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ABSTRACT: The present article is one of the serial surveys of the author on the grand march of Nicephorus
I Genikos in 811. Tracking of written information is entirely in conformity with the physical and geographical
features of the Eastern Balkan Mountains. Basically are adduced archaeological data, which element is almost
entirely absent in the numerous previous studies.

Starting point (and this is not oddly at all) for attacking Bulgaria in 811 is the key medieval town Markeli,
which was important for both Byzantium and Bulgaria, and whose role grew sharply in the Bulgarian-Byzantine
relations in the middle of the VIII century. The analysis shows that beginning of the march from Markeli is on 11
July and in such a context - and namely from 11 July forth - could already be positioned subsequent events until
the defeat on 26 July.

The essential question remains: where did Byzantine army overcome the Eastern Balkan Mountains in the di-
rection of Markeli - Pliska? For the author, clarifying of this question is from fundamental meaning for the Bul-
garian medieval studies. Thus, science will be able not only to explain how the Bulgarian capital has been cap-
tured, but in an archaeological plan, it will rationalize operational directions through the Eastern Balkan Moun-
tains and the fortification system of the First Bulgarian Empire over it.

Nowadays in science, there is one important less worked out pass of the Eastern Balkan Mountains – the
pass located between Lyulyakovo (Aytos territory, today’s Ruse municipality) in the south, and Veselinovo
(Shumen territory) – Polyatsite (Dalgopol territory) in the north - north-east. The stronghold “Hasar bair” (2
kilometers to the west of Zvezda village, Aytos territory) has occupied a key role in its strengthening. Hasarya
has guarded the road from Lyulyakovo to Veselinovo-Polyatsite, and thus it has transformed in a strategic road.

According to archaeological materials and with a new interpretation of narrative sources, the author local-
izes the famous (mainly in XI century) medieval town Goloe on the southern entrance (exit) of the Lyulyakovo
Pass.

So, this inevitably leads to turning back to forgotten in recent decades and almost unexplored in Bulgarian
science Lyulyakovo Pass. Its resuscitation is the necessary condition to be traced and explained bunch of ques-
tions related to significant events: the march of Nicephorus I Genikos in 811 – and namely, where did his army
pass through Eastern Balkan Mountains; the wars of Byzantium with Pechenegs and Cumas in XI century; the
role of Goloe.
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Последователно в няколко поредни докла-
да и публикации в последните години разг-
леждам похода на византийския император
Никифор І Геник. Акцент в тях е не само ана-
лиз на историческите извори, макар и неиз-
менна част от всяко едно от проучванията, но
най-вече привличане на археологически дан-
ни и съчетаването им – метод, почти неизпол-
зван досега в изследванията за събитието от
811 г.

Началото бе поставено с доклада „Notes to
Nikifor Gennik,s campaign in 811” (Momchilov
in print), в който са разгледани основните, не-
уточнени и до днес елементи от похода.
Проблемът е засегнат и в една обзорна ста-
тия: „Маркели в политическите, военните и
културните контакти между България и Ви-
зантия” (Момчилов 2012, 27-44). По-късно
изведох ролята на „Маркели в похода на ви-
зантийския император Никифор І Геник през
811  г.  и ответния удар на Крум”  (Момчилов
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2011, 224-230). В нова светлина с нови анали-
зи се спрях на това фундаментално събитие
от началото на ІХ в. (Момчилов 2013, 221-
228). Част от целия сноп въпроси,  свързани с
грандиозния поход на византийския импера-
тор през 811 г.,  е и докладът: „За един малко
разработван средновековен проход в Източна
Стара планина” (Момчилов под печат).

На базата на известните писмени източни-
ци, но най-вече на археологически данни
(крепости и прегради, керамика и друг дви-
жим материал), географски особености (про-
ходи, ландшафт и др.) в тази част на Източна
Стара планина анализирам и конкретизирам
съществени особености по въпросите за ар-
мии, сражения, дати на похода. Последните и
до момента остават само най-общи постанов-
ки в изследванията на нашата медиевистика –
с елементарно проследяване и най-вече с
пропагандно звучене. Измежду множеството
въпроси, които вече съм поставял нееднок-
ратно (Momchilov in print; Момчилов 2013,
221-228), един от най-възловите изобщо е
конкретизирането на направлението на глав-
ния удар на византийската армия в посоката
Маркели – Плиска, т.е. от къде византийската
армия прониква и превзема на 20 юли българ-
ската столица.

Съвсем не е малка по обем информацията,
извличана от главните писмени източници:
Анонимният Ватикански разказ (Narratio
Anonyma e Codice Vaticano) и Теофан Изпо-
ведник (Theophanes Confessor. Chronographia),
а също така и от други като: Житие на Нико-
лай Студит (Vita Nicolai Studitae), Георги Мо-
нах (Georgius Monachus. Chronicon), Житие на
Йоаникий (Vita Ioannicii), както и латински,
арабски и старобългарски извори, предоста-
вяща възможността за ново осмисляне.

Решаващи обаче са археологическите сви-
детелства.

Така три са пунктовете, върху които ще се
разгърне изследването:

1. Ролята на граничния град Маркели.
2. Датите на тръгване от Маркели и влиза-

нето в Плиска на византийската армия.
3. Преодоляването на Източна Стара пла-

нина от византийците в направлението Мар-
кели – Плиска.

Възловият и за Византия, и за България
средновековен град Маркели е изходната база
за нападението над България в 811 г.  От VІІІ
в. Маркели заема доминираща роля в бълга-
ро-византийските военни и политически от-
ношения, запазила се до началото на второто

десетилетие на ІХ в. Стратегическата роля на
Маркели е била предмет на редица публика-
ции (Аладжов 1993, 118-125; 1999, 27-30;
2007, 49-57; Каменаров 2002, 186-206; 2007,
100-107; Момчилов 1986, 57-65; 1999; 2006,
147-156; 2007; 2007а, 58-65; 2009, 199-213). С
оглед израстването на българската столица
Плиска през втората половина на VІІІ в. Мар-
кели придобива нови функции (Момчилов
2007а, 58-65; Георгиев 2007, 90-99). Там се
разгарят няколко ожесточени военни конф-
ликта – един в 760 г. (Божилов, Гюзелев 1999,
117), който България губи, и втори от 792 г.
(20 юли), завършил с разгромна победа за
българското оръжие. Затова никак не е стран-
но, че за своя изходна база на похода от 811 г.
император Никифор І Геник определя Марке-
ли. Събитията са предадени от Теофан Изпо-
ведник и хрониката на Георги Кедрин и Йоан
Скилица (Scylitzes – Cedrenus, 224-225). По-
късно, през следващата 812 г., Маркели отно-
во ще бъде във водовъртежа на военните съ-
бития, което се проследява чрез прабългарски
триумфален надпис (Бешевлиев 1981, 71-73;
1992, 124).

Мястото и ролята на Маркели в българо-
византийските военно-политически отноше-
ния са добре изяснени и затова много по-
важно е да се заостри вниманието върху дру-
гите два въпроса.

Възлов въпрос в българската медиевис-
тична историография е уточняването на дата-
та на тръгването на византийската армия от
Маркели и тази на влизането й в Плиска.  За
база разполагаме с две важни свидетелства –
на Теофан Изповедник и на Скилица-Кедрин,
които последователно отбелязват: императо-
рът излязъл от столицата Константинопол
през месец май и “навлязъл с безразсъдна
смелост в България на 20 юли” (Theoph. Conf.
61, 281) и че на “На 20 юли той навлязъл в
България” (Scyl. – Cedr., 63, 224-225). И след-
ва да се обясни какво трябва да се разбира
под израза “навлязъл в България”.

Археологическите проучвания на Карно-
батската крепост Маркели показват, че до съ-
битията от 811  година тя е византийско вла-
дение. Изследванията в Североизточна Тра-
кия потвърждават, че българите започват от-
воюването от Византия и установяването в
този регион едва от 812 г. (Момчилов 1999;
2007; 2008, 182-186). Маркели е част от една
буферна = военна зона, често пресичана при
военни действия. Независимо от българските
успехи при Маркели - военен през 792 г. –



144

разгромът на  Константин VІ, последван и от
политически през 796 г., до успешните дейст-
вия на хан Крум на юг от Източна Стара пла-
нина от 812 г., тя остава погранично визан-
тийско владение. Все в контекста на бинарно-
то разсъждение може да се коментират изра-
зите от Теофан Изповедник: “След много зао-
бикаляния през непроходими места дръзкият
страхливец навлязъл с безразсъдна смелост в
България на 20 юли” (Theoph. Conf. 61, 281) и
на Скилица-Кедрин, че още “…когато била в
Маркели поискал мир” и по-надолу “На 20
юли той навлязъл в България”  (Scyl.  –  Cedr.,
63, 224-225), т. е., че след събитията при
Маркели -  искането за мир от страна на бъл-
гарския владетел Крум, императорът навля-
зъл в България. Маркели е извън България, тя
е византийска. Че Маркели е гранична част от
империята, не подлежи на съмнение и поради
географско-стратегическите дадености - лан-
дшафтът в тази част на Източна Стара плани-
на, спецификата, породена от блатистите зони
(Карнобатското и Стралджанското блато),
няколкото меридионални проходни възмож-
ности (две за днешния Върбишки проход, три
за днешните Ришки и Веселиновски  -
последният известен в миналото като Бай-
рямдеренски проход), множеството укрепле-
ния (крепости, прегради) – късноантични-
ранновизантийски и тези от Първото българ-
ско царство. Проследените селища изграждат
стройна система, добре открояваща раннови-
зантийската същност от тази през периода на
Първото българско царство.  Не могат да се
приемат доста свободните импровизации, че
част от Тракия (включително и Маркели)
след 792 г. е българска. Природо-
географските дадености и възможностите на
българите за отбрана показват, че българо-
византийската граница е минавала по цент-
ралната част на Източна Стара планина
(Момчилов 1999, 100) или по южните подно-
жия на днешния Върбишки, Ришки и Весели-
новски проход, така, както разчита надпис,
открит между селата Вълчин и Лозарево, с
израза „граници” В. Аврамов (Аврамов 1929,
216). Естествената граница обаче между Ви-
зантия и България до 811  г.  е билото на Из-
точна Стара планина. Така разсъждава и Г.
Петкова-Цанкова, че границата между двете
държави се слива с естествената граница –
Балканския хребет, приемайки, че това е и
границата между VІІ - началото на ІХ в.
(Цанкова-Петкова 1960, 163), като се позова-
ва на посочената по-горе колона с надпис,

обнародвана от Ат. Игнатиев и В. Аврамов
(Игнатиев 1921-1922, 214; Аврамов 1929,
216).

Въздействащо и много точно е великолеп-
ното представяне и анализиране на ролята на
Балкана в българо-византийските отношения
от П. Мутафчиев (Мутафчиев 1987, 71). Това
безспорно се потвърждава от многобройните
укрепления (крепости, прегради, землени
фортификации) най-вече по билото и южно от
него по Коджа балкан =  Матор планина.  Че
българите пристъпват към изграждането на
нови отбранителни съоръжения – прегради, с
които охраняват проходите, пише Патриарх
Никифор: “Те пък укрепили мъчнопроходи-
мите места на своята планина…” (Niceph.
Patr. 16, 304) и подстъпите им в по-уязвими
участъци (Кузев 1979,  25).  На тях са се спи-
рали: К. Шкорпил (Шкорпил 1905; 1929), Ат.
Игнатиев (1926-1927, 294), В. Аврамов (1929),
Р. Рашев (Рашев 1982), Ст. Лисицов (Лисицов
1987, 278), Ил. Георгиев (Георгиев 1993, 5-
23), Д. Момчилов (Момчилов 1999), засягащи
както по-общо тези преградни съоръжения,
така и някои съвсем конкретни измежду тях.
Прегражденията специално над село Камчия
и река Железна са определени от Ат. Игнати-
ев като най-стария пограничен окоп между
българското ханство и византийската импе-
рия (Игнатиев 1926-1927, 294). В системата
на изграждането на землените съоръжения (в
частност на валовете) въобще по границата (а
не само южната граница) Р. Рашев разграни-
чава два етапа: първоначално се изграждат
валовете в Стара планина, затварящи прохо-
дите,  и на втория етап –  Еркесията”  (Рашев
1982, 65), което К. Шкорпил отчита като тре-
ти етап, макар че за него балканските окопи
по хребетите на Източна Стара планина са
изградени при Аспарух (Шкорпил 1905, 514).
Все в тази посока са работили и К. Шкорпил,
В.  Аврамов,  Р.  Рашев,  Д.  Момчилов,  тук се
отнасят и проучванията на Ст. Лисицов и Ил.
Георгиев. Добавям това необходимо поясне-
ние, защото изразът, че император Никифор е
навлязъл в България, следва да се разбира, че
всъщност той е преодолял билото на Източна
Стара планина. Възлов извор в интерпретира-
нето на тези събития е Николай Студит. Ви-
зантийският автор съобщава събитията така:
“Когато императорът навлязъл в теснините на
България, българите се изкачили на планина-
та, оставяйки стража…” и по-нататък “…Като
ги избили, ромеите се обезумили. Те нахлули
безредно в страната…” (Vita Nic. Stud, 27).
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Предложеното от мен по-горе е в синхрон с
текста у Николай Студит. Ясно е посочено, че
ромеите нахлули в страната, след като избили
българите на върха на планината, които пък
от своя страна са по билото на Източна Стара
планина и са отстъпили към укрепленията,
изградени по високите части и билата на Ма-
тор планина. Т. е. България започва от билото
на планината на север. В по-предната част от
текста се подразбира, че точно теснините (т.
е. проходите, клисурите) пред билото са под-
стъпът към България. Това са южните подно-
жия на източностаропланинските проходи,
или южните предпланински склонове на Кот-
ленско-Върбишката и Карнобатската плани-
на. В тази връзка възникват още няколко въп-
росителни. На първо място, има ли корелация
в датата 20 юли? Можем ли да търсим връзка
под някаква форма в двете събития – войната
между България и Византия през 792 г. и тази
от 811 г.? Т. е. навлизането на император Ни-
кифор І Геник в България на 20  юли не е ли
опит за възмездие и за реванш заради срам-
ния византийския неуспех през 792 г.?

Нахлуването в България на византийския
император следва много прецизно да се об-
върже със сравняване на сведенията от Тео-
фан и Анонимния Ватикански разказ. По-горе
очертах къде трябва да се възприема граница-
та между България и Византия. Остава обаче
въпросът как в изворите (Теофан и Аноним-
ния Ватикански разказ) трябва да се тълкуват
съответните изразни форми “…навлязъл с
безразсъдна смелост в България на 20  юли“
(Theoph. Conf. 61, 281) и “…навлязъл и се
настанил в резиденцията на първенеца на
България…”  (Narr.  anonym.  Vat.,  11),  като се
сравнят обаче с друго много важно (импли-
цитно) сведение: “Така той прекарал 15
дни…” (Narr. anonym. Vat., 12). Чисто техно-
логично не може да бъде обяснено,  ако се
приложи наложеният стереотип на разглеж-
дане на събитията как Никифор Геник ще
нахлуе на 20 юли в България, ще проведе най-
малко две сражения (сигурно доказани по из-
ворите), ще опожари Плиска (и протичащите
там други действия), “да се движи насам на-
там….” (Theoph. Conf. 61, 282), “преминал
през средата на България, желаейки да стигне
до Сердика…” (Narr. anonym. Vat., 12) и на 26
юли сутринта да бъде разбит. Може би при
обясняване на случилото се през 811 г. трябва
да се подходи по друг начин. Най-вероятно
под израза на Теофан ( Theoph. Conf. 61, 281)
“навлязъл с безразсъдна смелост в България”

трябва да се върнем към една по-ранна теза в
българската историография, че Византия при-
ема за България земите на север от Стара
планина. В такъв смисъл успоредното анали-
зиране на посочените по-горе сведения от
Теофан и Анонимния Ватикански разказ в
единия случай за навлизането в България, а в
другия за навлизането и настаняването в ре-
зиденцията на Крум би трябвало да означава
само едно, че на 20 юли император Никифор І
Геник се е установил в Плиска и това събитие
Теофан обозначава “…навлязъл …в Бълга-
рия” и по такъв начин сведението на Теофан е
в пълен синхрон с израза “навлязъл и се нас-
танил в резиденцията на първенеца на Бълга-
рия…” (Narr. anonym. Vat., 11). Т. е. следва да
се направи разграничение между семантика-
та, вложена от Теофан в понятието България,
отъждествявайки я с Плиска, и естествената
географско-стратегическа граница между Ви-
зантия и България (южният край на българс-
ката държава по Източното Старопланиие).
При положение, че внимателно се тълкуват
почти идентичните изрази при Теофан Изпо-
ведник: „След много заобикаляния през неп-
роходими места дръзкият страхливец навля-
зъл с безрасъдна смелост в България на 20
юли” (Theopn. Conf. 61, 281) и този на Скили-
ца-Кедрин,  че „На 20  юли той навлязъл в
България” (Scyl. – Cedr. 63, 224-225), при
анализа към тях трябва да се добави и текстът
на Николай Студит и да се разглеждат комп-
лексно. Николай Студит пише: „Когато импе-
раторът навлязал в теснините на България,
българите се изкачили на планината, като ос-
тавили на стража малцина – около петнадесет
хиляди. Като ги избили, ромеите се обезуми-
ли. Те нахлули безредно в страната…”   (Vita
Nic Stud.  27).  Авторът определя,  че:  1)  импе-
раторът навлязъл в теснините на България; 2)
следва избиването на 15 000 български пре-
ден отряд и 3)  тогава ромеите нахлули без-
редно в страната.  Има три възлови точки,  че
дори с навлизането на императора в теснини-
те на България ромеите все още не са нахлули
в страната, а това става едва след като изби-
ват българите, които са се изкачили по пла-
нините. Т.е. едва след преодоляването на бъл-
гарите по високите части на планините визан-
тийците нахлуват в страната България.  А е
напълно ясно, че след преминаването през
планините византийската армия е вече пред
Плиска. Авторът Николай Студит е пряк
участник в бойните действия и неговото све-
дение също трябва да се третира като първос-
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тепенен източник, по който ясно се определя,
че ромеите нахлули безредно в страната (т. е.
в България), след като избили българите на
върха на планината. В синхрон с начина, по
който разглеждам текстовете от византийски-
те източници, е и тълкуването у Никола П.
Благоев: „…след много обиколки през непро-
ходими места с голяма опасност преминал
Стара планина и на 20 юли, понеделник бил в
България” (Благоев 1924, 25). За него армията
първо се движи през непроходими места, през
които преминава Стара планина, и едва тога-
ва той е вече в България.

Как кореспондира това виждане и дали в
известна степен не влиза в противоречие с
друга част от Теофановата хроника, когато
съобщава за поредния поход на Константин V
Копроним срещу България. Там хронистът
отбелязва: “…навлязъл в България чак до Чи-
ка”  (Theoph.  Conf.  61,  272).  Но близостта в
текстовете при Теофан и Анонимния Вати-
кански разказ и изчисляването на дните на
похода биха могли да бъдат тълкувани точно
така. Петнадесетте дни, посочени във Вати-
канския разказ (Narr. anonym. Vat., 12), трябва
да се свържат с целия поход –  от тръгването
на императора от Маркели,  в случая това би
било 11 юли, до разгрома на 26 юли. Данните,
разположени по такъв начин във времето, съ-
образени и с природо-географските и страте-
гически дадености и обозначените военни
стълкновения, вече биха били щрих към
обясняването на събитията от 811 г. Тогава
изразът на Теофан: “След много заобикаля-
ния през непроходими места…” изцяло би се
изпълнил със съдържание. В такъв контекст
от 11  юли нататък вече биха могли да се
вместят последвалите събития (заобикаляни-
ята през непроходимите места,  двете възлови
сражения и влизането в България = Плиска
(т.е.  Плиска =  България)  на 20  юли.  Така че
втората част от похода, тази след началото му
от месец май -  т.е.  навлизането от Маркели
към България и Плиска и разгрома на 26 юли,
се затваря хронологически в рамките на из-
вестните по изворите и възможни за изпълне-
ние на всичко случило се между 11 и 26 юли
(Момчилов 2013, 221-228).

Няма смисъл да се коментират мненията
на редица наши изследователи, че границата
през този период е минавала южно от Балкана
по Еркесията. На връзката Загора, Еркесията
и българо-византийската граница VІІ-Х в. съм
се спирал (Момчилов 2007, 203-215). За мен
въпросът с Еркесията между България и Ви-

зантия се явява след 812 г. – т. е. настъпилите
големи промени в Североизточна Тракия (и
Загора) са следствие от победоносните похо-
ди на Крум на юг. Той последователно присъ-
единява територии и градове - примерно Де-
белт (Theoph. Conf. 62, 284), а ясно свидетел-
ство са Хамбарлийските надписи (Петров,
Гюзелев 1978, 103). Отражение на тези съби-
тия се открива и в хрониката на Анастасий
Библиотекар (Anast. Biblioth. Chron. Trip. 60,
272-273). Промените в българо-византийската
граница са фиксирани в Сюлейманкьойския
надпис. Прието е мнението, че „Границата
започвала при Дебелт на Бургаския залив,
продължавала общо в югозападна посока по
известния граничен окоп Еркесия и минавала
през Тунджа…” (История на България 1981,
148). В превода на В.  Бешевлиев първата от
единадесетте глави, отнасяща се за територи-
ята на българо-византийската граница, гласи:
„…Тя трябва да бъде от Девелт до Перамос-
тел и между двата Авролева, и многото мост-
чета,  и между Валзина и Агатоники,  и до
Хеброс, и до планината Хемус” (Бешевлиев
1979, 153, надпис 141). На зависимостта меж-
ду границата (816-817 г.) и „Еркесията” е
посветено изследване на П. Георгиев (Геор-
гиев 1999, 131-140). За В.  Гюзелев връзката
между пограничния окоп „Еркесия” и очерта-
ната в договора граница изглежда напълно
логична (Божилов, Гюзелев 1999, 147). Въп-
росът е дали пограничният окоп Еркесия вече
е бил изграден през този период. Горна гра-
ница е 967 г., когато при похода на Никифор
ІІ Фока той вече е съществувал. Известен е по
изворовите данни на Скилица-Кедрин „като
тъй наречения Голям окоп” (Scyl. Cedr., 93,
259) при военната демонстрация на визан-
тийския император на границата. Сведенията
на арабския историк Ал-Масуди са твърде
спорни (Бешевлиев 1979, 149). По Еркесията
в участъка морето (изток)  –  река Тунджа (за-
пад) има извършени няколко археологически
разреза.  Те са концентрирани в три точки –
районите на село Люлин, село Сърнево и село
Дебелт. Осъществявани са и в различни пери-
оди: в края на 60-те години от Д. Овчаров
(Овчаров 1970, 445-470) при с. Люлин (Ям-
болско), през 1999 г. от Радослав Василев,
Валери Григоров и Стефан Бакърджиев пак
там; през 1988 г. в землището на село Сърне-
во от Живко Аладжов и Д. Момчилов (Мом-
чилов 1990, 63-66) и между 2004-2006 г. в се-
ло Дебелт от Д.  Момчилов и Красимира Кос-
това (Момчилов, Костова 2005, 24-25; Мом-
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чилов, Костова 2006, 349-350; Момчилов,
Костова 2007, 539-540). В началото на ІХ в. се
изграждат и землените съоръжения на Мар-
кели (Аладжов, Момчилов 1991, 138-145),
след които Маркели се превръща в най-
големия старобългарски лагер на юг от Из-
точна Стара планинаи в плацдарм на Крумо-
вото настъпление срещу Византия в Тракия.
Отвоюването на южните пространства пред
Върбишкия, Ришкия и Веселиновския (Бай-
рямдеренския)  проход от 812  г.  нататък е
фиксирано именно с издигането на внуши-
телните землени окопи на Маркели, което
следва да се възприема като втори етап в изг-
раждането на прабългарските землени съоръ-
жения (Момчилов 2007, 209) и вече като тре-
ти етап идва Еркесията. Изграждането на Ер-
кесията фактически маркира усвояването на
определена територия, отвоювана от българс-
кия владетел Крум и присъединена към Бъл-
гария с договора от 815 (816 г.). Още Дж. Бъ-
ри счита, че изграждането на Еркесията ще да
е било предвидено в самия договор (Buri
1915, 161). За Д. Овчаров окопът се датира по
археологически материал в VІІІ-ІХ в. (Овча-
ров 1970, 445-470). За Р. Рашев е изграден в
хода на войната и поставя империята пред
свършен факт (Рашев 1982, 65). Трябва да се
обърне внимание на абсолютната аналогия в
изграждането на южното землено съоръжение
на Маркели и на пограничния окоп „Ерке-
сия”, изразяваща се чрез общите елементи:
основен вал, ров и преден малък вал. Послед-
ният най-добре се откроява (освен на Марке-
ли) в Сърнево и Дебелт. Така идентичността в
структурата на землените съоръжения на
Маркели и Еркесията, старобългарските ма-
териали от Еркесията – откритата керамика от
Д. Овчаров, археологическите материали от
вътрешния южен вал на Маркели - керамика,
стрели и разкритото жилище,  сочат,  че Ерке-
сията е изградена непосредствено след изди-
гането на землените съоръжения на Маркели
при Карнобат – т.е. в началото на ІХ в. Изне-
сените дотук данни от археологическите про-
учвания (писмени няма) определят, че измес-
тване на българо-византийската граница от
Източна Стара планина на юг е съществено
едва в средата на второто десетилетие на ІХ
в.,  а дотогава,  т.  е.  през 811 г.,  границата ми-
нава по старопланинската верига.

Къде по направлението Маркели – Плиска
византийската армия преодолява Източна
Стара планина?

Изясняването на този въпрос според мен е
от фундаментално значение за нашата медие-
вистика не само защото ще обясни как се сти-
га до завладяването на българската столица,
но и до голяма степен в археологически план
ще осмисли оперативните направления през
Източна Стара планина и укрепителната сис-
тема по нея.

За средновековните пътища през Източна
Стара планина има немалко изследвания
(Момчилов 1999 и посочената там литерату-
ра). Към днешна дата в науката малко разра-
ботван е проходът, разположен между днеш-
ните села Люляково (Айтоско, дн. Руенска
община)  на юг и Веселиново (Шуменско)  –
Поляците (Дългополско) на север-
североизток. Неотдавна именно заради „изпа-
дането” му от научно обръщение специално
представих виждането си за него (Момчилов
in print).

В по-ранни разработки (Момчилов 1993,
дис.;  Момчилов 1999,  56 и сл.)  и в последва-
лия коментар използвам наименованието
“Веселиновски проход”, което всъщност не е
съвсем прецизно. Днес под “Веселиновски
проход” се разбира теснината между село Ве-
селиново (старо име Байрям дере) и Смядово
– т.  е.  проходът на север от село Веселиново.
Правейки сравнение с Ришкия проход, трябва
да се отбележи, че съвременният Веселиновс-
ки проход носи името си от своята най-южна
точка - Веселиново, докато примерно съсед-
ният му западен и най-известен Ришки пък е
наричан така по най-северно разположеното
селище. Наименованието “Веселиновски” е
по-скоро технически термин. В по-ранните
публикации той е наричан “Байрямдеренски”
– по старото име на днешното село Веселино-
во, а именно Байрямдере. В миналото под
“Байрямдеренски” проход се разбира пътната
комуникация между южните части на Източ-
на Стара планина в района на село Люляково
(старо име Кереметлик) и със северен край
(изход – вход) участъкът между село Весели-
ново (Бяйрям дере) и Поляците (Бекчии). Но
и в този случай наименованието е terminus
technicus. Считам, че със същото основание
би могло да се въведе и наименованието
“Люляковски проход”. Първият, обърнал до-
сега внимание на важното значение и въз-
можностите за пътни комуникации по това
направление и въвел наименованието Весе-
линовски проход в посочения по-горе обхват
в научната литература, е В. Аврамов (Авра-
мов 1929). Малко по-късно в отделни разра-
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ботки, където се проследяват възможностите
за пътни комуникациив в района южно под
селата Люляково – Съединение – т.  е.  района
на село Завет и южните му подстъпи, се е
спирал и Д. Момчилов (Момчилов 1993, дис.;
Момчилов 1999). Този проход не може да се
вмести в досегашните по-общи наименования
на проходите, не е част от общоприетите
Ришки (западно) и Айтоски (източно), отделя
Ришкия от Айтоския и показва съществуване-
то на трети проход, вклинен между тях. В ос-
къдната литература тази теза на В. Аврамов
не среща възражение.

Отделен въпрос е проследяването на юж-
ните подстъпи към Веселиновския проход и
тяхното начало. Това е така, защото неизмен-
но се стига до невъзможност в разграничава-
нето на южните подножия на Веселиновския
и един (източен) клон на Ришкия проход (път
през местността “Боаза” северно над днешно-
то село Съединение,  вклиняващ се северно в
Ришкия проход над м.  “Железна”  и “Немой
дере”). Сравнението между Ришкия и Весе-
линовския проход се налага както заради
подхода към тях от юг на север, така и поради
тоталното надмощие на литературно игнори-
ране на други възможности за преодоляване-
то на Източна Стара планина само и най-вече
през Ришкия проход през средновековната
епоха. Възможните подстъпи южно пред Лю-
ляково вече са били поставяни на предвари-
телно обсъждане(Момчилов 1999).

Имайки предвид ролята и значимостта на
Веселиновския проход през Средновековието,
съвсем обясним е проявеният от мен стремеж,
той да заеме полагаемото му се място в науч-
ната литература. Защото този район е свързан
с възлови за българското средновековие съ-
бития. В изложението ще включа паралелно
посочване на едноименни по звучене и по
същностни характеристики топоними от ко-
ментирания проход с такива от западно раз-
положения и най-популярен Ришки проход. В
никакъв случай както езиковата идентичност,
така и орографските белези и развитите върху
тях археологически структури не следва да се
приемат като случайност.

Поради поливариантността на проникване
в тази част на Карнобатската планина (вли-
ващи се проходни трасета в съвременния
Ришки от запад,  а от изток - в Айтоския про-
ход) за Веселиновски проход ще се приеме
участъкът по меридиана от село Люляково на
юг до зоната източно от село Веселиново в
северна посока и югозападно-западно от

днешното село Поляците. Трасето излиза се-
верно между днешните села Веселиново и
Поляците. И терминът Байрямдеренски (в
случая приравнен на Люляковския проход) не
е най-точният и удачен от научна гледна точ-
ка. Но проследяването показа, че поради по-
голямата известност и по-широкото тиражи-
ране в литературата това наименование като
че ли е най-близо до същността си. В начало-
то на прохода (от юг на север)  от западната
му страна остават двете най-източни крепости
на ръта:  “Калесарджа”  –  “Голямото кале”  и
“Малкото кале” над село Люляково. По-
подробни данни могат да бъдат проследени в
две мои по-ранни публикации (Момчилов
1999; Момчилов 2001, 30-36).

На 5-6  км северно пътят достига до едно
от най-внушителните укрепления в целия из-
следван регион – крепостта на хълма “Хаса-
ря” (на 2 км западно от изчезналото вече село
Звезда)  и заобикаляйки го от изток-
североизток, продължава на север. Ролята,
която изпълняват “Голямото кале”  над село
Везенково за Върбишкия проход, крепостта
на “Асар баир”  и донякъде “Калето въз куч-
ките” за Ришкия (Момчилов 1999, 54-55, 209-
210) тази функция тук е възложена на “Хаса-
ря”. Посочените укрепления, изградени върху
възможно най-доминиращите височини и съ-
щевременно в сърцевината на проходите, та-
ка, както е при “Голямото кале” край Везен-
ково за Върбишкия, “Асар баир” за Ришкия и
Хасаря за Байрямдеренския, имат решаваща
роля за защитата и контрола им.

Най-странното в случая е, че такава мощна
крепост като “Хасаря”, изградена на възмож-
но най-възловото място в прохода, е почти
неизвестна до момента.  Васил Аврамов не е
посещавал този проход, но разсъждавайки
логично, стига до извода за необходимостта
от такова съоръжение в района на село Айва-
джик (по-късно с.  Звезда).  Също така пак В.
Аврамов разглежда една проходна връзка:
Байрямдере (Веселиново) – на юг към Кере-
метлик (Люляково), и още по на юг,  свързва-
ща се с района Скендерлий – Къшлакьой (дн.
с. Зимен, Карнобатско). Малко по-късно за
наличието на крепост, наричана “Хисар кале-
си”, предназначена да охранява пътя през Ве-
селиновския (Байрямдеренския) проход севе-
розападно от село Дюля (старо име Айва-
джик), пише П. Делирадев (Делирадев 1953,
66).

Крепостта „Хасар баир“, отстояща на 2 км
западно от с. Звезда, Айтоско, охраняваща
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пътя Люляково към Веселиново-Поляците, го
превръщаща в стратегически. Изградена е
върху възвишението “Хасар баир”(обр. 2).
Върхът е много стръмен на юг,  запад и север
и леко полегат на изток. От крепостта има
добра видимост във всички посоки. На изток-
югоизток има зрителна връзка с крепостта
“Таш авлъ” край село Планиница. “Хасаря” е
с издължена форма на изток-запад,  като сте-
ните от юг и север са издигнати на възможно
най-стръмните участъци от билото. Южната
стена е с дължина от около 135 м и в двата си
края – югоизточен и югозападен, е дъговидна
и изцяло копира обособения връх. Полудъго-
видни са и трите западни стени. Най-
вътрешната от тях е дълга около 20 м и в се-
верния край личи входът на крепостта. Сред-
ната стена е с дължина от 25 м и всъщност тя
е основната. Най-външната преминава в се-
верна, с дължина над 40 м, след което приема
североизточна посока с дължина 75  м,  за да
оформи окончателно обхвата на крепостта с
източна стена от 15 м. Около вътрешното ук-
репление от три страни – запад, север и изток,
има друг външен отбранителен пояс. Дъго-
видната западна крепостна стена е свързана с
продължението на южната и е дълга 35  м.
Най-външната западна крепостна стена отс-
тои на 25-30 м от средната. Северната има
вход,  добре запазен,  на около 40 м от северо-
западния ъгъл, след което приема североиз-
точна посока, с дължина над 80 м. Завършва с
източна стена с дъговиден край, свързващ се с
южната. И южната, и северната стена са ори-
ентирани точно в посока изток-запад. Най-
добре е запазена вътрешната западна стена,
достигаща в насип до 6 м височина над окол-
ния терен. Разпилените камъни са груби, ло-
мени.  Открива се хоросанова спойка от бял и
с тухлени примеси хоросан. Под външния
вход в продължение на няколко десетки мет-
ра добре личи път. В крепостта се открива
керамичен материал от ранновизантийския
период V-VІІ в.,  от ХІ-ХІІ в.,  както и от Вто-
рото българско царство ХІІ-ХІV в.  Включена
е с археологически данни в научно обръще-
ние през 1999 г. (Момчилов 1999, 54-55, 209-
210).

Населението от околните села – Люляково,
преселници от Звезда, Планиница, днес гово-
рят за “Бяйрямдеренски” (разб. Веселиновс-
ки) проход и път, използван до неотдавна.
Също така и днес има път покрай Хасаря на
север до Поляците (на юг Хасара той достига
до село Рупча (Руенска община). Пътят про-

дължава в северна посока и преминава източ-
но покрай височината “Дебелец”. Наличието
на топонима “Дебелец” северно от хълма
“Хасаря” налага един успореден поглед към
топонимията в съседния западен Ришки про-
ход, както бе посочено по-горе. На северния
изход (вход) на Ришкия проход са разполо-
жени две впечатляващи едноименни възви-
шения - “Голям” и “Малък Дебелец” (укрепе-
ни с преградни стени), и само на няколко ки-
лометра отстояние от тях на изток,  точно в
сърцевината на Байрямдеренския проход, от-
ново има едноименен топоним. Пак в едно от
разклоненията на съвременния Ришки про-
ход,  южно под “Голям”  и “Малък Дебелец”,
върху впечатляващия хълм “Асар баир” (=
“Асаря”) се издига друга, възлова за прохода
крепост. Аналогична е топонимията и в “Бяй-
рямдеренския проход” – южно в него се изди-
га мощна крепост върху извисяващия се хълм
“Хасаря”, а северно над тях се откроява и ви-
сочината “Дебелец”.

В северна посока пътят дебушира в района
около възвишенията „Коджа капа” и „Кючук
капа” (на 2 км юг-югозападно) от с. Поляците
и на север продължава вече в землището на
село Поляците. Оттук по направлението
Плиска вече ситуацията е коренно различна
от участъка Маркели –  Люляково и на север
Веселиново-Поляците.

Сравняването на пътищата и разстоянията
показва, че преминаването през този проход е
и най-късият и директен подход по направле-
нието Маркели – Плиска.

В по-ранно изследване (Момчилов 1999,
116-121; Момчилов 2001, 30-36) с много ар-
хеологически аргументи локализирах извест-
ния средновековен град Голое в района на
Съединение – Люляково. Голое, известен по
писмени свидетелства от ХІ в., безспорно за-
ема важно място – факт, на който акцентират
византийските автори.

Представеното дотук за Голое е различно
от досега съществуващото виждане за лока-
лизацията му. Подчертава значението му като
изходен южен пункт, град, в непосредствена
близост с придружаващия го в хрониките то-
поним Сидера, което налага и нов поглед към
проходите в Източна Стара планина. Така
неизбежно се стига до обръщането към един
позабравен и малко изследван през последни-
те десетилетия източностаропланински про-
ход – Байрямдеренския. А реанимирането на
Байрямдеренския = Люляковския проход е
необходимото условие българската истори-
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ческа наука да е в състояние да изясни най-
малко две значими събития: къде Никифор І
той преодолява с армията си Източна Стара
планина през 811 г. и войните на Византия
през ХІ в. с печенеги и кумани.
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