамлълъ (Славейково, Провадийско). 
Той е хайдутин, известен турски разбойник – също водач на чета. 
Щерю си поставя за цел, но не успява да ликвидира Солак Мустафа, 
тъй като през лятото на 1860 г. самият той загива край с. Курукьой 
(Горица), недалеч от родното си място. Две години по-късно, на 14 
април 1862 г. между селата Голям Извор и Хърсово, Разградско е убит 
и Солак Мустафа. 

В донесение на Дунавския валия в Русе с дата 20 юли 1860 г. 
се съдържа следното съобщение за смъртта на беленския хайдутин: 
„Получи се телеграма, с която съобщавате, че разбойникът Щерю е паднал 
мъртъв в ръцете на властта и питате отрязаната глава на същия да 
бъде ли погребана или не. Останах много доволен. Имайте грижата да бъде 
погребана отрязаната глава, като за целта бъде предадена на сънародниците 
на убития” – не скрива задоволството си областният управител, 
очевидно добре запознат с деянията на убития. Няколко седмици 
след гибелта на хайдут Щерю са заловени и другарите му: Димо 
от Куюджук (Дебрене, Добричко), Малкият Янаки Белоруки от Кор, 
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Алекси от Бана (Баня, Бургаско), Параскев от Чифлик, Варненско, 
с ятака му Чоме, Големият Янаки, Димитър и Ичо от Дервиш 
Йован (Старо Оряхово, Варненско). Ако се съди по имената, сред 
сподвижниците на беленския войвода преобладават гърците. Според 
някои данни, хайдути от четата на войводата Щерю се подвизават 
и през следващите години149.

Внушенията на фолклора и опитите на някои изследователи 
в недалечното минало да придадат на хайдушкото движение 
непременно социален характер водят до противоречиви оценки 
за споменатите тук хайдушки водачи – Димитър Калъчлията, 
Солак Мустафа и Щерю Певтичев. Дори се появяват твърдения за 
единодействие и „съвместна антифеодална борба на българи и турци”150. 
По адрес на първите двама, като най-точна приемаме оценката, 
дадена от проф. Велко Тонев: „Проблясъците на социална справедливост 
[при тях] вървят ръка за ръка с деяния по същество чисто разбойнически. 
149 Тонев, В. Българското Черноморие през Възраждането…, с. 273–275 и пос. 
там литература; Извори за историята на Добруджа 1853–1878 г. Чуждестранни 
документи. Т. 4, София, 2003, с. 112.  
150 Попов, Н. Г. Документи за съвместна антифеодална борба на турци и българи в 
Източна България през 60-те години на XIX в., съхранявани в Ориенталския отдел на 
Народната библиотека „Кирил и Методий”. – Известия на НБКМ и на библиотеката 
на СУ „Св. Климент Охридски”, Т. V (XV), София, 1965, с. 101–121; Попов, Н. Г. 
Един турски документ върху гибелта на хайдутина Солак Мустафа. – Известия на 
Държавните архиви (ИДА), № 13, 1967, с. 184–185.  
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В отделни случаи те са покровители на бедните и онеправданите, а в други 
– безпощадни насилници и разпоредители с честта, живота и имота на 
местното християнско и мохамеданско население”151. Тези думи до голяма 
степен важат и за хайдут Щерю и могат да бъдат подкрепени със 
следния документ.

Става въпрос за донесение от 13 юни 1861 г. на руския вицеконсул 
във Варна Александър Викторович Рачински до посолството в 
Цариград, в което се описва похищение на хайдути от вече разсипаната 
чета на Щерю над чорбаджи Ангел от Ала-клисе (Църква, Варненско). 
На 24 май с.г., т.е. близо година след гибелта на беленския войвода, 
чорбаджи Ангел е нападнат в гората край Ала-клисе от другарите 
на Щерю, които искат да се срещнат с брата на Ангел – Ради, 
бивш техен ятак. Ето как Ашир бей, управителят на Варненския 
санджак, тълкува пред Рачински мотива на това нападение и какво 
сравнение прави той между войводите Солак Мустафа и Щерю: 
„… Солак е турски разбойник, той граби, но никога не достига до такава 
степен, както Щерю, също разбойник, от християните. Сега Щерю изчезна, 
но Ради, брат на Ангел, е бил негов ятак и в ръцете му са видели толкова 
златни монети, които той никога не е имал и не би могъл да има. Бившите 
другари на Щерю дошли при него да му искат отчет; но той хитрувал и 
тогава те похитили брат му. Това е истинската причина, поради която 
похитителите искали Ради и заради която той не отишъл”152. Като се 
151 Тонев, В. Българското Черноморие през Възраждането…, с. 274.  
152 Извори за историята на Добруджа 1853–1878 г. Чуждестранни документи. Т. 4, …, с. 112.  
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изключат пристрастията на Ашир бей по адрес на Солак Мустафа, 
каквито със сигурност има при направеното от него сравнение с 
Щерю (и първият е разбойник, но „турски”!), то останалата част от 
оценката му очевидно се споделя и от руския дипломат. В противен 
случай той едва ли би предал така подробно в донесението си до 
посланика в Цариград този разговор с областния управител.

Феликс Каниц също загатва за „подвизите” на Стерион (Щерион) 
и обвинява англичаните, които подтикнати от протурските 
си симпатии, неправилно ги приписват на „българското хайдушко 
движение”, за да го опетнят: „Обаче самата тенденция на английските 
автори издава, че разказаните от тях разбойничества, извършвани според 
тях от хора, родени „в чисто гръцкото Акдере”, за което говорели „турски 
сведения”, се разказват, за да бъде характеризирано „българското хайдушко 
движение”. Използват се за целта например деянията на гърците Кара 
Костя, Стерион и др.”153.

Народната памет обаче има своя собствена логика, независима 
и неповлияна от историческите извори на времето. В нея Щерю 
е „запечатан” като народен герой и закрилник и това отношение 
е факт още в първите следосвобожденски години. Предава ни го 
Рада Черковска в същата онази анкета от 1914 г.: „В 1856 г. под 
главатарството на Щерион Певтичев от с. Бяла са върлували заедно с 

153 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът…, Т. III, с. 186.
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него още 5 души. Целта на тая шайка е имала за задача да се приближи 
към оная турска предвождана от Солак Бей, който ограбвал и изтезавал 
християнското население в с. Бяла и околните села. Здружени двамата 
главатари, Щерион след като узнал всички техни свърталища започва 
да го преследва с своите 5 души (другари) и една вечер нападат домът на 
Солак Бея живущ в едно близко село до Бяла, като ограбили скъпоценни 
неща и с единствената цел да погуби Солака за да отърве населението от 
неговите золомлуци, но не успял понеже Солак избягал. За отмъщение Солак 
почва да приследва Щериона който се намирал в землището на с. Кору-кьой, 
отстояще от Бяла на 2 километра. Солак успява и ранява смъртоносно 
Щериона който пада. Отрязва му главата. Натъкват я на един прът 
и за подигравка пред лицето на главата поставили едно огледало като я 
поставил на един харман всред с. Кору-кьой и заставял селяните да ходят и 
я гледат, а тялото с 6 коли дърва било изгорено в същий харман”154.

През 1986 г. в центъра на Бяла е издигнат паметник на Щерю 
Певтичев.

Известно е името на още един беленски хайдутин – Кара 
Коста, но за него информацията е твърде оскъдна. Дължим я 
единствено на Ф. Каниц, който освен, че го споменава, отбелязва 
и това, че Кара Коста, подобно на Щерион, е също грък и също 
е убит, неизвестно кога, но със сигурност това е станало преди 

154 РИМ–Варна, Музей на Възраждането, Ф. 1, оп. 1, а.е. 2, л. 2–3.
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посещението на пътешественика учен в този край през 70-те години 
на века155. Именно тук, в близкото Айваджик (Дюлино, Община Бяла) 
Каниц се среща с турчина, убил Кара Коста. Ето как през неговия 
поглед изглежда този „челебия”: „Между ефендитата и първенците на 
селото, които ми направиха дълго посещение по време на вечерята ми, се 
намираше и оня известен „челебия”, който със собствените си ръце уби 
известния войвода на хайдути Кара Коста от Акдере. Този Хасан ефенди, 
който сам е бил „горски благородник”, се бе представил пред г-н Сен-Клер в 
такава благоприятна романтична светлина, че след прочита на книгата, 
възхваляваща турския бандитизъм, човек почва да желае да срещне сам 
в планината подобен благороден челебия. Обаче аз получих от твърде 
достоверни извори, именно от устата на турски жандарми, описания, 
които представляват идеализирания от Сен-Клер по маниера на романите 
на Валтер Скот, балкански челебия, в съвсем друга светлина. Поради това 
съвсем не съжалявах, че не съм посетил по-рано обитаваната от разбойници 
местност между нос Емине и Камчия, която сега бе станала много по-
спокойна”156.

В разказа на Каниц се усеща силна ирония по адрес на този 
Хасан ефенди от Айваджик. Не скриващ своето самочувствие и 
поза при срещата си с чужденеца, в чиито очи той е „челебия”, дори 
„балкански челебия” и ползващ се с със симпатиите и явната подкрепа 

155 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът…, Т. III, с. 186.  
156 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът…, Т. III, с. 188–189.
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на англичаните, конкретно на Сен-Клер, Хасан ефенди всъщност е 
един разбойник, един най-обикновен бандит – Каниц подигравателно 
го титулува „горски благородник”. Важно е да се отбележи обаче още 
една прилика, която се появява при сравнението между Щерю и Кара 
Коста – и двамата са имали остри конфликти с турци, с турски 
разбойници; именно това в крайна сметка довежда до гибелта и 
на двамата. Може да се предполага, че тези конфликти са имали 
не само междуличностни, но и етнически окраски, провокирани от 
силно политизираната епоха, а и от ескалиращи напрежения сред 
смесеното (християнско и мюсюлманско) население, обитаващо 
района на действие на беленските войводи.

2.3.	Най-ранната	история	на	беленските	храмове	–	
между	легендите	и	оцелелите	следи	на	времето
Старите православно-християнски традиции на Бяла водят 

началото си от Средновековието, когато землището му попада в 
обсега на действие на манастирската общност „емонската планина”. 
Селението просъществува с подкрепата на търновските царе и се 
преплита тясно с дейността на Св. Теодосий Търновски, а както 
вече стана въпрос, този голям проповедник на идеите на исихазма 
е „запечатан” и до днес в местния беленски фолклор. Повечето от 
обителите на „Емонската планина” вероятно западат от бедност 
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и прекратяват съществуването си, но въпреки превратностите 
на времето един от тях оцелява чак до XIX в. Това е манастирът 
„Св. Никола” при Емине. В писмо от 30 април 1865 г., адресирано 
до Вселенския патриарх и Св. Синод в Цариград, тогавашният 
Варненски митрополит Йоаким дава интересни подробности за 
имотното състояние на манастира, което включва ниви, лозя, 2 
мелници и много гори: „… Монастирът има земи за сеене достатъчно, 
които, разработвани през годината, могат да дадат повече от 600 местни 
кила157; освен това има от 25–30 хиляди пръчки лозя, които могат да дадат 
над 10 хиляди оки вино; има 2 мелници, от които може да има нужната 
храна за изхранване на манастирския персонал, а също и много други земи 
с гори”158. От документа не става ясно къде точно се намират 
въпросните манастирски имоти, но със сигурност те не са далеч 
от Бяла и от останалите тук планински села. В голямата си част 
това са имоти, придобити като дарение от местните християни.

По спомените на беленци към края на ХIХ в. селището се 
е разделяло на две махали, които са се назовавали по имената на 
разположените в тях черкви – „Св. Параскева” и „Св. Успение Богородично”.

Храмът „Св. Параскева” е по-стария от двата. Всъщност 
това е и най-старата черква на цялата територия на днешната 
157 килета  
158 Ников, П. Българското възраждане във Варна и Варненско. Митрополит Йоаким и 
неговата кореспонденция…, с. 216–219.
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Община Бяла. Изградена е през 1840–1841 г. (според други данни през 
1842–1844 г.)159, а е осветена на 26 юли 1842 г. Храмовият празник се 
отбелязва на 14 октомври по нов стил (27 октомври – стар стил)160.

Черквата е еднокорабна, полувкопана в земята, със скромна 
външна и вътрешна украса. Общият размер на черковния парцел е 
1 000 м2, а застроената площ е 128 м2. Градежът е от камъни, кал 
и дъски. Основна реконструкция на храма е направена през 1942 
г. Именно тогава входът е бил издигнат на по-високо, за да не се 
навеждат богомолците при влизане в него. Няма данни кои майстори 
строители са участвали в строежа и с какви средства черквата е 
била първоначално изградена161.

Наосът е с размери: дължина 11 м, ширина 5 м и височина 3 м. 
В западната част на сградата е предвидено предверие с дължина 1,7 
м и с под, повдигнат спрямо пода на наоса. Олтарът е с дължина 
4,3 м и завършва с голяма абсида. Подът е покрит с каменни плочи, 
а таванът – облицован с дъски. Отвън към южната стена на храма 
е изграден навес162. (Приложения № 10а и 10б)

159 Регионален исторически музей (РИМ) – Варна, Отдел „Етнология”. Научен архив.  
160 Стратиева, Хр. Бяла. Електронна енциклопедия…, с. 146.  
161 РИМ – Варна, Отдел „Етнология”. Научен архив.  
162 Стратиева, Хр. Бяла. Електронна енциклопедия…, с. 146.  
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В стаичка към предверието на черквата се е помещавало 
гръцкото училище в селото. До 1907 г. в черквата се е служило на 
гръцки език. Запазен е местен спомен, далечен отглас от антигръцките 
погроми в началото на XX в.: „През 1914 г. старши стражар Иванов с 
12 конна стража запалва гръцките книги от двата храма [в Бяла], след 
което започва да се проповядва на български език”163.

Проучването на историята и културата на този стар беленски 
храм днес се затруднява от факта, че в него се намират както някои 
от най-старите му икони, църковна утвар и богослужебни книги, 
така и такива от другата беленска черква „Успение Богородично”, 
останала дълги години затворена и недействаща, а и икони и 
църковни принадлежности от други храмове (неизвестно точно 
кои) от района. Въпреки това голямо смесване, все пак следва да 
се посочат някои от най-старите и най-ценни като информация и 
като художествено изпълнение икони, съхранявани и ползвани днес 
за нуждите на богослужението в „Св. Параскева”.

На първия, царски ред на иконостаса отляво надясно са 
поставени следните икони:

„Св. Атанас”. Надпис: „Попр. от Димитър Янчев Балтаджиев. 
Кескина. Еленко. Янко. Панай[о]тъ. Лефтеръ Кокони. 1938”.

Леви двери: Архангел Михаил. Надпис:

163 Пак там.
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„1848
Георги Дуков
Дука Лефтер
Никола Златка
Панают”
Годината е изписана в черен цвят и от друг почерк, различен 

от този, с който са изписани имената.
„Св. Богородица с младенеца”. Разположена вляво от „Светите 

двери”. Надпис: „[Дар] от Вангел Христов. Морфо. Христо. Мило. Никола. 
1938”.

„Свети двери”. Безспорен акцент в храмовия интериор. Съвсем 
наскоро те бяха обект на реставрация и именно реставрационният 
процес разкри някои интересни и много важни детайли, както от 
тяхната история, така и от историята на самия храм.

„Иисус Христос” – вдясно от „Светите двери”. Надпис: „Попр. 
от Костадин Москов. Паунка Совка Златка Моско за вечно воспоменание”.

„Св. Иван”. Надпис: „Янаки Алексиев Поповъ. Мария Алекси Тодора 
Куртесъ. за вечно воспоменание 1939”.

„Св. Параскева”. Надпис: „Попр. отъ Параскеви Великова 1937”.

Самият иконостас е дървен, без резба. Реставраторът 
Екатерина Андонова допуска възможността иконите да са 
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тревненски. За съжаление, обаче, фактът, че са покрити с по-късни 
поправки прави невъзможна точната им датировка. Тя може да 
бъде направена едва след премахването на по-късните слоеве боя, 
т.е. след реставрационна намеса. Както вече стана видно от 
изписаните върху иконите години, те са надживописвани между 
1935–1948 г.

„Св. Пантелеймон” – на Владишкия трон. Надпис: „Попр. отъ 
Коста Траяновъ и Калуда Костова 1937”. Върху иконата с черно е 
изписана и по-стара дата: „1846”. Вероятно Тревненска школа.

Подвижни икони, съхранявани и ползвани днес за нуждите на 
богослужението в храма „Св. Параскева”:

„Св. Лефтер”
„Св. Мина и Св. Димитър”. Надпис: „Попр. отъ Кръстю Янакевъ. 

Олга. Янаки Димитровъ. Дука Димитра Янаки Депа Парашкева Кръстинка 
отъ село Горица 1938”. Върху иконата се забелязват фрагменти от по-
стар текст, от който ясно се чете само годината: „1844”.

„Св. Марина”
„Св. Петър”
„Св. Спиридон”. Реставрирана от Никола Зограф.
„Св. Харалампи”
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„Три Светители”. Поправяна през 1875 и 1937 г.
„Св. Димитър”

Връщаме се отново към „Светите двери”, които, както 
вече бе отбелязано, са безспорен акцент в храмовия интериор. 
Съвсем наскоро те бяха реставрирани в Катедра „Реставрация” 
на Националната художествена академия като обект за дипломна 
работа на Екатерина Андонова под научното ръководство на доц. 
Младост Вълкова164. (Приложения № 11 и 12)

След разкриването на първоначалния вид на „Светите двери” 
става ясен един интересен факт, а именно, че двете крила, северно 
и южно, са били създадени по различно време. Общите размери на 
„Светите двери” са 144,2 х 88,5 cm, като северно крило е с размери 133 
х 43,5 сm, а южно крило – 144,2 х 45 сm. Върху дверите са обособени 
два регистъра. В горния е представена сцената Благовещение, а в 
долния регистър на дверите са оформени четири изобразителни 
полета. В горния регистър върху северното крило на фона на богата 
архитектурна среда е изобразен св. арх. Гавраил в цял ръст, който 
е обърнат към св. Богородица, като с дясната ръка благославя, а с 

164 Изказвам своята голяма благодарност на Екатерина Андонова, която бе 
така любезна да ни предостави резултатите от своите проучвания във връзка с 
реставрацията на „Светите двери” от храма „Св. Параскева” в гр. Бяла, Варненска 
област!
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лявата държи скиптър. Над него е изобразен св. пророк Соломон. 
В същия регистър на южното крило е представена св. Богородица, 
която благославя с дясната си ръка, а с лявата държи свитък. Над нея 
е изобразен св. пророк Давид. В долния регистър на „Светите двери” 
са оформени четири изобразителни полета, като върху северното 
крило са представени в цял ръст св. Василий Велики и св. Йоан 
Златоуст, а върху южното крило са изобразени св. Григорий Богослов 
и св. Георги. Резбованите части на дверите представляват плитък 
орнамент със стилизирани флорални мотиви. Ластари с палмети 
обрамчват горния край на двете крила. Покрай хоризонталната 
линия, разделяща двата регистъра, има растителен фриз с по две 
венчелистчета и пластично моделирана колонада от по три колони 
и капители, богато позлатени. В долния регистър на южното крило 
е използвано сребро165.

Екатерина Андонова е категорична в твърдението си, че 
изработка на северното крило на „Светите двери” в беленския храм 
„Св. Параскева” е от високо качество и че то трябва да бъде сравнено 
с най-добрите иконописни паметници от поствизантийския период 
на Балканите. Върху северното крило липсва изписана година, но 
неговата датировка може да бъде направена на базата на сравнението 

165 Андонова, Ек. Реставрация на свети двери от църквата „Св. Параскева” в град 
Бяла. – Проблеми на изкуството, № 3, 2014, с. 10–14.  
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с един друг сходен паметник, а именно „Светите двери” от иконостаса 
на черквата „Св. Стефан“ в Несебър, които днес се съхраняват 
във фонда на Националния исторически музей (НИМ) в София166. 
Безспорно идентични са стиловите характеристики на резбата и 
живописния слой на двата паметника. Според Андонова сходствата 
във формата на дверите от Несебър и Бяла, резбата, композицията, 
иконографията, стиловите характеристики на живописта 
свидетелстват, че двете произведения са били изработени от едно 
и също ателие, което много точно е следвало поствизантийските 
традиции в тази област на църковното изкуство, така добре 
изявени на територията на цяла Гърция, островите и Балканите 
въобще167. (Приложение № 13)

И тъй като от ктиторски надпис узнаваме точната година 
на изработката на „Светите двери” в несебърския храм – 1606 г., то 
може да се предположи, че и северното крило на дверите от „Св. 
Параскева” е също изработено в началото на XVII в.168 Това обаче 
е много преди познатата днес начална датировка на тази беленска 

166 НИМ, инв. № 29058.  
167 Гергова, И. Гръцки влияния в развитието на дърворезбения иконостас в 
българските земи XVII–XIX в. – Проблеми на изкуството, № 1, 1993, с. 36–44; 
Андонова, Ек. Реставрация на свети двери…  
168 Андонова, Ек. Реставрация на свети двери…  
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черква (40-те години на XIX в.), което от своя страна е категорично 
доказателство както за наличието на по-стари местни църковни 
традиции, така и за вече изказаната хипотеза за „вписването” на 
Бяла в района на средновековната манастирска общност „Емонската 
планина” – район, който на юг без съмнение е достигал до Несебър. 
Според Екатерина Андонова северното крило на дверите от 
„Св. Параскева” е било изработено за някой от многобройните 
несебърски храмове, по-скоро впоследствие е оцеляло само то, за да 
бъде пренесено в Бяла при строежа на „Св. Параскева” и по същото 
време е поръчана изработката на южно крило, което е трябвало 
да наподоби добре запазената северна част169. Много по-възможно 
е обаче северното крило, изработено в същото ателие, в което са 
изготвени и дверите на несебърския храм „Св. Стефан” изначално 
да е принадлежало на беленска черква, защото, както стана видно 
тук по-горе, Ак дере (Бяла) съществува със сигурност още през XVI 
в., неговото население е изцяло християнско и то със сигурност е 
имало и е ползвало свой собствен храм, незапазен и непознат днес в 
първоначалния му вид.

При реставрацията на „Светите двери” от храма „Св. Параскева” 
в Бяла, в горния регистър на северното крило е открит следният 
ктиторски надпис на гръцки език: ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΥ 
ΣΦΡΑΝΤΖΗ ΡΕΗΖΗ | Κ(ΑΙ) ΤΗΣ ΣΙΜΒΙΟΥ ΑΥΤΟΥ(Δέησις το‡ 
169 Пак там.
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δούλου το‡ Θ(εο)‡ Σφραντζ[ Ρεήζη | κ(αì) τ\ς σιμβίου αìτου). В 
превод на български език надписът гласи: „Молба на раб Божий Сфранцс 
Редзис и неговата съпруга”170. (Приложение № 14)

Сред старите богослужебни книги в храма следва да се 
споменат: Служебник (руско издание от 1857 г.), комплект минеи 
(руско издание от 1876 г.), общ минейник (XVIII в.), служебник 
(българско издание от 1904 г., с кратки приписки на гръцки език) и 
др. Според приписка в миней за м. декември (руско издание от 1876 
г.) същият най-напред е принадлежал на черква „Св. Арх. Михаил” в 
село Горни Чифлик, на която е бил дарен на 19 януари 1886 г. от Колю 
Райков.

Като първи свещеници в храма местният спомен посочва поп 
Манол и поп Костадин. Известни са имената и на други свещеници: 
поп Щерю, поп Димитър Зисов, свещеник Михаил Иванов Маджаров, 
поп Динко, отец Пламен и др.171

По стара традиция в двора на храма е имало гробище, в 
което са били погребвани някои по-видни хора от махалата и селото. 
От тях до днес са се запазили няколко надгробия: на свещеник 
Димитър Зисов (починал през 1943 г. на 79 години), на неговата 

170 Андонова, Ек. Реставрация на свети двери… Пос. съч.  
171 Стратиева, Хр. Бяла. Електронна енциклопедия…, с. 147.
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съпруга – „презвитера” Щеляна поп Димитрова (1875–28.II.1938 г.) и 
др. (Приложение № 15)

Храмът „Успение Богородично” е по-късен от „Св. Параскева”, 
но също изграждането му започва и завършва в годините преди 
Освобождението. По местни сведения, строежът на черквата 
започва през 1874 г. от майстор Стою от Габрово. За съжаление 
липсват в специализираната литература данни за този майстор 
строител, включително в публикациите на най-задълбочените 
изследователи на възрожденската църковна архитектура и на 
нейните представители – Асен Василиев, Маргарита Коева, Николай 
Тулешков и др.

Храмът е осветен на 21 май, празника „Св. Константин и 
Елена” по нов стил (8 май по стар стил) 1876 г. от Месемврийския 
митрополит Софроний. Храмовият празник се отбелязва на 15 
август по нов стил (28 август по стар стил).

Това е голяма и богато украсена черква. Била е градена 
с камъни, разтвор от кал и измазана отвън. В първоначалния 
архитектурен вид на черква е имало дървена камбанария с кръгла 
форма, впоследствие реконструирана в квадратен план и изградена 
от тухли и варов разтвор, отвън измазана с циментова мазилка. 
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Размери на камбанарията: 3 на 3 м172.
Парцелът, върху който е изграден храмът е 1 000 кв. м., 

а застроената площ е покривала 180 кв. м. Външните й размери 
са били: дължина 18 м (без абсидата на олтара) и широчина 11 м. 
Архитектурният план на сградата се е допълвал от притвор, дълъг 
3 м, с няколко антични каменни колони, високи по 2 м, вторично  
използвани тук като строителен материал и вградени в зида на 
черква. Първоначалните вътрешни размери са били както следва: 
олтар с дължина 4,20 м; наос с дължина 11 м, широчина 9,50 м и 
височина 5 м, с постлан с каменни плочи под; емпория (балкон) с 
дължина 6,20 м, с под от дъбови дялани дъски, приковани с ръчни 
железни ковани гвоздеи; емпорията е била свързана с наоса откъм 
северната стена със стълба от 16 стъпала. По цялата дължина на 
вътрешното пространство са били разположени два реда колони, 
общо десет във всеки ред, от които по две колони от ред са били в 
олтара, по четири в наоса и по още четири в емпорията. Колоните 
били дървени, измазани с вар. Между двата реда колони се е оформял 
сводест таван, с извивка около 2 м. Целият таван е бил облицован 
с дъски. Дебелината на стените е била 0,85 м. Отвътре храмът бил 
със стенописи173.
172 Стратиева, Хр. Бяла. Електронна енциклопедия…, с. 147–149; РИМ – Варна, Отдел 
„Етнология”. Научен архив.  
173 РИМ – Варна, Отдел „Етнология”. Научен архив; Стратиева, Хр. Бяла. Електронна 
енциклопедия…, с. 148–149.
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Местна легенда разказва, че когато в деня на освещаването 
на храма се е събрал множество народ, турците забелязали това 
и го счели за бунт или въстание, взели незабавни мерки с кораби 
по морето да обстрелват насъбралия се народ. Но за тяхна беда 
времето внезапно се влошило. Извила се буря, завалял дори сняг, 
поради което те били принудени да се оттеглят. И от тогава 
до сега на тази дата се извършва водосвет по традиция, вари се 
курбан за здраве, а местното население празнува събор – 21 май, Св. 
Константин и Елена174.

Интересно е да се отбележи, че за пореден път в беленския 
фолклор се репродуцира един и същ легендарен мотив – турци 
нашественици, които са тръгнали по море да разрушат селото 
биват възпрени от природната стихия, спасила живота и имотите 
на беленци.

Има сведение, че черквата е обслужвала, както своята беленска 
махала, така и съседното село Горица. От средата на 80-те години 
тя не е действаща, а част от църковните икони, утвар и книги са 
пренесени и ползвани в храма „Св. Параскева”. Ето и някои от тях, 
които през лятото на 2011 г. бяха все още там:

Миней, руско издание от 1862 г. Вероятно целият първи 
комплект минеи, ползвани в „Успение Богородично” са руски издания 
от 1862 г.

174 РИМ – Варна, Отдел „Етнология”. Научен архив.
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Икона на Св. Пантелеймон.
Икона „Христос Пантократор”. Върху иконата се забелязват 

фрагменти от по-стар текст, изписан на гръцки език. Има и нов 
текст: „Попр. от Презвитера Щеряни Попъ Димитрова 1937”.

Икона „Св. Атанасий” с надпис: „1875 Н. С. Зограф”.

През септември 2003 г. старата черква „Успение Богородично” е 
съборена до основи и на нейно място започва изграждането на нов 
храм175.

2.4.	Другите	селища	в	района	и	населението	им	до	
Освобождението
Един пасаж от пътеписа на френския учен геолог д-р Ами Буе, 

пътувал из българските земи през 1836–1838 г., ни въвежда в следната 
живописната обстановка: „… Едно по-извисено плато отделя залива на 
Варна от Камчик176, който се минава по брод, за да се стигне Фундукли177. 
Тогава си в подножието на склоновете на Хемус, които завършват доста 
внезапно на брега на Черно море при Емине-Даг. Върховете й не са повече 
от 2 000 фута. Може да се заобиколи оттам, като се придържа човек на 
175 Стратиева, Хр. Бяла. Електронна енциклопедия…, с. 150.  
176 Река Камчия.  
177 Фъндъкли (Шкорпиловци)  
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известна височина над морското равнище. Това е пътят, минаващ през 
Казак-Кьой178 и Емине и завършващ към Мисиври179 и Ахиоли180. Освен 
през долината на Казакдере181 той преминава през множество теснини и 
урви и разкрива, както ми казаха, доста приятни гледки към стръмните 
крайбрежия. Един по-пряк път минава през по-високи места, а именно този 
през Дервиш-Йован182, Арнаутлар183 и Айваджик184, село, разположено сред 
Балкана в Долината на Казак-Дере. От този пункт само се преминава 
тънката верига на Балкана и доста стръмно се слиза в равнината на 
Таши-Дере или Хаджидере…”185.

Така през XIX в. изглежда този планински и крайбрежен край, 
в който се намират селата от днешната Община Бяла: Дюлино, 
Горица, Самотино, Господиново и Попович, известни по онова време 
178 с. Ведрово, Бургаска област  
179 Несебър  
180 Поморие  
181 Д-р Ами Буе погрешно предава името на реката: „Казакдере” вместо „Козяк дере” 
– Козя река. Така до XIX в. местното население нарича р. Двойница („Чифте дере”): 
Кузев, Ал. Козяк и Емона..., с. 316.  
182 с. Старо Оряхово, Варненска област  
183 с. Рудник, Варненска област  
184 с. Дюлино, Варненска област  
185 Френски пътеписи за Балканите XIX в. Съставител и редактор Бистра Цветкова. 
Т. I, София, 1981, с. 313–314.  
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със старите си турски имена, а именно: Айваджик, Куру кьой (Кору 
кьой), Абди кьой, Челеби кьой и Ходжа кьой.

Айваджик (Дюлино) е най-западната точка на така очертания 
район. Намира се на р. Двойница („Козяк дере”, Козарско дере, Козя 
река, Гьозекедере, „Чифте дере”)186 и на проход, известен по името 
на това село – Айваджишки / Дюлински проход, през който през 
XIX в. преминава важен път – най-лесната и бърза връзка между 
Месемврия и Варна в най-източната част на Балкана. Именно 
проходът и пътят са довели до честото споменаване на селото 
в историческите извори за периода и всички те не пропускат да 
отбележат, че неговото население по онова време е почти изцяло 
турско. Според проф. Любомир Милетич турците в Айваджик, 
подобно на тези в другите села от Източна Стара планина, са 
преселници от Герлово187. В селото преди Освобождението живеят 

186 През лятото на 1884 г. Константин Иречек посещава селото и дава най-големи 
подробности за неговото местоположение: то „лежи на левия бряг на пограничния 
поток, наричан пак Акдере, който в тясно и дълбоко речище върви през гориста 
долина от северозапад към югоизток и по-долу се съединява с по-голямото 
Гьозекедере, чието устие в морето е около 4 часа отдалечено оттук”. Иречек, К. 
Пътувания по България. Под редакцията на Евлоги Бужашки и Велизар Велков, 
София, 1974, с. 874.  
187 Милетич, Л. Старото българско население в Североизточна България…, с. 11.  
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и гърци, но малко на брой188.
Повечето извори представят Айваджик като малко село. 

Според някои данни в началото на XVIII в. то наброява едва 20–
30 къщи189. Не се променя неговият облик и век по-късно. Поради 
факта, че през селището и прохода преминава основната част на 
руската армия в похода й на юг по време на войната през 1828–
1829 г., то е отразено на руските топографски карти, а сведения 
за него се съдържат в руската документация от онова време. В 
началото на 1830 г. руснаците преброяват „13 двора” (заселени къщи) 
в с. Айваджик. За сравнение с околните села – в Арнаутлар (Рудник, 
Варненско) дворовете са едва 3, в Дервиш Йован (Старо Оряхово, 
Варненско) – 21, а в Еркеч (Козичино, Бургаска област) – 28 двора с 82-
ма души, българи и гърци190. Както е добре известно, руско-турските 
войни през XVIII–XIX в. предизвикват големи преселения и водят 
до обезлюдяване на цели райони. Не прави изключение и войната от 
1828–1829 г., макар че е възможно въпросните данни да не са пълни.

Сведения за Айваджик дава и Феликс Каниц, посетил и описал 

188 Щерионов, Щ. Гърците в българските земи през XVIII–XIX в. (до 1878 г.). 
Историко-демографска характеристика. В. Търново, 2008, с. 282.  
189 Стратиева, Хр. Бяла. Електронна енциклопедия…, с. 40.  
190 Тодоров, Н. Руски документи за демографското състояние на част от Източна 
България през 30-те години на XIX в. – Известия на Държавните архиви (ИДА), № 
13, 1967, с. 196.  
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селището през 70-те години на XIX в. В картата си той представя 
като главен път през „Емине Балкан” този, който преминава 
през следните села от юг на север: Бана (Баня, Бургаска област) и 
проходът Бана с надморска височина от 437 м по изчисленията на 
Каниц, Йеникьой, Айваджик (надморска височина на селото от 50 м), 
Караманджа, Джафер и Дервиш Йован (Старо Оряхово, Варненска 
област) с надморска височина 46 м.191 Според Каниц, Айваджик е „най-
значителното селище в цялата долина” и „по големина то надминава всички 
останали села между Месемврия и Камчия, които са предимно малки…”. 
По-нататък в текста си пътешественикът дава и по-конкретни 
данни – селото наброява 34 къщи. Населението му е турско, но тук 
Каниц намира будни хора, хора с интереси, следящи новостите в 
Империята и изказващи своето мнение по най-наболелите теми. И 
макар, че не е никак лесно чужденецът да бъде подслонен в селото 
поради „законите на турския харем”, той бива любезно посрещнат 
от селския мухтар (по това време кмет е някой си Мехмед), 
който му дава вечеря и му прави на нея компания, заедно с още 
няколко тукашни първенци, членове на селския меджлис. Именно по 
време на вечерята Каниц успява да опознае местния елит и да се 
запознае с техните интереси и проблеми. Хвалебствията по адрес 
на реформатора Мидхад паша, вече издигнал се от Дунавски валия 

191 Лаков, Л. Феликс Каниц и неговата „Оригинална карта на Дунавска България и 
Балканът”...; Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът…, Т. III, с. 350.
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до Велик везир се преплитат някак естествено с оплакванията от 
новия „кръвен данък”, поради който малкото село с едва тридесетина 
къщи трябва да „се представи в армията на султана с 20 низами и 30 
редифи, или всичко 50 войника”, ето така Портата „като с магическа 
пръчка” успява да събере голяма армия и да изненада с нея Русия и 
Европа, убеден е Каниц192.

Оказва се, че до към средата на XIX в. землището на Айваджик 
предлага добри условия за живот и поминък. Старите му заселници 
са привлечени от вековните дъбови и букови гори, от плодородната 
земя по поречието на Двойница, от възможностите за практикуване 
на планинско земеделия и скотовъдство, за изсичане и търговия с 
дървен материал, който бил откарван чак в Ахелой и Бургас193. Сигурен 
доход местните хора са си докарвали и от керванджийски услуги – 
прекарване през планината и прохода на кервани със стоки. А когато 
законопозволените дейности не били достатъчно доходоносни, „на 
помощ” идвало и разбойничеството. Константин Иречек, посетил 
селото на 14–15 юли 1884 г., заявява по адрес на местните хора: „В 
турско време [те] се прехранвали от грабеж или от съпровождането на 
керваните, за да ги пазят от разбойници (т.е. от самите тях), за което 
бедните пътници, като тухлари от Кръкклисийско194, трябвало да им 
192 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът…, Т. III, с. 182–183.  
193 Стратиева, Хр. Бяла. Електронна енциклопедия…, с. 40.  
194 Кърклисе (Лозенград) – днес в Турция.  
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плащат със златни лири”195. А преминавайки през прохода, преди да 
влезе в селото Иречек с ужас отбелязва: „До неотдавна тук е било 
опасно разбойническо котило”196.

Въпреки добрите условия за стопански дейности и поминък 
обаче, пазарните механизми на Новото време водят до бързото 
обедняване на Айваджик и на неговото население още преди 
Освобождението от 1878 г. Представителите на селския меджлис, 
с които Каниц се среща, не крият очакванията си към чужденеца 
да закупи чифлик в тяхното землище и така „да влее” свежи пари 
в селото. Те го информират за това, че се продава имението на 
един твърде задлъжнял сливенски чиновник, което „се простираше от 
Айваджик до Ак дере и обхващаше просторни и великолепни нивя, овощни 
градини, лозя и дъбови гори. Въпреки лошото стопанисване на нивята му, 
ежегодно се добиваше реколта от 500 кила (1 кило – 15 кг)197, което смятано 
по пазарната цена във Варна – 50 писатра, носеше доход от 15 000 писатри 
– 5 000 марки. Покупната цена на чифлика бе 22 000 писатри, снабдяването 
с 6 чифта волове и разходите по другите подобрения, които трябваше да се 

195 Иречек, К. Пътувания по България…, с. 875.  
196 Пак там, с. 874.  
197 Очевидно се има предвид широко използваната в Османската империя мерна 
единица „киле”, която се мени според времето и районите. Виж по-горе в нашия 
текст.  
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направят, възлизаха на 18 000 писатри…”198.
Очевидно чифликът, разположен между Айваджик и Бяла, 

е доходоносен при добро стопанисване. Неговото описание и 
направените тук изчисления Каниц узнава от мухтаря Мехмед ага, 
който твърди, че ако попадне в сигурни ръце, това имение само за 
първата година може от приходите от реколтата („зърнени храни, 
плодове, дървен материал”) да изплати изразходваната сума за неговата 
покупка. Прави впечатление добре аргументираната калкулация на 
приходите и разходите, както и това, че хората от Айваджик 
познават и ползват цените на пазара във Варна. Ф. Каниц е категоричен 
в своето заключение – ако немските икономисти познаваха този 
случай те биха се учудили как „…със сравнително толкова малки капитали 
човек може да стане в Турция заможен чифликчия, когато промененото 
политическо положение в страната на султана може да гарантира не само 
материално състояние, но и една екзистенция, предпазвана от действията 
на неразумни управители. Турция е много удобна за колонизиране страна… 
Когато един ден в България се създадат закони, отговарящи на нашите 
западни нрави и обичаи, то част от немската колонизация би могла да 
се насочи към Балкана и Черно море”, завършва Каниц разсъжденията 
си по тази макроикономическа тема, провокирани от един съвсем 
конкретен случай в Айваджик199.
198 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът…, Т. III, с. 189.  
199 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът…, Т. III, с. 189.  
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Но промяната не настъпва така лесно и бързо. За хората от 
Айваджик положението не се подобрява и след 1878 г., дори напротив 
– влошава се още повече, защото през селото преминава границата 
между Източна Румелия и Княжество България. Селяните са 
подложени на двойно данъчно облагане от страна на двете държавни 
администрации и това ги принуждава да се изселват. Нивите 
им са и в едната, и в другата държава, а „за данъка от добитъка 
(беглик), който пасял от двете страни, имало постоянни спорове”200. От 
обедняването на дюлинци се възползват по-богатите беленци: „Сега 
Айваджик е прекупено от близкото крайморско селище Бяла или Аспро 
(гърци), които искат да го преобърнат в свой чифлик”201, констатира 
Иречек през лятото на 1884 г. Без да има пряк досег с жителите 
на Бяла, за именития чешки историк не остава в тайна техният 
добър търговски усет и предимствата, които те притежават 
спрямо останалото население на околността.

Турците в Айваджик, някога горди и достолепни, през 70-те и 
80-те години на XIX в. вече изпитват тежестта на една „страшно 
засилващата се бедност”. За Иречек те са фанатици202, но Каниц, който 
очевидно успява по-добре да ги опознае, пише за тях със симпатия 

200 Иречек, К. Пътувания по България…, с. 875.  
201 Пак там, с. 875.  
202 Иречек, К. Пътувания по България…, с. 875.  
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и съжаление, особено видни при направеното от него описание на 
мухтаря Мехмед, който вместо „кон от благородна арабска порода” е 
принуден да яха малко сиво магаре. Въпреки сломената от бедността 
си гордост обаче, дюлинци не пропускат да засвидетелстват 
уважение към своя гост – в своеобразен „живописен керван”, яхнали 
магарета с крака, опиращи до земята, с димящ в устата чибук, те 
съпровождат Каниц на изхода от селото203.

Местна легенда е „запечатала” името на още един мухтар – 
Хасан ага, вероятно последният селски кмет преди Освобождението. 
Селяните са го запомнили като добър и справедлив управник. По 
негово нареждане е бил изкопан кладенец в местността „Горска 
барака”, известен и днес като „Хасан Буна”204.

Както вече стана ясно, след 1878 г. турското население на 
Айваджик започва да се изселва, а на негово място пристигат и се 
заселват българи от близо и далеч: гуличани и еркечани, наричани 
още „вайковци” заради специфичния си говор, идват дори тракийци 
и македонци205.

Районът между Бяла и Дюлино е останал в местната история 
с още един интересен факт – тук се е намирал чифликът на английския 
203 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът…, Т. III, с. 189.  
204 Стратиева, Хр. Бяла. Електронна енциклопедия…, с. 41.  
205 Пак там, с. 41.  
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дипломат Станислас Греам Бауер Сен-Клер (1835–1887). Потомък на 
изгубил именията си шотландски благороднически род и с майка 
полякиня, получил добро образование, младият Сен-Клер най-напред 
се посвещава на военна кариера и постъпва в британската армия. 
През 1859 г. е повишен в чин капитан. През 1862 г. той започва 
дипломатическа работа като чиновник в английското консулство 
в Бургас, а две години по-късно, през 1864 г. е назначен за консул на 
Великобритания във Варна206. Именно тогава Сен-Клер закупува и 
редовно посещава своя чифлик между Ак дере и Айваджик. Прочува 
се с ловни авантюри и страст към приключения, с приятелство 
с местните турски аги и с нескрита антипатия по адрес на 
българите. В съавторство с друг английски дипломат – Чарлсз Брофи 
написват и издават в Лондон през 1869 г. книгата „Пребиваване 
в България. Бележки по ресурсите и администрацията на Турция” (“A 
residence in Bulgaria…”), в която се възхвалява турската власт и се 
подлага на критика българското разбойничество, главна причина за 
кризата в Империята. Дълбоко несъгласният с тезите на двамата 
автори Феликс Каниц ги подлага на критика, разгърната върху 
няколко страници от неговия пътепис в частта му за района, в 
който се намира чифлика на Сен-Клер207. Впоследствие, протурските 
настроения на Сен-Клер го подтикват да приеме името Хадиет 
206 Дряновски, Б. Консулски представителства във Варна (1352–2006). Варна, 2007,  
с. 61–63.  
207 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът…, Т. III, с. 183–189.  
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паша, да премине на турска служба и да организира през 1878 г. метеж 
на мюсюлманското население в Средните Родопи и Кърджалийско, 
при който влиза в сблъсъци с руски военни части и с четата на 
Капитан Петко войвода.

Симпатиите на Сен-Клер по адрес на турците от Айваджик 
и района намират взаимност. Впрочем, ето как Каниц най-точно 
описва ситуацията: „Въпреки че Мидхат208 бе така почитан от моите 
домакини в Айваджик, неговата популярност изостана в сравнение с тази на 
господин „Синклер”, който бе почитан между мохамеданите от долината 
на Козарско като един вид местен бог… Капитан „Синклер” е така почитан 
и обичан по течението на Козарско, че макар, че той е християнин, те го 
смятат за свой човек. Той командва един чифлик недалеч от брега на Ак дере, 
който предлага красива гледка към морето. Без да се придържа към някакъв 
лукс, той води тук живота на господар и ловец, също както истинските и 
правоверни турски дерибеи преди деградацията им. Той отхвърля каквито 
и да е контакти с европейската цивилизация, отбягва всякакъв западен 
комфорт и всичко онова, което е скъпо за европееца и го привлича отново 
към родината му след дългогодишен престой в Ориента. Капитанът е също 
така влюбен във всички мюсюлмани до последния разбойнически балкански 
челебия, но затова пък мрази всички българи християни – от миролюбивия 

208 Става въпрос за турския държавник Мидхат паша, достигнал до Велик везир на 
Османската империя.  



369

БЯЛА	И	РАЙОНЪТ	ПРеЗ	XIX	В.

християнин до хайдутина. Поради това той намира поводи да извини и 
непреодолимата страст на черкезите към грабежи и убийства. По никакъв 
начин обаче той не намира извинителни причини и за най-дребните пороци 
на българите, като например робското им преклонение пред петстотин 
годишно робство…”209.

Подробното описание на Феликс Каниц подсказва защо човек 
като Сен-Клер намира най-добри условия за своите ловни авантюри 
и приключения именно в такъв интересен край, съчетал красотите 
на планината и морето със самобитността на своите обитатели, 
и „хубави”, и „лоши” в очите на англичанина. Неговото присъствие 
тук е „запечатано” и до днес в местната топонимия, въпреки че през 
годините са настъпили съществени миграции и промени. Нос, южно 
от Бяла носи името „Ингилиз бурун” („Английски нос”), а равнината 
над носа – „Ингилиз поляна”. В началото на XX в. на „Ингилиз поляна” 
братя Шкорпил забелязват основи от сгради, вероятно останки 
от постройки от чифлика на Сен-Клер210.

И през XIX в. познатото ни от османските извори от 
предните векове Куру кьой (Кору кьой, Горица) е село, вече установено 
на днешното си място. То се намира на 6 км северозападно от Бяла 
209 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът…, Т. III, с. 183–184.  
210 Трифонов, Тр. 700 наименования от Българското Черноморие…, с. 38–39.  
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по пътя между Месемврия и Варна и на 4 км навътре от морския 
залив Кара дере. Феликс Каниц го споменава като едно от 7-те 
гръцки села в района211, но не го посочва на картата си.

Щ. Щерионов привежда данни, които сочат, че до 
Освобождението населението на Куру кьой е компактно гръцко. 
Селото е с малко жители, броящи между 150 и 170 души. 
Административно то се числи към Варненски санджак. При 
първото следосвобожденско преброяване, проведено през 1880 
г., от общо 141 души в селото, 140 се регистрират като гърци. 
Според някои сведения в селото има действаща черква, към която 
функционира и начално училище212. В началото на XX в. Л. Милетич 
посочва 171 гърци – жители на Куру кьой213.

От 50-те години на XIX в. датира мухбирски печат на 
селото, днес съхраняван във фонда на „Музей на Възраждането” при 
Регионален исторически музей – Варна под инвентарен номер № Вф 
II 89. Печатът е бронзов, кръгъл в основата си с диаметър 2,1 см 

211 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът…, Т. III, с. 182.  
212 Сарафов, М. Народностите в источната част на Княжеството. – ПСпБКД в Средец, кн. 
V, София, 1883, с. 1 и сл.; Списък на населените места в Царство България от Освобожде-
нието (1879) до 1910 година. Сравнителен историко-етнографски преглед. София, 1921, с. 
286; Щерионов, Щ. Гърците в българските земи през XVIII–XIX в. .., с. 389.  
213 Милетич, Л. Старото българско население в Североизточна България…, с. 146.  



371

БЯЛА	И	РАЙОНЪТ	ПРеЗ	XIX	В.

и височина 2,6 см. При отпечатване се чете следният надпис на 
арабица (Приложение № 16):

Muhbir- i evvel der kariye-i Koru [1]274
В превод:
Първи мухбир на село Кору [1]274
Годината 1274 по Хиджра съответства на 1857–1858 г. Това 

е годината, в която е изработен и въведен в употреба печатът214.
Мухбирът е служебно лице, немюсюлманин, посредник между 

християнското население („миллет-и румиян”) и османските власти215. 
Наличието на такава длъжност в Куру кьой е още едно ясно 
потвърждение на факта, че в селото по онова време няма турско 
население, сред което да се излъчи представител на официалната 
власт. И още нещо! След като има „първи мухбир”, Куру кьой явно 
има и „втори” – т.е. то не е от най-малките селища, които тогава 
са имали само по един кмет.

Данните за Абди кьой (Самотино) до Освобождението 
(1878 г.) са твърде оскъдни. То отстои на около 7 км северно от Бяла. 
Отбелязано е на картата на Феликс Каниц от 70-те години на 
XIX в.216 Милетич пише, че селото е било черкезко, но след изселването 
214 Андреев, Ст., В. Тонев. Османски печати от Североизточна България…, с. 249.  
215 Пак там, с. 233 и пос. там литература.
216 Лаков, Л. Феликс Каниц и неговата „Оригинална карта на Дунавска България и 
Балканът”...  
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на черкезите на тяхно място се настаняват тракийци от Одринско, 
главно от Чаталджа, а и от други разни места. В началото на XX в. 
се състои от 15 къщи217. Споменът за „турско време” се е поддържал 
от една стара джамия, превърната впоследствие в училище, от едно 
единствено дюкянче, в което са се събирали хората и от стара чешма, 
съборена към 30-те години на XX в., за да бъде построена на нейно 
място нова. Местният събор се е провеждал на празника „Св. Дух” 
(Петдесятница)218. В околността е местността „Ичме сую” („Пивка 
вода”), в която на 2 август се е правел водосвет за здраве и ритуали 
от безплодни жени за зачеване219.

Челеби кьой (Господиново) е също старо село, разположено на 
1 км източно от пътя Варна – Бургас през с. Дюлино. Отбелязано 
е на картата на Каниц, а в съседство до него на същата карта е 
посочено с. Демиркьой220. Вероятно обаче става въпрос за грешка – 
неправилно изписване на името Дениз кьой, село, което впоследствие 

217 Милетич, Л. Старото българско население в Североизточна България…, с. 150.  
218 Стратиева, Хр. Бяла. Електронна енциклопедия…, с. 113.  
219 Колева, Св. Култови места, почитани от населението на Варненския регион, 
лечебни и обредни практики, свързани с тях. – Историко-медицински сборник. Г. 2, 
бр. 2, 3003, с. 44.  
220 Лаков, Л. Феликс Каниц и неговата „Оригинална карта на Дунавска България и 
Балканът”...  
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е преименувано на Кошута, а през 1959 г. е слято с Господиново221.
Според местни предания Господиново е основано „преди около 

300 години от преселници турци и то много богати, които по-бедните околни 
турци от уважение наричали „Челеби” – откъдето идва наименованието 
Челеби кьой”. До 1912 г. населението му е изцяло турско, а едва след 
това тук идват нови заселници от недалечните Гулица и Еркеч222.

През XIX в. селото е голямо и с изградено още през 30-те години 
на века местно общинско самоуправление, ръководено от „първи” и 
„втори мухтар” (кмет). Запазени са техни печати, съответно от 
1836–1837 г. и от 1861–1862 г.

Във фонда на „Музей на Възраждането” при Регионален 
исторически музей – Варна под инвентарен номер № Вф II 251 се 
съхранява мухтарски печат от Челеби кьой. Печатът е бронзов, 
кръгъл в основата си с диаметър 2,1 см и височина 3 см. При 
отпечатване се чете следният надпис на арабица (Приложение 
№ 17):

Muhtar-ı sani der kariye-i Celebi köy [1]252

В превод:
Втори кмет на с. Челеби кьой [1]252
Годината 1252 по Хиджра съответства на 1836–1837 г. Това е 

221 Стратиева, Хр. Бяла. Електронна енциклопедия…, с. 38, 62.  
222 Пак там, с. 36.
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годината, в която е изработен и въведен в употреба този печат223.
Другият мухтарски печат, бил в употреба в селото през 60-

те години на XIX в., е също притежание на „Музея на Възраждането” 
при РИМ – Варна (инв. № Вф II 143), също е бронзов и е с размери 
2,1 х 2,7 см. Отпечатва надпис на арабица (Приложение № 18):

Muhtar i evvel kariye i Celebi [1]278

В превод:
Първи мухбир на село Челеби [1]278
Годината 1278 по Хиджра съответства на 1861–1862 г.224

Липсват данни за историята на с. Ходжа кьой (Попович) 
до XIX в. За него се знае само това, че най-старото му население е 
турско, а по-късно в селото се заселват добруджанци и тракийци. 
Имало е джамия225.

2.5.	Съдбата	на	Бяла	и	района	по	време	на	руско-
турската	война	от	1877–1878	г.
Районът на Бяла попада в периметъра на бойните и 

дипломатически действия, съпътстващи Руско-турската война 
от 1877–1878 г. едва в третия, последен етап на войната, т.е. във 
223 Андреев, Ст., В. Тонев. Османски печати от Североизточна България…, с. 246.  
224 Пак там, с. 238.  
225 Стратиева, Хр. Бяла. Електронна енциклопедия…, с. 99.
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времето след падането на Плевен в руско владение на 10 декември 1877 
г. Именно тогава започва зимната офанзива на руската армия през 
Стара планина, като Източният отряд получава задачата да премине 
и овладее Източния Балкан и Черноморието. Планът предвижда 
съгласуване на действията на XI армейски корпус под командването 
на ген. Е. К. Делингсхаузен и на XIV армейски корпус, начело с ген. А. 
Е. Цимерман. Първият потегля към Сливен – Карнобат – Бургас, а 
вторият към Хаджиоглу Пазарджик (Добрич) – Провадия – Варна и при 
морския бряг двата корпуса е трябвало да се срещнат. Уви, планът 
не се осъществява поради забавяне, а и поради сериозни грешки от 
руска страна при подписването на примирието в Одрин на 19 (31) 
януари 1878 г. Всъщност примирието заварва тази военна кампания 
незавършена и оттам идват всички усложнения. След активната 
намеса на граф Н. П. Игнатиев е определена демаркационна линия 
между руската и турската армии, която на север започва от Балчик, 
продължава в западна посока покрай Добрич към Разград, после минава 
край Ески Джумая (Търговище), Осман пазар (Омуртаг) и Котел, 
които остават под контрола на руските войски, а след това се 
насочва обратно на изток по течението на реките Медвенска и 
Луда Камчия и по билото на Стара планина отново достига до 
Черно море, северно от Месемврия (Несебър). На север, от Балчик 
до Разград, по демаркационната линия се разполагат частите на 
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XIV руски армейски корпус, а в останала й част, включително и 
старопланинската – частите на Източния (Русенски) отряд226.

При така създалата се ситуация Ак дере и планинските селища 
на север от билото на Балкана остават под турска власт и това 
положение ще продължи чак до лятото на 1878 г. Междувременно 
започва да се търси изход от ситуацията, но такъв до Берлинския 
конгрес няма да бъде намерен. Едва в хода на дипломатическите 
преговори по време на конгреса ще бъде решена съдбата на Варна – с 
цената на Македония тя се отстъпва на Княжество България227, а 
заедно със стратегически важната черноморска крепост в границите 
на новата държава преминава и целият този отрязък от източните 
територии, очертан от демаркационната линия.

Събитията от пролетта и лятото на 1878 г. провокират 
остри етнически напрежения във Варненска област. Редом с реакциите 
на мюсюлманското население, отново ескалира и българо-гръцкият 
конфликт, превърнал се в непреодолим покрай църковната разпра 
през 50-те – 70-те години на XIX в. През май 1878 г. във в-к „Зорница” 
се появява съобщение, че в английското посолство в Цариград е 
постъпило прошение, подкрепено от 15 000 подписа, с искане 
Варненският санджак да не се присъединява към българската държава. 

226 Тонев, В. Българското Черноморие през Възраждането…, с. 326–330.  
227 Пак там, с. 334–338.
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Мотивите на прошението са, че само 1/10 част от населението на 
областта са българи, останалите са гърци и турци. Варненската 
гръцка община, начело с Варненския митрополит, решават да дарят 
на Атинския университет всички имоти в града, принадлежащи на 
християнското население – от черквите и манастирите до нивите, 
лозята и дюкяните, а местните българи търсят съдействието на 
временната руска администрация, за да осуетят този опит228. Не е 
известно каква е позицията на жителите на Ак дере и Куру кьой и 
дали някои от тях не са подкрепили прошението от м. май, но тъй 
като тези две села остават, както вече бе споменато, незасегнати 
от българо-гръцкия църковен спор, то по всяка вероятност тяхното 
население не се включва (или поне не масово) в антибългарската 
кампания в санджака през 1878 г.

На 27 юли (8 август) 1878 г. руските войски навлизат във 
Варна, а турските започват окончателното си изтегляне от града 
и района. Руски губернатор поема властта във Варна на 1 ноември 
с.г., но в околните селища руското управление встъпва във функции 
по-рано, още в средата на август 1878 г.229 Може да се предполага, че 
именно по това време се установява новата власт и в Бяла, още 

228 В-к „Зорница”, № 19 от 11 май 1878 г.; Тонев, В. Българското Черноморие през 
Възраждането…, с. 340–341.  
229 Тонев, В. Българското Черноморие през Възраждането…, с. 344.
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повече че от този момент насетне селището и районът му трайно 
ще се свържат с Варна като техен главен административен център. 
Настъпва нов период в историята на беленци – период със своите 
нови, сериозни предизвикателства (войни, преселения, политически 
конфликти), в чието решаване обаче те ще продължат да се връщат 
към старите си традиции.
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ПРИЛОЖеНИе	№	1
Регистър от 1566–1569 г. на с. Ак дере (Бяла, Варненска област) – вакъф 

на майката на султан Мехмед II Фатих. Истанбулски османски архив към 
Генералната дирекция на държавните архиви на Република Турция. Сигнатура 
BOA, ТD, 542
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ПРИЛОЖеНИе	№	2
Регистър от 1566–1569 г. на с. Ак дере (Бяла, Варненска област) в 

превод на доц. д-р Аспарух Велков
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ПРИЛОЖеНИе	№	3а	и	3b
Регистър от 1642–1643 г. на с. Ак дере (Бяла, Варненска област)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
Регистър от 1642–1643 г. на с. Ак дере (дн гр. Бяла, Варненска 

област). 
в превод на доц. д-р Аспарух Велков 

 
 قضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِء 

 مسورى 
Казата Месе(м)ври 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيه ِءعن جـــــــــــــــــ  

  تابع  قضا ِء  مسورى    پراآنده ِء  قريه ِء  
  رعايه سى  زرعت  و  حرآت  اتمكله  مقدما   

  ين  ويرمك  اوزره  تحرير أولندى رويره آلدآلرى  منوال  اوزره   جزيه ل
  خانه 
٧  

От джизието на (лица) без постоянно местоживеене в село ...???, подведомствено на 
Месе(м)ври. Записа се, че раята..... плаща джизие,  обработва земята и свободно се 

движи, както е било от едно време.   
7 домакинства  

.......................................................................................................  
 

 
 اصكى خ  قريه ِء  اق دره  تابع  مسورى  وقف  مرحومه

 سلطان    
Село Ак дере подведомствено на 
Месе(м)ври , вакъф на покойната  

Султанска фаворитка. 

  تابع مزبور  وجزمحله ِء  ال
 

Махалата Лазчо (?) , подведомствена на 
споменатия (Месе(м)ври)  

ПРИЛОЖеНИе	№	4
Регистър от 1642–1643 г. на с. Ак дере (Бяла, Варненска област) в 

превод на доц. д-р Аспарух Велков
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1  
  يانى 
  دبره 
Яни  
Добре 

  اسطراد 
  جىزال

Страд  
Лазджи  

  آيراآى 
  جىزال

Киряки
Лазджи 

  ميحو 
  پتره

Михо  
Петре  

  ميحال 
  ولد 
 او

Михал  
негов син 

  نيقوال 
  ميحو

Никола  
Михо  

ولد طيرايوه
 او 

Трайо(?)
негов 
син  

  ؟
  حيمانه
 

хаймана  

 يورآى 
 بوياجى
Йорги 
бояджи

я  

  
2  

  يناآى
 چالغيجى

َЯнаки 
музикант

  اسطماد
 چالغيجى
Стамад 
музикант

 يندقست
  ؟

Костадин
 ؟

  ديمو
  ولد
 او

Димо 
негов син 

  ميحو
 تودورى
Михо 
Тодори  

  دانش
 حيمانه
Даниш 
халмана 

  يوان
 اسالوى
Иван 
Слави  

  ديمو
 ديمترى
Димо 

Димитри  

  يولو
 چامو
Йоло 
Чамо  

  
3  

  ؟
  دبروى

Доброй  
  

  ؟ 
  ؟

قونچو 
  ] قويچٍو[

 چامو 
Кунчо 

(Койчо)
Чамо  

  يورآى 
  يانى

Йорги 
Яни  

  آورآى 
  بونى

Гьорги  
Бони  

  تودورى 
  ويقو

Тодори  
Войко   

  يناآى 
 ضورى
Янаки  
Зори   

  يورآى 
 اسطماد
Йорги  

Стамад  

  اسطماد 
  يانى 
 ولد

Стамад 
Яни  
син  
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4  
  ورآى آ

 مانول
Гьрги  
Манол  

  ودورىت
  ولد 
 او 

Тодори 
негов син  

  تودورى
 ندو

Тодори 
Недо   

 اسطماد 
  يناآى 
  ؟

Стамад 
 Янаки
син 

   م
  يانى 
  ؟

Яни 
  

  آورآى 
  مانولى 

 جرد]مم [
Гьорги 
Манол  
неженен

  پنايود 
 آوالرى

Панайот 
Голари  

  م
  يانى 
 نيقوالى
Яни  

Николай  

  رادين 
 الكسى 
Радин  
Алекси 

 
5  

  و يورغ
  نيقوالى 
Йорго  
Николай

  قستدين 
 آوالسه [؟]
Костадин 
Голасе ?   

  آورآى 
 ديمو 
Гьорги
Димо  

  ديمترى 
 ؟

Димитри

  دوبران 
 حيمانه 
Добран  
хаймана 

  يورآيچ 
 غربه 
Йоргич 
чужденец  

  قستدين 
 ولد او 

Костадин 
негов син

  الكسين
 اوانى ؟

Алексин 
Ивани ?  

  يورآى 
حيمانه [؟]
Йорги 
хаймана

 

6 
  آورآى
 ؟

Гьорги 
?  

  ولد
 او

  Негов 
син  

يورآى 
 پانچ

Йорги 
Панич  

يورآى 
 آلرجو
Йорги 
Лазчо  

  چيچوالن
 پاولو

 
Чичолан  

(?)  
Павло  

يورآى 
 رچاما

Йорги  
Мачар 

(маджар-
унгарец 

? )  

  موسقو
  ماچار

Моско  
Мачар  

(маджар-
унгарец 

? ) 

  قستدين 
  تودور 
  جىيچالغ

Костадин  
Тодори 

(чалгаджи) 
музикант 

? 
?  
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7  
  يورغاآى
  تودورى

Йоргаки 
Тодори 

  ميحو 
 الزچو

Михо  
Лазчо   

  ايستويو
 نيقوالى
Стойо  

Николай  

  استويان
 ؟

Стоян  
?  

  ميحو
 طوينه
Михо

Т(д)ойне   

  يانى
 حيمانه
Яни

хаймана  

  پراسكوى
 حيمانه

Параскеви
хаймана   

  تودورى
 حيمانه

Тодори
хаймана  

  اندريه
 پرسلچ

Андрея
преселец  

 

 
 
8 

  آرآى 
  آلود

Герги  
Калуд  

  اندون
 حيمانه 
Андон 
хаймана  

  تودورى
 ؟

Тодори 
?   

  يورآى 
 مطرى

Йорги Митри   
   خانه
٦٧   
  لونز ٠٤

٦٣ 
мства нДомаки 

67  
Намалени 4 
(остават)  

63   

محله ِء استفولى تابع 
 مزبور

Махалата 
Стофоли 

(Стоколи). 
Подведомствена 
на споменатата 

  يوان 
 پتقو

Иван  
Петко  

  يورآى 
 ؟ميالدين
Йорги  
Миладин 

(?)  

  ؟استوينه
 ولد او 
Стойне 
негов 
син 
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9  

  تودورى 
  طانه

Тодори 
Тане ? 

  قومين 
 ولد او 

Комин 
негов 
син  

  استويلى 
 طانو

Стоили 
Тано   

 ديمترى
 ولد او  

Димитри 
негов 
син   

  مانول ؟
 اسطماد ؟

Манол?  
Стамад 

?  

  دونه 
 آورآى 
Доне  

Гьорги   

  يناآى
 يورآى 
Янаки  
Йорги  

  نيقوال 
 قوسته ؟؟ 

Никола 
Косте ? 

син   

  ؟؟

 

10 
  پتقو 
  ؟ 

Петко  

  دراغو 
 ولد او
Драго 
негов 
син  

  يناآى 
 ولد 

Янаки 
син   

  يانقو 
  دوچا
Янко  
Доча    

  ادرون ؟ 
 شهرى 
Адрон ?  
Шехри 

?   

  واصيل 
 ؟ 

Васил  
?   

  حرستودار ؟
 ولد او 

Христода
р негов 
син   

  تودوران ؟ 
 ؟ پاپوجى

Тодоран 
Папуджи 
(чехлар ?)  

  

 

11 
  دوقه ؟ 

  ؟
Дука ?   

  

  آورآى
 ؟ 

Гьорги 
  

  مانول 
 يناآى 

Манол  
Янаки   

  ؟ 
  ؟ 

  ؟
 ولد او  

Негов 
син   

  تودورى
 ؟

Тодори  

  ؟
  ؟ 
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12 
  ؟ 

  ولد او
Негов 
син   

  آورآى ولد  ؟  ؟  ؟
Гьорги 

  يوان   ؟  ؟
  ؟ 

Йован  

  ؟

 

13 
  ميحال   ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟

 ؟
 

Михал   

  مانول   ؟
  ؟ 

Манол  

 

14 

  ماتو ؟
Мато ? 

  اسقرالت ؟
 تودورى
Скърлат 

?  
Тодори   

قستدان ؟ 
 يانى 

Костадан 
?  

Яни  

  دوقسه 
 سوتير 
Докса ? 
Сотир   

  آرآى 
 ارنود
Герги 
арнауд   

  ريندفيلط
 ارنود ولد

Трендафил 
? 

арнауд син 

  وليقو ؟  ؟
 پنايود

Велико  
Панайот  

  قوسته
 دمى ؟ 
Косте  
Дими ?  
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ПРИЛОЖеНИе	№	5
Находки от археологическите разкопки на обекта „Късноантична пещ за 

строителна керамика” под възвишението над залива „Ай Яни” („Св. Йоан”), 
южно от Бяла: части от накити, екзагия, сребърни монети / акчета
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
План на средновековния некропол, проучен частично източно от 

крепостната стена на късноантичната крепост на нос Св. Атанас

Монети открити в и 
около средновековния некропол 
на археологическия обект на нос 
Свети Атанас

1. Българска имитативна 
медна скифата тип B (първа 
половина на XIII в.)

2. Медна монета / 
торнезе на Йоан II Орсиний 
(1323–1335). Епирско деспотство

3–4. Сребърни турски 
монети / акчета от XVII в.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Монета с номинал 1/12 екю на френския крал Луи ХIV (14 май 1643 – 1 септември 
1715 г.; „Краля Слънце”), открита на археологиеския обект на нос Св. Атанас 

край Бяла
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ПРИЛОЖеНИе	№	8а	и	8b
Въпросник № 2 и 3 към Окръжно № 6955 от 16 декември 1913 г. с материали 

за историята на Бяла, попълнени на 20 април 1914 г. от главния учител 
в селото Рада Черковска. „Музей на Възраждането – Варна” при Регионален 

исторически музей – Варна
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ПРИЛОЖеНИе	№	9а	и	9b
Мухтарски (кметски) печат на с. Ак дере (Бяла) от 1861–1862 г. „Музей на 

Възраждането – Варна” при Регионален исторически музей – Варна

ПРИЛОЖеНИе	№	10а	и	10b
Храмът „Св. Параскева” в Бяла. Поглед от изток и югоизток
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ПРИЛОЖеНИе	№	11
„Светите двери“ от иконостаса на 
храма „Св. Параскева“ в Бяла преди 

реставрацията

ПРИЛОЖеНИе	№	12
„Светите двери“ от иконостаса на 
храма „Св. Параскева“ в Бяла след 

реставрацията
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ПРИЛОЖеНИе	№	13
„Светите двери“ от иконостаса на храма 
„Св. Параскева“ в Бяла и от иконостаса 

на храма „Св. Стефан“ в Несебър

ПРИЛОЖеНИе	№	14
Надписи върху „Светите двери“ от 
иконостаса на храма „Св. Параскева“ 
в Бяла и от иконостаса на храма 

„Св. Стефан“ в Несебър
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ПРИЛОЖеНИе	№	15
Надгробни паметници до източната стена на храма „Св. Параскева” в Бяла
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